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Alpolgármesteri tájékoztató
Tisztelt Olvasók!
Mozgalmas időszakon vagyunk túl.
Május 1-jén az „Ezüstkor” Nyugdíjasok Egyesületének közgyűlésén vettem részt.
Május 3-án a településen elhelyezett kamerák karbantartását, javítását végezte el az Obsitos – Védelem Kft.
Szolnoki Városháza dísztermében a Jász-NagykunSzolnok Megyei Tűzoltó Szövetség ünnepségén vettem részt, ahol a Jászboldogháza Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesületének tagja, Bajor Zoltán tárgyjutalmat vehetett át.
Május 6-án délelőtt Redemptiós megemlékezésen
vettünk részt az iskola szervezésében rendezett
megemlékezésen az iskola előtti parkban, ahol koszorút helyeztünk el az emlékműhöz.
Délután ugyancsak Redemptiós megemlékezésen és
koszorúzáson vettem részt Jászberényben Nagy
Albert jászkapitánnyal.
Május 07-én „Te szedd” akciót tartottunk Jászboldogháza belterületén 9-12 óráig. 19 fő vett részt, és
kb. 2 m3szemét gyűlt össze.
Ugyanezen a napon Jász bál volt Jászapátiban, településünket Koczáné dr. Fehérváry Mária képviselte.
Tombolatárgyként ajándék kosarat adtunk 10.000,Ft értékben.
Május 9-én a Takarékbank képviselőjével aláírtuk a
20 millió forint értékű folyószámlahitel szerződést,
amely hitelkeret már elérhető.
Ugyanezen a napon az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője keresett meg a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban, a kapott anyagot a Szociális és
Egészségügyi Bizottság Elnökének továbbítottam.
Május 11-én a Magyar Falu Program keretében elkészült utak aszfaltozásával kapcsolatos tárgyaláson
vettem részt, ahol a kivitelezést végző cég, a GILDEX
Kft. benyújtotta a számlákat.
Ugyanezen a napon délután Országház látogatáson
vettünk részt Szűcs Gergely képviselőtársammal,
Pócs János országgyűlési képviselő meghívására.
Ezúton is megköszönöm Képviselő Úr Jászboldogháza közössége érdekében végzett áldozatos munkáját, és azt is, hogy több esetben képviselte településünket a kérésemre.
Május 12-én Eszes Zoltán, az Obsitos Védelem Kft.
ügyvezetője keresett telefonon, és közölte, hogy a
térfigyelő rendszer javításával és karbantartásával
kapcsolatos költségeket támogatásként felajánlja.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük a támogatását!
Május 13-án a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó laktanyában volt a 8/2022. (XI. 14.) BM rendelettel módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzattal kapcsolatos változásról tájékoztató. A megbeszélésen
Karkus Kitti vett részt.
Ugyanazon a napon a helyi Művelődési ház felújításával kapcsolatos pályázati feladatokat tárgyaltuk
meg a szakemberekkel. Várhatóan 1,5 millió forintot
kell kifizetnünk tervezési munkára. Koncepcióterv
2022. június 20-ra várható.

Május 16-án Jegyző Úrral Sas Lajos helyi lakost köszöntöttük, aki betöltötte a 90. életévét.
„A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” kuratóriumi ülésén vettem részt az Általános Iskolában. A
beszámolóból kitűnt, hogy az alapítvány évente
2-3 mFt- összeget költ a bölcsődénk és óvodánk és
iskolánk támogatására. Működésük során teljes
egyetértésben dolgoznak az intézményekkel, és kéréseiket teljesítve segítik a nevelő munkát.
Május 17-én a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
ülésén vettem részt Jászladányon, ahol a zárszámadás és az idei évi költségvetés volt a fő napirend. A
Társulás 12 mFt maradvánnyal zárta a 2021. évet,
melyet döntésünk alapján a települési hozzájárulás
csökkentésére fogunk felhasználni.
Tárgyaltam a Jászsági Szenvedélybetegsegítő Szolgálat vezetőjével, mivel több kábítószerrel kapcsolatos
személy van a településünkön. Szükséges lehet csatlakozásunk ehhez a szervezethez. A feltételek és az
esetleges költségek tisztázása után a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a kérdést megvitatásra.
Május 19-én a Nyári napközis táborral kapcsolatos
megbeszélést tartottunk.
A Petőfi Üdülő Szövetkezet közgyűlést tartott Jászalsószentgyörgyön. Jászboldogházát Vadkerti Tivadar
képviselte.
Május 20-án a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésen vettem részt Jászjákóhalmán.
A Faluszépítő Egyesület Közgyűlésén vettem részt.
Május 23-án a Jászsági Szociális Szolgáltató Központ
Intézményvezetőjével tartottam megbeszélést az
ellátás helyzetéről.
Május 24-én a játszótér avató ünnepséggel és a Hagyományok hétvégéje rendezvény lebonyolításával
kapcsolatban tartottunk megbeszélést.
Május 27-én az óvodai ballagáson vettem részt.
Ugyanezen a napon a Hagyományok hétvégéjére
érkezett vendégeket fogadtuk a Kultúrházban.
Május 28-án a Hagyományok hétvégéje rendezvényen vettünk részt a Bartal-tanyán.
Május 30-án a Testvértelepüléseinket kerestem meg
levél formájában, tájékoztatva őket az eltelt időszakban történt eseményekről. Reményemet fejeztem ki az iránt, hogy folytatni tudjuk
testvértelepülési kapcsolatainkat.
Május 31-én a JKHK közgyűlésén vettem részt.
Ugyanezen a napon a Fogyasztóvédelem ellenőrzést
tartott a Sportparkban és a Jászboldogházi Mesevár
Óvodában elhelyezett játékokkal kapcsolatban.
Június 02-án Pócs János Országgyűlési Képviselő
Urat kerestük fel a Csillagvirág Énekkar Egyesület
képviselőivel fogadóóráján.
Június 03-án Óvodai gyermeknapi ünnepségen vettem részt.
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában
Trianoni megemlékezésen vettem részt.
Június 04-én Trianoni megemlékezést tartottunk a
haranglábnál a településeink civil szervezeteivel,
ahol Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr tartott
beszédet.
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A Bajnok utcai játszótéren tartottunk gyermeknappal egybekötött avató ünnepséget.
Június 07-én Kecskeméten tárgyaltunk a külterületi
utas pályázattal kapcsolatban.
Kovács Adél Járási vezető védőnőt fogadtam, aki a
bemutatkozáson túl megtekintette a Védőnői Szolgálat helyiségét és az iskolaorvosi rendelőt.
Június 09-én a Jász Tankerület Pedagógusnapi ünnepségén vettem részt Jászkiséren.
Június 11-én a Sóshidaiak Találkozóján vettem részt
a Tájházban.

Tájékoztató
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Június 14-én az általános iskola által szervezett
gyermeknapon vettem részt, melyhez a StrandKemping területét biztosította az önkormányzatunk.
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás ülésén vettem részt Jászladányon.
Június 16-án Közbiztonsági referens értekezleten
vettem részt a Jászberényi Tűzoltóságon.
Jászapátin Contact MKSZ ülésén vettem részt.
Joó-Kovács Balázs
alpolgármester

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

Kitűzésre került az időközi polgármester választás időpontja:
2022. július 17. 06.00. órától 19.00. óráig
Két független jelölt adta le a törvény által szükséges
számú ajánló szelvényt.
Fazekas Adrián és Koczáné dr. Fehérváry Mária
Határozatok:
1.
39/2022. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt eseményekről, és a tett intézkedésekről szóló tájékoztatót.
2.
40/2022. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
A település 2021. évi közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Jászberényi
Rendőrkapitányság Jászboldogháza település bűnügyi,
közbiztonsági és közlekedési helyzetéről szóló 2021.
évi beszámoló jelentését az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.
3.
41/2022. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évre vonatkozó beszámolót.
5.
43/2022. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
A 2021. évi belsőellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2021.
évi belsőellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.
6.
44/2022. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. éves zárómérlegének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) 2021. évi Egyszerűsített éves
beszámolóját a kiegészítő mellékletekkel együtt.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat megkapta és
megismerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Jászberényi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló Jászboldogháza települést érintő beszámoló jelentését.
4.
42/2022. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat

2.
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022.
(V. 19.) Önkormányzati Rendeletét Jászboldogháza
Község 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

Rendeletek:
1.
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 6/2022. (V. 19.)
Önkormányzati Rendeletét, az Önkormányzat 2022.
évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászboldogháza, 2022. június 20.

Kiss Csaba
jegyző
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Polgármester választás
Több mint 20 év után úgy gondolom, ideje tiszta lappal indulni.
Főbb programpontjaim helyben
megteremteni a fiatalok kulturált,
minőségi szórakozási lehetőségeit,
az idősebb generációnak biztosítani
az aktív testi-lelki foglalkozásokat,
aktívan bevonni és tájékoztatni a
lakosokat az önkormányzat működéséről, valamint - ami talán a legfontosabb - helyi szintű klímastratégiát létrehozni a Klímabarát Települések Szövetségével, mert kötelességünk tenni a környezetünkért.
Jelmondatom: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.
Hálásan köszönöm a tartalmas beszélgetéseket!
Fazekas Adrián

Tisztelt jászboldogházi lakosok!
Fazekas Adrián vagyok, Jászberényben születtem, jelenleg az ELTE-n
hallgatok szociológiát.
Az egészséges és egymást tisztelő
versenyhelyzet megteremtése érdekében döntöttem úgy, hogy többségében civil segítők támogatásával
független jelöltként indulok az időközi polgármester-választáson.
Az elmúlt hónapokban több különböző civil- és ifjúsági szervezet munkájában is részt vettem, valamint
évek óta nyomon követem a helyi és
a jászsági közélet helyzetét.
Célom, hogy őseim községében
együttes erővel megteremtsük a
XXI. századi önkormányzás alapjait.
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Jászboldogháziak!
Közel két hét állt rendelkezésre a
jelölt nyilvántartásba vételhez
szükséges aláírások összegyűjtéséhez. Ez idő alatt utcáról utcára járva kerestem fel személyesen vagy a
családom segítségével Önöket.
Sokan már útközben leszólítottak,
hogy nagyon szívesen aláírják az
ajánlóívet, sokan pedig telefonon
vagy üzenetben jelezték, hogy várnak. Örömmel töltött el minden
megkeresés, amit jó hangulatú,
építő és bizalmas beszélgetések
követtek. Esténként mindig pozitív
visszajelzésektől feltöltődve értem
haza. Ezt követően június 13-án a
választási irodának átadtam az öszszegyűjtött, több mint 700 aláírást.
Hálásan köszönöm szépen Önöknek a támogató ajánlásokat, biztató szavakat!
Számos kérés, javaslat hangzott el
a beszélgetések során, amelyeket
feljegyeztem, és a megvalósításukat célul tűztem ki. A játszótér felújításának mindannyian örültünk,
hiszen a gyermekes családoknak
kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Maradt azonban még
feladat, hiszen szükség lenne a
gyermekek biztonsága érdekében a
terület körbekerítésére, mosdó
helyiség kialakítására, padok telepítésére. A Rózsa utca és a Rákóczi
utca találkozásánál a közlekedést

könnyítő tükör pótlásának igényét
is jelezték, valamint a focisták is
hiányolják a műfüves pálya mellől a
világítást, a szülők pedig klimatizált
ebédlőt javasoltak. A fiatalok és az
idősebbek egyaránt egy délutáni,
esti beszélgetésekre alkalmas helyiségre tartanának igényt. Sokan
hiányolják a régi, aktív polgárőrség
munkáját, ezzel párhuzamosan a
strandfürdőn a rend fenntartását.
Felvetődött a kerékpárút szükségessége az orvosi rendelőtől Tápiógyörgye irányába, a Vezér utcáig,
elsősorban a Fajtakísérleti előtti
területen problémás a járda használata. A temetőnkben felhalmo-

zott régi, lebontott síremlékek elszállításának kérdése is felmerült.
A Faluvédő és Szépítő Egyesület
tagjaival szintén jó hangulatú, ötletekkel teli beszélgetésben volt részem egy kirándulás keretein belül.
Bízom benne, hogy sokat közülük
sikerül majd összefogással megvalósítanunk az elkövetkezendő években. Helytörténeti és világháborús
emlékekkel kapcsolatos állandó
kiállítás helyszínének megtalálásában is a segítségemet kérték. A
ravatalozó felújítása vagy egy új
építése, valamint a Művelődési
Házunk korszerűsítése, külső-belső
felújítása is szóba került.
Sokan érdeklődtek az Imrédy út
felújításáról is, ezért Pócs János
Képviselő Úrral egyeztetve, megerősíthetem, hogy az út felújítása
meg fog valósulni, ígéretének megfelelően.
Haladjunk együtt a megkezdett
úton mindannyian EGYÜTT TOVÁBB!
Kérem, hogy a 2022. július 17. napjára kitűzött választáson tiszteljenek meg a szavazataikkal.
Köszönöm szépen!
HELYI SZÍVVEL ÉS TAPASZTALATTAL
JÁSZBOLDOGHÁZÁÉRT!
Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester jelölt

(Az újág szerkesztésének idején két polgármester jelölt juttatta el írását a szerkesztőséghez,
amelyeket ábécé sorrendben tettünk közzé.)
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Az Egyházközség hírei
Családi nap
2022. május 21-én, szombaton Soós Tamás esperes, plébános atya
Jászalsószentgyörgyön családi napot szervezett a 4 plébániai közösség részvételével. A kissé szeles,
borongós idő ellenére a Szent Imre
Iskola udvarán sokan összegyűltünk. A program szentmisével kezdődött, melyben Tamás atya imádkozott a legszentebb Édesanyához,

a családok védelmezőjéhez a lelkipásztori gondozásában élő családokért, az azok szándékára felajánlott
szentmisén. A délelőtt nagyon gazdag tevékenységet kínált, főleg a
kisgyermekek számára. Arcfestés,
ugrálóvár, fagyi várta a gyermekeket, a felnőttek pedig kötetlen beszélgetés során örültek a találkozásnak. A helyi iskolások és pedagógusok népművészeti műsorszámmal szórakoztatták a megje-

lenteket. Örömmel láttuk, hogy
milyen élvezettel szólaltatják meg a
magyarok egyik legszebben szóló
hangszerét, a citerát, mellyel a
népdalcsokrot kísérték. A keresztény közösséghez, az együvé tartozás megéléséhez szükséges a templom falain kívüli találkozás is, hiszen a közösen megélt élmény segíti összekovácsolni az azonos értékrendet vallókat, megerősít a hit
megvallásában .

Első áldozás

Bérmálkozás

2022. május 28-án vasárnap a bűnbánat szentségében
megtisztult lélekkel 4 kisgyermek járult első szentáldozáshoz. A gyerekek nagy örömmel, izgalommal készültek a Jézus Krisztussal való első találkozásra. Komolyan
vették a felkészülési időszakot, és a hittani ismertek
mellett lelkileg is készültek arra a pillanatra, amikor
Jézus testét magukhoz vehetik. A szentgyónást megelőző lelkiismeretvizsgálat során őszinte szívvel gondolták át eddig elkövetett bűneiket, mulasztásaikat, és
az első áldozás után vasárnaptól vasárnapig igyekezték
ezt a tisztaságot megőrizni a 10 parancsolat betartásával. Az ünnepélyes szentmisén Tamás atya is arra buzdította elsőáldozóinkat, hogy szívükben mindig Jézus
legyen az első helyen, és ezt a találkozást minél több
kövesse életük során. Imádkozzunk értük, hogy soha
ne szakadjanak el keresztény hitüktől, és hű hirdetői
legyenek az evangéliumnak és Jézus Krisztusnak!

2022. június 5-én Pünkösdvasárnap Jászalsószentgyörgyön 31 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Jászboldogházáról nyolcan részesültek ebben a szentségben. A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és
küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.

A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az
egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak
iskolájában. A bérmálkozók az egyházi közösség jelenlétében újították meg keresztségi ígéretüket, és váltak
nagykorú kereszténnyé. Az ünnepélyes szentmisét
Buda Péter rektor mutatta be és közvetítette a Szentlélek ajándékát a bérmálkozó fiataloknak.
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Játszótér szentelés
Településünk megújult játszóterének átadásakor szép
pillanat volt, amikor Taczman András diakónus szentelt vízzel hintette meg a játszóteret és az ott megjelenteket. „Engedjétek hozzám a kicsinyeket” idézte az
evangélium felolvasásakor Jézus szavait a diakónus úr.
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Keresztény gyökereinkhez való tartozás érzését erősíti,
ha egy közösség él a szentelmények erejével, és kéri
Jóisten áldását és oltalmát. Minden áldás Isten dicsérete és könyörgés az Ő ajándékának elnyeréséért. Hála
legyen a Jóisten gondoskodó szeretetéért!

Mintha drogot adnánk a gyerekeinknek
– Beszélgetés részletei Pécsi Rita neveléskutatóval
Sokan azért adják oda a telefont, a
tabletet a kisgyereknek, mert egyszerűen maguk sem tudják, mivel
van dolguk – mondja Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, a Fejleszt
vagy rombol? – Kulcs az
okoseszközök okos használatához
című könyv szerzője, aki hangsúlyozza, hogy az okoseszközök elektronikus drogként hatnak a kicsikre.
– Több kutató mondja – s ezt ön is
hangsúlyosan idézi a könyvében és
az előadásain –, hogy az
okoseszköz, a képernyő elektronikus drogként hat. Miért adunk drogot a gyerekünknek?
– Mert kényelmes, mert leköti őt.
Ez hatalmas vonzerő. A gép nagyon
sok olyat tud, amire felnőttként mi
is rácsodálkozunk: gyors, érdekes,
színes, mozog. Ám sajnos a gép
hatása az erős dopamintermelés
miatt sok szempontból megegyezik
a drogéval.
A képernyő, egy kütyü túlzott ingerei kifejezetten azokat az agyi területeket támadják meg, amelyeket a
morfium, a cannabis, sőt akár a
heroin, a kokain is.
– Mégis azt látjuk, hogy egészen
pici babák életében is jelen van
már a képernyő: ott lóg a telefon a
babakocsin,
elektromos

bébicsőszként beteszik neki a rácsos ágyba.
– Ebben egyöntetű a kutatók véleménye: hároméves korig nulla
képernyő! Itt nem arról van szó,
hogy apa telefonján – vele együtt!
– megnéz egy pár perces animációt, játékot, fényképet. Hanem a
rendszerességről, a hosszú negyedórákra, félórákra odatett képernyőről. Gyakran hiszik azt a szülők,
hogy mennyire koncentrál a baba,
holott szó sincs erről: transzhatás
alatt áll. Az okoseszközöknek vannak előnyeik, de a legkisebbeknek
semmilyen hasznot nem nyújtanak.
Sőt ebben az életkorban visszafordíthatatlan károkat okoznak.
– Ez érvényes az óvodás korosztályra is?
– Még a három–hat évesek esetében is azt kell mondani, hogy minimális előnyt tud nyújtani egy
okoseszköz. Valójában egy óvodásnak sincs semmi szüksége a képer-

nyőre! Úgy látom, sokan azért adják oda a telefont, a tabletet a kisgyereknek, mert egyszerűen maguk sem tudják, mivel van dolguk.
Amennyit nyerünk azzal, hogy a
dolgunkra mehetünk, mert lenyugodott a gyerek, annál sokkal többet veszíthetünk azzal, hogy roncsolódnak az agysejtjei.
„A gyereknek a szülőkre, a testvérekre, a nagyszülőkre, valódi kapcsolatokra van szüksége – nem
egy alkalmazásra. Ha ezeket a kapcsolatokat nem kapja meg, akkor
az élményvágy, a keresés, a megnyugtatás vágya egy eszközhöz fog
kapcsolódni.”
– Mennyire kellene kontrollálni a
nagyobb gyerekek kütyühasználatát?
– Az iskoláskorú gyermeknek napi
két-három óra szabad mozgásra
lenne szüksége, és akkor még nem
beszéltünk a felfedező, sokféle ingert, sok érzékszervet bevonó, sok
társas helyzetet átéltető foglalkozásokról, játékokról. Ha mindezt
megadjuk neki, tehát van ideje szabad játékra, van lehetősége beszélgetni, játszani, fára mászni, zenélni,
gyurmázni, barkácsolni, a házi feladatot elvégezni és nem utolsósorban nagyokat aludni, akkor egyből
felmerül, honnan vette azt a több-
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órányi időt, amennyit a felmérések szerint egy ilyen
korú gyerek gép előtt tölt?
……
– Fontos látni, hogy az óvás, a határok felállítása
nem valami szemellenzős, ósdi látásmódot jelent!
Serdülőkorban is ott kell állnia a szülőnek a háttérben,
hogy a gyerek jól tanulja meg használni a gépet. Az
elvont gondolkodás struktúrái csak 12 éves kor körül
alakulnak ki.
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A pszichológia, az idegtudomány, az orvostudomány
sokat tud az emberi agy működéséről – a techcégek
semmi mást nem csinálnak, mint felhasználják mindezt saját üzleti érdekükben. Ennek mérlegelésére felnőtt is nehezen képes, nemhogy a gyerek. Akinek az
egészséges étkezését is a szülő igyekszik biztosítani,
hiszen, ha a gyereken múlna, ő csak csipszet és csokit
enne.
Forrás: magyarnemzet.hu

5 módja annak, ahogy a telefonod ellopja az életedet
(és hogyan állítsd meg)
Az okostelefonok velünk vannak az életünkben és a
zsebünkben. A mobilok túlzott használata azonban egy
sor olyan problémához vezethet, amelyek károsítják
kapcsolatainkat és egészségünket. Ha mások társaságában nehezen teszed el a telefonodat, akkor lehet,
hogy a kütyüd lassan felemészti az életed.
Íme, öt módja annak, hogy az okostelefonod pusztítást végez az életében, és tippek, hogy mit tehetsz
ellene:
1. Az okostelefonod akadályozhatja a hitedben való
járást
Tipp: Tedd le a telefont, és beszélgess szemtől szembe
szeretteiddel, vagy egyszerűen egy biccentéssel vagy
mosollyal köszöntsd embertársaid. Ismerkedj meg újra
a beszélgetés művészetével!
2. Az okostelefonod árthat a házasságodnak
Tipp: Legyen célod, hogy csak vacsoraidőig nézed a
telefonodat. Töltsd az estét (vagy más, kölcsönösen
megfelelő időpontot) a házastársaddal való beszélgetéssel, étkezéssel vagy egy közös sétával, képernyő
nélkül.
3. Az okostelefonod ellophatja a pihenésed
Tipp: Törekedj az elegendő alvásra úgy, hogy lefekvés
előtt 30 perccel kerüld az okostelefon használatát. Ha

tudod, hogy a mobiltelefonod a bűnös az egymást követő éjszakák elvesztett alvásáért, fontold meg, hogy
hálószobád teljesen okostelefon-mentes zónává teszed.
4. Az okostelefonod károsíthatja a kognitív egészséged
Tipp: Hagyd, hogy az agyad feltöltődjön az okostelefon
kiiktatásával. A mélyebb megértés érdekében a híreket vagy egyéb információkat újságból vagy könyvből
szerezd be.
5. Az okostelefon károsíthatja a szemed
Tipp: Kövesd a 20-20-20-as szabályt a digitális szemterhelés csökkentése érdekében – azaz 20 percenként
hagyd abba az okostelefon nézegetését, és 20 másodpercig koncentrálj valami másra 20 méterrel távolabb.
Az okostelefonok velünk vannak az életünkben és a
zsebünkben. Bár sok tekintetben megkönnyítik az életünket, mégis pusztítást végezhetnek. Szerezd vissza
az egészséged azáltal, hogy gyakrabban teszed el a
digitális eszközeid. Élvezd az előnyeit annak, hogy ehelyett a körülötted lévő valódi világgal foglalkozhatsz.
Forrás: Crosswal

Házasságkötés

Búcsúzunk

Muhari Beatrix Kitti - Sárkány Zsolt
2022. 05. 21.
Mala Ágnes - Gömöri János
2022. 05. 21.
Ádám Nikolett - Szórád István
2022. 06. 17.

Papp Ferenc
Nagy Lászlóné sz: Sipos Szeréna
Nagy László
Sápi András
Menkó Miklós
Kiss Mihály

1946-2022
1932-2022
1962-2022
1967-2022
1937-2022
1942-2022

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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Búcsúzunk
Szomorúsággal tölt el, amikor fekete zászlót kell kitenni az önkormányzat épületére!
Azt jelenti, hogy olyan embert gyászolunk, akivel hosszú ideig dolgoztunk együtt. Jól
ismertük Papp Ferencet, aki 25 évet töltött a helyi Vízműben, "a falu legszebb munkahelyén"! Tiszteltük és szerettük embersége, szakmai tudása, állhatatossága miatt.
Joó-Kovács Balázs
alpolgármester
Papp Ferenc 1946-ban született. Az akkori nehéz körülmények ellenére boldog gyermekkora volt, amit az általa
nagyon szeretett boldogházi
tanyán töltött családjával, és
ahová mindig visszavágyott.
Érettségi után műszaki pályát
választott. Kezdetben Jászboldogházán, majd Budapesten
dolgozott vízvezeték- szerelőként, majd hazatérve átvette
a helyi vízmű vezetését, amire
egykori mestere, Mizsei István
kérte. Több mint 25 éven át,
egészen a nyugdíjazásáig
őszinte lelkesedéssel, szeretettel végezte munkáját. Gyakran emlegette, hogy a község legszebb munkahelyén dolgozik. Sokat tett munkatársaival a strand környezetének szépítéséért, fásítással, parkosítással tették egyre vonzóbbá a helyiek és a mind nagyobb számban
ide érkezők örömére.
A boldogháziak ismerték és szerették közvetlensége, szaktudása és önzetlen segítőszándéka miatt. Kedves, tréfás egyénisége, humora
vonzotta az embereket. Fiatal korától népes
baráti kör vette körül. Gyakran jártak kirándulni, emellett legkedvesebb szenvedélye gyermekkorától az olvasás volt.
Szerette szülőfaluját, tisztelte a múltat, a hagyományokat. Kezdeményezője volt a tápiói
Szent Vendel szobor áthelyezésének a község
központjába.

Életének meghatározó élménye volt az erdélyi Sinfalvával
kötött testvérkapcsolat, aminek egyik kezdeményezője
volt. Önzetlenül, lelkesen dolgozott barátaival a sínfalvai
vendégház
létrehozásáért.
Életre szóló, mély barátságok
születtek, vendégszerető otthonuk számos vidám összejövetel színhelye volt, és családjával gyakran látogattak
Erdélybe. Az erdélyi barátok
közül többen eljöttek búcsút
venni tőle.
1983-ban kötött házasságot Seres Magdolnával, aki 39 éven át szerető, megértő társa volt.
A Sors különös fordulata, hogy mindkét fiuk az
édesapa általa választott hivatást gyakorolja:
Ferenc az érdi vízműnél, Gyula pedig az egykori
kedves munkahelyen, a boldogházi vízműnél
dolgozik, annál az íróasztalnál, amelynél egykor
édesapja.
Utóbbi éveinek legnagyobb boldogsága négy
unokájának születése volt, láthatta fejlődésüket, érezte szeretetüket, és őszinte örömet jelentettek számára az együtt töltött derűs napok.
Teljes életet élt. Ismerte a titkot: megélni
a mindennapok örömét, és adni feltétel nélkül -szeretetet, barátságot, vidámságot, jóságot.
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Hírek a tűzoltók életéből
Kedves Olvasók!
Újabb időszak telt el egyesületünk
életében. Riasztásunk az elmúlt időszakban szerencsére csak egy volt.
Egy balesethez riasztottak bennünket, amely személyi sérüléssel nem
járt. Viszont hallottunk több balesetről is a környéken, amelyek gondatlanságból, felelőtlenségből, egyéb
problémák miatt történtek. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Legyünk körültekintőbbek, amikor
volán mellé ülünk. Jön az aratási időszak, fokozottan figyeljünk, amikor előzzük a gépeket,
szerelvényeket.

Mióta állsz kapcsolatban a Boldogházi ÖTE-vel, és hogy kerültél be a csapatba? Miért vagy önkéntes tűzoltó?
2007 óta veszek részt aktívan az egyesületben. Egyik motiváció édesapám,
illetve Papp Gyuszi barátom tagsága
volt. Őszintén bevallva mindig is vonzott ez a hivatás, de a legfontosabb,
hogy a falu védelmében szerettem volna részt venni, így kerültem bele a csapatba.
Melyik volt a legemlékezetesebb bevetésed?
Legemlékezetesebb? Szinte mindre emlékszem. De
mégis egy 2009-es bálázó tüzet említenék meg, mert
akkor volt úgy az első komolyabb beavatkozásom,
amit nem lehet elfelejteni. De mondhatnám, az elmúlt
év komolyabb ház tüzeit is, mert itt már emberi élet is
múlt rajtunk.
Nagyon szeretném megköszönni, hogy ebben az évben én kaptam ezt a kitüntetést, elismerést. Köszönöm az Önkormányzatnak, de legfőképp bajtársaimnak, hisz nélkülük nem kaphattam volna meg ezt a
díjat.

Itt a nyár, eddig elég aszályos. Érik gabona az utak
mentén. Száraz a fű az árkokban. Ezek mind növelik a
kockázatát a tüzeknek az utak mentén, egy csikk,
üvegdarab könnyen kigyújthatja ezeket a területeket,
és meg is van a baj. Vigyázzunk!
Ezeken kívül a Hagyományok hétvégéje című rendezvényt biztosítottuk, kora reggeltől hajnalig.
Gyermeknapot tartottunk, meglátogattak bennünket a
helyi óvodások Flórián nap alkalmából.
Meghívtak bennünket a jánoshidai óvodások is, ahol
szívesen mutattuk be a kicsiknek ennek a szép hivatásnak az alapjait.
A trianoni tragédia alkalmával hagyományokhoz híven
koszorút helyeztünk el a helyi kopjafánál.
Vendégként részt vettünk az idei Tűzoltóversenyen,
amely Jászjákóhalmán került megrendezésre.
Egyesületünk életében egy tagunk munkáját újfent
díjazták. Bajor Zoltán bajtársunk vehetett át díjat.
Rövid beszélgetésünk tükrözi Zoli elhivatottságát:
Milyen díjat vettél át májusban? Hol volt ez a rendezvény?
Jászboldogháza önkormányzat felajánlása által kaptam
ezt a díjat az egyesület tagjaként Szent Flórián napja
alkalmából. Az ünnepi állománygyűlésre a szolnoki
városháza dísztermében került sor.

Mi pedig köszönjük neked Zotya, hogy részese vagy a
csapatunknak!
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!”
Készítette: Szendrei Péter
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Polgárőrség
Kedves Olvasó!
A Polgárőr Egyesület 2022. 05. 30-án tartotta közgyűlését. Értékeltem a 2021. évet. Számot adtam az elvégzett munkáról és a költségvetés alakulásáról. Számba
vettük a 2022. év feladatait, és megterveztük a várható kiadásokat.
Fontos a biztonság megtartása érdekében, hogy megújuljunk!
A közgyűlés alkalmával lemondtam elnöki tisztségemről! Tettem ezt a megújulási folyamat kezdéseként,
hogy a polgárőrség új energiával, szemlélettel szolgálhassa településünk biztonságát.
1996-ban én kezdeményeztem az egyesület létrehozását. 2002-ig elnökhelyettesként, majd 2022. május 30ig elnökként végeztem önkéntes munkámat.
Lemondásom után is maradok az egyesület tagja, és
szolgálni fogom településünk biztonságát.

A közgyűlés Ficzere Józsefet választotta meg elnöknek,
aki szintén alapító tagja az egyesületnek. Elkötelezett
az egyesület mellett. Eddig is sokat tett a biztonságunkért.
Kérek mindenkit, támogassa őt, hogy eredményesen
végezhesse önkéntes munkáját.
Köszönettel tartozom a sok segítségért, amit feleségemtől kaptam, hogy önkéntes munkát tudjak végezni! Tudjuk, hogy ehhez idő kell, és azt javarészt a családjától veszi el az ember!
Köszönöm polgárőrtársaimnak a sok elvégzett munkát
és segítséget!
További sikeres 25 évet kívánok!
Tisztelettel: Joó-Kovács Balázs

Ficzere József vagyok, 1975-ben születtem Jászberényben. Tanulmányaim után Jászboldogházán maradtam, itt
alapítottam családot. A jászboldogházi Tsz-ben dolgoztam sofőrként, ahol sokat jártuk a határt vagyonőr Nagy
Jani bácsival, akinek társaságában megtapasztaltam a külterületen zajló negatív cselekedetek káros hatását ( fa,
-birka,- takarmány eltulajdonítása) a falura és gazdákra nézve. Akkor Joó-Kovács Balács volt a körzeti megbízott,
aki megkeresett, hogy Polgárőr Egyesületet kellene alapítani, ezzel is segítve a falu és külterületünk közbiztonságát. Örömmel vettem az ötletet, és többek között én is alapító tagként 1996.08.09-én megalapítottuk a
Jászboldogházi Polgárőr Egyesületet. Hosszú, fáradságos, önzetlen munkával sikerült javítani a helyzeten.
2002-ben az Egyesület elnökének Joó-Kovács Balázst választottuk, aki óriási tapasztalattal és lelkesedéssel vetette bele magát az önkéntes munkába. Számos ötlettel, megnyert pályázattal, korszerűsítéssel, hatalmas lendülettel sikerült elérni, hogy a községünk biztonságos legyen. A feladatok mellett számos rendezvényt is szerveztünk
és biztosítottunk.
Mikor a lelkesedés alábbhagyott, Balázs mindig újra és újra buzdított és bíztatott bennünket, hogy hasznos, amit
teszünk, és elismerik munkánkat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a számos kitüntetés és oklevél. Hihetetlen
energia és jókedv jellemezte tevékenységét.
A Polgárőrség 20 éven át tartó vezetése alatt rengeteg bűncselekményt előztünk meg, segítettük a rendőrség
munkáját, és egy biztonságos, élhető kis faluvá alakult Jászboldogháza.
Balázs nem túl rég megkeresett, hogy szeretne visszavonulni, és az unokáinak élni, és a Polgárőrség vezetésére
engem javasolt, mint aktív alapító tagot. Meglepődve és nagy megtiszteltetéssel vettem a felkérést, amit elfogadtam. Szeretném a tőle kapott tudást és tapasztalatokat felhasználva tovább vinni az egyesületet, és megőrizni Boldogháza közbiztonságát. Ehhez kérném az egyesületi tagok/ leendő tagok támogatását, hogy a számomra
is új feladatokat maximálisan el tudjam látni.
Ezúton pedig szeretném megragadni az alkalmat, és egyfajta toborzást elindítani, leendő egyesületi tagok után.
Várnánk új érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznának a csapathoz. Szeretnénk ezzel a fiatalságot is egy kicsit
megmozgatni, hogy érezzék, ők is tudnak tenni érte valamit, hogy Jászboldogháza is továbbra nyugodt, biztonságos, élhető falu maradjon: ez közös érdek.
Ficzere József

Községünk lakói nevében tisztelettel köszönjük Joó-Kovács Balázsnak azt a több mint két évtizedes önzetlen,
kitartó munkát, amelyet a Polgárőrség vezetőjeként a község biztonsága, nyugalma érdekében végzett.
a Boldogházi Hírek szerkesztői
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Sóshidai találkozó
Sokunk örömére idén is összejöttünk, akik gyerekkorunkat a sóshidai határban töltöttük. Jó volt idézgetni a régi emlékeket, visszagondolni a volt tanyákra, szomszédokra, iskolatársakra.
Június 11-én a tájházban gyülekeztünk. Első utunk az iskolai emlékhelyhez vezetett, ahol koszorút,
virágot helyeztünk el, és felidéztük
iskolai élményeinket, emlékeztünk
tanítóinkra.
Ismét kilátogattunk a határba. Nagyon jó „idegenvezetőnk” volt Gaál
Feri, aki meg tudott mutatni minden tanyahelyet, hol kik laktak…
Mint kiderült, ő Répás nagyszülei
révén kötődik ehhez a részhez, és
ma is nagy területen itt gazdálkodik. Ide nősült, felesége Darázs
Margó innen származik. Ma is gondozzák a Darázs-tanyát.
Mire visszaértünk, Rácz János
(Pepe) és Géza főzőmesterek elkészítették a nagyon finom birkapörköltet. A jó illatok mindenkit gyorsan asztalhoz tereltek, és nem is

Egy kis beszélgetés

A határban
volt szükség a kívánságra, azonnal
jó étvággyal hozzáláttunk az ebédhez. Ebéd után folytattuk a beszélgetést, mindenki szóhoz juthatott,
aki akart, majd kisebb csoportokban folyt a nosztalgiázás.
Mivel korábban különböző észrevételek jutottak el hozzám, ezért
két kérdésben is kértem a társaság
véleményét. Egyhangúlag megszavaztuk, hogy minden évben legyen
találkozó, és mindig birkapörkölt
készüljön. Megbeszéltük azt is,
hogy senki ne várja el a szervezőktől, hogy személyes meghívást kapjon. Aki szeretne ezen a jó hangulatú rendezvényen részt venni, keresse a lehetőséget, és jelentkezzen.
Az összejövetelhez, ki-ki a lehetősége szerint járult hozzá. Külön hálásan köszönöm Babinyeczné Ko-

vács Katikának a lelkiismeretes
szervezést, Gaálné Darázs Margónak nagylelkű támogatását, mindenkinek a segítséget, a hozott
süteményeket, italokat, pénzadományokat. Nagyon köszönjük a
főzőmestereknek a tehetségét, a
munkáját, és megígérték, jövőre is
legalább ilyen finomat kaphatunk
tőlük. Nagyon köszönjük az önkormányzat támogatását, hogy helyet,
sátrat, edényeket biztosított. Külön
köszönet Joó-Kovács Balázs alpolgármester úrnak, hogy velünk volt,
és kisbusszal besegített a határ
kirándulásba. Persze igyekszünk a
tapasztalatok alapján jövőre még
jobban, gazdaságosabban csinálni a
tervezést, szervezést.
Veliczkyné Koncsik Ilona
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Faluszépítők hírei
Szívvel-lélekkel, szeretettel, önzetlenül… egyre többen!
Meghálálják a rózsák a szorgos
munkát, egyesületünk tagjai egész
nyáron gondozzák a virágokat,
metszik, locsolják, kapálják. Szépek
a rózsák a Fajtakísérletinél, az egykori központi iskola előtt.
- Szemet kápráztatóak a vasútállomásnál lévő körforgalom rózsái is,
de a falu minden pontján hasonlóan jól mutatnak.

- A szoborfülkék gondozását, karbantartását is fontosnak tartjuk,
hiszen Jászboldogháza Értéktárának részei.
- Megújult a sportpálya felöli faluköszöntő tábla Palyáné Bazsó Anita, egyesületünk új tagja lelkes
munkájának köszönhetően. Munkáját segítette a kislánya, Petra és
Eszes Jánosné Terike, oszlopos tagunk. Köszönjük a kiváló munkát!
- Örömmel tölt el bennünket, hogy
a játszótéravatáson az általunk ültetett virágok díszítették a színpadot, mely virágok később a strandfürdő bejáratánál fogadják majd az
érkező vendégeket a nyár folyamán.
- Sok-sok virágot elültettünk, a virágládák többsége egyesületünk

tagjai segítségével került a falu különböző pontjaira saját járművel.
Szemes-Csecselics Hajnalka és Szemes Tibor új tagjaink munkáját
ezért külön is köszönöm. Az egészségház ablakaiba is tettünk muskátlit, és virág került az utcatáblákba is.
- Virágládát vittünk a Trianoni emlékhelyre is, ahol egyesületünk is
részt vett a megemlékezésen, koszorúzáson.
- Egyesületünk ötlete alapján az
Önkormányzat megvalósításával az
idén már második évben lobogtak
a zászlók a Trianoni emlékparkban.
A virágüzletből Gömöriné Editke
faluszépítő tagunk egy tálca egynyári növényt ajánlott fel, mely az
általános iskola előtt lévő Szent
Vendel tér magas virágágyásaiba
került kiültetésre ballagás előtt.
Köszönet érte. Volt önkéntes segí-

tőnk is, aki 20 bokor saját nevelésű
muskátlit ajánlott fel és ültetett be
az iskolaparkba. Köszönjük szépen
Farkas Imréné Magdika munkáját
és felajánlását.
- Sajnos rongálás is előfordul néha.
A piactéri korlátot valaki összetörte. Ezt a korlátot már korábban is
megrongálták. Szomorú!

Díszkapu
Májusban egymást érték az események, az ünnepek Jászboldogházán, ami jó lehetőséget kínált a Faluvédő és
Szépítő Egyesület számára, hogy a Coop ABC előtti kaput a megfelelő alkalomra megújítsa, ezzel is hangsúlyt
helyezve az adott eseményre - kicsit reklámozva is azt. A kapudíszítés kiváló alkalom a találkozásra, a gyermekek
is szívesen jönnek, megismerjük egymást, aztán egy következő alkalommal együtt kapáljuk a kerteket, ültetjük,
locsoljuk a virágokat, szépítjük a falut. A falut, ahol élünk! Felemelő érzés, hogy vonzóerőt jelent a településen
egyesületünk léte és tevékenysége. Tavaly kettő, az idén hét új taggal bővült egyesületünk, akik büszkék, hogy
faluszépítők lehetnek. Köszönjük, és kívánjuk, teljen örömük a faluszépítésben.
Az Coop ABC előtti kapu az utóbbi időben többször is megújult, két alkalmat emelnék ki.
Motoros találkozó
Májusban volt a 22. motoros találkozó Jászboldogházán. Gondolkodtunk, milyen kellékeket szerezzünk be
a kapu díszítéséhez. Bujtárné Grósz Renáta gyorsan
megrajzolta a CONDORS MC logóját, Tóth Regina és
családja összehozott egy „elektromos gitárt”, hoztunk
láncokat, motorkerékpárabroncsot, lett két kismotor,

az egyiket az óvodából kaptuk, és két pirospöttyös
kendő. Szívvel-lélekkel dolgoztunk a kapun, gyermekek és felnőttek együtt. Szerettük volna meglepni a
CONDORS MC nagyszerű csapatát, és jelezni, országvilágnak, hogy a motoros egyesület milyen nagy eseményre készül. Meglepetésünkre láttuk, hogy nagyszerű fotózási lehetőségnek bizonyult a kapu.
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A CONDORS MC boldogházi motoros egyesület kiváló
szervezésével megvalósított motoros találkozó évről
évre egyre nagyobb érdeklődésnek és sikernek örvend. Az egyesület tagjai megígérték, hogy jövőre kapunk egy molinót tőlük a kapu díszítéséhez.
Köszönjük!

Hagyományok hétvégéje
2022. május 28-án jeles ünnep volt Jászboldogházán. A
2016-ban Pro Natura díjas JÁSZFÖLD Hagyományőrző
Egyesület immár 13. alkalommal volt házigazdája a
településünk határában lévő Bartal-tanyán megtartott
Hagyományok hétvégéjének. Az esemény újabb lehetőséget nyújtott a Faluvédő és Szépítő Egyesület számára, a Coop ABC előtti kapu feldíszítésére és településünk megszépítésére. Pesti Róbert, a JÁSZFÖLD Hagyományőrző Egyesület elnöke sok-sok muskátlival és
az egyesületük logójával segítette igyekezetünket,
szándékunkat, ezáltal
segített megvalósítani
a kapu hagyományőrző hangulatú, népies
hatású feldíszítését. A
demizsont, a vesszőkosarat, a kocsikereket, rongyszőnyeget,
korsókat, patkót Kövér Attila régiséggyűjteményéből kaptuk
kölcsön, a hintaló pedig már 50 éves,
Grósz Renáta férjének
gyermekkori
játéka

volt. A díszítésül szolgáló muskátlit Jánoshidáról, Pesti
István igényes kertészetéből kaptuk, melyből nem csak
az ABC elé jutott, hanem a kísérleti mentén a Bartaltanyára vezető útra is. Köszönet érte. A Hagyományőrző Egyesület példás szervezésével és sok-sok munkájával megvalósított találkozó évről évre egyre látogatottabb, egyre népszerűbb. Gratulálunk hozzá.

Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület
elnöke

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Bölcsődei beszámoló
A május az év legszebb hónapja, hiszen ebben a hónapban ünnepeljük az anyukákat és a gyermekeket is.
Május első hetében a bölcsődében az anyukákat köszöntöttük. A Csibe csoportos gyermekek egy rövidke
műsorral és saját kezűleg készített ajándékkal kedveskedtek az édesanyáknak, akik meghatódva, de annál
büszkébben nézték végig a gyermekek műsorát.

A május azonban még tartogatott a gyermekek számára programokat.
Május 18-án az intézmény legkisebbjei egy batyus pikniken vehettek részt, amelyet az intézmény udvarán
rendeztünk meg. A kis kosarakat megtöltöttük mindenféle finomsággal, és dalolva kivonultunk a piknik
„mezőre”, ahol megterítettünk, és nagyot falatoztunk.
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A gyermekek nagyon élvezték a kezdeményezést, és
élményekkel teli tértek haza aznap a bölcsiből.
Május 26-án a Maci csoportos ballagó gyermekektől
kaptunk meghívást a házi ballagásra. A meghívást elfogadtuk, és szeretettel részt is vettünk az eseményen. A
legkisebbek egy kis búcsúajándékkal búcsúztak a legnagyobbaktól.
A következő héten került megrendezésre a bölcsődei
évzáró ballagás. Május 31. a ballagó gyermekek köré
rajzolódott. A gyermekekkel lelkesen készültünk az
ünnepségre. A bölcsődés évek alatt tanult versikékből
és dalokból egy kis műsorral készültünk a kedves szülőknek.
Fájó szívvel igaz, de annál nagyobb szeretettel búcsúztattuk el Jászboldogháza első bölcsődei csoportját.
Mindig szeretettel fogunk visszagondolni a gyermekekre, és szép, gondtalan óvodás éveket kívánunk nekik.
A május hónap után beköszöntött a nyár. A nyár eleje
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sem telt tétlenül. Június első hetében a gyermekek
megtekinthették a Vidám Vándorok zenés, interaktív
műsorát és Czapkó Anikó „elsősegélynyújtás gyermeknyelven” című előadását is.
Június 3-án a gyermekeket ünnepeltük a Gyermek-és
Családi nap keretein belül. Az óvodás gyermekekkel és
a szülőkkel együtt ünnepeltük ezt a csodás napot, ahol
a kicsiknek és a nagyoknak játékos élményekkel teli
délelőttöt rendeztünk. Volt kézműveskedés, csillámtetoválás, és a legkisebbekkel is birtokba vettük a légvárat. A napot Molnár Orsi zenés interaktív műsora tette
még színesebbé. Nagyon élvezték a gyerekek a felkínált programokat, szívesen kipróbálták a számukra
ismeretlen tevékenységeket is. Ezúton szeretnénk
megköszönni az Óvodai Szülői Szervezetnek a támogatást és a Csibe csoportos gyermekek szüleinek a sok
segítséget, amelyet kaptunk ezen a napon.

Mindenkinek nagyon szép nyarat és jó egészséget kívánunk!
Nagy Lilla

Madarak fák napja, kirándulások, élményszerző séták az óvodában
Jókai Mór: Ültess fát!
Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.
Május 10-én ünnepeljük a Madarak és fák napját. Fontos ünnep ez számunkra, hiszen óvodánk Zöld óvoda
és Madárbarát óvoda cím tulajdonosa. Ez az ünnep
alkalmat ad arra, hogy a természethez való pozitív viszonyulást alakítsuk a gyerekekben, elsősorban a hazai
jellegzetességeknek megfelelő magatartásmintákat,
értékeket és életviteli szokásokat adjuk át.
Nevelőtestületünk kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, a természet szeretetének megalapozására, így az ehhez kapcsolódó jeles napok (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) méltó köszöntésére is. A természet iránti elköteleződésünk egyik jeleként az idei nevelési évben elnyertük a Madárbarát óvoda címet.
Az Intézményünk udvarára elhelyeztünk több madárodút, madáretetőt, itatót. A gyermekek töretlen lelkesedéssel figyelték az udvaron megjelenő madarakat:

feketerigót, verebeket, széncinegéket, gerléket, ahogyan építgették a fészküket. Tavasszal pedig a gyerekekkel, felfigyelve a halk, kis madárcsivitelésre, hogy a
korábban kihelyezett odúba egy cinege fészkelte be
magát.
A gyerekekkel az óvoda udvarán tett sétánk alatt megfigyeltük a fákat és a madarakat. Mit látunk a fákon?
Milyen részei vannak? Mitől fejlődnek? Miért hasznosak? Átöleltük a fákat, így mértük meg melyik vastagabb, vékonyabb, összehasonlítottuk a magasságukat
is. Zsírkrétával kéreglenyomatokat is készítettünk,
amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Távcsővel megfigyeltük a COOP ABC tetején fészkelő gólyákat!
Május 10-én kirándulásunk alkalmával, busszal ellátogattunk a jászberényi Sasközpontba, a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani
Egyesület látogatóközpontjába, ahol végig kalauzolt

2022. JÚLIUS

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Boldogházi Hírek

15

bennünket a Sasközpont munkatársa. Megnéztük a
parlagi sasokat, és még különböző ragadozó madár
fajokat, nagyon sok érdekes dolgot mesélt a gyerekeknek, valamint, vadmacskát is láthattak a gyerekek. Ezután érdekes interaktív előadást tartott a gyerekeknek
egy macskabagoly bemutatásával. Nagyon tartalmas
délelőttöt töltöttünk el.

Május 18-án ismételten kirándultunk, hiszen a májusi
hónap nagyon mozgalmas volt az intézményben. Reggel 8-órakor indultunk Szolnokra a NEFAG Zrt. Vadasparkjába. Ismét busszal mentünk, mely mindkét kirándulás alkalmával az Óvodai Szülői Szervezet által lett
finanszírozva, valamint ennek a kirándulásunknak a
belépőjegyei is, melyet hálásan köszönünk! Tartalmas
napunkat színesítette az erdei foglalkozás. Élményszerű módon személyesen is megtapasztalhatták a természet jelenségeit a gyermekek. A Bagolyvár Vadasparkban körbesétálva megnézhettük Magyarország vadfajait, házi-és hobbiállatait. Ebéd után pedig átsétáltunk
a Széchenyi Parkerdő és játszóterére, ahol a gyerekek
birtokba vették a játék eszközöket. Élményekkel teli
napot zártunk, a gyerekek nagyon jól érezték magukat.

Élményszerző sétáink során mindkét csoportunk ellátogatott a Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülethez, ahol a gyermekek ismereteket szereztek
a tűzoltók munkájával, felszereléseikkel, eszközeikkel
kapcsolatban. A gyerekek beöltözhettek a tűzoltó bevetési ruhákba, továbbá beülhettek a tűzoltóautóba.
Valamint kaptak ajándékba a gyerekek színezőket. Az
élményteli, bemutatót Baranyi Béla, az egyesület parancsnoka tartotta, melyet hálásan köszönünk!
A Méhek világnapja alkalmából május 20-án
élményteli bemutatót tartott Takács-Sós Boglárka a
gyerekeknek. Megismertette a különböző méhészeti
eszközöket, bemutatta a kaptárt, és benne a méz ké-

szítésére alkalmas kereteket, a méhek megnyugtatására használatos füstölőt, valamint felpróbálhatták a
gyerekek a méhészkalapokat. Ezután pedig méz kóstolásra is sor került, valamint foglalkoztató füzeteket
kaptak a gyerekek. „Óvd a méheket, fogyaszd a kincseiket!”címmel. Hálásan köszönjük Takács-Sós Boglárkának a bemutatót, és Lipták Mihálynak, hogy biztosította az eszközöket a szemléltetéshez.

Nagy öröm intézményünk
számára, hogy megismerkedhetnek a gyermekek a
községünk adta lehetőségekkel! Kívánunk mindenkinek szép nyarat és jó pihenést!
Baranyi Béláné
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Óvodai események...
Kissé furcsa kimondani, de tény, hogy 2018 óta idén
jött el újra a lehetőség, hogy anyák napja alkalmából
személyesen tudjuk ünnepi műsorral köszönteni az
édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat. 16 órakor a Vuk, 17 órakor a Maci csoport várta nagy szeretettel a szépen feldíszített ebédlőben a vendégeket
2022. május 4-én.
Színes kis műsorainkat már hetekkel előtte elkezdtük
próbálni, hogy mire nyilvánosság elé állunk, addigra
tökéletesek legyenek. A kisebbek közös versekkel, dalokkal, körjátékokkal készültek. A nagyobbak szintén
énekekkel, vidám dalos játékokkal, valamint egyéni
versmondással örvendeztették meg a jelenlévőket. A
műsor keretén belül először a nagyszülőknek nyújtották át a köszönet és szeretet virágait a gyermekek, az
elhangzott mamás dalok után. Végül az édesanyákat
ajándékozták meg saját készítésű ajándékukkal és egy
szál virággal, több esetben is könnyet csalva a szemekbe. Hiszen egy ilyen műsor „sikere” tulajdonképpen
abban is rejlik, hogy mennyire tud szívhez szóló lenni,
mennyire tud hatni érzelmeinkre, mennyire tudunk
közben elfelejtkezni gondjainkról, bajainkról és tiszta
szívvel csak a gyermekeinkre koncentrálni.
Az Egészségünk és környezetünk védelme projekthéten Czapkó Anikó jött el hozzánk az orvosi rendelőből
előadást tartani az elsősegélynyújtásról. A tartalmas
bemutató alatt a gyermekek többek között megtudták,
hogy mi a teendő egy csípés esetén (vizes borogatás
tilos!), megismerkedhettek a gézzel, egymás kezét be
is kötözhették vele, megszemlélhették a rögzítő sínt,
és aki akarta, megtapasztalhatta a viselését egy rövidke időre. Lehetőség nyílt arra is, hogy kipróbálhassák a
ragtapasz használatát, melynek kisebb horzsolások,
sebek esetén van szerepe. Tudatosításra került a központi segélyhívó száma, végül egy vállalkozó kedvű
kislányon Anikó még a stabil oldalfekvést is bemutatta.
Végül szó esett az anafilaxiáról és az EpiPen használatáról, ezek az információk már nem a gyermekek, hanem a felnőttek számára voltak hasznosak. Ezúton is
köszönjük a tartalmas és hasznos előadást Anikónak!
A várva várt Gyermek- és családi napra június 3-án
került sor. A szülők reggel alkalomhoz illően feldíszítették az udvart, előkészítették a helyet az egész napos
vidám együttléthez, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Tízórai után a gyermekek izgatottan tódultak ki az udvarra, ahol Baranyi Béláné Andi óvó néni egy rövid köszöntőt mondott. Ezután birtokba lehetett venni az
ugrálóvárat, és különböző kézműves foglalkozásra
(barkácsolás, festés, gyurmázás stb.), valamint csillámtetoválás készítésére is lehetőség volt. Idén rendhagyó
módon egész nap lehetőség volt ugrálóvárazni, ami a
helyi Önkormányzat támogatásával valósult meg. Köszönjük szépen! Ezen a napon elhelyeztük az új játékeszközöket is a homokozónkba (pl. vödör, gereblye,
lapát, teherautó). Tea, üdítő, többféle gyümölcs, kukoricapehely várta azokat, akik megszomjaztak vagy
megéheztek. A délelőtt folyamán egy „sztárvendéget”
is fogadtunk Molnár Orsi személyében, aki egy nagyon
magával ragadó, interaktív zenés-táncos műsorral örvendeztetett meg kicsiket és nagyokat egyaránt. Az
Óvodai Szülői Szervezet finanszírozta ezt a koncertet,
melyet nagyon szépen köszönünk! Ezután következett
az újrahasznosítható hulladékokból barkácsolt alkotá-

sok eredményhirdetése. Sok ötletes, szép pályamű
készült, az óvoda előterében lehetett megtekinteni
őket és szavazni rájuk. Idén Varga Nimród virágcserép
kompozíciója lett az első, ezúton is még egyszer gratulálunk neki. Köszönjük szépen a Boldogházi Gyermekekért Köszhasznú Alapítvány anyagi támogatását, melyből környezetvédelmi foglalkoztató füzeteket vásárol-

hattunk azon gyermekek részére, akik alkotást készítettek. Ezután megebédeltünk, majd következett a
kerékpáros ügyességi vetélkedő, illetve nem is volt ez
igazi versengés, inkább bemutató, ahol minden kisgyermek, akinek volt kerékpárja, bemutathatta, hogy
milyen ügyesen képes végighaladni a kiépített pályán,
melynek teljesítése után mindenki kapott egy papíremlékérmet a nyakába. Délután is állt még az
ugrálóvár, és kézműveskedni is lehetett, majd megérkezett Zsuzsa néni, aki a fagylaltról gondoskodott a
gyermekek nagy örömére. Gyermeknap alkalmából
minden gyermek kapott egy üdítőt és egy buborékfújót is, amit az ÓSZSZ finanszírozott. Köszönetünket szeretnénk kifejezni feléjük. Az ő segítségükkel és a fentebb már említett többi önzetlen támogatással idén is
színvonalas és tartalmas gyermeknapot tarthattunk.
Berkó-Fejes Györgyi
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Búcsúzás az óvodától
Pákozdi Gabriella: Óvodás-kor
Először az óvodában szomorfelhő voltam:
sírtam-ríttam s nem értettem, napfény-anyám hol van.
Ahogy teltek-múltak napok, fürge szellő lettem,
kergetőztem jókedvemben, ringó-zsongó kertben.
Aztán, mikor eljött a tél, hópehellyé váltam,
minden bágyadt délutánon álomköddel szálltam.
Mesetündér, örömkönnyet, ha ejtett ölemben,
varázsától szivárvánnyá nőtt csupaszín lelkem.
És ha forró nyári napon lábam toporzékolt,
dörögtem és villámlottam, mint a dühös égbolt.
Holdéletű óvodás-kor elfogyott, úgy bánom!
Emlékeim csillagszőttes éjbatyuba zárom.
Minden este az ágyamból felnézek az égre,
ott kacsingat aranysárgán a múlt ezer képe:
Óvónénik és dadusok, mackók, csodalények,
bűvös udvar, dalok, versek –bennem örök éltek.
Az utóbbi két évben a koronavírus miatti megszorítások után végre újból hagyományos formában rendezhettük az óvodai ballagást.
2022. május 28-án ünneplőbe öltözve, színes kis virágcsokorral a kezükben érkeztek ballagó kis óvodásaink
szüleikkel, rokonaikkal a szépen feldíszített óvodai
ebédlőbe, hogy elbúcsúzzanak óvodánktól, az óvó néniktől, dajka néniktől. A körjátékokkal, tánccal és a
gyönyörűen elszavalt búcsúzó versekkel elkápráztatták
a vendégsereget, akik óriási tapssal jutalmazták kis
műsorunkat.
Az elválás, búcsúzás pillanata mindig szívszorító, hiszen
az együtt töltött 3-4 év emléke örökre megmarad. A
nehéz és felejthetetlen első napok az oviban, a csodálkozó, kíváncsi szempárok, egy-egy kedves történet, a
gyermekek ragaszkodása, szeretete, aranyos mondásaik, az átélt közös játékok, élmények, kirándulások,
séták, vetélkedők, szereplések emlékezetesek maradnak.
Minden csoportomról őrzöm ezeket a szép emlékeket,
és a szívemben ott is maradnak. Így vagyok ezzel most
is. Figyelemmel kísérem iskolás éveiket, és nagyon jól-

A ballagó nagycsoport

Körjátékok (részlet a műsorból)
eső érzés, amikor meghívnak a 8. osztályos ballagásukra.
A szülők az idén ballagó gyermekek csoportképével,
névsorával, rajzaikkal, jövőre vonatkozó elképzeléseikkel és egyéb kincsekkel teli időkapszulát készítettek,
amit az óvoda Maci csoportjában helyeztünk el azzal a
céllal, hogy 8 év múlva visszalátogatnak az óvodába, és
a kapszulát felbontva kicsit nosztalgiázunk az itt töltött
évekről, emlékekről. Bízom benne, hogy ennek a kedves eseménynek én is részese lehetek majd mint nyugdíjas óvó néni! ☺
A virágokkal feldíszített, jelképesen felállított „óvodai
kaput”14 nagycsoportos gyermek lépte át, akik szeptembertől iskolások lesznek. Tavasszal megismerkedtek Andi tanító nénivel, és meglátogattuk az első osztályosakat is, akik megmutatták az osztálytermüket, és
közösen játszottak, feladatokat oldottak meg együtt az
ovisokkal. Egész évben játékosan készültünk az iskolára. A kis községünk adta lehetőségeket kihasználva a
járványügyi szabályok betartása mellett, élményszerző
séták alkalmával ismerkedtünk az állatokkal, növényekkel, közlekedéssel, a természet változásaival. Ellátogattunk a Tájházunkba, a helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesülethez és a Vízműhöz. Köszönjük a családoknak
és mindenkinek, akik ezt lehetővé tették számunkra.
Utaztunk vonattal, autóbusszal. Kirándultunk Tápiószelére a Nemzeti Biodiverzitás Központba, Szolnokra a
NEFAG Ökoturisztikai Vadasparkjába, Jászberénybe a
Sasközpontba.
4 alkalomra szóló bérletes színházi előadásokon vet-
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tünk részt Szolnokon az Aba-Novák Kulturális Központban. Jártunk a helyi könyvtárban, és a könyvtáros néni,
Szemes Csecselics Hajnalka szervezésével bábelőadáson vettünk részt.
Már hagyomány óvodánkban, hogy azok a gyerekek,
akik ősszel iskolába mennek, a ballagás előtti nap délelőttjén verssel elbúcsúznak társaiktól, az óvoda és a
konyha dolgozóitól, a termektől, és attól a mesevilágtól, amiben ez idáig részük volt. Ilyenkor a szülők megvendégelik a ballagó gyerekeket és a tőlük búcsúzó
kisebb társaikat is.
Ezen a délelőttön minket, óvó néniket, dadus néniket
is megleptek a gyermekek a szép és megható zenés,
verses kis búcsúzóval, amivel könnyeket csalogattak a
szemünkbe. Nagyon szépen köszönjük Palyáné Bazsó
Anitának és minden ballagó kisgyermek szüleinek ezt a
kedves meglepetést.
Ezen a délelőttön került sor a várva várt lovas kocsikázásra is. Minden nagycsoportos gyermek házához
„elvágtáztunk és szerenádot adtunk” a szülőknek, akik
otthon voltak. Nagy élményt jelentett mindannyiunknak. Köszönjük az otthon levő szülőknek az
integetést, az út közbeni frissítőket, pogácsát, sütiket.
Marcikával együtt anyukája, Koczáné dr. Fehérváry
Mária is búcsúzott az óvodától. Marcsi három évig volt
az Óvodai Szülői Szervezet elnöke, de az előző években is aktív tagjaként segítette a vezetőség munkáját.
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Lovaskocsikázás
Nagyon szépen köszönjük lelkiismeretes, áldozatos
munkáját!
Minden búcsúzó kisgyermek szüleinek köszönjük az
óvodánkért, gyermekekért tett önzetlen munkát, felajánlást! Nagyon jó pihenést, kikapcsolódást kívánok a
nyári szünidőben, és szeretetteljes, következetes nevelést, sok türelmet, odafigyelést, sok- sok örömet,
boldog pillanatokat gyermekük iskolai éveiben.
Sósné Baráth Erika

Búcsú az óvodától
Öt évvel ezelőtt, 2017 szeptemberében léptem át az óvoda kapuit a
nagyobbik fiammal, Bencével, akivel a beszoktatás nem volt zökkenőmentes, a sok sírás után azonban már örömmel járt reggelente
az óvodába. Majd egy év múlva,
Marci is megkezdte óvodás éveit,
aki már bátran, sírás nélkül vette az
akadályokat, hiszen látta a testvérétől, hogy játékokkal, barátokkal
teli közeg vár rá. Bence már másodikos, Marcival pedig most én is
elballagtam az óvodából, ahonnan
számos örömteli, büszkeséggel teli
nap emlékével búcsúztam el. Köszönöm szépen az óvó nénik, dajka
nénik, bölcsis és konyhás nénik,
technikai dolgozók fáradhatatlan,
odaadó munkáját, hogy mindig
nyugodtan indulhattam útnak reggelente a munkahelyemre, biztonságban tudhattam a gyermekeimet. Építően együttműködve, mindig a gyerekek érdekeit szem előtt
tartva terveztük a programjainkat.
Igyekeztem minden rendezvényen
részt venni, amelyek után a legnagyobb „köszönöm” mindig a gyerekek öröme, mosolya és jó kedve
volt!
Három éven keresztül az óvodai
szülői szervezet vezetőjeként több
alkalommal szerveztünk hulladék-

gyűjtést is, amiből jelentős bevételre tettünk szert. Köszönettel tartozunk a település lakóinak, hogy
szorgosan gyűjtötték a fémhulladékot óvodásainknak! A befolyt öszszegből udvari játékot, diavetítőt
filmekkel tudtunk vásárolni, valamint több alkalommal kirándulást,
programot, ugrálóvárat és fellépőket tudtunk finanszírozni. Hálásan
köszönöm szülő társaimnak a közös
munkát, a sok-sok segítséget, a
rendkívül jó együttműködést!
Mindig az volt a célom, hogy hagyjunk magunk után valami maradandót, amiről nekünk is eszünkbe jut
az óvoda, és az ott dolgozóknak is
eszükbe jutunk majd, bízom benne,
hogy ez sikerült. Ezt a szemléletmódot követve született meg hagyományteremtő céllal az az elképzelés, hogy a ballagó óvódások egy
időkapszulát készítsenek és hagyjanak maguk után az óvodában. Általános iskolás ballagásukkor visszatérve az óvodába egy kicsit nosztalgiázva bontják majd fel az időkapszulát, amiben egy kis üvegben
óvoda levegőt, egy óvodai pillanatképekkel teli Boldogházi Híreket,
egy ballagó névsort, egy csoportképet, valamint a búcsúzó ovisok
ajándékát rejtettük. Továbbá az
óvó nénik segítségével minden

gyermek készített egy rajzot vagy
arról, hogy mik szeretnének lenni
felnőtt korukban, vagy egy kedves
óvodás emlékükről. Volt, aki azt
rajzolta le, hogy űrhajós lesz, volt,
aki az udvari focizást, és volt, aki a
kirándulásokon szerzett élményeiből merített ihletet. Az óvó nénik
összegyűjtötték a válaszokat írásos
formában is, bízva abban, hogy
mindenkiben kedves emlékeket
hoznak majd fel a 6-7 éves korukban adott válaszok.
Az óvoda és bölcsőde dolgozóinak
további munkájukhoz kívánok soksok mosolygós gyermeket és jó
egészséget!
Koczáné dr. Fehérváry Mária
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FELHÍVÁS

Tisztelt Olvasók!
A jászboldogházai óvoda idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, mely alkalomból őszre ünnepi műsort,
kiállítást és kiadvány megjelentetését is tervezzük. Utóbbiban többek között helyet kapnának egykori óvodások
(akik ma már szülők vagy nagyszülők) visszaemlékezései is. Ezért arra buzdítunk mindenkit, hogy ossza meg velünk egykori óvodás emlékeit, melyeket elküldhet az ovoda.boldoghaza@gmail.com e-mailra, de személyesen is
behozhatja az óvodába 2022. szeptember 15-ig. Ezenkívül szívesen fogadunk kölcsönbe fotókat és retró játékokat, melyek emelnék kiállításunk színvonalát, és jobban átélhetővé tennék az évtizedekkel ezelőtti gyermekkorok hangulatát.
További információ a 06-70-372-7347 számon kérhető Baranyi Béláné intézményvezetőtől.

Köszönettel: az óvoda dolgozói

Iskolai Hírek
Versmondó verseny
Április 28-án Jászfényszarun jártunk a XII. Jász Fény
Vers - és Prózamondó Találkozón.
Iskolánk diákjai is részt vettek a színvonalas rendezvényen, ahol Gajdos Márta 4. osztályos tanuló elnyerte a
legjobb versmondásért dîjat. ( Felkészítő: Káposztás
Istvánné )
A versenyen Matók Edina 5.o., Deák Janka 8.o.,
Csinger Rebeka 8.o., Dudás Ilona 8.o. és Tóth Noémi
8.o. emléklapot vehettek át a szép szavalatukért cserébe.
Gratulálunk mindenkinek!
Fogyasztóvédelmi előadás iskolánkban
Április 29-én fogyasztóvédelmi előadást tartottak iskolánkban.

Rédei Lilla - Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség - előadását hallgathatták meg intézményünk 5.,
6., 7. osztályos tanulói, akik interaktív módon hozzászólhattak, véleményt nyilváníthattak a témákkal kapcsolatban.
A prezentáció fő témája a vásárlás kapcsán felmerülő
jogaink, lehetőségeink a megvásárolt termék meghibásodása esetén köré összpontosult, röviden a jótállás,
szavatosság és a csere.
A második téma az internetes vásárlás előnyeire és
hátrányaira hívta fel a figyelmet.
A nap összefoglalásaként egy vetélkedőn vehettek
részt a gyerekek, ahol ajándékot is kaptak az aktív
résztvevők, legügyesebben válaszolók.

Sport
Diákolimpia
Lány labdarúgás - megyei döntő
2022.04.29-én, Rákóczifalván rendezték meg a megyei
lány labdarúgó döntőt a III-IV. korcsoportban.
Lányaink szép helytállással és sok góllal a 4. helyet szerezték meg, alig lemaradva a dobogóról.
A versenyen részt vettek Karcag, Mezőtúr, Jászberény,
Szolnok, Szandaszőlős, Jászboldogháza csapatai.
Az országos döntőbe a mezőtúri lányok jutottak be.
Csapattagok:
Báthori Borka, Filkus Réka, Gerhát Bianka, Magócs Ramóna, Nagy Alexa, Tóth Lili, Varga Marina, Zatkó Kinga
Szent György Atlétikai Torna
Iskolánk lány tanulói II. és III. korcsoportban első ízben
vettek részt a jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskola szervezésében megrendezésre
kerülő atlétika versenyen.
Három versenyszámban majd 130 gyerek mérte össze
tudását.
Távolugrás, kislabdahajítás, 60m-es síkfutás versenyszámokban kellett a lányoknak minél jobb eredményt
elérni.
Eredmények:
Csapatversenyben a II. korcsoportos lányok a III. helyezést érték el!
Egyéni versenyben:
Racskó Viktória a II. korcsoportban 60m-es síkfutásban
II. helyet, kislabdahajításban III. helyet ért el!
Tajti Nóra a III. korcsoportban, sok induló közül, 60 mes síkfutásban II. lett!

Csapattagok:
II. korcsoport:
Oláh Kamilla, Matók Edina, Racskó Viktória, Szőcs Jázmin, Szász Holli
III. korcsoport:
Murzsa Kira, Murzsa Kármen, Tajti Nóra, Muhari Norina, Kövér Bettina
Diákolimpia
Kis iskolák megyei döntője
Nagy várakozással és megfelelő önbizalommal indultunk útnak ezen a napon Rákóczifalvára.
Erre a tornára olyan iskolák jelentkezhettek, nevezhettek be, ahol a tanulói létszám nem éri el a 200 főt.
Ezen a versenyen
- a Homoki Általános Iskola (Tiszaföldvár)
- az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola (Fegyvernek)
- a Mátyás Király Általános Iskola (Jászboldogháza)
csapatai szerepeltek.
Eredmények:
Tiszaföldvár - Fegyvernek 5:5
Tiszaföldvár - Jászboldogháza 4:5
Fegyvernek - Jászboldogháza 0:7
Csapattagok:
Oláh Levente, Kisbalázs Bence, Kiskartali Vazul, Fazekas
Csanád, Fazekas Donát, Tóth Ákos, Kerekes Zsombor,
Turóczi Zsombor
Mivel csapatunk két győzelemmel megnyerte a tornát,
MEGYEI BAJNOK lett, így lehetőséget kapott a megyét
és iskolánkat képviselni Pécsett az országos döntőn.
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Óriási eredményt értek el sportolóink, és elmondhatom, hogy Jászboldogházán az elmúlt 16 évben - labdarúgás területén - senkinek sem sikerült ehhez hasonló siker!
Országos Tanévzáró Fesztivál
Országos döntő
Telki
2022.05.21.
Újabb siker!!!!
III. kcs lány III. hely
IV. kcs. lány II. hely
IV. kcs. fiú I. hely
Gólkirálynő: Nagy Alexa
Hajrá Boldogháza!

Tóth Pál

Bozsik Program

Országos döntő
Telki
1980-ban indította el a Magyar Labdarúgó Szövetség
az általános iskolák számára a Góliát Mc Donald's
programot. Szuperül működött a kezdeményezés egészen a 2000-es évek elejéig. Igazából az elképzelés
megmaradt, a munka folytatódott a gyerekekért, csak
a program neve változott meg Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetségre (MGYLSZ). Egy-két év elteltével újra
lecserélték a program nevét, ami Bozsik Intézményi
Program néven futott tovább napjainkig.
Az elmúlt 20 évben Majoros Attila állt a program élén
országos szinten. Neki rendkívül sokat köszönhet minden általános iskolai tanuló, hiszen a körzeti, országos
tornák szervezési feladatai mind rajta keresztül zajlottak.
Eeredményeink:
III. kcs. III. hely
Fiáth J. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 0-4
Véssey M. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 1-0
Kölcsey F. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 4-1
Csapattagok:
Gere Zoé, Kövér Bettina, Matók Edina, Murzsa Kármen,
Murzsa Kira, Oláh Kamilla, Tóth Lili
IV. kcs. II. hely
II. Rákóczi F. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 0-0
Véssey M. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 1-1
Sokorópátkai Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 1-2
Csapattagok:
Filkus Réka, Gellérffy Regina, Kolonics Alexandra,
Magócs Ramóna, Nagy Alexa, Varga Marina, Zatkó Kinga
IV. kcs. I. hely (BAJNOKOK)
Mátyás Király Ált. Isk. - József A. Ált. Isk. 2-2
Kölcsey F. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 2-3
Noszlopy G. Ált. Isk. - Mátyás Király Ált. Isk. 1-1
Csapattagok:
Erdei Alex, Fazekas Donát, Kerekes Zsombor, Kiskartali
Vazul, Tóth Ákos, Varga Szabolcs, Velkei Patrik
Tanulóink ezen a megmérettetésen egytől egyig jelest
érdemelnek, sokat tettek a sikerért, nagyot küzdöttek
egymásért.
A mai napon messze földre eljutott iskolánk, településünk hírneve, ebben a versenysorozatban még soha
nem értünk el ehhez hasonló helyezést, eredményt.
Köszönet illeti a Jászberényi Tankerületi Központot,
amiért az utazás költségeit 100 %-ban átvállalta!
Bozsik Intézményi Program
3. forduló
II. korcsoport
Jánoshidára látogattunk 3-4. osztályos tanulóinkkal.
A torna jól indult, sikerült a házigazdákat egy góllal
megvernünk. A folytatásban Jászalsószentgyörgy csapatát is legyőztük, tőlük két góllal voltunk jobbak.
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Sajnos az utolsó meccs elején "elaludtunk" egy pillanatra, amit a tápiógyörgyei focisták gyorsan ki is használtak, és három góllal megléptek tőlünk. A mérkőzést
végig küzdve már nem tudtunk felzárkózni ellenfelünkhöz, ezzel a vereséggel pedig a képzeletbeli dobogó
második fokára léphettünk fel a torna végi elszámolás
után.
Csapattagok:
Herczeg Bendegúz, Berkó Dániel, Viller József, Pap Gábor, Szalóki István, Marosvári László, Koós Zoltán,
Németh Róbert
3. forduló
5-6. osztály
Jászkisér adott otthont a soron következő Bozsik fordulónak. A tornán Jászalsószentgyörgy, Jászkisér, Jászapáti és Jászboldogháza csapatai viaskodtak a végső
győzelemért.
Az első két mérkőzésen döntetlent (1-1) ért el csapatunk, majd a harmadik összecsapáson sajnos alulmaradtunk a későbbi tornagyőztes, Jászalsószentgyörgy
labdarúgóival szemben.
Küzdöttünk a sikerért, megtettünk mindent a győzelemért, de ami eddig befelé pattant, az a mai napon
mind elkerülte ellenfeleink kapuját, így harmadik helyen végeztünk.
Csapattagok:
Sárközi Dominik, Fekete Milán, Tóth Lili, Mukri Zalán,
Velkei Patrik, Bujtár Dominik, Erdei Alex
3. forduló
IV. korcsoport
Jászberénybe látogattunk, ahol megrendezésre került
a IV. korcsoportos lány focitorna.
A jórészt 5-6. osztályos tanulókból álló csapatunk 23
rúgott góllal és csupán 3 kapott góllal a négy mérkőzésen, az előkelő második helyet szerezte meg.
Az első mérkőzésen a Székely Mihály Általános Iskola
"A" csapata gyorsan két góllal meglepett bennünket,
amit a mérkőzés végéig sikeresen meg is őriztek. A
következő három összecsapáson rendre átvettük az
irányítást, taktikus játékkal felülkerekedtünk ellenfeleinken, mely szép gólokban is megmutatkozott.
Eredmények:
Jászboldogháza-Székely "A" 0-2
Jászboldogháza-Bercsényi "B" 14-0
Jászboldogháza-Bercsényi "A" 5-1
Jászboldogháza-Székely "B" 4-0
Csapattagok:
Tajti Nóra, Tóth Lili, Tálas Melinda, Endrődi Anna,
Matók Edina, Oláh Kamilla
3. forduló
7-8. osztály
Jászberénybe látogattunk a 7-8. osztályos fiú csapatunkkal. A mérkőzéseket műfüves pályán játszottuk,
ahol a Székely Mihály Általános Iskola, a Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium és a Jászalsószentgyörgyi DSE csapatai voltak az ellenfeleink.
A verseny mérkőzései jól alakultak, kiválóan sikerült
átmenteni remek formánkat a múlt hétről, és mindenkit legyőzve (szoros küzdelemben) ismét az első helyen végeztünk.
Dicséret illet minden tanulót, hiszen nem csak az ellenfelekkel, hanem a hőséggel is remekül megküzdöttek.
A torna legjobb játékosa Fazekas Donát lett.
Csapattagok:
Fazekas Csanád, Fazekas Donát, Kerekes Zsombor,
Kisbalázs Bence, Kiskartali Vazul, Tóth Ákos, Turóczi
Zsombor
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4. forduló
I-II. korcsoport
Tápiógyörgyén került megrendezésre a kisebb korosztályú csapatainknak a záró labdarúgó fesztivál. Tanulóink jó mezőnymunkával az élen végeztek a házigazdákkal, akik ellen 2-2-es döntetlent értek el.
Összesítésben ezzel az eredménnyel a négy torna
alapján a második helyet szereztük meg, büszkék lehetünk játékosainkra.
Legjobb játékos: Koós Zoltán
Résztvevők
I. korcsoport
Farkas Dávid, Baráth Balázs, Kolonics Kristóf, Serfőző
István, Kis-Varga Martin
II. korcsoport
Herczeg Bendegúz, Koós Zoltán, Berkó Dániel, Németh
Róbert, Jana Arnold, Marosvári László, Pap Gábor
4. forduló
III-IV. korcsoportos lány torna
A Jászberényi FC műfüves pályáján csapott össze 7
csapat, hogy elnyerje a korcsoport első helyét.
Az 5-6. osztályos csapatunk a tőlük 2 évvel idősebb
Gyakorló csapatától vereséget szenvedett, majd a 7-8.
osztályos csapatunk szintén a Gyakorló csapata ellen
1 : 1-es döntetlent ért el. A csoport utolsó meccsén
tanulóink egymás ellen léptek pályára, ahol a nagyobbak szoros küzdelemben győztek a lelkesen küzdő kisebbek ellen.
A csoportban szerzett eredmények alapján a 7-8. osztályosok a döntőben bizonyíthattak, míg az 5-6. osztályosok az 5-6. helyért játszották utolsó mérkőzésüket.
Döntő:
Székely Mihály (IV. kcs.) - Mátyás Király (IV. kcs.) 2:0
5-6. helyért:
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Székely Mihály (III. kcs.) - Mátyás Király (III. kcs.) 0:1
Csapattagok:
III. kcs.
Murzsa Kira, Marosvári Jázmin, Endrődi Anna, Gere Zoé,
Oláh Kamilla, Matók Edina, Tajti Nóra
IV. kcs.
Gellérffy Regina, Varga Marina, Grádt Gréta, Tóth Lili
Magócs Ramóna, Tálas Melinda
4. forduló
5-6. osztály fiú
Jászapáti, Jászalsószentgyörgy és Jászkisér III. korcsoportos labdarúgó csapataival találkoztunk.
Nehezen indult az első mérkőzésünk, ahol Ludányi
Barnabás (kapusunk) egész pályás lövése döntötte el a
három pont sorsát.
A második mérkőzésen az esélyesebb Jászalsószentgyörgy csapatát győztük le remek védekezéssel és egy
szögletből esett góllal.
A harmadik mérkőzésen Jászapáti csapata egy ügyes
góllal megszerezte a vezetést, melyet Ludányi Barnabás újra egy egészpályás lövéssel egyenlített ki, majd
egy perccel a vége előtt Velkei Partik beállította a 2-1es végeredményt.
Minden tanulónk nagyot küzdött a végső sikerért, ami
az első helyet jelentette ezen a tornán.
Jászboldogháza-Jászkisér 1:0
Jászalsószentgyörgy-Jászboldogháza 0:1
Jászboldogháza-Jászapáti 2:1
Legjobb játékos: Ludányi Barnabás
Csapattagok:
Bujtár Nándor, Endrődi Máté, Fekete Milán, Ludányi
Barnabás, Mukri Zalán, Sárközi Dominik, Velkei Patrik
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Iskolába csalogató
Márciusban egy komplex óvodai foglalkozáson vettem
részt a víz világnapjához kapcsolódva, ahol a nagycsoportos ovisok megmutatták, milyen ügyesen tudnak
már számolni, táncolni, énekelni, és mennyi mindent
tanultak az ovis évek alatt. Bemutatkoztunk egymásnak, és egy kicsit ismerkedtünk egymással, hiszen
szeptembertől együtt kezdjük majd el az első tanévet!
Április 21-22-én zajlott az iskolai beiratkozás az első
osztályba. Beiratkozott összesen 25 ovis kisgyermek:
14 helybeli, 5 jánoshidai, 4 porteleki, 1 tápiógyörgyei,
1 tápiószelei nagycsoportos. A beiratkozás is egy nagyszerű alkalom arra, hogy ismerkedjünk, beszélgessünk
a gyerekekkel, szülőkkel, főképpen azért is, mert sok a
bejáró kisgyermek.
Április 28-án délelőtt ellátogattak hozzánk azok a
nagycsoportos ovisok, akik nálunk kezdik majd az első
osztályt.
Az iskola tornatermében egy iskolába csalogató komplex foglalkozáson vettünk részt, melyet Varga Judit
tanító néni tartott nekik az első osztállyal. Az ovisok

egy rövid bepillantást nyerhettek a számok és hangok
világába, ismerkedhettek egymással és az iskolai környezettel, együtt játszhattak, színezhettek, tornázhattak, versenyezhettek az elsősökkel.
Az elején még nagyon izgult mindenki, de gyorsan feloldódtak a gyerekek a játékok közben. A foglalkozás
után pedig megnéztük a kisiskolát és a tantermet, ahova majd szeptembertől járnak az ovisok.
Május 27-én ballagtak el a nagycsoportos ovisok az
óvodából. Véget értek számukra az óvodás évek. Nagyon kedves kis műsorral búcsúztak el az óvodától és
az óvó néniktől. Szeptembertől már nekik is szól majd
a csengő.
Kedves kis leendő elsősök! Használjátok ki a nyarat, és
játsszatok sokat, pihenjetek, kiránduljatok, szerezzetek
minél több élményt, hogy ősszel kipihenve, feltöltődve
tudjátok majd az iskolát elkezdeni
Koncsikné Orczi Andrea
leendő elsős tanító néni

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.
Idén immár tizedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat évről évre, hogy közösen
megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.

Idén is csatlakoztunk a programhoz, körbejártuk a falu
utcáit, és egy kicsit ki is merészkedtünk a Jászboldogháza táblán túlra. Elmondhatjuk azt, hogy vannak pontok, amelyek szemetesebbek, de a falu utcái tiszták,
amire büszke lehet a település minden lakosa!
Akciónk során 12 zsáknyi szemetet sikerült összeszedni, aminek nagyobb részét a településtáblán kívül gyűjtöttük.
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Redemptio 2022

A redemptio (redempció) vagyis megváltás szóval jelölik a magyar történelemben a jászkun kerület önmegváltását, amelynek során 1745-ben pénzért visszaszerezték a török háborúk után 1702-ben elvesztett korábbi kiváltságaikat.
A kerületben mozgalom alakult a jogok visszaszerzésére. Többéves gyűjtésből és kölcsönökből sikerült öszszeszedni a közben 575 900 forintra nőtt összeget,
amely egyes források szerint az akkori Magyarország
költségvetésével összemérhető nagyságú volt. Ezen
összegen felül vállalták 1000 lovas felszerelését, az
általános hadfelkelést, valamint a nádor és más tisztviselők fizetésének megadását.
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1745. május 6-án Mária Terézia aláírta a redemptióról
szóló diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és
kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő- és
lelkészválasztást, a pallosjogot, a révtől, vámoktól és a
földesúri szolgáltatásoktól való mentességet.
A redemptio megváltoztatta a községi földtulajdonok
korábban egyenlő elosztási arányát, mert azt a
redemptusok között, az általuk megváltott összeg
nagyságának arányában osztották el.
A redemptusok tudatosan ápolták kun-jász származástudatukat, amiben komoly szerepe volt az iskoláknak
és a helyi értelmiségnek. A földmegváltás az 17601770 közötti időszakban lezárult, tisztázódtak a tulajdonviszonyok.

Múzeumi látogatás
A 3. osztályosok május 18-án Múltidéző történelmi játszóházba látogattak el.
A programot a Múzeumi Világnap alkalmából rendezték a Jász Múzeum és a Városháza közös udvarában.
A Jászkun Redemptio korát elevenítették meg, amely során a gyerekek bepillantást nyerhettek a 18. századi népéletbe, a kézművességbe és a korabeli zenei életbe.
A délelőtt folyamán bemutatókat nézhettek meg a kötélverő, a kovács, a kosárfonó munkájából, valamint maguk is hímezhettek, készíthettek karkötőt, könyvjelzőt, csigatésztát. Agyagozhattak, kipróbálhatták, milyen lúdtollal írni, a fűzfavesszőből karikát fonni és belőle ügyességi játékot készíteni. Igazi (zokni)csata zárta a délelőttöt.
Köszönjük szépen ezt a lehetőséget a szervezőknek, hisz a szórakozás mellett játszva tanulhattak is gyermekeink.

Kihívás napja
A Magyar Szabadidősport Szövetség idén is meghirdette a „Kihívás napját”.
Iskolánk, ahogy évek óta, most is teljes létszámmal
vett részt a mozgás napján, május 25-én.
A reggelt a nyolcadikosok által vezetett zenés bemelegítéssel kezdtük, majd az iskola apraja- nagyja közösen
futott a település utcáin.
A programot a labdarúgó, röplabda és tollaslabda
mérkőzésekkel folytattuk, jó hangulatban.
Kellemesen elfáradtunk, de színvonalas mérkőzéseket
láttunk!
Köszönjük minden résztvevőnek!
Trianon 1920.
Iskolánkban megemlékezést tartottunk az 1920. június 4-én történt Trianoni békeszerződésről.
A színjátszó szakkör tagjai felelevenítették a legfontosabb eseményeket, felcsendült a Székely himnusz, s
elénekelték a Nélküled című dalt. A műsor végén Muhariné Szőke Bernadett tanárnő érzelmes gondolatait
hallgathattuk meg.
Parpírgyűjtés
Iskolánk Diákönkormányzata május 18-20. között rendezte meg az idei tanév 2. papírgyűjtési akcióját.
A gyűjtés eredménye 5120 kg, amiért 92160 Ft-ot kaptunk.

Ezt az összeget a június 14-én megrendezésre került
gyermeknapi programok támogatására fordítottuk.
Ismét nagyon köszönjük a szülők, támogató cégek,
boltok és az Önkormányzat segítségét!
Ezzel az akcióval szeretnénk hagyományt teremteni, és
évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) megszervezni a gyűjtést.
Bízunk benne, hogy továbbra is számíthatunk támogatásukra.
Köszönettel: az iskola Diákönkormányzata
Káposztás Istvánné
Diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Gyereknapi pillanatok
Június 14-én a Jászboldogházi Strandfürdő és Kemping
területén kerültek megrendezésre az iskolai gyermeknap programjai.
A Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat támogatásával ugrálóvár, óriás csúszda, rodeó bika, arc- és
körömfestés, csillámtetoválás várta a gyerekeket. Lehetőség nyílt íjászatra, a 10 év felettiek számára elektromos quadozásra. Minden résztvevő finom vattacukrot, üdítőt, tízórait és ebédet fogyaszthatott.
Ezen felül az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú ,,Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi
kistérségben” c. pályázat keretében az életmódváltáshoz kapcsolódó programok és sportválasztó rendezvények keretein belül kerékpáros ügyességi verseny, futóverseny, patkó- és rönkdobás, rodeó bika versenyszámok kerültek megszervezésre. A versenyek helyezettjei értékes utalványokban részesültek. Ellátogattak
hozzánk, bemutatót tartottak, és megmozgatták a
gyermekeket a Jászberényi Yakuzák SE karatésai. A
nap folyamán minden sportoló gyermek ízletes gyü-

mölcsöket fogyaszthatott, a nap zárásaként pedig egy
pólót, üdítőt, műzliszeletet kapott ajándékul.
Az ünnepeltek rengeteg élménnyel
gazdagodtak, vidáman tölthették el a gyermeknapot. Nagyon köszönjük minden
támogatónknak,
hogy
hozzájárultak a nap sikeréhez, a gyermekek öröméhez!

Osztálykirándulások
1. osztály:
Legkisebbjeink a strandon töltöttek el egy játékos, fürdéssel egybekötött napot. Az idő is kedvezett számukra, boldogan pancsolhattak az aznap nyitott strand medencéiben. A szülők pizzával vendégelték meg őket.
Már nem kellett másnapra sem készülniük, így kipirulva, fáradtan, de boldogan térhettek haza délután.

2. osztály :
A Mátrába vitt a busz bennünket. Az idő is kegyes volt
hozzánk, igazi kirándulásra való idő. Első megállónk
Gyöngyös volt, ahol az Állatkertbe látogattunk. Aki szerette volna, megsimogathatta a hüllőház kígyóját, sőt a
nyakába is vehette. Utána Kékestetőre vettük az útirányt, megnéztük Magyarország legmagasabb pontját.
Innen Sástón következett egy séta, majd Mátrafüreden
volt a következő megálló. Itt egy felújított, hatalmas
játszótéren játszhattak a gyerekek. Boldogan, elfáradva
értünk haza.
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3. osztály:
Május 24- én a Mátrába kirándultunk. A vizek- vízpartok élővilágáról a környezetismeret órákon szerzett
ismereteinket szerettük volna bővíteni. A vízzel már
itthon találkoztunk, hisz esőben indultunk el. Először
Gyöngyösön az állatkertbe látogattunk el. Minden állatot megnéztünk, de a vidrák életéről bővebben is hallhattunk. Látványetetést is tartottak nekünk. A bátrabbak a hüllőkkel kézközelből ismerkedhettek. A legbátrabbakról pedig kígyóval a nyakukban is készült fénykép. Az eső szerencsére szép lassan elhagyott bennün-

ket Ezután Sástóra mentünk, ahol egy jó kis séta közben a megismert növények és állatok szinte mindegyikét megszemlélhettük életközösségükben, testközelből. Itt tárgyi emlékeket is gyűjtöttünk (enyves éger
termése, szép kavicsok), melyekből másnap a technikaórán ajándéktárgyakat készítettünk. Mátrafüreden a
Bene- patak partján sétáltunk, pancsoltunk. A vízkerék
működését is megfigyelhettük. Mi hordtuk rá a vizet
is. Fagyizás után a szép új játszótéren vezettük le még
maradék energiánkat. Alaposan elfáradtunk, de emlékezetes marad az első igazi osztálykirándulásunk.
4. osztály:
Ebben az évben 2 napos osztálykiránduláson vettünk
részt a Velencei-tó környékén a Hazáért Körút emlékhelyein. Az osztálykirándulás programelemeit Gajdos
Márti nyerte nekünk a Vörösmarty Versünnep versmondó verseny 1. helyezéséért. 4 helyszínen
(Kápolnásnyék: Halász-kastély, Vörösmarty Emlékház,
Gárdony: Gárdonyi Emlékház, Rönkvár, Pákozdi Katonai Emlékpark) mindenki szórakoztató módon mélyíthette el tudását Vörösmartyról, Gárdonyiról, a pákozdi

2022. JÚLIUS

győztes csatáról és az aradi hősökről. Mindezek hatására büszkén éreztük, hogy magyarnak lenni jó. Természetesen térdig besétáltunk a tó hűs vizébe is. Nagyon jól éreztük magunkat, és szívesen visszamennénk
újra!
5. osztály:
2022. május 5-én indultunk reggel iskolánktól Kecskemétre. Sok tervünk volt erre a napra, mert a gyerekek
többsége még nem járt Kecskeméten, pedig milyen
közel van hozzánk…!
A Természet házában megismerkedhettünk sok állattal, növénnyel interaktív játékokon keresztül, majd a
gyönyörű parkban tett séta után tízóraiztak a gyerekek. A Planetáriumban a kupola teremben megismerték a bolygókat, a csillagrajzokat, és lézerfény show-t
adtak elő, mely nagyon szép volt. Megfigyelhettük az
összes bolygót, ahogy a hajnalban meg fognak jelenni
idén június végén is.

A Cifrapalota kívülről -melynek zöldek az ablakai- renováláson ment keresztül, rengeteg festményt, műalkotást, korhű öltözeteket tekinthettünk meg három
szinten. Rengeteg fotót készítettek a gyerekek, és riasztó rendszer jelzett, ha valaki túl közel lépett egyegy nagyon értékes festményhez. Természetesen a
gyerekek nagyon vigyáztak, de pont Emese néninél
megszólalt. A fagyizás nem maradhatott ki a programból, melyért a szülőknek külön köszönet! Az eredeti
tervben a Vadaskert szerepelt, de a gyerekek inkább a
Kecskeméti Rajzfilmstúdiót választották, ahol moziztunk, és betekintést nyerhettünk a rajzfilm figurák készítésébe, leanimálásába. Nagyon érdekes volt látni,
ahogy életre keltek a számunkra természetes rajzfilm
figurák. A Szabadidőközpontban sportoltunk, játszottunk, igaz kicsit eleredt az eső, de ennek is megvolt a
feeling-je, nem zavarta a gyerekeket az eső. A nap
fénypontja a Mc Donald’s étterem volt, ahol mindenki
azt fogyasztott, amit megkívánt. Este nyolckor fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza iskolánkhoz.
6. osztály:
Sikeres pályázat elbírálás után, április 25-27-e között a
6. osztály részt vehetett egy háromnapos osztálykiránduláson Zánkán, az Erzsébet program keretében. A
tábor felújított épületekben, szép környezetben várta
a csapatot. Az utazást az önkormányzat kisbuszaival
bonyolítottuk, amit ez úton is köszönünk!
A három nap alatt részt vettünk kőzetgyűjtő túrán,
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trambulinoztunk, exatlonoztunk, valamint esti programként koncert és diszkó is színesítette a programot.
Többször megnéztük a Balatont is, a gyerekek nagy
örömére.
7. osztály:
Június 8-10-ig három napot tölthettünk a zánkai Erzsébet Táborban. Az időjárás nem volt a legjobb, de ez
nem rontotta el a kedvünket. Egy igényesen felújított
szálláson voltunk, ahol két éjszakát tölthettünk az Erzsébet pályázat miatt kedvezményes áron.
Szerdán indultunk busszal, (itt is szeretném megköszönni Nagy János Csikinek, hogy biztonságosan levitt
és hazahozott minket). Sajnos már az első nap eláztunk, de az aznapi kutyás bemutató már fedett helyen
volt. A nap hátralévő részében kipakoltunk, megszoktuk a helyet, és este egy koncerten vettünk részt.
Csütörtök délelőttre strandolást terveztem, de mivel
az időjárás még mindig esős és borongós volt, így csak
láblógatás lett belőle, majd szabad foglalkozás. Délután sétahajókáztunk a Balatonon, majd egy szuper
kalandparkba látogattunk el. Elfáradva a fél csapat
pihent, a másik fele pedig digitális kincskeresésre
ment. Este diszkóztunk egyet, majd nyugovóra tértünk.
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Pénteken a szállást 10 órára el kellett hagyjuk. Kipakoltunk, megnéztük a Balatont, de sajnos az erős hideg
szél miatt most sem sikerült strandolni. Így megebédelve hazafelé indultunk. Útközben Székesfehérváron
álltunk meg, ahol a szabadulószobákból kiszabadultunk, és késő délután hazaérkeztünk.
Mozgalmas utunk jókedvűen, vizesen, fáradtan telt el.
Emlékezetes volt!
Minden osztályfőnök köszönettel tartozik az Szmk tagjainak és a kísérő pedagógusoknak!

Ballag már a vén diák.....
Június 15-én a végzős nyolcadik osztály reggel Balogh
György vezetésével szerenádozott a faluban. Köszönjük a segítséget!
A hangulat remek volt, a gyerekek vidáman énekeltek.
A nap további részében a tornateremben játékos feladatokkal viccelte meg a nyolcadik osztály az iskola
tanulóit.
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát!
2022. június 18- án délelőtt 10 órakor utoljára csengettek be a nyolcadikos tanulóknak a Mátyás Király
Általános Iskolában.
Az osztályfőnöki órán megköszöntem Gerhát Károlyné,
Zsuzsa tanító néni segítségét, s önzetlen szeretetét,
amit nyolc éven át nyújtott a végzős tanulóink felé.
Elköszöntem a szülőktől, majd ezt követően egy időutazásra invitáltam a ballagó osztályomat.
Az ünnepi műsor után Tóth Pál Intézményvezető Úr
köszöntötte a vendégeket, majd átadta a nyolcadikos
tanulók bizonyîtványát és okleveleiket. Az ünnepség
során két díj kiosztására került sor.

Csinger Rebeka, Zrupkó Ferencné Gabi nénitől vehette
át a megérdemelt Bódi Margit-díjat. Rebeka nyolc
éven át mindig szívesen vett részt az iskolai ünnepségeken, szavalóversenyeken, s tagja volt 4 éven át a
színjátszó csoportnak is.
Fazekas Donát a alapítvány által létrehozott dr. Pap
Béla díjat kapta meg. Megyei és országos bajnokságon
(futball) többször is bizonyította, hogy tehetséges játékos.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Sok sikert kívánunk minden diákunknak, kívánjuk,
hogy érjétek el a kitűzött céljaitokat!
"A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek
Ma szárnyat bontott egy sereg diák."
Birgés-Tóth Mónika

Ebben a tanévben Gajdos Márta 4. osztályos tanuló érdemelte ki
a Mátyás Király Általános Iskola Az év tanulója, valamint a Jászberényi Tankerület Központ kiváló tanulója címet. Mindkét díjához
szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Vidám vakációt, jó pihenést, élményekben gazdag, csodaszép nyarat kívánunk
minden kedves diákunknak!
összeállította Tótné Simon Aranka

26

Boldogházi Hírek

2022. JÚLIUS

HÍREK

Játszótér avató és gyermeknap Jászboldogházán
2022. június 4-e reggelén izgatottan leste sok-sok szempár a telefonján az időjárást mutató alkalmazásokat, hogy mikor fog elállni
az eső. Mivel minden alkalmazás
mást és mást mutatott, ezért megállapítottuk, hogy ennyi erővel egy
békát is megkérdezhettünk volna.
Az égiek szerencsére megkegyelmeztek nekünk, és a „Trianoni ünnepség” végére elkezdtek felszakadozni a felhők, és már csak néhány esőcsepp hullott alá az égből.
Közben a játszótéren lelkes munka
folyt, hisz nemsokára érkezett a
díszes vendégsereg, akit méltóképpen szerettünk volna fogadni.
Nem könnyű eleget tenni az igényes társaságnak, mindjárt őszintén megmondják, ha valami nem
tetszik nekik. Össze is hordtunk
mindenféle játékot, programot,
finomságot, hogy kielégítsük vágyaikat, és a pocak is tele legyen.
Hisz nem volt más a díszes vendégsereg, mint a gyerekek, ők voltak ennek a napnak a középpontjában. Jöttek is szép számmal a
legkisebbektől a még gyereklelkű
nagyobbakig, akik örömmel próbálták ki az új játékokat.
Az ünnepi nyitó műsorban is a
gyerekeké volt a főszerep. A beszédek után- Pócs János országgyűlési képviselő úr; Joó- Kovács
Balázs alpolgármester; Koczáné dr.
Fehérváry Mária köszöntötte az
egybegyűlteket pár gondolattalTaczman András diakónus szentelte meg a játszóteret. Ezt követően

a helyi gyermekek mutatták meg
tehetségüket. Először a Viganó
Művészeti Iskola általános iskolás
tanulói mutatták be néptáncos
műsorukat, majd a helyi óvoda kis
néptáncosai táncoltak. Ezután a
mazsorettesek színes műsorát csodálhatta meg a közönség.

A nyitó ünnepség után a gyerekek
birtokba vehették a játszóteret, és
kipróbálhatták az új játékokat. Az
önkormányzat már hosszú évek
óta szerette volna felújítani, korszerűsíteni, de sajnos nem volt rá
anyagi fedezete. 2021-ben a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és

közterületi játszótér fejlesztése”című
pályázaton
elnyert
4.788.892 forintot a játékok vásárlására fordították, és a telepítésüket saját erővel oldották meg,
így szép számmal bővülhetett a
játékok sora. Az önkormányzat
még tervez további fejlesztéseket,
például világítás és padok telepítését, anyagi lehetőségeinek megfelelően tovább szeretné korszerűsíteni, hogy a mai igényeknek megfeleljen.

A gyerekek már így is örömmel
próbálták ki az új játékokat, és vettek részt a kiegészítő programokon. Természetesen ugrálóvár,
rodeó bika nem hiányozhatott, de
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mellette
elektromos
quad,
íjászkodás, népi játszótér, csillám
tetoválás, arcfestés is várta e gyerekeket. A szórakozásról a Csimota
zenekar, a Napraforgó meseszínház és Jancsi Bohóc gondoskodott,

a teli pocakokról az önkormányzat
különböző finomságokkal.
A nap végén fáradt kis lábak sétáltak hazafelé, de egy élményekkel,
kacagásokkal teli napon voltunk
túl.
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Remélem, még sok boldog percet
okoz a jászboldogházi gyerekeknek
a játszótér, vigyázzunk rá!
Szemes- Csecselics Hajnalka

Gondolatok a játszótérről...
A játszótér mindig is egy fontos hely egy közösség életében, hisz itt gyűlik össze
a falu apraja-nagyja. Móka, kacagás, pihenés és jó kis beszélgetések helyszíne.
Mióta kis gyöngyszemem, Szofika is az életünk része, rendszeresen ki-ki látogattunk eddig is a játszótérre. Nagy örömünkre volt, mikor elkezdték a felújítást,
szinte minden nap esténként arra mentünk, néztük együtt, hogy milyen új játékokkal gazdagszik.
A megnyitó egyszerűen pazarra sikeredett, ezt szerintem a látogatottsága is
megmutatta, hisz szinte mindenki kilátogatott, az időjárás is megkegyelmezett,
hiszen napsütésben vették birtokba a gyerekek a játékokat. A műsor és mellette a sok-sok ajándék a gyerekeknek nagyon nagy örömet okozott. A jégkrém, a
hot-dog, a szendvics, a mézeskalács, az üdítő mellett mindenki le tudott ülni egy
picit megpihenni, hisz minden kisgyerek húzta a mamát vagy a szülőt, hogy már
mehet is tovább játszani.
Azóta is rendszeresen kilátogatunk, és sok-sok időt töltünk ott. Bízom benne,
hogy lesz még lehetőség tovább bővíteni padokkal, hogy a gyerekek soha el
nem fogyó lendületét ülve tudjuk kivárni, még ők egyik játékról a másikra repülnek. Ez a játszótér, hiszem, hogy nagyon sok közösségi programnak fog még helyet adni. Ezért is muszáj vigyáznunk rá, megóvni akár a vandál kezektől és az
időjárástól.
Köszönöm, köszönjük szépen még egyszer a tartalmas emlékekkel teli megnyitót, és az a kis játszótér Boldogháza kis szíve lett most a sok játszó boldog gyerekkel!
Gömöri Mihályné
Gyermekes szülőként nagy öröm számomra, hogy egy ilyen beruházás valósulhatott meg településünkön. Főleg, hogy tőlünk 1 perc sétára található a játszótér. Az
avató ünnepség nagyon színvonalas volt. Ügyesek voltak az ovis, iskolás gyerekek,
szép műsort láthattunk tőlük. Kislányom, Zselyke is fellépett, hiszen a Viganó AMI
néptánccsoport tagja. A meghívott fellépők gondoskodtak a jó hangulatról. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezhessék magukat. Lehetett kézműveskedni, csillámtetoválást, arcfestést készíttetni, népi játékokkal játszani, quadozni, légvárban ugrálni. Ha megszomjaztak vagy megéheztek
a gyerkőcök, akkor kaptak teát, vizet, hot-dogot, szendvicset, jégkrémet, sütit.
Ami miatt viszont szomorú is vagyok, az az, hogy szinte minden délután kinn vagyunk a gyerekekkel, és azt látjuk, hogy nagy gyerekek rongálják a játékokat, csúnyán beszélnek a kicsik előtt. A figyelmeztetések ellenére folytatják tovább a rongálást. Kérem azokat a fiúkat és lányokat, akikről szó van, gondolják végig, hogy
milyen példát mutatnak ezzel a kicsiknek, és milyen szomorúságot okoznak nekik
azzal, hogy tönkre teszik az új játékokat.
Szűcsné Sebők Kata
A játszótéravatón nagyon jól éreztük magunkat. Sokféle
program és játéklehetőség volt. A kislányunk (10 hónapos) először ült hintán, és nagyon élvezte. De kipróbáltuk
a libikókát is, és a kosár körhintát is tudtuk használni. Keresztgyerekeinkkel lőttünk íjjal, és unokahúgainkkal több
népi játékot is kipróbáltunk. Minden korosztály megtalálta a maga szórakozását. Ügyesek voltak a kis néptáncosok
is. Kislányunk hangszeres kísérettel is besegített az együttesnek, akik nagyon jó hangulatot varázsoltak a térre.
Nagyon örülünk, hogy bővül a játszótér, és mind a hagyományos, mind a modernebb játékok helyet kaptak.
Köszönjük a szervezést és a lehetőséget.
Darók-Kovács Krisztina
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Nagy megtiszteltetés ért bennünket, mert június 4-én felkérték mazsorett csapatunkat a jászboldogházai felújított játszótér megnyitó ünnepségére. Örömünkre nagy érdeklődéssel
fogadtak minket. Miután lezajlottak a fellépések, körülnéztünk
a játszótér területén. A szépen megújult játszótéren sok új játékot felfedeztünk és kipróbáltunk. A barátnőimmel nagyon
megkedveltük a kötélcsúszdát és a kör sergőt. Volt meglepetésként quad, rodeo bika és íjászkodás. Voltak más fellépők is
a tánccsapatunkon kívül (bohócok és zenés előadások). Délben
meglepetés ebéd várt minket. Délután 1 órakor kaptunk hűsítő jégkrémet is. A játszóteret birtokba vették kicsik és nagyok
egyaránt. Azóta is, ha arra járok, sose látom üresen. Köszönjük
a felújítást minden gyermek nevében.
Gere Zoé
5.osztály
Izgatottan vártam már az új játszótér átadóját. Nagyon örülök, hogy a helyi rendezvények állandó részvevői a mazsorett táncosok, melynek én is aktív tagja vagyok. Az óvodások, néptáncosok, a meghívott zenekar, na és a bohócok előadása
is felejthetetlen élményt nyújtott számomra. A programok mellett még lehetőség
nyílt arcfestésre, csillámtetkó készítésre, quadozásra, ugrálóvárazásra, rodeó bikázásra és sok-sok finomság elfogyasztására. A játszótér új játékai igazán szuperek, és ide szívesen visszajárok a nyári szünet hétköznapjain is. Megígérem, vigyázni fogok rá!
Sas Norina

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!”

Szőllősi Blanka
2022. május 12.
Szőllősiné Koncsik Barbara
Szőllősi Gábor
Kossuth Lajos u. 38.

Ócsai Botond
2022.június 10.
Nyerges Éva Letícia
Ócsai Dezső Zsolt
Tompa Mihály utca 8.

Bozsó Liza
2022.június 18.

Bozsóné Koroknai Laura
Bozsó László
Hunyadi János u.

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak!

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz a kéziratokat és a fotókat
2022. aug. 22-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból- a szerkesztőség fenntartja.
E-mail: boldoghazihirek@gmail.com
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A hagyományoknak megfelelően május 6-án
került sor a redemptiós (önmegváltás) ünnepség megrendezésére Jászberényben. A rendezvényen a jászságiakon kívül megjelentek a nagykun és a kiskun kapitányok és feleségeik. A Jászságból minden település képviseltette magát. Jászboldogházát Joó-Kovács Balázs
alpolgármester és én képviseltem. Az ünnepség a Jász
Emlékműnél koszorúzással kezdődött, majd a Lehel
Filmszínházban folytatódott, ahol a történelmi zászlók
bevonulása után Budai Lóránt, Jászberény polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt az itt
lakók múlthoz fűződő szellemiségéről, az őseink által
képviselt tettek továbbadásáról, az összefogásra való
képességről, a jó ügyért való kiállásról.
Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány ünnepi
köszöntőjében a hagyományőrzés fontosságáról, a
fiataloknak a múltbeli ismeretek átadásának fontosságáról beszélt.
Pócs János országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy a függetlenségünknek nem ára, hanem
értéke van. A mai világban nagy jelentősége van a szabadságnak, az önrendelkezésnek, a nemzeti identitás
és a keresztény hit megőrzésének, hangsúlyozta az
előadó.
A köszöntők elhangzása után dr. Eörsi Julianna társadalomkutató tartott előadást „A redemptio szerepe a
nemzeti tudat erősítésében” címmel. Beszélt a jászkunokról, akik a 13. században érkeztek a mai Jászkunság
területére, és IV. Béla királytól teljes szabadságot kaptak. A terület korona birtokként funkcionált. Ez rendben is volt 1702-ig, mikor I. Lipót eltörölte a kiváltságokat, és eladta a Jászkunság területét a Német Lovagrendnek. Így ezen a területen élő lakosok zsellérekké,
cselédekké váltak. Ezen ez a népcsoport nagyon fel
volt háborodva, és állandóan kérelmezték önállóságuk
visszaállítását. A Német Lovagrendnek nem hozta a
várt hasznot, ezért 1731-ben az Invalidus Házának
(sérült, beteg katona) átadta a használati jogot térítés
ellenében. Ez is nagy felháborodást váltott ki a jászkunok között, de végül 1745. május 6-án Mária Terézia
királynő aláírta a Jászkun kerület megváltását engedélyező kiváltság levelet.
Negyvennégy év után megszűnt a földesúri hatalom,
és az emberek visszanyerték szabadságukat, és szabad
emberek lettek. A szabadságot nem adták ingyen, viszsza kellett fizetni az eladási árat az ötszázezer rajnai
forintot és egyéb költségeket. A Jászkunság vállalta
1000 lovas katona kiállítását, felszerelését és szállásolási terheit is. A költségek teljesítése után (melynek
egy része hitelből történt) 1745. július 12-én a Nagyboldogasszony templomban Rusvai Lőrinc ferences
atya ismertette az önmegváltást. Ez az önállóság meg
is volt 1876-ig, mikor kialakították a vármegye rendszert, és ezzel megszűnt a hármas kerület.
A magyar országgyűlés 2014-ben május 6-át nemzeti
emléknappá nyilvánította.
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Ezután került átadásra, már kilencedik alkalommal a
Jászkun Kapitányok Tanácsa által alapított Jászkunságért Díj, melyet Györffy Sándor regnáló jászkun főkapitány adott át. A díjazottak életútját Hortiné dr. Bathó
Edit ismertette. Elsőnek Bolla János emeritus jászkapitányt, másodiknak dr. Rosta Szabolcsot, a kecskeméti
múzeum igazgatóját, majd Karácsonyi Sándor filmrendezőt, aki „ A kunok hazája” című film megalkotója. Az
ünnepség ezután véget ért.
A következő rendezvény, amin részt vettem - a
Jászok Egyesületének rendezésében június 8-án a Pest
megyei Megyeházán- egy vetítőképes előadás, melyet
Gulyás András Zoltán régész, a Jász Múzeum munkatársa tartott „Újabb régészeti kutatások a Jászságban”címmel. Gulyás András Zoltán nem jászsági, a felesége jászapáti születésű, az egyetemi évek alatt ismerkedtek meg, és így került a Jászságba. A Jász Múzeumban a régészeti állás 1954 óta nem volt betöltve
egészen 2016-ig. Ekkor került a Jász Múzeumba.
Elmondása szerint a Jászság a leletek szempontjából,
egy aranybánya, itt leletek találhatók az ókortól kezdődően. Korábban a feltárásokat más múzeumok régészei végezték, és a feltárt leletek más múzeumokhoz
kerültek. Nagyon sok településen végeztek feltárási
munkákat, amit vagy fémkeresővel fedeztek fel, vagy
az építkezések során kerültek elő, ugyanis az építkezések során előkerült vagy vélt leletekről bejelentési kötelezettsége van a kivitelezőnek.
Ilyen helyzet adódott Jászfényszarun, ahol a földmunkák során egy szarmata település maradványai kerültek elő a második és az ötödik századból. Jászárokszálláson egy csatorna nyomvonalát vizsgálták, és egy késői rézkori település részére bukkantak.
Jászjákóhalmán egy honfoglaláskori szablyát sikerült
megmenteni, melynek megmaradt a fa markolata, és a
markolaton egy állati eredetű bőrmaradványt is kimutattak.
A Jászság minden településén vannak a régi kornak
maradványai. Ilyen például a Jánoshidán talált ásópapucs, amit egy temető feltárása során találtak, és ez a
legrégebbi Magyarországon, mely a Jász Múzeum tulajdonát képezi.
Hasonló különlegesség a honfoglaláskori süvegcsúcs,
melyet a pusztamonostori Hajzer Kálmán adott a Jász
Múzeumnak. Ismereteim szerint minden településnek
vannak muzeális értékei, Jászberénytől kezdve Jásziványig vagy Négyszállásig. Lehetne még sorolni a régi
nevükön a településeket, mint Pusztakerekudvartól a
jászdózsai Kápolnahalmáig, Jászapátitól Alattyánig. A
Boldogházi Oláh-tanya is meg volt említve, de erről a
Boldogházi Hírek előző számában nagyon részletesen
olvashattunk. Azt a cikket is ugyanez az előadó írta.
Ennyi tudtam megjegyezni az előadás másfél órájában.
Nagy Albert
jászkapitány
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Bemutatjuk községünk fiataljait
Budapesten születtem, majd Nagygája, nekem egy intenzív terápia
kátán nőttem fel. A középiskolát
szakvizsgám. A tanulás ezáltal toJászberényben a Lehel Vezér Gimnávábbra sem ért véget, furcsa ezt kiziumban végeztem el, majd a Debmondani, de legalább 25 éve tanureceni Egyetemen folytattam a talunk. Azonban mostanában, ahogy a
nulmányaimat, ahol általános orvosi
terveinket teljesíteni tudtuk, viszdiplomát szereztem. Szolnokon
szább lehetett venni a munkából. A
kezdtem el dolgozni a Hetényi Géza
férjem nagyon szeret pecázni, amire
Kórházban. A férjemmel ott ismereddig nem jutott sajnos idő. Autodikedtünk meg a Sürgősségi Betegeldakta módon tanult meg zongorázni,
látó Osztályon.
zenét szerezni és énekelni. Én szereA férjem, dr. Nagylaki Tamás Szolnotek sportolni és kreatívkodni. Korábkon született, gyermekkorát Szolnoban versenyszerűen kézilabdáztam,
kon, Kunhegyesen, majd Kisújszállámostanában inkább gyalogolok. 18
son töltötte. A középiskolát Szolnoév után először vettem a kezembe
kon végezte a Tiszaparti Gimnáziceruzát és ecsetet, és készítettem
umban, ezt követően a Szegedi Tuegy festményt, ami szerencsére szédományegyetemen szerzett általápen sikerült, és az alkotás láza, valanos orvosi diplomát.
mint a közben tapasztalt flowKözös jövőt terveztünk, szerettünk
élmény új erőt adott a régi kedvenc
Tamás és Orsi
volna egy közös otthont. Szolnok
hobbim újrakezdéséhez.
környező települései közül Jászboldogháza bizonyult a legszimpatikusabbnak és legbarát- Mindketten imádunk a konyhában ténykedni. Igyekságosabbnak. Szeretjük, hogy innen több környező szünk a saját magunk által elkészített ételeket fogyaszkórház is elérhető távolságban van a munkavállalásunk tani, nem pedig rendelni. Az első COVID-hullám alatt
szempontjából. Jó a tömegközlekedés, a vasútállomás megtanultunk jó minőségű kenyeret is sütni, így két
jelenléte is szempont volt. Amikor Jászberényben ta- éve már, hogy mindig a sajátunkat esszük. Szeretünk
nultam, feltűnt, hogy ezen a tájon másak a fények, vendégeket fogadni az otthonunkban, extrovertált
másak az illatok, mint az összes többi helyen, ahol ed- emberek lévén a jó társaságot mindketten kedveljük. A
dig laktam, tanultam, dolgoztam, és a Jászság békéje kertünk még épülőben van, de úgy tűnik, hogy mindkülönösen hívogató volt.
kettőnket foglalkoztat az itthoni gazdálkodás, a lehetőA Kossuth utcában találtunk egy telket, ahol építkezni ségeinkhez mért önellátás konyhakert révén, valamint
kezdtünk. Azokban az időkben nagyon sokat utaztunk a díszkert gondolata is.
és dolgoztunk. Akkor készültünk a szakvizsgáinkra is, Életünk új szakaszba lépett; a jelenlegi célunk egyenrengeteget ingáztunk Szeged-Szolnok-Jászberény kö- súlyt teremteni a munkánk és a magánéletünk között,
zött. Közben az építkezés is lekötött minket, de megér- megtanulni pihenni és minél minőségibb módon kikapte, mert olyan otthonunk lett, mint amilyet szerettünk csolódni, amire az utóbbi években nem sokszor volt
volna. A szakvizsgáinkat ezalatt csináltuk meg, én kar- lehetőségünk, pedig nagyon fontos lett volna.
diológusként dolgozom, a férjem háziorvosként dolgozik. Neki folyamatban van egy üzemorvostan szakvizsDr. Nemes Orsolya
Szűcs Tibor vagyok, 1991-ben születtem Debrecenben.
Jászboldogházán, a Szegfű utcában nőttem fel szüleimmel és bátyámmal. Óvodába és általános iskolába is
ide jártam. Gyerekkori éveim alatt sokat segítettem
szüleimnek a munkájuk során, aminek köszönhetően
kialakult az érdeklődési köröm. Pályaválasztásom előtt
sokáig terveimben szerepelt, hogy tovább vigyem szüleim vállalkozását, végezetül műszaki területen a mérnöki pálya mellett döntöttem, ezért tanulmányaimat
Szolnokon, a Tiszaparti Gimnáziumban folytattam matematika és informatika szakon. Viszonylag hamar elszakadtam az otthonomtól, hiszen kollégiumban laktam, ahol a mai napig tartó szoros barátságok alakultak ki. Középiskolai éveim alatt véglegesült bennem,
hogy tervező mérnökként szeretnék dolgozni, így a 3.
évfolyam során sikeres előrehozott érettségi vizsgákat
tettem, hogy megvalósítsam elképzelésemet.

Tibor és Brigi
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Szüleink támogatásának köszönhetően bátyámmal
Budapestre költöztünk, és itt folytattuk életünket. Tanulmányaimat érettségi után Budapesten folytattam
járműmérnöki és biztonságtechnika mérnöki szakon.
Egyetemi éveim elején nyaranként szüleim mellett
dolgoztam, majd egy lehetőségnek köszönhetően Ferihegyen a Lufthansa Technic Kft.-nél 2 éves mérnöki
gyakorlatot szereztem. Első évben roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat végeztem az NDT részlegen, majd a
következő évben tűzvédelemmel foglalkoztam. Az ott
töltött idő alatt a tűvédelemben nagyobb lehetőséget
láttam karrierépítés szempontjából, ezért diplomaszerzést követően pályafutásomat ezen a területen folytattam.
Egy biztonságtechnikai cégnél másfél év kivitelezői
gyakorlatot szereztem gyengeáramú rendszerek telepítésében, amely mellett tervezői jogosultságokat és
tűzvédelmi szakvizsgákat tettem. Ezt követően tervezőmérnökként helyezkedtem el a Pentolt Kft.-nél Budapesten, ahol jelenleg is gyengeáramú rendszereket
tervezek. Munkámhoz szükséges rendszer specifikus
továbbképzéseken vettem részt külföldön is, valamint
további képesítéseket szereztem. Munkám során lehetőségem van helyszíni bejárásokra, felmérésekre,
amely kiszakít az irodai hétköznapokból. Mindig örömmel tölt el, hogy az általam megtervezett komplex
rendszerek kivitelezésével és üzembehelyezésével egy
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projekt sikeresen lezárul. A további terveim között
szerepel a jövőben egy munkavédelmi szakmérnök
végzettség megszerzése is.
A párommal egy tánciskolában ismerkedtünk meg
több mint 3 éve, azóta pedig Újpesten, egy csendes,
nyugodt, parkos környezetű társasházban élünk. Szabadidőnkben szeretünk utazni, világot látni, kirándulni,
mivel ez mindkettőnket feltölt és kikapcsol. Az együtt
töltött évek során sok európai országot jártunk be, és
a későbbiekben pedig szeretnénk Európán kívüli helyekre is eljutni. Emellett nagyon szeretjük a gasztronómiát, ami párom munkájából is adódik. Brigi dietetikusként dolgozik a Magyar Honvédségnél, a Stefánia
Palota vendéglátó részlegén. Tanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte. Jelenleg protokolláris és kulturális rendezvények catering ellátásával foglalkozik.
Ezen kívül egy szállodában táplálkozási tanácsokat ad
betegségben szenvedő és egészséges emberek számára. Szeret egészséges ételeket főzni, amik kóstolásában nagy segítségére vagyok, de a munkafolyamatokba is szívesen bekapcsolódom.
A közeljövőben szeretnénk családot alapítani, amit egy
kertes családi házban vagy sorházban képzelünk el,
mivel néha hiányzik a mindennapokból egy kis nyugalom a pörgős nagyvárosi élet mellett.

Szűcs Tibor

FIATALOK VÁLASZOLNAK...
A mezőgazdaságban dolgozni sosem tartozott a könnyebb munkák közé. Az időjárási tényezők mellett számos
nehézséggel kell megküzdeniük az e területen dolgozóknak.
A boldogházi fiatalok közül mégis többen vállalják ezt a nehéz, külső tényezőktől erősen függő munkát.
Őket kérdeztük arról, hogyan választották ezt a pályát, és hogyan látják a mezőgazdaság jövőjét.
Kisgyermek korom óta a mezőgazdasági pályára készültem.
Édesapám
szerint az első szó, amit kimondtam, a
„szántás” volt. Talán már akkor eldőlt
a földhöz való viszonyom. Nekem a
dédapám, nagyapám és édesapám is
gazdálkodott. Édesapám még ma is
aktívan és nagy–nagy szeretettel műveli a földet. Nagyapám kézenfogva 3
éves koromban már vitt a határba,
mutatta nekem a földből csírázó magokat, a búzatáblákat, hogyan kalászol
a búza. Ebben a környezetben nőttem
fel, és meg is szerettem.
Emlékszem, alsós voltam, fogalmazást kellett írni a
példaképemről. Már akkor Gaál Feri bácsit választottam, hiszen szomszédként láttam, hogy Feri bácsi, ha
kell traktorozik, szervezi a munkát. Ez a földszeretet,
elhivatottság még jobban megerősített abban, hogy
én is mezőgazdász legyek. Számomra annál szebb és
boldogabb érzés nincs, mikor kimegyek a határba,
látom a virágzó búza- repcetáblát, a szépen fejlődő
kapás növényeket. A határ „illatát” semmi nem múlja
felül.
Nagyon szeretem csinálni a gazdálkodást, édesapám tapasztalatával, segítségével sok mindent megoldunk.

Sajnos a jövőképem nem igazán pozitív. Elvileg tudom, hogy a mezőgazdasági termékekre mindig szükség
lesz, dolgozni kell, bízni a jó termésben, tudjam reális áron értékesíteni,
és maradjon annyi haszon, hogy megérje tovább folytatni.
Az időjárási körülmények, a klímaváltozás, a háború óriási gondot és
nehézséget tartogat. Egyre jobban
meg kell gondolni, hogy mit, mikor,
hogyan és hová vessünk. Nagy probléma, hogy a Jászságban kevés a csapadék. Az öntözés pályázati pénzek nélkül szinte megoldhatatlan, óriási költségigényes, pedig ez a jövő.
Nagy problémát jelent az input anyagok nagyfokú
drágulása, amit ki kell gazdálkodni. /Értsd: műtrágya,
alkatrész, gázolaj, stb./
Összefoglalva tehát, nagyon meg kell becsülnünk a
természet kincseit, a vizet, a földet.
Nem szabad feladni, újra kell kezdeni és kitartóan
dolgozni, a föld meghálálja a gondoskodást.
Remélem, egyre több fiatal választja ezt a nagyon
szép, de olykor kemény munkát, de higgyétek el,
megéri.
Fecske Gábor
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Anno kisgyerekként csöppentem bele a mezőgazdaság világába nagyszüleim,
szüleim jóvoltából. Gyerekként még csak csodáltam a munkálatokat, traktorokat, kézen fogva sétáltam édesapám mellett. Ahogy nőttem, úgy vettem ki a
részem a munkákból, és azóta is a főállásom mellett sok energiát, munkát, szabadidőt fordítok rá. De a sok munkának megvan az eredménye, ha lassan is, de
tudtunk fejlődni a kezdetekhez képest, mind növénytermesztésben, mind állattartásban.
Szinte rabja lettem a mezőgazdaságnak, iskola, majd munka mellett végeztem
és végzem a mai napig is. Ez számomra életforma, el sem tudnám képzelni a
napjaimat nélküle. A szarvasmarhák nevelése kicsi koruktól kb. 2 éves korukig
rengeteg időt, munkát, türelmet vesz igénybe az év 365 napján. Ahogy a földművelés is a vetéstől aratásig.
A mezőgazdaság jövője szerintem jól alakulhatna a technikáknak, korszerű gépeknek köszönhetően. De minden igyekezet, szorgalom ellenére vannak külső
tényezők, amik befolyásolhatják a sikeres gazdálkodást. Plusz, fontos szerepet játszik a szélsőséges időjárás is.
A nehézségek ellenére én mindenesetre, amíg bírom erővel, egészséggel, biztos folytatom mezőgazdasággal kapcsolatos terveimet, és próbálom tovább fejleszteni.
Pócz Gergő
Édesapám és nagyapám nagyon régen kezdték a földművelést. Kertészkedéssel kezdtek a farmosi határban,
ahol szabadföldi paprikát, paradicsomot és nem utolsósorban uborkát
termeltek. Sokasodtak a munkák, és
néha-néha én is besegítettem nekik.
Ekkor még nem éreztem úgy, hogy én
ezzel szeretnék foglalkozni, más
irányba terelődött az érdeklődésem.
Ekkor még a közlekedés, logisztika,
áruszállítás vonzott, így ezen irányban kezdtem meg tanulmányaimat.
Általános iskolai tanulmányaim befejezését követően a
szolnoki Jendrassik György Gépipari Szakközépiskolában közlekedési szakon érettségiztem le. Érettségit követően felvételt nyertem a győri Széchenyi István Egyetem közlekedésmérnöki karára. Itt már megfogalmazódott bennem, hogy nem szeretnék irodai munkát végezni, majd szabadidőmben elkezdtem egyre többet
dolgozni a családi gazdaságban. Ahogy a szabadidőmet
is ezen területen töltöttem, akkor már tudtam, hogy én
ezt akarom csinálni. Diplomám megszerzését követően
egy percet sem gondolkodva vetettem magam bele a
gazdasági munkába. A munka mellett elhatároztam,
hogy mezőgazdasági irányban is szeretnék tanulni, így
ezt el is kezdtem.
Jelenleg is nagyon szeretem ezt a munkát csinálni, bár

ezt másképp nem is lehet. Örömmel
tölt el, amikor nagyapámon és édesapámon látom azt, hogy nem hiába
dolgoztak ennyit, és lesz folytatása,
valamint jövője az általuk elkezdett
családi gazdaságnak. Azt nem mondom, hogy nem fárad el az ember a
sokszor hajnaltól estig tartó munkában, de este, mikor már végzett az
egész napos teendőkkel, és visszagondol arra, akkor boldogság tölti el. Én a
mezőgazdaságban találtam meg azt,
amit szeretnék csinálni egész életem-

ben.
Munkám során sokat látok és tapasztalok, így a mai
mezőgazdasági helyzettel kapcsolatban el tudom mondani, hogy az egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe.
Ennek kapcsán első helyre tenném a globális időjárás
változást, mely nagyban befolyásolja az életünket. Továbbá a csapadék hiánya már-már aggasztó körülményeket eredményez. Úgy gondolom, hogy ennek egyik
megoldása lehetne a gazdaságos locsolás, de ez az opció jelenleg -Magyarországon- gyerekcipőben jár. A
világnak egyre nagyobb szüksége van -és jelenlegi tapasztalások alapján lesz is- jó minőségű és nagy menynyiségű élelmiszerre, hogy elkerülje a manapság egyre
gyakrabban előforduló élelmiszerhiányt.
Szabó János

Számomra soha nem volt kérdés, hogy mivel szeretnék foglalkozni. A mezőgazdaságon kívül soha semmi más nem érdekelt, egyedül ebben tudtam elképzelni a jövőmet. Kicsi gyerekkorom óta a jószág és a föld bolondja voltam, és
vagyok a mai napig. Ebbe is születtem, mindig voltak földek, nagyszülőknél és
otthon is volt állatállomány, én tulajdonképp ezek között nőttem fel.
A mezőgazdaság, az állattartás nekem nem csak egy szakma, nem csak egy
munka, ez egy életforma, hivatás és hobbi is egyben. Mindig próbáltam az életemet is eszerint alakítani. Iskoláimat is ilyen irányban végeztem, később a
párommal is a falu szélén tanyára költöztünk, itt vannak a jószágok, itt élünk,
itt gazdálkodunk.
Persze van nagyon sok nehézség, éri az embert rengeteg kudarc, csalódás.
Számtalan olyan dolognak vagyunk kitéve, ami ellen tehetetlenek vagyunk,
például időjárás, felvásárlási árak stb. Mindig vannak újabb és újabb szabályok,
követelések, előírások, amiknek néha nagyon nehéz megfelelni. Ezek ellenére
mindig próbálom pozitív oldalról megközelíteni a dolgokat, ami rajtunk múlik,
maximálisan megtenni, és haladni mindig kicsit előre. Hiszek és bízok benne, hogy az ilyen kis gazdaságoknak is
van jövője, mint a miénk, és tudjuk folytatni, amit elkezdtünk.
Szűcs Gergely
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A mezőgazdaság az én családomdom megjavítani, felújítani. A
ban nagyon nagy szerepet játkezdeti, induláshoz szükséges
szik. Már egészen kisgyermekkosegítség viszonzásaképpen peromtól kezdve láttam, hogy a
dig édesapám munkagépeit is
földművelés mint munka, menyigyekszek karbantartani, ezzel
nyire fontos része a mindennapis megköszönve a támogatását!
jainknak. Mondhatni, beleszületAhogy telt az idő, évről évre
tem ebbe az életstílusba, hiszen
egyre nagyobb lehetőségek,
már a nagyszüleim is egészen
nagyobb területek lettek, így
fiatal koruktól művelték a szánegyre több gépre volt szüksétóföldjeiket, majd az idő
gem. Ma már - körülbelül 10
előrehaladtával a szüleim vették
évvel a kezdethez képes - saját
át tőlük a munkát. Nem is volt
modernkori fűkaszával, saját
kérdés számomra gyermekkotraktorral tudom művelni a
romban sem, hogy egyszer én is
hektárokat. Minden évben egyki fogom próbálni magam ezen a
re nagyobb örömet okoz, hogy
területen, hiszen rengeteg taláthatom a saját kezem munkápasztalatot, tudást szereztem a
jának gyümölcsét, azaz szebb
családomtól. Kezdetben - mint
és mégszebb terményeket tuminden más munkaterületen –
dok learatni, mely alapja az
itt is kicsiben kezdtem. Fiatal
életünkhöz szükséges élelmiTamás a 3 gyermekkel (Dorina, Luca,
felnőttként, szinte még gyerekszerellátásnak.
ként a faluban lévő porták voltak
Mára már a mezőgazdaság az
Levente) és a traktorjával
rám bízva a szüleim által, melyben
életem része lett. El sem tudom
az ő segítségükkel mákot ültettem, majd azt kézzel képzelni, hogy nem erről szól a nyár, hiszen ez a főszearattam le. Így mondhatni, tényleg volt lehetőségem zon ebben az iparban. Az élet úgy hozta, hogy főállásmegtapasztalni a legeslegelső lépéseket is, milyen ban is ezen a területen dolgozom egy családi gazdamunkagép nélkül érvényesülni ezen a területen. Ké- ságban mint alkalmazott, így valóban erről szólnak
sőbb már a csemegekukoricával is próbálkoztam, szin- jelenleg a mindennapjaim. Nagy jövőt látok ebben a
tén csak portányi területeken, kézzel ültetve, kézzel szakmában, mezőgazdaságra mindig lesz szükség,
aratva. Majd egy-két év múlva lett lehetőségem gye- ahogy régen is így volt, nagyszüleink korában, de - tepeket is kaszálni. Ehhez már komolyabb mezőgazdasá- kintettel a jelenlegi világhelyzetre - talán még fontogi gépekre volt szükség, nem volt elég a saját két ke- sabb ennek az ágazatnak a hazai fejlesztése, bővítése,
zem, így megvettem a legelső munkagépemet, egy mint pár évtizede! Számomra fontos, hogy a gyermerégi típusú fűkaszát, viszont az elengedhetetlen esz- keim látják már egészen kicsi kortól – ahogy én is anközt, a traktort még mindig a szüleimtől kértem köl- nak idején -, hogyan jut el az ennivaló a termőföldről a
csön, nem saját volt. Igaz, hogy nagyon időigényesen, családi asztalra vagy a boltok polcaira, és nagyon nagy
de sikerült levágni vele a rám bízott területeken a fü- örömmel tölt el, hogy lehetőségem van nekik ezt szevet, így értékes szénabálát tudtam termelni, mely sok mélyesen is megmutatni!
haszonállat elengedhetetlen tápláléka. A bálákat el is Szerencsés helyzetben vagyunk mindannyian, hogy itt
kellett juttatni a legelőről a tárolóba, így szükségem élhetünk Jászboldogházán, mert a lakosság a saját kis
volt egy homlokrakodó gépre is. Mivel az alapszakmá- konyhakertjében is meg tudja termelni a családjának
im a gépekhez, szereléshez kapcsolódnak, és nagyon szükséges zöldségek és gyümölcsök nagy részét, és pár
szeretem ezt a munkát is, úgy döntöttem, építek ma- haszonállatot is tud tartani a nagy udvaroknak kögamnak egyet, ami mindenben kiszolgál, és olyan, szönthetően. Úgy gondolom, a mai világban ez a leheamilyet szeretnék! Egy nyár alatt, ahogy munkahely tőség kincset ér! Ezért én mindig arra buzdítok minmellett az időm engedte, sikerült megépítenem a saját denkit, aki vagy kicsiben, vagy nagyban, de gazdálkohomlokrakodó gépemet is! Ennek már több éve, de a dáson gondolkozik, hogy vágjon bele, mert ha már
mai napig ezt használom. Szerencsés helyzetben va- magának meg tudja termelni az éléskamrája bizonyos
gyok, mert a többi munkagépemet is én magam tu- részét, az már siker!
Szőrös Tamás
Az egész történet még kicsi koromban kezdődött. A hétvégenkénti nagyszülői látogatások alkalmával, mindig akadt valami mezőgazdasági munka,
amit el kellett végezni Jászberényben a nagyszüleim tanyájánál, mivel ők
hosszú idő óta mezőgazdasági növénytermesztéssel és állattartással
foglalkoztak, aminek köszönhetően hosszú éveken át önfenntartók voltak.
Voltak a tanyán tehenek, bárányok, disznók baromfik és rengeteg kutya,
macska.
A kezdetekben a mezőgazdaság nekem csak arról szólt, hogy a kukorica
fosztásokat szedtem össze, és feküdtem benne, ültem a pótkocsin,
„úsztam“ az állatoknak betárolt búzában. Innen indult a mezőgazdaság és
az állatok szeretete, melynek a következő lépcsőfoka az volt, hogy megta-

34

Boldogházi Hírek

HÍREK

2022. JÚLIUS

nultam kapálni, kaszálni, és vezethettem a család traktorát. Ezek már jóval komolyabb feladatok voltak, amiket
nagyon élveztem és szerettem. Hatalmas öröm volt számomra is, amikor 1-1 munkafolyamamatot jól és sikeresen elvégeztem.
A középiskolás évek után a főiskola és a munka mellett kevesebb időm maradt segíteni, de amikor csak tudtam,
mentem.
Egyre idősödő nagyszüleim egy idő után arra a döntésre jutottak, hogy muszáj visszább venniük az eddigi tevékenységükből, mert nem bírják erővel. Így abban maradtunk a családdal, hogy ezt a gazdaságot vigyük tovább.
Ekkor kezdtem el magamra vállalni 100 %-ban ennek a feladatait. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy zökkenőmentes volt, de igyekeztem nagyon sokat tanulni. Elvégeztem az Aranykalászos gazda tanfolyamot, zöldkönyves
permetezős vizsgát tettem, és vásároltam különböző munkaeszközöket.
Ezek után a Jászboldogházán lévő földjeinket is elkezdtem művelni. Mostanra már vásároltam is még hozzá, így 2
helyszínen is igyekszem helytállni, és bízom a jövőbeni sikerességben.
A szélsőséges időjárásnak köszönhetően egyre nehezebbé válik a földművelés, főként az aszály okozta nehézségek miatt. Viszont az látszódik világpiaci szinten is, hogy termelés nélkül nincs élelem, és enni pedig mindenkinek
kell, így a termelésre folyamatosan szükség van, és szükség is lesz !
A főállásom, az önkormányzati képviselői munka és a család mellett nem egyszerű a mezőgazdságot működtetni,
de nagyon szeretem a földműveléssel járó munkafolyamatokat, és remélem, a jövőben is sikerül még hosszú
ideig folytatnom!
Vámosi Norbert

Szeretettel várjuk vásárlóinkat a megújult COOP ABC-ben !
Bankos Bertold
boltvezető
előtte

utána
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Boldogházi beszélgetések
A természet megújulása, a tavaszi napok megváltoztatják, élénkebbé teszik Boldogháza életét. Május hónaphoz évek, évtizedek óta két neves rendezvény is kapcsolódik nálunk. Ez évben ezeknek a rendezvényeknek
a kétéves kényszerpihenő miatt különösen nagy jelentősége volt községünk életében. A két sikeres rendezvénynek, a Condors MC Motoros találkozójának és a Hagyományok hétvégéjének már neve van szűkebb és
tágabb környezetünkben is. Szervezőik most is ugyanolyan nagy izgalommal dolgoztak, mint eddig sok-sok
éven át.
A Jászföld Hagyományőrző Egyesület 13. alkalommal várta az érdeklődőket színes, gazdag programokkal a
Hagyományok hétvégéjére. Az egyesület elnöke, Pesti Róbert munkájával évről évre kivívta az idelátogatók
elismerését. Felesége, Edit nemcsak az egyesület tagjaként, hanem férjének legfőbb támogatójaként, segítőjeként vesz részt a munkákban, és osztozik a sikerekben is.
Ez évben az erdélyi Szentábrahám település által adományozott díszpolgári cím azt tükrözi, hogy önzetlen
munkájukkal igazán értéket teremtettek, és a szentábrahámiak szívében mindkettejüknek helye van.
A különlegesen értékes kitüntetéshez gratulálok, és kívánom, hogy ilyen elkötelezett lelkesedéssel dolgozzanak tovább!
Pestiné dr. Szarvák Edittel beszélgetünk az évek óta egyre népszerűbb rendezvényről, férjével közös munkájukról.
varhelyi Boróka Néptáncegyüttes
13. alkalommal rendeztétek meg a
és Szentábrahámi Hagyományőrző
már méltán népszerű Hagyomácsoport fellépését a Bartal-tanyán.
nyok hétvégéjét, amelyet évről
Pár hónap elteltével Szentábrahám
évre egyre nagyobb érdeklődés
település vezetése vendégül látta
kísér.
az Egyesület tagjait az Ábrahámi
Mi a legfontosabb szempont a
napokon, és innentől kezdve szorendezvény felépítésében, megkássá vált, hogy minden év májusászervezésében?
ban részt vesznek a Hagyományok
Hagyományőrző rendezvényként
hétvégéjén, mi pedig augusztusban
legfőbb szempont olyan programok
vendégeskedünk náluk. Több mint
szervezése, amellyel évről évre felegy évtized alatt különböző prograeleveníthetjük a térségünkre jelmokkal tarkítottuk és mélyítettük el
lemző népi kultúrát. Egyesületünk
a barátságokat, mint pl. az évente
különös hangsúlyt fektet a népi
megrendezésre kerülő „Egy a nemhagyományok ápolására, megőrzézet, egy a foci” elnevezésű kispásére, átörökítésére, ezért elsődlelyás teremlabdarúgó torna és gyerges szempont, hogy kézművesek és
mekek táboroztatása, melyekre
Pestiné
dr.
Szarvák
Edit
iparművészek mutassák be terméfelváltva kerül sor, egyik évben ittkeiket, mesterségeiket, mint pl. a
hon,
másik
évben
Erdélyben. A vajdasági barátainkkal
kosárfonó, kádár, szalmabábú készítő, cukortorta kévaló
ismeretség
a
férjem futball iránti szeretetének
szítő vagy kovács. A színpadon fellépő zenekarok,
köszönhető,
ugyanis
2015-ben részt vettünk a barátatáncegyüttesek tekintetében is igyekszünk azokat
ink,
illetve
munkatársaink
alkotta futballcsapattal egy
szerepeltetni, akik a népzenei irányzatot képviselik.
hajdújárási
nemzetközi
futball
tornán. Bár ez a kapTermészetesen fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget
csolat
feleannyi
idős,
mint
az
erdélyiekkel,
de ugyanbiztosítsunk a környékbeli hagyományőrző csoporolyan
szoros
a
kötődés
a
két
közösség
tagjai
között,
toknak a fellépésre, amelyet minden évben örömmel
így
minden
évben
fellépésükkel
gazdagítják
színpadi
vesznek az óvodai, iskolai közösségek, asszonykórusok és népdalénekesek egyaránt. Szem előtt tartjuk programjainkat a Bartal-tanyán, és minden év szepazt is, hogy a változatos programjainkkal minden kor- temberében szeretettel fogadnak bennünket a Hajdújárási Szüreti Fesztiválon.
osztályt megszólítsunk.
Nemcsak a Jászság településeiről, az ország külön- A Bartal-tanya a kezdetektől ad helyet a rendezböző részeiről, hanem a határon túlról is vannak vénynek. Miért ilyen kedvelt ez a helyszín?
Amikor 2009-ben útjára indítottuk a Hagyományok
visszatérő vendégeitek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben meg- hétvégéje rendezvényünket, keresve sem találhattisztelik rendezvényünket az erdélyi és vajdasági ven- tunk volna nagyszerűbb helyszínt a Bartal-tanyánál. A
dégeink. Az erdélyi barátainkkal való kapcsolat az nyugodt vidéki hangulatot árasztó terület mindenféle
Egyesület megalapítását követő évben 2010-ben kez- szempontból kiváló a rendezvény céljainak megvalódődött. A férjem számos vállalkozót keres meg min- sítására. Kellő mérettel rendelkezik ahhoz, hogy heden évben támogatás kérése céljából, így történt ez lyet biztosítsunk a népi mesterségek bemutatásához,
abban az évben is, mikor a Nagyváradon élő barátját a kirakodó vásárhoz, gyermekjátszótérhez, különböző
is megkereste ennek kapcsán, aki felajánlotta, hogy a népi ételek, gasztronómiai remekek elkészítéséhez,
Korondon élő édesanyja által biztosítja a Székelyud- továbbá teret ad a nagyszínpadnak és az évről évre
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gyarapodó közönségnek. A Bartal-tanya helyet ad egy
állandó, megfelelően gondozott lovas pályának, ahol
minden évben megrendezésre kerül a rendkívül népszerű fogathajtó verseny, mely meghatározó régiós
megmérettetéssé nőtte ki magát, melyre az idén rekordszámú fogat nevezett. A lovasverseny tekintetében a helyszín további előnye az ott található vidéki
jelleget tükröző istálló, amely alkalmas a lovas pálya
elemeinek raktározására, valamint boxok kialakítására a lovak ellátására és pihentetésére.
Minden évben „továbbfejlesztettétek” a programokat, ez évben milyen újdonsággal találkozhattak az
idelátogatók?
Évről évre próbálunk újdonsággal szolgálni a látogatók számára, az idei évben újdonsült egyesületi tagjaink felvetésére íjászversenyt hirdettünk meg. Félve,
de annál nagyobb lelkesedéssel fogtunk a szervezésbe. A verseny sikere minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen 84 versenyző rótta végig a kijelölt útvonalon a terepet, és adta le lövését a fölállított célokra. A több mint 5 órás versenyen 9 kategóriában indultak a versenyzők, a legifjabb a verseny napján ünnepelte 6. születésnapját, míg a legidősebb versenyző
83. életévét is betöltötte. A program sikerét mutatja,
hogy többen már a verseny közben érdeklődtek a
következő megmérettetés dátuma felől. A legjobb
helyezést elérők serleget, valamint érmet kaptak, de
minden résztvevő emléklappal a kezében távozott az
I. Jászföld Íjászversenyről.
Az idei rendezvény különleges volt számotokra. Te
és a férjed megkaptátok az erdélyi Szentábrahám
település díszpolgári címét. A szentábrahámiak
megajándékoztak egy székely viselettel is, így jelképesen maguk közé fogadtak titeket. Milyen érzés ezt
a különlegesen kitüntető címet viselni?
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is érzünk aziránt, hogy ezt a jövőben is folytassuk,
amelyet örömmel teszünk. Bátran kijelenthetjük,
hogy eddigi életünk során ez a legnagyobb megtiszteltetés, amiben részesülhettünk.

Az egyesület tagjaként is aktívan dolgozol, ugyanakkor, úgy gondolom, feleségként talán még több
teendőd van. Hogyan segíted, támogatod a férjed
köztudottan agilis, ötletgazdag munkáját?
Hasonló gondolkodásunk van a férjemmel, azonban
őt az állandó tenni akarás jellemzi. Értékelem a családfenntartó szerepét, tisztelem a munkáját, és felnézek arra, hogy mindig maradandót akar alkotni, és
elismerem az üzleti sikereit. Hiszek benne, bátorítom,
ha új ötlettel áll elő, ugyanakkor ha túl kockázatosnak
tartom egy elképzelését, vagy irracionálisnak egy
döntését, próbálok rávilágítani erre. Igyekszem terheket levenni a válláról, érzelmi biztonságot és nyugodt
otthoni, családi körülményeket biztosítani, és a gyerekekkel együtt a szeretetünkkel inspirálni.

Rendkívül
megtiszt elő
számunkra,
hogy
Szentábrahám Község képviselő-testülete és polgármestere méltónak tartott bennünket a díszpolgári
címre, mellyel igazán nagy meglepetést és annál nagyobb örömet okoztak nekünk. Nagyon megható pillanatokat éltünk át a férjemmel a színpadon, felemelő érzés volt hallgatni a Polgármester Úr elismerő szavait és átvenni a székely viseletet erdélyi barátaink
körében. Boldogsággal tölt el bennünket, hogy a
szentábrahámi közösség tagjai szerint a közösségek
érdekében kifejtett tevékenységünk alapján rászolgáltunk erre a kitüntetésre, ugyanakkor felelősséget
Konkoly Béláné
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Motoros találkozó 2022
A Motoros találkozó sikere a Condors MC tagjainak munkáját dicséri. A már nagy rutinnal rendelkező kis csapat ez évben is sikerre vitte a népszerű boldogházi motoros bulit, amihez csak gratulálhatunk!
– Csak így tovább, fiúk!
A 22. találkozó megszervezéséről, programjaikról Matók Gáborral, a találkozó egyik szervezőjével beszélgetünk.
Ez évben újra sikerült megrendezni a népszerű boldogházi motoros találkozót. Tudom, hogy még az
utolsó napokban is voltak kétségeid a találkozóval
kapcsolatban. Miből adódott ez a bizonytalanság?
Kétéves kihagyás után, márciusban, a járványhelyzet
okozta megszorítások feloldását követően kezdtük
intézni az engedélyeztetéseket. Bizonyos esetekben a
másfél hónap kevésnek bizonyult az engedélyek beszerzéséhez.
Az elmúlt két év alatt szigorításokra is sor került, így az
engedély hiánya miatt maradt el a szombat délutáni
népszerű motoros felvonulás is.
Ezért még az utolsó napokban is volt izgalom.
A Condors MC találkozóinak már neve van az országban. Milyen volt ennyi idő után hazai terepen újra
találkozni, szervezni, gondoskodni mindenről?
A feloldások mindkét évben május végén kezdődtek,
és a nyári időszakra estek. Mivel a motoros találkozóknak fix időpontjuk van, így a mi május eleji találkozónk
még nem fért bele. De az ország különböző részein
szervezett találkozókon részt vehettünk, a motoros
klubunk tagjaival voltunk többek között Sárváron, Tiszafüreden, Túrkevén.

Októbertől folyamatosan szerveztük a Condors MC
találkozóját. Az ismeretségi körünkkel régóta együtt
dolgozunk, újra elővettük a szervezési rutinunkat, egyegy telefon, és újra működött a közös szervezés.
A falubeliek az elmúlt években - bizonyos esetekben
akaratukon kívül is – részesei voltak a rendezvénynek. A motoros felvonulás sok érdeklődőt vonzott,
a Kossuth utca sétáló utcaként működött, éjjelnappal megtelt emberekkel, és a hangerőnek köszönhetően a koncerteknek is részesei voltak a falu lakói. Ez évben szolidabbnak, visszafogottabbnak tűnt
a rendezvény, bár a sikeresség – úgy gondolom- benn
a strand területén dőlt el.
Milyen volt a hangulat, mit valósítottatok meg a már
hagyományos programokból?
A jó hangulat most sem maradhatott el, mivel a moto-

Matók Gábor
ros felvonulás elmaradt, úgy tűnhetett, hogy kisebb az
érdeklődés. A strand területe azonban megtelt, a koncertekre is nagy volt az érdeklődés.
A programokkal, az ellátással igyekeztünk terepen belül tartani, lekötni az embereket, mindig ez volt a célunk.
A strand területén az ellátást biztosítottuk. A nagysátorbeli büfé mellett megosztással több büfékocsi is
működött. Ez nagyon jó ötletnek bizonyult, így sikerült
elkerülni a hosszú sorban állást. Étel-ital kínálatban
nem volt hiány.
Délután ügyességi versenyek: többek közt szkander,
kötélhúzás, sörivó, motorhangerő versenyek voltak. A
barátok, csoportok találkozhattak hosszabb kihagyás
után, ennek is megvolt a varázsa.
A koncertek hangosítása már modernebb berendezéssel történik. Az új intelligens technikával, a lakott területen kívülre állítva, a hangerő most nagyobb volt,
mint korábban.
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Ezen az igazi két meleg nyári napon a strand területe hogyan szolgálta a programok sikerét?
Az első, 1999-ben szervezett találkozó kivételével,
már sokadik alkalommal adott helyet a strand a rendezvényünknek.
A hely adottságát tekintve nagyon jó lehetőséget ad a
sokfős rendezvényre. Jól megközelíthető, védett,
árnyékos terület - sátorozásra, a programok megszervezésére nagyon alkalmas.
A nagyszínpadnak és a nagysátornak, ahol ezer ember is leülhet, fix helye van.

A koncertek iránti érdeklődés kicsit visszaesett, ez
betudható annak, hogy plakátokat nem készítettünk,
csak a neten keresztül reklámoztuk a találkozót.
A fellépőket tekintve igyekeztünk tartani a korábbi
szintet.
Pénteken a Lord, Kalapács koncert, szombaton a
Road zenekar volt nagyon népszerű, őket követte a
Depresszió koncertje, amely szintén nagy sikert aratott.
A területén lévő fix szálláshelyek mindig megtelnek,
most ennek a férőhelynek a háromszorosára lett volna szükség.
A sátras vendégek folyamatosan népesítették be a
strand területét. Az időjárás pedig tényleg minden
program megvalósítására lehetőséget adott.
Bár a találkozó sikeressége képet ad rólatok, hogy
működik most a korábban igen aktív, összetartó
Condors MC?
A klubunk korábban is és most is intenzíven működik. A tagság összetétele nem változott. Rendszeresen találkozunk klubházunkban.
Igaz, nem mindig teljes létszámmal, de közösen megyünk az ország más részein szervezett motoros találkozókra.
Mindkét este, éjszaka, hajnalban (reggel 5-ig) nagyon
jó volt a hangulat. A 22. találkozónk sem érdeklődésben, sem hangulatban nem maradt el a korábbiaktól,
nem rontottunk a hírnevünkön!

Szervezünk közös családi programokat, jól vagyunk és
jók vagyunk együtt!
A sikeres rendezvény után gondoltok-e már a jövő
évi találkozóra?
Nagyon bízunk abban, hogy jövőre is meg tudjuk szervezni a találkozót. Szeretünk máshová is eljárni, de ez
a mi rendezvényünk, a mi büszkeségünk, és ennek
révén is ismerhetik Boldogházát az ország motorosai!
Konkoly Béláné

Boldogházi Hírek

HÍREK

2022. JÚLIUS

39

Boldogházán itthon
- beszélgetés Vízi Péterrel és feleségével, Klaudiával
Mindig nagy örömmel tölt el, ha új
lakó érkezik közösségünkbe. Ez
történt az Arany János utcában, a
néhai Kispál Laci bácsi házánál. A
fiatalok óriási lendülettel kezdtek
a felújításhoz, átalakításhoz. Villanyfénynél késő éjszakáig dolgoztak, és februárban már fel is került
az ablakokra a függöny, és Péterék
az újszülött kisfiukkal, Kornéllal
beköltöztek új otthonukba.
Nagyon nehéz volt a kezdet?
Péter: Nem, egyáltalán nem. Sok
ismerősöm volt és van a községben, hiszen a Borostyánban zenéltem több évig, ha jól emlékszem
2007-2010-ig. 100-200 fős bulik
voltak. Sok barátot, ismerőst szereztem. Jó évek voltak! De a középiskolában is voltak boldogháziak, és
a motoros találkozókra is 15 éve
idejárok. Egyik legemlékezetesebb
fellépésem egy boldogházi rendezvényen, amikor Charlie után zenélhettem. Tréfásan meg is jegyeztem, Charlie volt az előzenekarom.
Úgy beszéltük meg, hogy este 10től hajnal 1 óráig biztosítom a zenét, de olyan jó volt a hangulat,
hogy fél ötig megállás nélkül mulatott a közönség.
Klaudia: A házunkat Tóth Anitáék
javasolták, és rajtuk keresztül sikerült a vásárlás. Természetesen előtte nézelődtünk több helyen, többek között Nagykátán, a környező
településeken, végül Jászboldogháza mellett döntöttünk, ahol a sokadik ház közül ezt választottuk. Jó
érzés, hogy a volt tulajdonosokkal
igen jó kapcsolatot ápolunk.
Péter: Ez nem volt véletlen, mint
említettem ismertem a települést,
kedvező a lakosság összetétele, a
biztonság, a gyönyörű gondozott,
virágos környezet. Mivel gyermekeket terveztünk, az sem volt utolsó szempont, hogy nagyon szép az
óvoda és az iskola is. Azon kívül
Boldogházán sok rendezvény van,
sok lehetősséggel kecsegtet, így azt
mondom, tevőlegesen is állok rendelkezésre. Nagyon örülünk a nemrég átadott, felújított játszótérnek
itt az utcában.
Meséljenek magukról!
Klaudia: Mind a ketten alattyániak
vagyunk. Amikor szüleim elváltak,
13 évesen Nagykátára költöztünk
édesanyámmal és testvéreimmel.
Ott fejeztem be az általános isko-

Péter, Kornél és Klaudia
lát, majd Ceglédre kerültem az
Egészségügyi Szakközépiskolába.
Érettségi után 3 év nővéri szakosítót végeztem Budapesten. A gyakorlatot a Bethesda kórházban töltöttem, és a vizsgák után megkértek, hogy maradjak ott. Így kerültem a 2-es bel-gyermekosztályra,
és 2010-től Kornélka születéséig
ott dolgoztam. Nagyon szeretem a
hivatásomat, de most a legszebb
feladatot kaptam az élettől, saját
kisfiunkkal lehetek itthon.
Péter: Én nagyon alattyáni vagyok,
őseim is ott éltek több generációra
visszavetítve. Szerencsére nem
nagy a távolság a két település között. Az általánost Alattyánon végeztem, majd elkerültem a Klapkába, asztalos tanoncnak. Hogy miért
ezt választottam? Mert édesapám
is asztalos. Végzés után rájöttem,
ez a szakma nem nekem való, nem
szeretem, de mindent meg tudok
csinálni, ennyi hasznom lett belőle.
( És Péter a mennyezetre, az ajtók
burkolatára, a nyílászárók cseréjére
mutatott, melyek valóban esztétikusak, praktikusak.) Több éve Jászberényben egy logisztikai bázison
dolgozom mint biztonsági őr. Örökös mozgásban, aktivitásban élek.
Barátaimmal a kéktúra vonalait
járjuk, évente egyszer a Balatont
körbe kerekezzük. Józsa Tomi
alattyáni barátommal szervezzük a
Zsír on the Fest júliusi programjait,
benne futóverseny, horror futás.
Ez mit jelent?

Péter: A versenyzők éjjel startolnak, mi beöltözünk rémséges jelmezekbe, és ijesztgetjük a résztvevőket. Ezen kívül szervezzük a Lehel festet, a jászberényi kolbásztöltő versenyt.
Esküvökön zenélek, tehát nem
unatkozom. De elmesélem az egyik
l eg em l é k ez et es e bb
„fellépésemet”. A COVID első szakaszában voltunk, amikor az emberek különböző módon fejezték ki
hálájukat az egészségügyben dolgozóknak. Nagykátán albérletben
laktunk egy panelházban. Esténként a teraszok megteltek, és Klaudiával eltaláltuk, ehhez a szomszédok engedélyét is megkértük, hogy
zenélni fogok. Tehát elmondhatom, én a COVID alatt is közönségnek játszottam, mindenki nagy örömére, abban a lehangoló, félelmetes időszakban.
Klaudia: Joggal kérdezhetné a kedves Olvasó, hogy mit szólok Péter
programjaihoz. Esküvői szlogenünk
ma is érvényes: Élni, és élni hagyni.
Az átalakítás során kire tudtak
számítani?
Péter: Természetesen a szülőkre,
testvéreimre, barátokra. Néhány
példát említek: a betonozást, a
burkolást a barátokkal végeztük, a
gipszkartonozást a rokonommal, az
asztalosmunkát édesapámmal, a
villanyszerelést a család barátjával,
a gázszerelést is rokonnal oldottuk
meg. Az anyukák, a nővérem az
ellátásunkról
gondoskodtak.
Egyébként a testvérem is kórházban dolgozik mint nővér, az 1 –es
klinikán. Mindezeket figyelembe
véve így tudtunk kijönni a felvett
támogatásból.
El ne felejtsem megemlíteni édesapámat, ő is igazi művészlélek.
Nemrég jelent meg egy tartalmas
kötete verseivel, gondolataival.
(Szerk. megjegyzése: Köszönöm
szépen a könyvet, melyet azonnal
elkezdtem olvasni. Valóban tartalmas, őszinte emberi gondolatokat
tartalmaz.)
Új otthonukba február utolsó napján új családtag érkezett, a kicsi
Kornél.
Péter: Erre építettük, építjük életünket. Két év óta vagyunk házasok, és nagyon vártuk kisfiunk érkezését. Kornél nagyon nyugodt,
kiegyensúlyozott baba, s el ne kia-
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báljam: végig alussza az éjszakát.
Klaudia: Nagyon sok örömet ad, mosolya gyógyír számunkra. Most már sétálgatunk, ismerkedünk a többi
babával, anyukával. Ez is fontos, mert ki tudjuk cserélni tapasztalatainkat, felmerülő gondjainkat. Megbeszéljük Boldogháza „erényeit”, de hiányait is. Így
szóba került a szennyvízelvezetés problémája, mely
nemcsak az anyagiak miatt fontos (tetemes összegbe
kerül egy-egy szippantás), de környezetünk védelmét
is érinti.
Péter: A COOP ABC-nél az elsőbbségtáblával kellene
valamit csinálni, mert többször neki tolattak, mentek
a gépkocsivezetők.

2022. JÚLIUS

Klaudia: Ruházati boltnak örülnék, mert vásárolni
szeretek, de úgy összességében minden megfelel, jól
érzem itt magam.
Bepillantottam a gyerekszobába. Igazi csoda! Mindennel felszerelt, derűt, nyugalmat ad. Kívánom
kedves Klaudia és Péter, hogy a kis Kornél adjon
Önöknek soha el nem múló szeretetet, örömet. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget, boldogságot.
Köszönöm a beszélgetést.
Zrupkó Ferencné

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!
A legutolsó beszámoló óta pezsgő élet volt a könyvtárban. Az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00019 Humán erőforrás
pályázatának” köszönhetően három alkalommal is tartottunk Kerekítő foglalkozást az elmúlt két hónapban.
A kis fél éves kúszó-mászótól a három évesig örömmel
vettek részt a zenés játékokban a gyerekek, és már jó
ismerősként üdvözlik a színes labdákat, alagutakat. A
foglalkozások folytatódnak a nyár folyamán is.

gyerekek, én is élvezettel hallgattam a történeteket a
régi időkről, melyekből kiderült, hogy talán egy egyszerűbb, de boldog élet volt régen, ahol a gyerekeknek, bár be kellett segíteni a családi munkákba, mégis
sok lehetőségük volt játszani, szórakozni. Köszönjük
Berkó Zoltánné Ildikónak és Szász Andrásné Ilonának,
hogy megosztották velünk a történeteiket, ezáltal bepillantást nyerhettünk a gyerekkorukba! A végén a
kérdésre, hogy ki szeretne, ha tehetné, abban a régi
korban élni, a legtöbb gyerek keze felemelkedett.
A megyei könyvtár támogatásával két rendezvény is
megvalósult a gyerekeknek a könyvtárban. Május elején Telegdi Ágnes írónő tartott előadást a 4-5. osztályos gyermekeknek. Az írónő személyes élményein
alapuló találkozásait meséli el az állatokkal, és fényképezi le, ezzel csodálatos könyvsorozatot hozva létre.
"Ó, azok a csodálatos állatok" című könyvsorozatának
a lapjait szívesen forgatják a gyerekek, és most is lelkesen figyelték a kis cinke, a mókus vagy épp a hattyú
történetét.

A TOP-5.3.1-16.-JN1-2017-00005 pályázat egyik programeleme volt a "Jászboldogháza képekben, régi fotók
nézegetése". Ennek a közösségi programnak a célja,
hogy megismertesse a mai gyerekekkel nagymamák
elbeszélése által, hogy régen hogy éltek az emberek,
milyen volt 50-60 éve gyereknek lenni. Nem csak a

Május 31-én a bölcsisek és az ovisok vehettek részt a
„Vidám vándorok” nevű társulat a „Varázslatos könyvesbolt” című interaktív zenés meseelőadásán. A gyerekek néha szájtátva nézték az előadást, néha az előadókkal énekeltek, néha nagyokat kacagtak a történeten.
64 darab új könyv érkezett a könyvtárba. Most többsé-
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gében gyerekkönyvek jöttek, de a felnőtt olvasók is
találhatnak köztük olvasnivalót maguknak.
Itt a nyár! Remélem, lesz egy kis idejük az olvasóknak
kiülni a kertbe, a napágyba egy hideg itallal és egy jó
könyvvel a kezükben!
Kellemes nyarat kívánok mindenkinek!

Elérhetőségek: konyvtar@jaszboldoghaza.hu
Szemes- Csecselics Hajnalka
06-30/4836-795
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Radnóti Miklós: Július
Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestü hőség ül a
fényesarcu fák felett.

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

Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?
Első emlékeim a könyvtárral kapcsolatban gyerekkoromra nyúlnak vissza. Emlékszem, mikor elérkezett a nyári vakáció, sűrűn jártunk édesanyámmal és unokatestvéreimmel a helyi községi könyvtárba, ahol nem csak a könyvekkel ismerkedhettünk
meg, hanem néha filmeket is nézhettünk VHS kazettán a falubeli gyerekekkel. Akkor
ez nagy élmény volt számunkra, főleg egy kis faluban. Szeretettel emlékszem vissza
gyerekkorom könyvtári látogatásaira. Nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtam,
mikor először hallottam, hogy a helyi gyerekkönyvtárban Kerekítő nevű foglalkozást
tartanak. Kislányomnak is szerettem volna hasonlóan pozitív perspektívába helyezni
a könyvtári közeget, így a következő foglalkozásra elmentünk. Nagyon tetszettek
mindkettőnknek; az ölbeli játékok, a különböző hangszerek, a színes labdák, az alagút. A kislányom kedvence az volt, mikor énekelhetett és táncolhatott, és persze mikor a foglalkozás végén a gyerekekkel együtt majszolhatták a pufit és a gyümölcsöket, amivel megvendégelték őket. Laura minden foglalkozás végén megköszönte a
foglalkozást és a vendéglátást. Szívesen járunk azóta is a kerekítőre, a következő lesz
a negyedik alkalom, hogy részesei lehetünk a foglalkozásnak. Első alkalommal, mikor
a könyvtárban jártunk, beiratkoztunk, és nagy örömmel válogatott Laura a színes
könyvek között. Az esti mese elmaradhatatlan részévé vált: Hoppla nyuszi, Bogyó és
Babóca, Anna, Peti és Gergő, akik a nyaralásunkról sem maradhattak le. Havonta
próbáljuk frissíteni a kölcsönzött könyveket itthon az éppen aktuális érdeklődési körének megfelelően. A könyvtár választéka folyamatosan bővül, és Laura szívesen indul velem minden alkalommal. Nagyon kedves a könyvtáros hölgy, Laura csak Hajni néninek hívja.
Szülőként fontosnak tartjuk a kislányunk előtt minél inkább kinyitni a világot, megismertetni őt a könyvek világával, a képzelet erejével és a közösségi élettel.
Berczeliné Szabó Klára

Egészségünk védelmében
Tisztelt Betegeink, Lakosaink!
A doktornő nyári szabadsága a következőképpen alakul:
2022.07.25-2022.07.29-ig
2022.08.22-2022.08.26-ig
Helyettesít: Dr. Ács Attila
Rendelés ezen napokon 13.00-15.00 óráig lesz, ekkor
nem tudunk időpontot adni 13.00-15.00 óráig bármikor lehet jönni.
Normál rendelési időben, azaz amikor
nincs szabadság, a rendelési idő a következő:
Hétfő:
8-12 óráig
Kedd:
12-16 óráig
Szerda:
8-12 óráig
Csütörtök:
8-12 óráig
Péntek:
8-12 óráig

A rendelési időben 8-11 óráig az akut betegek (akut
betegség pl. láz, köhögés, orrfolyás) ellátása történik.
11-12 óra között az előjegyzett betegek ellátása történik.
Jászberényi orvosi ügyelet elérhetősége: HétfőPéntek: 18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig, hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan
+36-70-370-3104, MENTŐK: 104

VÁLTOZÁSOK:
Július 1-től megszűnik a háziorvosi rendelőben az utazási papír kiadása, ezután az utazási papírt ügyfélkapun keresztül vagy az ellátó kórházban lehet igényelni.
Sajnos tavasz óta nem adhatunk beutalót sem laborba sem tüdőszűrésre abban az esetben, ha ún.
üzemorvosi vizsgálathoz kéri a páciens. A beutalót
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ez esetben a jogszabály szerint a munkahely foglalkozás egészségügyi orvosa adhatja csak ki.
Táppénzre felvétel akkor lehet visszamenőleg, ha hétvége, esetleg ünnepnap esik közbe! Egyéb esetekben
aznaptól van táppénzre felvétel, amikor a beteg jelentkezik a rendelőben!
Közgyógyigazolványok lejáratával kapcsolatban a következő jogszabályt adták ki:
A 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között
lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint az
ezen időszakban lejáró közgyógyellátási igazolvány
érvényessége 2022. szeptember 30-áig meghosszabbodik, feltéve, hogy a közgyógyellátásra jogosult
2022. június 30-án jogképes.
Elérhetőségeink: 06-57-460-021
(rendelési időben hívható)
06-20-824-91-82
(8-16 óráig hívható munkanapokon, sürgős esetben)
Gyógyszerrendelés a szokott módokon történik továbbra is:
- a rendelő ajtajánál lévő postaládába dobva névvel,
címmel, esetleg telefonszámmal ellátva vagy

Rólunk írták...
Új Néplap, 2022. május 31.
Ezreket vonzott a tanyára a Hagyományok Hétvégéje
A határokon átívelő összefogás és a nemzetiségek
együttműködése jegyében rendezte meg a Jászföld
Hagyományőrző Egyesület szombaton a Hagyományok
Hétvégéjét. Az egész napos programnak a Bartal-tanya
adott otthont, ahol értékőrzésből, vidámságból, mulatságból és gasztronómiai élményekből ezúttal sem
volt hiány. A szervezők évről évre igyekeznek valami
újat kitalálni, így idén íjásztalálkozóval bővült a rendezvény.
Már a kora reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés Jászboldogháza határában, a Bartal-tanyán, ahová folyamatosan érkeztek a fellépők, a kirakodó árusok, a fogathajtók és a vendégek. A Jászföld Hagyományőrző
Egyesület immár tizenharmadik alkalommal rendezte
meg a nagy népszerűségnek örvendő Hagyományok
Hétvégéje programsorozatot. Célja többek között a
jász hagyományok feltárása és megőrzése, a magyar
lovas kultúra újjáélesztése és a közösségek erősítése.
Mindezek mellett fontosnak tartják, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a térség hagyományőrző és művészeti csoportjainak.
Miután megérkeztünk a rendezvényre, végigsétáltunk
a jászok piacán, ahol a helyi kézművesek szebbnél
szebb portékáikat kínálták a látogatóknak. A mesterségek utcájában pedig régi, már-már elfeledett népi kézműves mesterségeket mutattak be. Így a fiatalabb generációk is bepillanthattak például a kovácsok és kádárok munkájába, de a seprű- és kosárfonás fortélyait
szintén megismerhették. Közben a gyermekfellépők
műsorára a színpad előtti tér is benépesült. Az ünnepélyes megnyitón a köszöntők sorát Pesti Róbert, a
Jászföld Hagyományőrző Egyesület elnöke és Pócs János, a térség országgyűlési képviselője kezdte. Az eseményen Kökény Kálmán, a Magyar Roma Kisebbségi
Kulturális Szervezet kuratóriumának elnöke és a honatya Jászsági Romákért Közéleti Díjakat adott át. Elismerésben részesült Kerekes Tiborné, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület alelnöke, aki az elmúlt tizenöt
évben sokat tett azért, hogy a roma kulturális örökség
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- a rendelo@jaszboldoghaza.hu e-mail-címre elküldve
szintén névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva
Egészségügyi intézményekben, így nálunk is a szájmaszk használata továbbra is kötelező!
Pfizer oltás a rendelőben várhatóan csak augusztusban lesz elérhető, ha valaki szeretné kérni, jelentkezzen elérhetőségeinken. Sinopharm (kínai) oltást bármelyik rendelési napon tudunk biztosítani.
Kedves Betegeink! Igen forró napok elé nézünk. Jönnek-mennek a frontok, hideg-meleg áramlatok! Kérjük, figyeljenek magukra, gyermekeikre, idős családtagjaikra! Ha meg tudják oldani, 11-15 óra között ne
tartózkodjanak a szabadban, kerüljék a nehéz, fűszeres ételeket! Ami a legfontosabb, igyanak sok folyadékot, vizet, teát vegyesen. Fogyasszanak sok friss
gyümölcsöt, zöldséget, hisz ennek van most itt az idénye.
Minden kedves betegünknek, lakosunknak kellemes,
betegség– és balesetmentes nyarat, jó pihenést kívánunk!
Dr.Borsodi-Nagy Erzsébet
Anikó és Peti
a Jászság hagyományőrzésének részévé váljon.
- Meglepődtem, de természetesen nagyon örültem a
díjnak. Azon dolgozunk, hogy egyesületünk távlati tervét megvalósítsuk, egy jelképes hidat szeretnénk építeni a roma és a jász kultúra között – osztotta meg
gondolatait Kerekes Tiborné, Jászsági Romákért Közéleti Díjat vehetett át Albert Gabriella előadó, énekes
is a hagyományos lakodalmas cigányzene népszerűsítésében végzett huszonöt éves kimagasló munkájáért.
- Örömmel tölt el, hogy megkaptam az elismerést.
Bács-Kiskun megyéből származom, de az élet úgy hozta, hogy a Jászságba kerültem. Párommal, Csonka
Lászlóval házigazdái vagyunk a Muzsika Tv hagyományokra épülő lakodalmas műsorának, amelyben jászsági fiatal tehetségeknek is teret adunk – mondta el
érdeklődésünkre az énekesnő. A megnyitót követően
Simó Dezső Szabolcs az erdélyi Szentábrahám község
polgármestere ünnepélyesen bejelentette, hogy a határon túli település díszpolgárává fogadja Pesti Róbertet és feleségét. A megtisztelő címet a Szentábrahám
és Jánoshida közötti kapcsolat kialakításáért, elmélyítéséért, a közösségek érdekében kifejtett tevékenységükért kapták, amellyel a két település szellemi értékeit gyarapították.
- Nagy megtiszteltetés, hogy megkaptuk a feleségemmel a díszpolgári címet. Kis közösségből az évek során
sikerült felépíteni egy színvonalasan működő hagyományőrző egyesületet, amelynek tagjai sokat segítenek – beszélt érzéseiről Pesti Róbert.
A határon túlról is érkeztek fellépők
A szervezők változatos programokat kínáltak a Bartaltanyán, ahol több mint háromezer látogató fordult
meg a nap folyamán. A jászsági és környékbeli kórusok
mellett bemutatkoztak a székelyudvarhelyi Kaszaj Kulturális Egyesület és a szentábrahámi székelyek hagyományőrzői, valamint műsort adtak a vajdasági Hajdújárásból érkezett fellépők is. Természetesen délben jó
ebédhez szólt a nóta jászsági cigányzenészek kíséretében. Megtartották a fogathajtók versenyének megyei
fordulóját is, melyre idén mintegy hatvan fogattal neveztek. Az első alkalommal megszervezett Jászföld
Íjásztalálkozó várakozáson felüli, közel száz résztvevővel zajlott. A Hagyományok Hétvégéje hajnalig tartó
fergeteges retró bulival ért véget.
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320 éve történt a Jászkunság eladása
A jászkunsági emberek – így a boldogháziak is – büszkén emlékeznek az 1745-ös redemptióra, amikor óriási
anyagi áldozattal visszaváltották földjüket és személyes szabadságukat. Természetes módon jóval kevesebb alkalommal és nem szívesen emlékezünk ennek szomorú előzményére, amikor a nemesekhez hasonló szabadságot,
előjogokat élvező jászkunok egyik napról a másikra jobbágysorba kerültek. A következőkben ennek rövid történetét idézzük fel.
A török hódoltság után a bécsi
udvar komoly anyagi gondokkal
küzdött, a hosszú háborúskodás
kimerítette a kincstárat. Pénzre
volt szükség, ezért a bécsi udvar
1701-ben elhatározta, hogy az
egész Jászkunságot áruba bocsátja.
Ezt megelőzően 1699-ben átfogó
összeírás készült a Jászkunságról,
hogy felmérjék a terület értékét,
gazdasági erejét. A török idők alatt
elnéptelenedett Boldogháza ebben
az időben Jászberény pusztája volt,
s az összeírók a következőket jegyezték fel róla: „Ez a puszta a
berényi
kerületben
fekszik,
Alsószentgyörggyel,
Újszásszal,
Mizsével és Berénnyel határos,

szár 500 ezer rajnai forintért eladta
a Jászkunság egész területét és lakóit a Német Lovagrendnek. Ünnepélyes beiktatására 1702. május

szerzése érdekében több évtizedes
küzdelmet folytattak. Ennek eredményeként Mária Terézia királynő
lehetővé tette az önmegváltást
(latinul: redemptio). Az erről szóló
diplomát 1745. május 6-án írta alá
az uralkodó, ami azt jelentette,
hogy a lakosok az eladási összeget
és kamatait, összesen 580 ezer rajnai forintot visszafizettek a kincstárnak. Ez óriási terhet jelentett a
családok számára, a felvett kölcsönöket sokszor évtizedeken át törlesztették. Szabadságuk, őseik által
szerzett kiváltságaik visszaszerzése
azonban mindennél többet jelentett számukra. A megváltásból
részt vállalókat és leszármazottaikat nevezték redemptusoknak. Boldogháza megváltásáért Jászberény
8000 arany forintot fizetett.

A lovagrend tagjainak pecsétje

I. Lipót császár
északnak tartva egy órányi a hoszszúsága és félórányi a szélessége.
Jó szántóföldjei és rétjei vannak.
Mindig az alkapitányhoz tartozott,
a jelenleg tekintetes Sőtér Ferenc
úr, Pest megye alispánja, akitől a
pusztát a berényiek bérlik, és neki
évente 20 rajnai tallért fizetnek. Itt
kinn tartják állataikat mind nyáron
mind télen.”
A gondos felmérés után 1702ben megszületett a jászkunok számára tragikus döntés: I. Lipót csá-

22-én került sor Jászberényben,
ahol székházat is kaptak. Az adásvétel a fennálló törvények értelmében is jogtalanul történt, hiszen a
kiváltságos terület koronabirtok
lévén elidegeníthetetlen volt.
Az eladással a jászok és kunok
kiváltságai megszűntek, egyik napról a másikra jobbágysorba kerültek, amibe azonban soha nem törődtek bele. 1703-ban lelkesen
csatlakoztak a Rákóczi szabadságharchoz, és a fejedelem meg is
ígérte kiváltságaik visszaállítását,
ami azonban a szabadságharc bukása miatt nem válhatott valóra.
A lakosok ellenállása miatt a Német Lovagrend valójában soha
nem tudta érvényesíteni földesúri
jogait a Jászkunságban, ezért 1731ben eladta a Pesti Invalidus Rendháznak, ami a jászkunok helyzetén
nem jelentett változást.
Ők azonban nem adták fel a reményt, és az ősi szabadság vissza-

A magyar országgyűlés 2014-ben a
jászkun redemptio napját emléknappá nyilvánította.
Jászboldogházán 2006 óta emlékmű őrzi a redemptio és az abban
részt vevő boldogházi családok nevét és emlékét.
Papp Izabella
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Velünk történt ...
Édesapám, Sas Lajos, május 16-án
töltötte be a 90. életévét. Szűk családi körben ünnepeltük meg ezt a különleges napot. Nagyon sok boldog
születésnapot és további jó egészséget kívánunk még Neki!
Köszönjük Joó-Kovács Balázsnak, az
alpolgármesternek és Kiss Csabának,
a falu jegyzőjének, hogy eljöttek, és
együtt ünnepeltek velünk!
Sas Gyula

Látogatás a Nemzeti Tehetség Központban
Dr. Lantos Krisztina a Nemzeti Tehetség Központ vezetője fogadta
Kerekes Rékát és Móczó Milánt. A kötetlen találkozón Réka és Milán részletesen beszámolt a tervezett amerikai útról, és egyeztették a jövőbeni terveket is. Réka és Milan úti beszámolókat is készít
majd az USA-beli látogatásról. A Központ további 500 dollárral
támogatja fejenként a két fiatal tehetség utazását.

A Jászboldogházáról induló Csinger Márk
először kapott meghívót Gera Zoltán szövetségi edzőtől az U21-es válogatottba, a következő idényben azonban már felnőtt szinten
futballozna klubcsapatában, az olasz másodosztályú SPAL-ban.
Érdemes odafigyelni az olasz SPAL kötelékébe
tartozó Csinger Márkra. A 19. életévét május
31-én betöltő hátvéd végigjárta a korosztályos
magyar válogatottakat, Gera Zoltán szövetségi edzőtől először kapott meghívót az U21-be,
s életkorából adódóan a felnőttfutball ajtaján
kopogtat. Kacskaringós pályafutása Jászboldogházáról indult, szülőfalujában óvodásként
kezdett futballozni, Zagyvarékason lett igazolt játékos,
később Szolnokra került négy évre. 2016-ban az MTK
Budapest szerződtette, mígnem 2019-ben egy korosztályos válogatott mérkőzésen felkeltette a SPAL és a
Napoli figyelmét. A tehetséges belső védő úgy döntött, a kevésbé neves, utánpótlásszinten azonban hasonlóan versenyképes csapatot választja, azóta ott
pallérozódik. Első idényében az U17-ben játszott, majd
profi szerződéssel a Primavera 1-ben szereplő csapathoz került – Olaszországban ez a legerősebb, úgymond
kiemelt korosztályos bajnokság.
„Sokat fejlődtem ebben a bajnokságban, amelyben
minden nagycsapat korosztályos együttese képviselteti
magát – mondta lapunknak Csinger Márk, aki olaszul
és angolul is beszél. – Olaszországban lényegesen nagyobb az iram, mint otthon, minden csapat jó tempót
diktál, a meccseken nagy a küzdelem. Ebben az idény-

ben külföldiként csapatkapitány lehettem, ami jólesett, az edző jelölt ki a
tisztségre. Azért eshetett rám a választása, mert a pályán vezér vagyok, annak is érzem magam. Mindent a futballnak rendelek alá, ötéves korom óta
ez tölti ki mindennapjaimat, gyerekkoromban többet voltam a focipályán,
mint otthon.”
A felnőttkeretben egyelőre egy-egy
edzés erejéig számítanak rá, amivel
nem elégedett, a következő idényben
már felnőttszinten akar futballozni.
„A fiatalok szinte semennyi lehetőséget
sem kapnak a Serie B-ben, a
Primaverából legfeljebb csatárokat visznek fel az első
kerethez – folytatta a középhátvéd. – Nagy döntés
előtt állok, el kell határoznom, merre vigyen az utam.
Az életkorom alapján még egy idényt játszhatnék a
Primavera-bajnokságban, ám mivel kiestünk a másodosztályba, ott már nem tudnék olyan meccseket játszani, amilyenekre szükségem lenne. Jövő nyárig él a
szerződésem a SPAL-nál, szívem szerint a
felnőttcsapatban is bizonyítanék, de nem zárkózom el
más lehetőségek elől. A klub vezetői mindig dicsérnek,
úgyhogy titkon remélem, bizalmat kapok az első csapatnál. Az edzőm elégedett a játékommal, de az is jó
visszaigazolás, hogy behívtak az U21-es válogatottba.
Az olasz futballközeg tetszik, nincs ellenemre a maradás, ám a következő idényben mindenképpen a felnőttek között szeretnék játszani.”
Forrás:nemzetisport.hu
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Régen volt — hogy is volt?

Szív küldi szívnek szívevsen
A „Szív küldi szívnek szívesen” a rádió népszerű műsorai közé tartozott az 1950-es évektől. Jelképes összegért családtagok, szerelmespárok, barátok jókívánságokkal, dalokkal köszönthették egymást.
Ez a rádióműsor adta az ötletet a boldogháziaknak,
hogy „élőben” rendezzék meg a Szív küldi-t. A szervezők összeállítottak egy listát azokból a dalokból, nótákból, amelyeket kérni lehetett, és amit jó hangú boldogháziak énekeltek el. Aki valakinek küldeni szeretett
volna, 2 forintot kellett fizetnie.
A helyiek nagy izgalommal készültek erre az eseményre, hiszen nem tudták, melyik dalt ki énekli, és az is
meglepetés volt, ki kinek küldi a dalt.
Az Üveges vendéglő az 1950-es években

Ma már bizonyára kevesen emlékeznek ezekre a nótaestekre. Fodor László gyermekévei egy részét Boldogházán töltötte, édesapja 1948-1953 között pályamester volt. A Nem múlhat el nyomtalanul című kötetben
így emlékezett a jó hangulatú estekre, melyek színhelye az Üveges vendéglő volt.
„Akkoriban, talán 1951-ben az MNDSZ (Magyar Nők
Demokratikus Szövetsége) szervezésére egy szolnoki
fiatalembert küldtek Boldogházára, aki biztatta Üveges
Lenkét és Édesanyámat, hogy szervezzenek olyan öszszejövetelt, amire a falu apraja és nagyja szívesen jönne, és legyen már egy kis társadalmi élet ebben a községben. Édesanyám és Lenke kitalálták és megszervezték az első magyar nóta estet „Szív küldi szívnek szívesen” címmel. Az akkori kultúrházba, mely a kocsma
udvarán volt, nagyon sokan eljöttek, és hamar híre
ment a rendezvénynek. Küldték is a dalokat gyors egymásutánjában. Az énekesek közül Törőcsik Icát, Üveges Lenkét, Kontra József állomásfőnököt, Konkoly
Vilmost és Nyitrai Jóskát említeném. Ők azután a későbbi, második nótaeseten is énekeltek. A nótaest
után bál volt reggelig, amiről sokáig beszéltek a környékbeliek is. A bál bevételét – a közakaratnak megfelelően – a templom javára fordítandó céllal a köztiszteletben álló plébános kapta.
A siker megkövetelte a második „Szív küldi” megrendezését is, erre a következő évben került sor. Ez már

olyan sok érdeklődőt vonzott, hogy az emberek nagy
része már csak az udvaron tudott elhelyezkedni. Az
előző rendezvény szólistái mellett vendégénekes is
volt, sajnos a nevét már nem tudom, de Tápiógyörgyéről jött, és csodálatosan énekelte a „Bokrétát kötöttem mezei virágból” kezdetű dalt. Óriási sikere volt! A
bevétel egy része itt is közérdeket szolgált, melyből az
iskola kapott akkor igen nagy dolognak számító írógépet.
Mint gyerekeknek,
a színpadkép mindig
emlékezetes marad,
mert a díszítésre
felhasznált dolgokban felismertük a
saját, a szomszéd és
más ismerősök függönyeit, szőnyegeit.
Arra is emlékszem,
hogy a színpad megvilágítása petróleumos gázlámpákkal
történt, és a színhatás eléréséhez léckeretre feszített színes
celofánokat húztak
eléjük. Villanyvilágítás akkoriban még A Sandor bácsi által tanított lencsak a malomban
gyel tánc két táncosa
volt, az is saját generátorukról, s egy-egy
lakodalmi rendezvényre innen húzták át a vezetékeket
a kocsma udvarára.
Kulturális élet az iskola területén is volt. Néha színdarabokkal készültünk a jeles napokra. Kedves emlék a
Lengyelországból elszármazott, de később hazaköltözött „Sandor bácsi” munkássága, aki a gyerekeket
énekre és táncra tanította. Természetesen lengyel táncokat táncoltunk, melyeket a kultúrházban, egy-egy
előadás közben gyakran előadtunk.”
Részlet Fodor László emlékezéséből
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MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN - MI ÚJSÁG A KISKERTEKBEN?
Határszemle
Egy rendkívül száraz, csapadékszegény
telet és tavaszt hagytunk magunk mögött, de úgy látszik, hogy a nyár sem
hoz változást ebben. A gazdák kora tavasz óta reménykedve figyelik a meteorológia által szinte hetente előre jelzett frontokat, amitől a csapadékot
várják. A frontok meg is érkeznek, de a
csapadék az sorra elkerüli a mi vidékünket. Talán soha ennyien nem követték az eget kémlelve egy-egy zivatarfelhő
vonulását, mint manapság, azt remélve, hogy jelentősebb mennyiségű víz jutna a szomjazó növényeknek,
de eddig sajnos ez nem következett be. Az emberek a
legkülönfélébb okokat próbálják egymással elhitetni,
néha már komoly viták alakulnak ki közöttük az aszály
okát illetően. Van, aki a tudomány oldaláról, van aki a
manapság igen elterjedt internetes fórumokat olvasva
az ott található, minden alapot nélkülöző vélemények
alapján közelíti meg a szomorú helyzetet. Ez természetesen érthető is, mert rengeteg munkát és pénzt fektettek a növénytermesztésbe, aminek a megtérülését
veszélyezteti a csapadék hiánya. A bizonytalanságot
növeli a bennünket körülvevő, naponta változó energia és egyéb, a termelés és értékesítés biztonságát
veszélyeztető körülmény is.
Közeledik Péter-Pál napja, kezdődik az aratás, a gabonák nem sok bizakodásra adnak okot, de konkrét terméseredmények jelenleg (június 20.) még nincsenek.
A felvásárlási ár az étkezési búza esetében 140.000Ft/
tonna körül alakul, míg az árpát 110.000 forintért lehet
eladni tonnánként. A napraforgó, ami talán a legnagyobb szeletet képviseli a szántóterületből, eddig jól
viselte a körülményeket, ha kedvezőbbre fordulna az
időjárás, ez a növény még sokat segíthetne a gabona
terméskiesés pótlásában. A kukorica már nagyon szenvedi az aszályt (szivarozik a levele). Az egyik gazdától
hallottam, hogy aki nem akarja látni a hőségtől haldokló, megfonnyadt növényeket, az csak a kora reggeli
órákban menjen ki a határba.
Javában zajlik a gyepek első és a lucerna második kaszálása, a betakarított széna minősége jó, de a menynyisége nagyon elmarad az átlagtól. Ez a körülmény
azt vetíti előre, hogy most is, de jövő tavasszal pedig
biztos, hogy igen magas áron lehet eladni a szálas takarmányt. Ami régen természetes volt, hogy a gyepen
sarjút kaszáltak augusztusban, teljesen el kell felejteni.
Több híradásban lehet hallani, hogy a birkákat már ki
sem hajtják a legelőre, annyira felsültek a gyepek, az
istállóban etetik száraz takarmánnyal az állományt.
A kertekből
A gyümölcsösökben is megkezdődött a szüret, a cseresznye, a piszke, a meggy, illetve a korai kajszibarack

már szedésre érett. Általában jó a termés,
aki öntözte is a fákat, annak a gyümölcsök méretével sincs problémája. Ugyanez a helyzet a zöldségeskertekben is, az
öntözhető területen bőséggel terem a
főzni, illetve a befőzni való. Megnőtt a
korai uborka, már újburgonyát is lehet szedni a bokrok alól. A zöldborsó
is elkészült, a sóska, a spenót már a
második, harmadik növedéket hozza.
A fóliában az első zöldpaprikák, paradicsomok is megkóstolhatók, sőt a zöldpaprika már a szabad földben is meghozta az első példányokat.
Nagyon meleg van, a háziállatok is több törődést igényelnek a hőségben. Lehetőség szerint próbáljuk számukra elviselhetőbbé tenni ezt az időszakot. Biztosítsunk nekik árnyékos helyet, gyakrabban cseréljük a
felmelegedett ivóvizet stb. A nagy bundát növesztő
kutyákat szabadítsuk meg a „téli kabátjuktól”. Külön
figyelmet fordítsunk a pórázon tartott állatokra, hiszen
azok fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak.
2022 legszebb konyhakertjei Jászboldogházán
Az idén először Jászboldogháza önkormányzata is
benevezett a „A legszebb konyhakertek” pályázatra.
A felhívásra jelentkezők kertjének 1. szemléje június
26-án megtörtént. A bíráló bizottság ellátogatott a
benevezőkhöz, megszemléltük a konyhakertjüket. Szép,
gondozott, szakszerűen kezelt
kerteket láttunk. Megállapítottuk, kár, hogy a konyhakertek általában a hátsó udvarban vannak, így az utcai járókelők nem is gondolják, hogy
mit rejtenek a hátsó porták. A
szemléken a pályázati kiírás
szerint kötelezően fotók is
készülnek. Megígérem a kedves olvasóknak, hogy a verseny lezárulta után a szebbnél szebb kertekről készült fotókat az újság hasábjain bemutatjuk. Nem
„ünneprontásnak” szánom, de a másik végletről is
szót kell ejteni: sajnos az utóbbi években elszaporodtak a településen a gondozatlan kertek. Jó lett volna
megmutatni a falu minden lakójának, hogy milyen
szép zöldséges kertek, gyümölcsösök húzódnak meg
az udvarok belső részén, hátha minél többen kedvet
kapnának a látványtól a konyhakertek kialakításához,
gondozásához.
A vidéki, falusi élet egyik értéke a kert, mégpedig a
szép gondozott konyhakert és virágoskert. Éljünk a
falu által adott lehetőséggel, használjuk ki ezt az értéket.
Szűcs Gergely
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Receptek Anditól...

Ismét eltelt két hónap, és én most is meg szeretném önökkel osztani az egyik kedvenc süteményem receptjét. Előnye, hogy könnyen elkészíthető, és egy tészta segítségével
többféle süteményt is elkészíthetünk.
A nyáron pedig a friss alapanyagok is rendelkezésünkre
állnak.
Amerikai gyümölcsös pite (édesanyámtól tanultam)
Hozzávalók:
30 dkg liszt
20 dkg Ráma margarin
10 dkg kristálycukor
1/2 csg. sütőpor
1 késhegynyi szalalkáli
1 db tojás
A száraz anyagokat összekeverjük. majd hozzáadjuk a tojást és a margarint. Ha a tészta kívánja, rakhatunk még
hozzá tejfölt. Ez a tészta mennyiség egy gyümölcstorta
formához vagy egy közepes méretű tepsihez elegendő.
A töltelék ilyenkor lehet cseresznye vagy meggy.
1 kg gyümölcsöt magozzunk ki, majd 5 dkg olvasztott margarinon vagy vajon dinszteljük meg!
Ha a gyümölcs levet enged, és már megdinsztelődött, tegyünk hozzá 2 csg. vanília pudingot! A tűzről levéve adjuk
hozzá egy kisebb citrom levét, kellemes ízt add a gyü-

mölcsnek, és megtartja a gyümölcs
színét.
A tésztát kettévesszük, kinyújtjuk, és a
sütőformába tesszük, a gyümölcsöt
eligazítjuk a formában, és a tészta másik
felét kinyújtva betakarjuk vele a gyümölcsöt. A tortaforma széleinél a tésztát megnyomkodjuk, a tetejét villával megszurkáljuk. A sütőt 180
fokra állítjuk, és aranybarnára sütjük.
Figyelem! Ha megkóstoltad nem tudod abbahagyni az
evést.
Előnye ennek a sütinek, hogy az év bármely hónapjában
elkészíthető.
Nagyon finom kapros túróval is. Ősszel almával és körtével. Télen a friss gyümölcsök helyett lehet használni üveges vagy fagyasztott gyümölcsöket is!
Kellemes időtöltést kívánok a süti elkészítéséhez.

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”
Ráczné Baráth Andrea
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