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BEMUTATKOZÓ
Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt, Koczáné
dr. Fehérváry Mária vagyok, 2022.
július 17. napjától Jászboldogháza
polgármestere. Hálásan köszönöm
Jászboldogháza lakóinak, hogy úgy
döntöttek, megtisztelnek a szavazataikkal, és a kezembe adják a település vezetését.
Év elején, amikor megtudtam, hogy
Szűcs Lajos volt polgármester lemond a tisztségéről, túlzás nélkül
állíthatom, hogy egy percet sem
gondolkodtam azon, elindulok a választáson, és az évek alatt megszerzett tudást, tapasztalatot itt szeretném kamatoztatni, ahol a családommal élek. A korábbi években is igyekeztem ezt tenni, ha sokszor láthatatlanul is, hiszen a civil szervezetek
papír munkáinak elkészítésével, az
óvoda szülői munkaközösségének
vezetésével, az önkormányzatok
különféle társulásain keresztül sokat jelen voltam a
falu életében.
Polgármesterként szeretném azt a sok szeretetet és
bizalmat megszolgálni, amit ettől a falutól kaptam.
Azt a szellemet szeretném erősíteni, amely befogad,
amely érzékenyen reagál az emberek igényeire. Olyan

települést építeni, amely egyaránt
otthona az idősnek és fiatalnak,
ahol öröm élni, öröm részt venni a
közös tevékenységekben, ahol fejlődés, rend és tisztaság fogadja az
idelátogatót és természetesen az itt
élőket is.
Településünk fejlődése érdekében ki
kell használni az összes kínálkozó
lehetőséget, az évek alatt kialakított
kapcsolataimat felhasználva határozottan küzdeni fogok e cél elérése
érdekében.
A feladat és a bizalom súlyát átérzem, és hiszem, hogy egy jó szóval,
egy apró segítséggel sokszor többre
haladunk, mint gondolnánk. Kérem
Önöket, hogy legyenek partnerek
ebben, és haladjunk együtt ezen az
úton, mert csak EGYÜTT sikerülhet!
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
/Széchenyi István/
Az ajtóm nyitva áll Önök előtt, kérem, keressenek bizalommal!
Tisztelettel:
Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Olvasók!
2022. július 17-ei megválasztásomat követően
július 22. napján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal munkatársainak jelenlétében átvettem a folyamatban lévő ügyeket Joó-Kovács Balázs
Alpolgármester Úrtól, akinek köszönettel tartozom
azért, hogy a lemondás és a választás között eltelt
időszakban helyt állt, és fennakadások nélkül vezette a településünket. Az átadás-átvétel során tájékoztatást kaptam az önkormányzat és intézményei aktuális pénzügyi helyzetéről, a folyamatban lévő ügyiratokról, pályázatokról.
Július 27. napján ünnepélyes keretek között a Helyi Választási Bizottság elnöke, Gugi Lajosné előtt
letettem a polgármesteri eskümet, és átvettem a
megbízó levelemet:
Én, Koczáné dr. Fehérváry Mária becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Jászboldogháza fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Önkormányzatunk az idén is döntött arról, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan részt kíván venni a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton szociális célú

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.
A program azt a célt szolgálja, hogy a rászorult családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége.
Bízom benne, hogy a Belügyminisztérium kedvező
elbírálásban részesíti majd a pályázatunkat, és a
későbbiekben tájékoztathatom Önöket az igénylés
feltételeiről is.
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A Képviselő-testület döntött arról is, hogy részt kíván venni az önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázati kiíráson, amely a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére
vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet rendezésére szolgál. A támogatási igényt
elsősorban közüzemi díjtartozásokra, a Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségekre, helyi iparűzési adó visszafizetésére lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának előkészítése folyamatban van, a beadási határidő szeptember 30.
A 2022/2023-as nevelési év előkészületeiben vettünk részt a nyári takarítási időszakban, intézményeinkben. A Mesevár Óvoda és Bölcsődében lefestésre kerültek az udvari játszóeszközök, valamint
fakivágásra is szükség volt a balesetveszély elkerülése érdekében. Az intézmény részéről a pótlási kötelezettség természetesen alkalmas időben meg fog
történni. A csoportszobák közül az egyik felújításra
került, így megújult környezetben várja az intézmény a régi és új kis lakóit.
Az iskolakonyha is tisztasági festésen esett át a nyári leállás ideje alatt, valamint a strandfürdő és kemping területén is számos faelem került lefestésre. A
kinti és benti munkálatok elvégzésében az önkormányzat munkatársainak segítségükre voltak a közfoglalkoztatásban részt vevők és a diákmunkások is.
Július és augusztus hónapban ugyanis lehetőségünk
nyílt a Munkaügyi Központ támogatásával diákmunkások foglalkoztatására.
A Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása című pályázat kapcsán a látogató központhoz vezető 02/14 helyrajzi
számú út zúzottköves útalappal való ellátására 140
méter hosszan, beszerzési eljárás került lefolytatásra, a kivitelezői szerződés megkötésére vonatkozó
döntés meghozatalára a soron következő ülésen
kerülhet majd sor. Ezen pályázat keretein belül szintén zúzottköves útalappal lesz kialakítva 232 méter
hosszan a Széchenyi utca Május 1. utca és Radnóti
utca közötti szakasza. A kivitelezésre előreláthatólag időjárástól függően, ősszel kerülhet majd sor.
Augusztus 7-én részt vettem a búcsúi szentmisén,
valamint a Jászteleken megrendezett Magyarok kenyere-15 millió Búzaszem megyei Búza összeöntés
ünnepe és Kenyérünnep tiszteletére szervezett ünnepségen képviseltem településünket.
Térségünkben augusztus hónapban két ünnepélyes útátadóra is sor került, amely a településünkön
élők közlekedésére is pozitív hatással lehet. A Magyar Falu Program keretén belül, bruttó 531 millió
forint hazai forrás felhasználásával befejeződött a
3227. jelű Újszász-Jászapáti összekötő út közel 2,4
kilométeres szakaszának felújítása, valamint átadásra került a „Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása” elnevezésű projekt is. A Jászberényt elkerülő
út 2022. augusztus 19-én 12 órakor nyílt meg a forgalom számára.
A Strandfürdőnk kapcsán számos lakossági jelzés
érkezett arra vonatkozóan, hogy az oda látogatók
nem tartják be a házirendben foglaltakat, valamint
a fürdő alkalmazottainak jelzésére sem változtatnak
a magatartásukon. A probléma megoldása érdekében szerződést kötöttünk biztonsági szolgálat biztosítására. A szolgáltatás megrendelését követően
észlelhető volt a változás, a lakosság részéről pozitív
visszajelzések érkeztek.
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Augusztus 20-án a Tájházban megrendezésre került államalapításunk és az új kenyér ünneplése a
Faluvédő és Szépítő Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület és az önkormányzat közös szervezésében. A reggeli szentmisén Soós Tamás atya megszentelte az új
kenyeret, köszönet érte! Külön öröm volt számomra, hogy az esős időjárás ellenére sokan megtiszteltek minket jelenlétükkel. Köszönöm szépen a szervezők munkáját, úgy gondolom, egy hangulatos,
családias késő délutánt tölthettünk együtt!
Augusztus elején több lakossági jelzés érkezett a
hivatal irányába, hogy a COOP ABC tetején lévő gólyafészekből kirepült ugyan a két kis gólya, azonban
visszamenni már nem tudnak, sétálni látták őket a
település több pontján. A szülőpár egyik tagja sajnos a nyár folyamán elpusztult, így az egy szülő számára bizonyára megterhelő volt a fiókák ellátása, le
voltak gyengülve. Próbáltuk őket etetni, itatni, sok
sikerrel azonban nem jártunk. A madármentőktől és
az állatorvostól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
tartsuk őket egy aránylag zárt helyen együtt, ahol
majd rájuk talál a szülő, és a földön is eteti majd
őket.

Az egyik fióka azonban annyira le volt gyengülve,
hogy azonnal elvitték a jászberényi Sasközpont
munkatársai. A másik fióka erősnek tűnt, egyre jobban ment neki a repülés is, bíztunk benne, hogy ő
majd el tud repülni a hosszú útra, azonban sajnos
neki is romlott az
állapota. Két nap
különbséggel őt is
elvitték a szakemberek. Azóta már a
szülő madár is elrepült.
Mindannyian szemmel tartottuk őket,
sokszor és sokan
feltekintettünk
a
gólyafészekbe, hiszen a falunkban
csak ez az egy található.
Sajnáljuk,
hogy az idei év így
alakult a számukra,
de bízunk benne,
hogy már mindanynyian jó helyen és
hozzáértő kezekben
vannak.
Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester
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Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

Tájékoztató a 2022. július 17-én megtartott helyi időközi polgármester választás végleges eredményéről:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 1427 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 820 fő
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 820
db
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 7 db
Érvényes szavazólapok száma:
813 db
Fazekas Adrián József független jelölt
93 érvényes szavazatot,
Koczáné dr. Fehérváry Mária független jelölt
720
érvényes szavazatot kapott.
Az időközi választásokon Koczáné dr. Fehérváry Mária nyerte el a polgármesteri munkakört.
2022. július 27-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkatervében nem
szereplő, soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a
Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti
emeleti tanácskozó termében Koczáné dr. Fehérváry
Mária megválasztott polgármester letette a polgármesteri esküt.
Határozatok:
1.
65/2022.(VII.27.) Képviselő-testületi Határozat
Gördülő Fejlesztési Terv - JBH-IV víziközmű rendszerre
2023-2037 - elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
által megküldött JBH-IV víziközmű rendszerre 20232037 Felújítási és Pótlási, valamint beruházási Gördülő
Fejlesztési Tervet.
2.
67/2022.(VII.27.) Képviselő-testületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2022. évi Központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet
2.2.1. pontja alapján megtárgyalta a települési önkor-

mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírást, és úgy
döntött, hogy a kiegészítő támogatásként szociális célú barnakőszén vásárlását igénybe kívánja venni, benyújtja pályázati igényét.
3.
68/2022.(VII.27.) Képviselő-testületi Határozat
a szociális étkezés és házi segítségnyújtást igénybe
vevők részére megállapított díjakról
Jászboldogháza Község Önkormányzata a Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ Jászboldogháza telephelyén a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak
mértékét 2022. szeptember 1-től bruttó az alábbiak
szerint állapítja meg:
0 – 28.500,- Ft.
160,- Ft.
28.501-60.000,- Ft.
375- Ft.
60.001,- től
690,- Ft.
4.
69/2022.(VII.27.) Képviselő-testületi Határozat
Vendégétkezési díj megállapításáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 2022. szeptember 1-től a
Vendégétkeztetés díját nettó 491,- Ft, bruttó 1000,Ft/adag határozza meg.
5.
73/2022. (VII. 27.) Képviselő-testületi határozat
Jászboldogházi „Aranykalász” Termelő és Szolgáltató
Szövetkezet kérelméről
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az önkormányzat a Jászboldogházai „Aranykalász” Mezőgazdasági Termelő és
Szolgáltató Szövetkezettel (székhelye: 5144 Jászboldogháza, Alkotmány út 10.) megkötött Jászboldogháza
település külterület fekvésű 0275/9 helyrajzi számú,
összesen 1,2959 ha22,24 AK értékű szántó, legelő művelési ágú föld tárgyában 2022. december 31-ig érvényben lévő haszonbérleti szerződést 2027. év december hónap 31. napjáig (5 év) határozott időre meghosszabbítja.

KIÁLLÍTÁS

Kiss Csaba
jegyző

2022. augusztus 27-én a GYÖKEREINK sorozatban Bajor Imre szervezésével megnyílt a BOLDOGBT újabb képzőművészeti kiállítása
VELKEINÉ PÓCZ ILONA MŰVÉSZTANÁR ÉS TANÍTVÁNYAI
címmel.
A kiállítást megnyitotta: Papp Izabella ny. levéltáros
A kiállításon a boldogházi tanítványok közül
Menyhárt Gergő építészmérnök
Dr. Nemes Orsolya kardiológus
Zámbori Gábor festőművész
Bajor Zita festőművész
Darók István asztalosmester munkái is szerepelnek.
A kiállítás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében
2022. október 1-ig hivatali munkaidőben.

2022. SZEPTEMBER

ÖNKORMÁNYZATI H ÍREK

KITÜNTETÉS
Polgármesterünk, Koczáné dr. Fehérváry Mária a Jászapátiban végzett kimagasló szakmai munkájáért
2022. augusztus 17-én vette át a Megyei Közgyűlés által
adományozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati és Közigazgatási díjat.
Polgármester asszonynak ezúton is gratulálunk, és munkájához további sikereket kívánunk!

.

JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ JÁNOSHIDÁN
Többen képviselték községünket a 2022. június 24-26-án
Jánoshidán rendezett XXVI. Jász Világtalálkozón, a jászok
ünnepén.
Részt vettünk a települések felvonulásán és az ünnepségen,
ahol beiktatták az új jászkapitányt Szöllősi Sándor személyében. A Csillagvirág Kórus a jánoshidai templomban lépett fel.
Egy faházban a községünkkel kapcsolatos szórólapok, prospektusok és kézműveseink, Juhászné Terike, Grósz Renáta
és Stecklné Tiliczki Adrienn áruiból válogathattak az érdeklődők.
Szűcs Gergelyné
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JÁSZBOLDOGHÁZA DÍSZPOLGÁRA
2022. augusztus 20.
Jászboldogháza község Önkormányzati
képviselő-testülete 2022. augusztus
16-án hozott 80/2022. (VIII.16.) számú
határozata alapján „Jászboldogháza
Díszpolgára” címet adományoz
Veliczky Józsefné sz: Koncsik Ilonának kimagasló színvonalú, értéket
teremtő közművelődési tevékenységéért, községünkben végzett elkötelezett munkájáért.
Veliczky Józsefné az általános iskola
alsó tagozatát a sóshidai tanyai iskolában, a felső tagozatot a központi iskolában, a középiskolát Jászberényben
végezte el. Debrecenben alkalmazott
matematikus diplomát szerzett.
2001-ben megalakította a Boldogházáról Elszármazottak társaságát 10 fővel,
amely 2007-től BOLDOGBT Egyesület
néven működik, és ma már több mint
száz taggal rendelkezik. Cél a Jászboldogházán élő és onnan elszármazottak
összefogása, a hagyományok ápolása,
a kulturális, természeti és települési
értékek megőrzése és gazdagítása.
Jászboldogháza közösségi életének
fontos eseménye az általuk kezdeményezett
évente
megrendezett
elszármazotti találkozó, melyen egyre
nagyobb számban vesznek részt helyiek és elszármazottak.
Kezdeményezése nyomán a tanyai
iskolák és tanítók emlékeinek megörökítésére az öt egykori tanyai iskola
helyén emlékkövet állított az egyesület
a tanítók névsorával.
A temetőben emlékoszlopokat helyeztek el a távol nyugvó boldogháziak és
az elhunyt pedagógusok emlékére. Az
Emlékezések könyvében hozzátartozók
írásai nyomán őrzik az elhunytak emlékét.
2013-ban a kitelepítések megszüntetésének 60. évfordulóján a vasútállomás
falán emléktáblát avattak, és találkozót rendeztek a kitelepített és befogadó családok számára. Ez alkalomra
készült el a Törvényen kívül című kötet,
melynek kiadását az egyesület vállalta.
2015-ben a templom falára emléktáblát helyeztek el a hét vértanú szerzetes
emlékére.

2016-ban Jászboldogháza önálló községgé válásának 70. évfordulójára emléktáblát helyeztek el a községháza
bejáratánál az elöljárók névsorával. Ez
alkalommal nyílt meg Gyökereink címmel a boldogházi kötődésű alkotók
kiállítása. Még ebben az évben rendezték meg a Gyökereink II. kiállítását a
boldogházi kötődésű alkotók munkáiból.
Veliczky Józsefné szerkesztője volt az
Emlékek a boldogházi tanyavilágról
című hiánypótló kötetnek. Kezdeményezte a tanyai iskolák emlékének
megörökítését és ugyancsak szerkesztője volt az Eltűnt iskoláinkra emlékezünk című kötetnek.
Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester

2014-ben
megkapta
a
„Jászboldogháza Községért” kitüntető
címet.
A szülőfalu szeretete minden megnyilvánulásából tükröződik, minden helyi
kezdeményezést támogat, és kezdeményező szerepet játszik maradandó
tárgyi, szellemi és közösségi értékek
létrehozásában. A tanya, a tanyai emberek és a tanyai tanítókról kapott
útravaló meghatározó módon kísérte
pályáján, és sohasem feledte, honnan
indult.

Kiss Csaba
jegyző
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGÉRT DÍJ

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2022.
augusztus 16-án hozott 82/2022. (VIII.16.) számú határozata
alapján
Eszes Zoltán
részére
„Jászboldogháza Községért” kitüntető díjat adományoz.
„Minden embernek kell, hogy legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán –, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.
Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű
gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be.
Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése,
mely Istentől való.”
Wass Albert
Eszes Zoltánra ismerünk a fenti idézethez kapcsolódóan. Jászboldogházán született és élt szerető családban, és olyan közösségben nevelkedett, ahol az emberi értékek fontosak voltak.
Felvértezték az életre szeretettel, emberséggel, kötelességtudattal, mely különös fénnyel ragyog családjára és szülőföldjére, Jászboldogházára.
Katonai pályát futott be, ahol valódi szolgálatot látott el nyugdíjazásáig. A benne lévő energia és cselekvési vágy nem hagyta pihenni, vagyonvédelmi céget alapított 1996-ban. Szorgalma és
kitartása jutalmául térségünk meghatározó vagyonvédelmi és
biztonságtechnikai cégét tudhatja magáénak.
Cselekvő szeretettel gondol Jászboldogházára. Megosztja településünkkel a munka eredményét. Vállalkozása székhelyét Jászboldogházára telepítette, ezzel jelentős adóbevételt adva az önkormányzat számára.
Figyelme a település civil szervezeteire is kiterjed. Rendszeres
támogatást nyújt részükre, segítve munkájukat.
Érdeklődéssel figyeli a település életét, rendezvényeinken rendszeresen részt vesz. Eszes Zoltán méltóan érdemelte ki a
„Jászboldogháza községért” díjat.
Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester

Kiss Csaba
jegyző

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselőtestülete 2022. augusztus 16-án hozott 81/2022.
(VIII.16.) számú határozata alapján
Baranyi Béla
részére
„Jászboldogháza Községért” kitüntető díjat
adományoz.
Baranyi Béla töretlen, kitartó, 20 évet meghaladó időben végez önkéntes munkát Jászboldogháza község
javára.
A Polgárőr Egyesületnek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és a Jászberényi Járási Mentőcsoportnak is tagja. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 2008
óta.
Időt és anyagi javakat sem sajnálva fejleszti saját és az
egyesület tagjainak tudását.
Aktív, húzó ember, aki a szervezés mellett mindenhol
az első vonalban van.
Sokszor a saját munkáját félretéve siet, hogy segítsen
ott, ahol szükség van rá.
Szerető férj és apa, mindannyiunk számára példát mutatva.
A legértékesebbet adja nekünk, az idejét, amit soha
semmilyen formában nem tudunk neki visszaadni!
A fentiek alapján Baranyi Béla méltó a
„Jászboldogháza községért” díjra.
Jászboldogháza, 2022. augusztus 20.
Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester

Kiss Csaba
jegyző
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Az Egyházközség hírei
Egyházközségünk életéből

Nagy örömünkre ebben az évben sok
fiatal önkéntesen, tevékenyen bekapcsolódott a plébániai közösség életébe.
Bérmálkozó fiataljaink nagy igyekezettel gondoskodtak arról, hogy a templomkert és a plébánia udvar gondozott,
rendezett legyen. A nyár folyamán
többször nyírták a füvet a templomkertben és a plébánia udvaron. A munka után jól jött egy kis uzsonna, melyet
hangulatos beszélgetés keretében fogyasztottak el. A közös munka összehozza a közösség tagjait, jó lehetőség a
közösségi élet szerveződésére.
Isten áldása kísérje őket!

Augusztus 7-én, templombúcsúnk ünnepén Soós Tamás esperes, plébános meghívását elfogadva Varga
József ecsédi plébános mutatta be az ünnepi szentmisét. A szentmisén megköszöntük az Úr kegyelmi ajándékait, imádkoztunk elődeinkért, akik áldozatos munkájukkal, imádságukkal valóban lsten házává tették
egyházközségünk szép templomát. Hívő közösségünk
közösen kérte a Szent Család pártfogását az itt élő és
innen elszármazó családok életére!
Ferenc pápa imája a Szent Családhoz
Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.

Augusztus 20. Államalapításunk ünnepén plébániánk közössége is köszöntötte első szent királyunkat. Soós Tamás esperes, plébános atya ünnepi szentmisét mutatott be, melyben imádkoztunk azért is, hogy „az egyház és az állam együtt
dolgozhasson népünk javára”. A nemzeti színben
pompázó virággal díszített oltárnál Tamás atya az
ószövetségi írásokra épülő István királyi intelmek
aktulitásáról tanított. Immár hagyomány, hogy
Szent István király ünnepén megáldjuk a kenyeret, amely egyben hálaadás is az új termésért,
amelyből készülhet a mindennapi kenyér a családok asztalára, valamint az örök élet kenyeréhez
való ostya az Úr oltárára. A trikoloros szalaggal
átkötött kenyér megszentelése után, a szentmisét követően felszeltük, és mindenki jóízűen falatozhatott a puha kenyérből, mely talán ilyenkor a
legjobb ízű. Istenhez fordulva hol hálát adunk, hol
pedig kérünk: „mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma!”
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A szentmise értéke
A kép nem festmény, hanem egy
valódi (autentikus) fénykép! Egy
különleges kegyelem ez, amelyet
egy német újmisés pap a szentelését
követő harmadik napon, 1932. augusztus 29-én kapott. A fénykép csodás módon keletkezett, mivel sem a
misét bemutató pap, sem a ministráló szerzetes-testvérek, sem pedig
a pap bátyja, aki a fényképet készítette, nem látták azt, ahogy Üdvözítőnk megjelent az oltár fölött, és
drága szent Vére a kehelybe folyt.
A szentmisében az utolsó vacsorára
emlékezünk, s benne az Úr Jézus
megjeleníti keresztáldozatát! Az
Eukarisztiában, vagyis az Oltáriszentségben az Úr Jézus valóságosan jelen van! A vasárnapi szentmise elmulasztása halálos bűn! Áldozni csak kegyelmi
állapotban szabad! (Halálos bűneidet minél előbb
gyónd meg!)
1. Mi a miseszándék? – Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja,
vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A
miseszándékot latinul intenciónak nevezzük.
2. Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk? – Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi
szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja
a szentmisét kérő szándékát.
3. Milyen szándékra mutathatja be a pap a szentmisét? – Az egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának értelmében a papnak jogában áll a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani. Bármely élőnek,
bármely tisztességes szándékra szabad misézni.
4. Szentmise a szent hittitkok tiszteletére – Minden
szentmise Isten dicsőségére szolgál. Így lehet szentmisét mondatni például: a Szentháromság tiszteletére, az
Oltáriszentség tiszteletére, a Szent Szív tiszteletére, a
Szent Vér tiszteletére, a Szent Kereszt tiszteletére.
5. Szentmise a szentek tiszteletére – A legtöbb szentnek külön ünnepe van. De bármely szent tiszteletére
bármely napon lehet szentmisét felajánlani.

TANÉVNYITÓ SZENTMISE

2022. szeptember 11-én, vasárnap de. 8.00 órakor
kezdődő szentmisében
kérjük a bennünket
szerető, jó Isten áldását az idei tanévre.
Az ünnepi liturgia keretében történik az iskolatáskák megáldása, a
Szentlélek segítségül
hívása a 2022/2023-as
tanévre.
Szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!

Szentírás Vasárnapja – Mit üzen a Biblia?

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén
szeptember 25-én ünnepli az egyház Szentírás vasár-
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6. Szentmise az élőkért bármely
szükségben – Szinte elsorolhatatlan
azoknak a miseszándékoknak a száma, amelyekre szentmisét fel lehet
ajánlani. Ilyenek például: a hit terjedéséért, a bűnök bocsánatáért, a
plébániáért, papi hivatásokért, hálából a kapott jókért, békéért, betegekért.
7. Szentmise a megholtakért – A
Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a megholtakért azért mondunk
szentmisét, mert „az egyház ennek
során kifejezi hatékony közösségét
az elhunyttal: felajánlva az Atyának
a Szentlélekben Krisztus halálának
és feltámadásának áldozatát, azt
kéri tőle, hogy gyermeke tisztuljon
meg bűneitől, azok következményeitől, valamint jusson el a mennyek
országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, különösen az elhunyt családja az így
ünnepelt Eucharisztia révén megtanul közösségben
élni azzal, aki elaludt az Úrban, miközben részesedik
Krisztus testéből, melynek élő tagja midőn vele, érte
imádkozik.” (KEK 1689)
8. A szentmise mondatásával kapcsolatban felajánlott adomány
Az Egyházi Törvénykönyv 946. kánonjának értelmében: Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért,
hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek a fenntartása terén. A szentmiséért
adott adománnyal tehát nem a szentmise értékét fizeti meg az ember. A szentmise értéke végtelen, és ezt
pénzben nem lehet kifejezni.
Forrás:
https://mariaszazada.hu/amit-a-szentmiseszandekrol-tudni-erdemes/
Üdvös dolog elhunyt hozzátartozóinkért, ismerőseinkért szentmisét mondatni! Élő embertársainkért, családtagjainkért pl. megtérésükért vagy gyógyulásukért,
hálából is mondathatsz szentmisét!
Egyházközségünkben szentmise szándék kérhető iroda időben, vagy a szentmise után.

napját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az
ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső,
megelőző vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban
kiemelt
helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért,
hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a
Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi
értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot
arról, hogy az ember öröklétre kapott meghívást.
Összeállította: Bóta Mizsei Ilona
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AZ EZÜSTKORNÁL TÖRTÉNTEKRŐL
A februári tisztújítási közgyűlés után a tagság aktivitása még mindig a COVID hatása alatt állt. Egy-egy öszszejövetel alkalmával a tagság alig több mint egyharmada jelent meg. A létszámunk az elmúlt két évben
húsz fővel csökkent. Ennek egy része haláleset miatt
történt, de voltak, akik a COVID-ra hivatkozva léptek
ki, és voltak, akik nem vették fel a védőoltást, és féltek
a betegségtől. Az érdektelenséghez nagyban hozzájárult az is, hogy az „Öreg oviból” ki kellett költöznünk,
így a heti egy alkalommal való találkozás elmaradt, és
a társaság szinte elszokott egymástól. Nagyon várjuk,
hogy visszakapjuk a helyiséget, és télre ismét eljárhassunk a napközibe.
Húsvét után megtartottuk a második csoportos névnapot. Nagyon jól sikerült a rendezvény, de rájöttünk,
hogy az az igazi mulatás se úgy megy már, mint régen.
Az egész csoport megöregedett. A fiatalabb nyugdíjasokat még nem érdekli a klubélet. Vállalják az unokák
felügyeletét, és más elfoglaltságot találnak maguknak.
Tagnak lenni, az egyesületbe belépni bármikor és bárkinek lehet, csak jelentkezni kell a vezetőség valamelyik tagjánál, aki felvilágosítást ad a további teendőkről. Várjuk szeretettel a jelentkezőket!
Június elején néhányan elmentünk Hajdúszoboszlóra
regenerálódni, hogy némileg újult erővel vágjunk bele
az elkövetkezendő feladatokba. A tagjainknak Tiszakécskére szerveztünk kirándulást, ahol Országos Nyugdíjas Találkozó megrendezésére került sor június 23án. Sok szép műsort láttunk. Aki akart, az egész nap
élvezhette a strand biztosította fürdési lehetőséget.
Jól éreztük magunkat.
Július elsején megrendezésre került a Hármas Kerületek /Jászság, Nagykunság, Kiskunság/ kézi arató versenye Szankon. Ezen egyesületünk arató csapata is részt
vett Fózer Tibor vezetésével, Makó Istvánné, Kobela
Margit, Sziliczei Zoltánné és Tóth Béla csapattagokkal
karöltve. Nagyon szép III. dobogós helyen végeztek.
Tibi bácsi pedig elnyerte a III-as kerület „legidősebb”
kaszásnak járó díjat. Gratulálunk az eredményhez!
Máris lehet készülni jövőre, mert ekkor a Jászságban
lesz a verseny. Július másodikán ugyanez a lelkes csapat arató bemutatón vett részt Jászapátiban. (Úgy
érezték, nem fáradtak el kellően előző nap.)
Július hónapban készültünk a nyugdíjas találkozónkra.
Jánoshida nyugdíjasaival minden évben a nyár folyamán strandpartit tartunk. A COVID miatt ez most az
utóbbi két évben elmaradt, így alig vártuk, hogy az ez
évi összejöjjön. Meghívtuk az „Életet az éveknek” megyei elnökét is nyugdíjas kis csapatával együtt, és Jászapátiról a Jóbarátság nyugdíjas klubot, Mihályiné Rozi
vezetésével. A vendégek néhány tagunkkal együtt délelőtt fürödtek a strandon, míg klubunk többi tagja a
kultúrházban serénykedett, terített és készítette a finom ebédet. Nagyon meleg volt, így mindenkinek jólesett a kultúrház hűs levegője és az ebéd. Annak elfogyasztása után voltak, akik újra kimentek fürödni, de
olyanok is akadtak, akik hazafelé vették az irányt. A
végén, mikor már minden a helyére került, megállapítottuk, hogy egy jó kis fárasztó nap volt.
Ettől kezdve az augusztusi rendezvényekre való felkészülésre koncentráltunk. Először jött huszadika, Magyarország születésnapja. Erre az alkalomra kicsinosí-

tottuk a Tájház környezetét. Puporkáné Erzsike három
középiskolás diákmunkással /Szőrös Gergő, Polyák
Alex és Puporka Roland/ festett, pakolt, takarított,
rendezkedett, széppé varázsolták az ünnepség helyszínét. Így már elkezdődhetett államalapításunk évfordulója alkalmából a megemlékezés. Mi nyugdíjasok megsütöttük a kenyérlángost, Nagy Albert jászkapitány
segítségével felszeltük a felszentelt kenyeret. Ez kínálásra is került a jelenlévők között. Ezután kiadós műsor
következett. Táncoltak az óvodások, szavaltak az általános iskolások, énekelt a Csillagvirág énekkar, és volt
vendégművész fellépő is. A kisgyermekek részére
ugrálóvár és népi játékok biztosították a kikapcsolódási lehetőséget.
Ez alkalommal került sor a „Jászboldogháza Községért” kitüntetés átadására is. A díjat Koczáné dr.
Fehérváry Mária polgármester asszony adta át JoóKovács Balázs alpolgármester segítségével. Díjazottjaink: Eszes Zoltán és Baranyi Béla. Ők a helyszínen megkapták a kitüntetést.
Ez alkalommal „Díszpolgári” cím is adományozásra
került, Veliczkyné Koncsik Ilonának. mint díjazottnak.
Személyes átadásra az „elszármazottak” találkozója
alkalmával került sor/augusztus 27-én/. Ezt a rendezvényt a két egyesület, a „Jászboldogháziak Baráti Társaságának egyesülete” és az „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” rendezi már évek óta. Ez így történt most is.
A rendezvény a polgármesteri hivatalban kezdődött.
Itt a díszteremben megrendezésre került Velkeiné
Pócz Ilona festőművész kiállítása, mely a helyszínen
továbbra is megtekinthető hivatalos időben. Gratulálunk a festőnőnek az értékes szép munkájához, és tanítványainak, akik ehhez a szép kiállításhoz festményeikkel hozzájárultak.
Ezután a rendezvény színhelye a Művelődési Ház nagyterme lett. Itt már az ízlésesen megterített asztalok
várták a vendégeket. A két egyesületből összesen több
mint százharmincan voltak. Amíg az udvaron három
bográcsban rotyogott a birkapörkölt, addig az épületben az ünnepséget tartották a jelenlévők. Először
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester átadta
Veliczkyné Koncsik Ilonának a „Jászboldogháza Díszpolgára cím” kitüntetést, amihez tiszta szívből gratulálunk! További jó egészséget és még nagyon sok, jó ötletet kívánunk a még szorosabb kapcsolat megtartása
érdekében.
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Ezt a szokásos kerek évfordulósok megköszöntése követte. Icuska időrendi sorrendben szólította az ünnepelteket.
Ünnepeltjeink:
1. Bálint Mihályné /Bazsó Mária/
2. Vígh Istvánné /Kerekes Margit/
3. Kiss László
4. Hámos Elemérné /Mikecz Teodóra/
5. Balogh Györgyné /Krasnyánszki Margit!
6. Kovács József
7. Petrányi Miklósné /Szabó Terézia/
8. Fózer Vendel
9. Fülöp Olga
10. Matók Dezsőné /Matók Erzsébet/
11. Besenyi Vendel
12. Muhari Kálmán
13. Rózsa Lajosné /Almási Anna/
14. Eszes Zoltánné /Rácz Erzsébet/
15. Kiss Istvánné /Benke Erzsébet/
16. Bíró Ottóné /Fodor Rozália/
17. Zagyva Mátyásné /Zsigri Anna/
18.Tasi Mihályné /Kocsis Aranka/
19.Gömöri Piroska
20. Muhari Jánosné /Iványi Ilona/
21. Eszes Zoltán
22. Fazekas Józsefné /Kövér Ágnes/

95 éves
90 éves
85 éves
85 éves
85 éves
85 éves
85 éves
85 éves
80 éves
80 éves
80 éves
80 éves
80 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves

Az ünnepelteknek szívből gratuláltunk jó egészséget
kívánva, mindkét egyesület kis ajándékot nyújtott át
nekik, amit könnyeiket törölgetve fogadtak, és elfújták
a részükre készített születésnapi tortán a gyertyát.
Miután vége volt az ünnepségnek, a jól megérdemelt
ebéd következett. A szorgos asszonyok feltálalták a
finom birkapörköltet, házi süteményeket és az ünnepeltek tortáit.

Ezüstkor Egyesület tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
Ezüstkor Egyesület tagja
Ezüstkor Egyesület tagja
BOLDPG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja
Ezüstkor Egyesület tagja
BOLDOG BT tagja
BOLDOG BT tagja

A jó ebédhez szóló nótát Nyitrai István szolgáltatta. A
tombola sorsolásáig a jelenlévők beszélgettek egymással. A sorsolás lebonyolítása után már csak a búcsúzás
maradt.
Reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk!
Orczi Imréné egyesületi titkár

Faluszépítők hírei
Aratóverseny Szankon
Az augusztus 20-i ünnepségen bemutatásra került, a
Boldogházi aratócsapat, amely az idén Szankon megrendezett, hármas kerületek aratóversenyén dobogós helyen végzett. A csapat 3. helyezést ért el, Fózer Tibor
volt a kaszás, aki a legidősebb kaszásnak járó különdíjat
is megkapta. Makó Istvánné Esztike néni volt a marokszedő, Kobela Margit volt a kötélteregető és a vízhordó,
Tóth Béla pedig a kévekötő és a csomózó. Sziliczei Zoltánné a gazdaasszony szerepét látta el, ő mutatta be a
paraszt reggelit. Tibi bácsi már az utánpótlásról is gondolkodik, majd ha ő már nem bírja, Tóth Bélának adja át
a kaszát. Azt is megtudtuk, hogy Nagy Albert jászkapitány minden egyes aratóversenyen részt vesz, ahol állandó zsűritagként van jelen. Köszönjük munkájukat, köszönjük a lelkesedést, köszönjük, hogy őrzik a hagyományt! Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Boldogháza legfiatalabb faluszépítője
Az augusztus 20-i ünnepi műsorban köszöntöttük Faluszépítő
gyerekeket, és ha versenyről lenne szó, mondhatnám, van egy
különdíjasunk is, ő a falu legfiatalabb faluszépítője. Alig kétéves, és anyukájával együtt sokat segített a környékükön kiültetett köztéri virágok locsolásában. Ismert nevén a Borbély
Miska bácsi-féle házban laknak. Nagyon kedves család, a kisfiú
neve Fülöp Zádor, az anyukáé pedig Edina. Köszönjük munkájukat, szívesen várjuk a Fülöp családot a faluszépítők lelkes
családjába.
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Gyarapszik a Tájház gyűjteménye, és szépül a
környezete
A kisbíró augusztus 20-án elhangzott beszédéből egy
részlet:
„…Összefogás a titka sok-sok szépnek, jónak,
Régi hagyománya ez falunk lakóinak.
Sokat segítenek pénzzel és munkával,
Gyarapszik a Tájház is sok új adománnyal…”
Augusztus 20-án Konkoly Albert felajánlott
a Tájház részére egy
sütőlapátot, mely még
az apai nagyszüleié
volt, Konkoly Istváné
és Kiskesik Máriáé,
akik a 157-es számú
tanyán éltek. Ez a sütőlapát 50 évvel ezelőtt még kézben forgott kenyérsütés idején, később tovább
öröklődött apáról fiúra, így Konkoly Alberthez került, ahol monogram-besütővel,
billogozóval lett bele-
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égetve a KA monogram. Most pedig az unoka, ifjabb
Konkoly Albert adta át a Tájház részére ezt a féltve
őrzött tárgyat, melynek lelke és története van, ami
most már a Tájházban él tovább.
Köszönjük!
***
Köszönjük Nagy János Csiki önzetlen munkáját, amelylyel augusztus 20-ra felújította a Tájház falán lévő feliratot. Az igényesen elkészített táblát ő készítette
2006-ban a Tájház létrehozása alkalmából a Jászboldogházán megtartott XII. Jász Világtalálkozó idején.
***
Köszönjük Erzsike!
Az augusztus 20-i ünnepségen megköszöntük
Puporkáné Erzsikének önzetlen, kreatív, szorgalmas
munkáját, amellyel a Tájház környezetét gondozza,
ülteti a virágokat, de az önkormányzat előtti virágok, a
rendezett, ízlésesen beültetett virágládák is az ő munkáját dicsérik. Nem csak a növényeket ápolja, hanem
három diákkal a nyugdíjas egyesület által vásárolt festékkel szinte mindent befestettek, ami fából készült a
Tájház udvarán: a szekeret, a pajta kapuját, az ablakokat, a főbejárat előtti kis kerítést és még sorolhatnám.
A három diák: Polyák Alex, Szőrös Gergő és Erzsike fia,
Puporka Roland. Köszönjük!
Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület
elnöke

Együtt ünnepeltünk augusztus 20-án
2022. augusztus 20-a délutánján
Jászboldogháza Község Önkormányzata, a Faluvédő és Szépítő
Egyesület és az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesülete államalapításunk és
az új kenyér ünnepére várta a lakosságot és minden kedves vendéget a Tájház szépen feldíszített udvarára.

Reggel szomorkás időre ébredtünk. Könnyezett az ég, megérkezett a régóta várt eső, igaz, várhatott volna egy napot, de nem bántuk. Egész nap szorgoskodtunk,
mintha nem is esne. Fózer Tibi bácsi készítette a fröccsöt, Kőhidi
Gyuri bácsi fűtötte a kemencét, az
asszonyok dagasztották a kenyérlángost, és ahogy sült, messziről
érződött vendéghívogató illata. A
sok finom szörp és a zsíros kenyér
is elkészült paprikával, paradicsommal, lilahagymával, uborkával. Felépült a népi játszótér és az
ugrálóvár is az utcarészen, ott kapott helyet a kézműves vásár is.

Előző nap sóvirággal, borostyánnal,
búzakalásszal ünnepi díszbe öltöztettük a környezetet. Szép lassan
minden a helyére került, az ég is
kiderült, az eső is elállt. 17 órára
készen álltunk, hogy megnyissuk az
ünnepi műsort, melyre egyre többen érkeztek a helybéliek és a vendégek. Megtiszteltetés, hogy elfogadta meghívásunkat és körünkben
köszönthettük Szöllősi Sándor jászkapitány urat, akit Jánoshidán, a
XXVI. Jász Világtalálkozó díszünnepségén iktattak be tisztségébe.
Az elkövetkezendő egy esztendőben a jászok összetartozását fogja
erősíteni.
A rendezvény a kisbíró, Bábosik
István köszöntőjével kezdődött, aki
dobszóval érkezett, és több mindenről beszámolt, mint például:
„Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
Kilencedik éve már találkozásunknak.
Azóta gyülekszik itt a falu népe,
Tájházunk ma is nagy ünnep helyszíne…”
aztán arról is szólt, hogy:
„…Idén a gazdáknak nagy lett a búja!
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Ritkán esett az eső! Az is csak az útra!
Sajnos az időjárás nem volt kegyes
hozzánk,
de a Tájháznál mindenki feledheti
búját...”
A rímekbe faragott köszöntő után
elénekeltük a Himnuszt, majd Szűcs
Gergelyné köszöntőjében elmondta, hogy kissé rendhagyó a rendezvény, mert az új kenyér ünneplésén túl az elmaradt Falunapot is
pótolni szeretnék valamilyen módon.
Az ünnepi gondolatok mellett néma főhajtással emlékeztünk meg
dr. Pap Béláról, akinek köszönhetően a Tájház a falu tulajdona, megemlékeztünk Besenyi Józsefné, Jolánka néniről, aki szinte gondnoka
volt az egykor saját tulajdonában
lévő Tájháznak, és megemlékeztünk Takács Lászlóról, aki újjáépítette a falu kemencéjét.
Elhangzott, hogy a 2006-ban létrehozott Tájház pályázati forrás
hiányában sajnos nem tud megújulni, de él a Tájház. Közös összefogással, anyagi támogatással
2013-ban felépült a falu kemencéje, 2015-ben térkő került a kemence elé, később több helyiség is burkolatot kapott, 2018-ban pedig
helyi mesterek munkájával, anyagi
támogatással felépült az új kerítés.
A már jól ismert szerencsehozó
malacpersely ez alkalommal is helyet kapott a kézművesek asztalán.
Az ünnepség idején bárkinek lehetősége nyílt a tájház további fejlesztésére kisebb, nagyobb összeget adományozni, amit ezúton is
tisztelettel köszönünk.
Ebben az évben is történt változás a Tájháznál: a kis kapu fölé elkészült a tető Darók István asztalosnak köszönhetően, aki már
számtalan mestermunkával gazdagította a települést, mint a tavaly
elkészült Betlehemmel, a Petőfi
utcában a legrégebbi utcára utaló
szöveges, fotós táblával, Szép utca
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táblával, a vasútnál látható emléktáblával, vagy éppen a Tájház kerítésén látható szöveges, fényképes
emléktáblával. Köszönjük munkáját.
Az ünnepség helyszínéül szolgáló
Tájházzal kapcsolatos gondolatok,
bevezető után nagy tisztelettel köszöntöttük Koczáné dr. Fehérváry
Máriát, településünk polgármester
asszonyát, aki ünnepi beszédében
többek között elmondta:
”Ma a magyar állam születésnapját, az államalapítást ünnepeljük. A
magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb
esemény és sorsfordító időszak
volt. A fennmaradásunkat garantáló lépés. Szent István annak idején
a keresztény hit alapjaira építve
tudott stabil viszonyokat teremteni. Egy erős keresztény államot alapított. Döntéseivel végérvényesen
kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy döntése jó volt.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy
mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk Európa szívében. Meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget.
Csak így tudunk olyan országot,
olyan községet építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet.”

A polgármester asszony elmondta,
hogy ez a nap más, mint a többi,
mert megválasztása óta első alkalommal állhat a lakosság előtt Jászboldogháza
polgármestereként.
Hálás, amiért a lakosság megtisztelte bizalmával, és a július 17-i
választás során felhatalmazta községünk vezetésére.
Az ünnepélyes gondolatok után a
községi kitüntetések átadására került sor, melyet a polgármester
asszony és Joó-Kovács Balázs alpolgármester adott át.
2022-ben, Jászboldogháza Községért kitüntetésben részesült Eszes
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Zoltán, az Obsitos Védelem Kft.
tulajdonosa és Baranyi Béla, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.
2022-ben Jászboldogháza Díszpolgára kitüntető elismerésben részesült Veliczky Józsefné Koncsik Ilona,
a BOLDOGBT elnöke. Gratulálunk a
díjazottaknak, köszönjük munkájukat, nélkülük kevesebb lenne a falu.
A díjátadások után meghallgattuk
Dudás Ilona Ildikó előadásában,
Pósa Lajos Magyar vagyok című
versét. Ilona most végezte el az
általános iskola 8. osztályát, ősszel
Szolnokon folytatja tanulmányait.
Amellett, hogy szépen szaval, szorgalmas ifjú faluszépítő is. Köszönjük, és sok sikert kívánunk neki.
Ezt követően Orczi Imréné, az
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület titkára bemutatta a boldogházi aratócsapatot, amely az idén Szankon
megrendezett, hármas kerületek
aratóversenyén dobogós helyen
végzett. Az aratócsapat bevonulása után meghallgattunk egy alkalomhoz illő verset Gajdos Márta 5.
osztályos tanuló, iskolánk büszkesége előadásában. Mártikának további sikereket kívánunk, mindig
örömmel hallunk a versenyeken
elért kiváló eredményeiről. Büszkék vagyunk rá! Egyszer szívesen
meghallgatnánk egy szép népmesét az előadásában.
A vers után a Mesevár Óvoda nagycsoportos gyermekeinek tapsolhatott a népes közönség. Néptáncos
műsort adtak elő, a műsorszámot
Baranyi Béláné vezető óvónő tanította. Köszönjük az óvodások kedves műsorát, gratulálunk.

Az új kenyeret augusztus 20-án a
reggeli szentmisén szentelte meg
Soós Tamás esperes plébános atya
a templomban. Az ünnepségen a
hagyományok szerint Nagy Albert
emeritus jászkapitány úr szegte
meg, majd kínáltuk a jelenlévők
számára, miközben az István, a király rockopera részlete hangzott el.
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Míg a kenyér felszegésre került,
Orczi Imréné elmondta, hogy Nagy
Albertet 2006-ban a Jászboldogházán megtartott XII. Jász Világtalálkozón iktatták be jász kapitánnyá.
Azóta képviseli a települést, viszi jó
hírünket szerte az országban, tájékoztat a kapitányi hírekről, jelen
van minden jeles eseményen itthon és az ország minden táján. A
jász világtalálkozókon 16 éve mindig a színpadon áll. Nagyon fontosnak érzi küldetését. Munkájáért
2021-ben Jászboldogháza Községért kitüntetésben részesült.
Ezután a Szép Konyhakert verseny eredményhirdetésére került
sor, amit először tartottunk Jászboldogházán. A versenyről, annak
jelentőségéről, fontosságáról szóló
gondolatait Joó-Kovács Balázs alpolgármester úr mondta el. A verseny
koordinátora
SzemesCsecselics Hajnalka, községünk
könyvtárosa volt, a zsűri elnöke
pedig Szűcs Gergely. Köszönjük
munkájukat és gratulálunk a nyerteseknek és minden versenyben
résztvevőnek.
Ezután a Csillagvirág Kórus fellépése következett. A kórus 11 éve
alakult, majd egyesületet alapított,
elnöke Turócziné Teréki Erika, szakmai vezetője pedig Kecskés Istvánné. A kórus több országos népzenei
minősítőn kiváló és arany fokozatot
ért el. Alkalmuk volt szereplésre
Jász Világtalálkozókon, helyi rendezvényeken, de felléptek már Erdélyben, csehországi és lengyelországi testvértelepüléseken is. 2019ben Jászboldogháza Községért elismerő kitüntetésben részesültek.
Köszönjük a kiváló előadást, további sikereket kívánunk!
A Csillagvirág Kórus után SzemesCsecselics Hajnalka bemutatta a
Mézeskalács Szakkört.
Ezt követően a kemencés lángost
sütő csapat munkáját köszöntük
meg. Kőhidi György már este el-
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kezdte a fűtést. A lángost pedig
faluszépítő és nyugdíjas egyesületi
tagok sütötték: Tóth Mihályné,
Sziliczei Zoltánné, Orczi Imréné,
Zámbori Gyuláné, Matók Dezsőné,
Szabó Józsefné és Kövér Istvánné,
akik már reggel 7-kor dagasztottak.
Köszönjük fáradságos munkájukat.
A faluszépítők éves programjában
szerepel a fiatalok bevonása a faluszépítésbe. Az önkormányzattal
közösen valósítottuk meg ezt a
programot. Pár évvel ezelőtt 5, aztán egyre több, az idén már 15

gyermek volt, aki rendszeresen
segített locsolásban, ültetésben,
tojásfa, díszkapu vagy májusfa díszítésben. Többen közülük a szülőktől kaptak kedvet, mert az anyuka, az apuka vagy a nagymama is
faluszépítő. A gyerekek az önkormányzat felajánlásával strandbérletet kaptak jutalmul, melyet már
korábban átadtunk nekik. Az ünnepségen egy-egy kis ajándékkal
kedveskedett nekik a Faluvédő és
Szépítő Egyesület.
Faluszépítő gyerekek: Bálint Krisztián, Bujtár Nándor Dominik, Dudás
Ilona Ildikó, Gál Csanád, Gál Zsombor, Ludányi Richárd Barnabás,
Kövér Nimród, Matók Edina, Palya
Petra, Szász Holli, Szemes Boglárka,
Szilágyi Mihály Lajos, Valcsik Dorina, Valcsik Melina Zoé és Valcsik
Regina. Kedves ifjú faluszépítők!
Köszönjük a munkátokat, büszkék
vagyunk rátok!
Az ünnepi műsor vége felé köze-
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ledve eljött a köszönet ideje. Ezúton is köszönjük Koczáné dr.
Fehérváry Mária polgármester aszszony és Joó-Kovács Balázs alpolgármester úr segítségét, az Önkormányzat segítségét, munkáját,
anyagi támogatását, az irodai dolgozók munkáját, együttműködését,
az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület
tagjainak és a faluszépítőknek a
sok-sok áldozatos munkáját, szabad idejük ráfordítását, a rendezvény sikeres megvalósítása érdekében tett fáradozását. Köszönjük
Ficzere József együttműködését, a
közmunkások segítségét. Köszönjük Csikinek, hogy felújította a Tájház feliratát. Tisztelettel köszönjük
támogatóinknak, amivel hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához. Köszönjük Babinyecz
Jánosnak a hangosítást és a fotózást. Köszönjük a kézműveseinknek, hogy eljöttek, és gazdagították, színesítették az ünnep programját, a jövőben is számítunk rájuk.
A délután folyamán mézeskalács
kiállítást és a Szép Konyhakert versenyzői által összeállított terménybemutatót is megnézhette az érdeklődő közönség. A Tájház szobáit, berendezési tárgyait is meg lehetett tekinteni. A népi játszótér és
az ugrálóvár is hívogatta a kisgyermekes családokat este 8 óráig.
Egyik sátorban egészséges ételeket
lehetett kóstolni, illetve helyi
egészségfelmérő vizsgálatokat is
lehetett kérni, volt lehetőség vérnyomásmérésre stb.

Hagyomány szerint a műsor végén megkínáltuk a kedves jelenlévőket. Zsíros kenyeret, kenyérlángost, szörpöt, fröccsöt készítettünk, melyhez a jó bort, Joó-Kovács
Balázs alpolgármester úr ajánlotta
fel, és meglepetésként jó házi pálinkával kínálta az ünneplő közönségnek. Köszönjük neki!
Köszönjük mindenki támogatását,
segítségét hozzájárulását, mindent,
amit tett azért, hogy a rendezvény
létrejöhessen mindannyiunk ked-
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vére, örömére. Külön köszönjük a
zsíros kenyér készítők és a kínálók
munkáját.
Ez alkalommal is készült egy közös
fotó az együtt töltött ünnepi délután emlékére.
De ezzel még nem ért véget az est.
A kínálást követően kedves ismerős
érkezett, Kovács Zoltánné Krisztina
népzenésznek örvendhettünk, aki
citerával kísért népdalcsokrot adott
elő nagy sikerrel. Köszönjük az igényes szép előadást, reméljük, más-

kor is ellátogat hozzánk. Folytatódott a mulatság, további sztárvendégek érkeztek. Szász Kati és Kóbor
Tamás, a pesti zenés színpad énekművészei Délibábos Hortobágyon
című fergeteges operett és népdal
műsora zárta az estet. A kiváló előadást együtt énekléssel és szűnni
nem akaró nagy tapssal köszönte
meg a lelkes közönség.
Ezzel fejeződött be az augusztus
20-i ünnepség a Tájház udvarán.
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Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével rendezvényünket, és együtt ünnepelt velünk. Ez a nap - az államalapítás és
az új kenyér ünnepén túl - az összefogás, összetartozás, kicsiny településünkhöz való ragaszkodás érzését kívánta erősíteni.
Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület
elnöke

Jászboldogháza legszebb kertjei 2022
Lezárult a legszebb konyhakert pályázat, az eredményhirdetés is megtörtént augusztus 20-án a Tájháznál rendezett ünnepségen. Négy kategóriában 12 kert indult a versenyen. Minden kategóriában egy kert kaphatott
helyezést.
1. Közösségi kert kategória
A Mesevár Óvoda kertje kapta az első díjat.
A gyermekek környezettudatos nevelésére nagy hangsúlyt fektetnek. A sok virág mellett kis zöldségeskertek is
megtalálhatók, valamint a madarak etetéséről, itatásáról
is gondoskodnak. Az udvaron helyet kapott a komposztáló láda is.

2. Zártkert kategória
Buzáné Gugi Bettináék kertje lett a kategória győztese.
Bio-kertészkedést folytatnak, és tudatosan gazdálkodnak, kertjükben mindenfajta zöldségnövény megtalálható szakszerű váltásban.

4. Normál kert kategória
Bóta Mizsei Istvánnéék kertje nyerte a kategória díját.
A szép, rendezett kertben a fűszer- és zöldségnövények mellett a lugas körte és a szőlő is megtalálható.
Külön említést érdemel a portán található rend és tisztaság.

3. Mini kert (50 m2 alatt) kategória
Baranyi Nagy Bernadették kertje került az első helyre.
Kertjük a kis terület ellenére az emberek, a madarak
és a növények számára ideális élőhely.

A győztesek oklevelet és a kertészkedéshez kapcsolódó ajándékot vehettek át.
A négy első helyezetten kívül a versenyben részt vettek:
Joó-Kovács Balázsné
Palyáné Bazsó Anita
Matók Dezsőné
Nagy István
Sass Zoltán
Baráth Endréné
Eszes Jánosné
Bazsó József
A zsűri úgy döntött, hogy a versenyben résztvevő valamennyi kerttulajdonosnak oklevéllel és jelképes
ajándékkal köszöni meg, hogy kertjüket felkészítették
a zsűrizésre.
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A tápiószelei Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési
Központ 12 db könyvet ajándékozott a verseny résztvevőinek, melynek címe: Vetőmag-önellátás a gyakorlatban.
Az értékelésnél - a pályázat feltételeit figyelembe véve
- nem feltétlenül a szemmel láthatóan legszebb kertek
kerültek az első helyre. A környezettudatos kertművelés ugyanúgy előnyt jelentett, mint a madárbarát eszközök elhelyezése vagy a saját vetőmag megtermelése. A tudatos növénytársítások, a vegyszerek használatának mellőzése, a komposztálás, a talajnedvesség
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megőrzése talajtakarással, mind-mind értékelendő
feltétel volt.
Az értékelést végző zsűri tagjai: Matók Pálné, Berczeli
Ildikó, Fózer Balázs, Hegyesi József és Szűcs Gergely,
valamint Szemes-Csecselics Hajnalka, a pályázat koordinátora nevében gratulálok a díjazottaknak és a verseny valamennyi résztvevőjének. További eredményes
kertészkedést kívánunk.
Szűcs Gergely

BOLDOGBT
Kispál Albertra emlékezve
Kispál Alberttól (1941-2022), egy régi kedves egyesületi
tagunktól búcsúztunk. A Sors ellen tenni nem tudunk.
Amit vállalunk, hogy őrizzük, ápoljuk az emlékeket.
Kispál Albert és Versegi Ilona legidősebb gyermekeként
született. Húgával, Ilonkával és öccsével, Sándorral Portelek határában, a Kispál soron gyerekeskedtek. Felnőtt
életét a városban élte, az iparban helyezkedett el, de
mindig nosztalgiával beszélt gyerekkoráról, a tanyasi
életről. Az „Emlékek a boldogházi tanyavilágról” c.
könyvben a tanyai élet szokásairól, a megfigyelésekről,
jóslásokról írt.
A jászberényi Hűtőgépgyárban tanulta a szakmát, majd
nyugdíjazásáig a gyár hűséges dolgozója volt. Feleségével, Bathó Rozáliával Jászberényben éltek, felneveltek
két leánygyermeket, és együtt örültek az unokáknak.
Végtelenül nagy boldogság töltötte el, hogy megélte a
dédunoka születését. Bevallása szerint hatalmas erőt
adott neki a pici dédunoka.
1947-1951 között a sóshidai iskola tanulója volt. A sóshidai emlékhely felavatásakor szeretettel beszélt a szigorú, de igazságos tanító bácsijáról, Tömör Károlyról.
A felső tagozatot a porteleki iskolában végezte. Erről írt
a „Maradjon meg emlékezetünkben” c. könyvben.
Kispál Albert 2006 óta volt egyesületünk tagja. Nagyon
kötődött szülőföldjéhez, gyerekkori barátaihoz. Amíg
egészsége engedte, ott volt minden rendezvényen.
Hálásak vagyunk, hogy köztünk volt, hogy barátunknak
tudhattuk.
Kedves Albert! Hősiesen küzdöttél, amíg tudtál. Nyugodj békében. Életed nem múlt el nyomtalanul. Több
kiadványunkban itt maradtak írásaid, emlékek, fotók
őrzik múltad.
Veliczkyné Koncsik Ilona

Bemutatkozó
Gazsi Istvánné sz: Simon Margit
Alattyán községben születtem a háború
közepén 1944 évben. A háború után a
községben munka nem volt, ezért a szüleimmel átköltöztünk Jászboldogházára,
ahol édesapám a vasútnál helyezkedett
el. Édesanyám a helyi tsz-ben, később a
Radiátorgyárban dolgozott.
Jászboldogházán előbb a Gaál tanyán

albérletben laktunk, majd a faluban építettünk házat. Jól beilleszkedtünk az iskolába testvéremmel, Piroskával. Jó szomszédokra, és mondhatom szinte az egész
faluban jó barátokra leltünk. Kiemelném a
Menyhárt tanárházaspárt az iskolában,
akik szorgalmazták a továbbtanulásomat.
Először a Lehel Gimnáziuba, végül a nővérem után a Szolnoki Vásárhelyi Pál Szakközépiskolába kerültem. Mint vasutas gyerek, ingyen utaztam a vonaton, mint jó
tanuló ingyen étkezést kaptam a középis-
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kolában — a jelen szociális ellátások ismeretében jelzem ezeket.
A középiskola elvégzése után dolgozni kezdtem Jászberényben, és levelezőn tovább képeztem magam.
Jelenleg is Jászberényben élek. A Jászsági Építőipari
Szövetkezetnél volt utolsó munkahelyem közel 20
évig, ahol főkönyvelő voltam, de a rendszerváltozás a
szövetkezet felszámolását hozta.
Két fiam van, akik egyetemet, főiskolát végeztek. Hét
unokám okosak, szépek, jó tanulók. 50 éves házasság
után férjem sajnos meghalt. Egész életemben mozgalmasan éltem, sokat utaztam, jó barátok, kollégák, ismerősök, családom vettek és vesznek körül.
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2006 óta vagyok a BOLDOGBT Egyesület tagja, sajnos
rég nem tudtam az összejöveteleken részt venni, remélem, hogy sikerül az idén „haza” látogatni és találkozni régi ismerősökkel.
Visszagondolva életemre, kemény, nehéz életem volt,
de ma sem lenne jobb.
A mellékelt fényképek a régi jó közösséget jelképezik.
A
fehérköt ényesek
tsz-vacsorán
t örténő
„felszolgálók”, a másik kettőn a Csipkerózsika szereplőgárdája látható. A negyedik fotón Jász Világtalálkozón vagyunk nővéremmel és boldogháziakkal.
Sajnos mára már sok a „hiányzó”- de szívesen visszaemlékezem ezen időkre.

Gazsi Istvánné, született Simon Margit

Hírek a tűzoltók életéből
Itt a nyár, a folyamatos változások ideje. Látjuk magunk körül, hogy ilyen mértékű aszály és szárazság emberemlékezet óta nem volt. Sajnos ennek köszönhetően az idei év legmozgalmasabb szakaszában vagyunk,
és félek, hogy nincs még vége. Legutóbbi újságcikk óta
augusztus közepéig összesen nyolc tűzesethez riasztottak bennünket. Égett az árok, a tarló, a gyep, a nádas,
a szalmabála és egy egész mező is. Személyi sérülés
nem történt, komolyabb károkat meg tudtunk előzni.
Így NEM égett le: búzatábla, repcetábla, szénatároló,

vasúti pálya, pulykatelep. Megóvtunk több természetes területet, gyepet is, amely búvó- és óvóhely ebben
a szárazságban sok élőlénynek. Persze ehhez a sok tűzesethez nem csak mi vonultunk, hanem a hivatásos
szervek is, akiknek ezúton is köszönjük. A hét tűzesetből egy nem a mi területünkön volt. Újszásznál a vasúti
pálya mellett 200 ha szakaszon, darabokban égett a
töltés melletti bozótos, fás, füves terület. Jászberény,
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Szolnok, Heves, Cegléd, Kecskemét, Hatvan hivatásos
egységei mind oda lettek hívva, de akkora volt a veszély, hogy szóltak a környék önkéntes tűzoltó egyesületeinek. Így kerültünk oda mi is. Tápiógyörgye ÖTE-vel
közösen felszámoltunk több tűzfészket, amelyet az
erős szél folyamatosan újragyújtott. Megnehezítette a
munkánkat az erős füst is, de bajtársaimmal sikeresen
elvégeztük a ránk szabott feladatokat. Miközben oltottunk, a saját területünkre is kaptunk egy riasztást.
Égett a pulykatelep mellett a gyep nagy terjedelemben. A helyszínen hat gépjárműfecskendő és egy vízszállító jelent meg. Hatalmas erő, bátorság, kitartás
kell ehhez a munkához. Én mezei tanárként minden
egyes vonuláskor látom, érzem, hogy a tűzoltók hivatásukat követve megelőzik a nagyobb bajt, tűzben,
sárban, füstben. Kérem, becsüljük és segítsük a munkájukat. Sajnos a sok tűzeset a szárazságtól, emberi
mulasztásból ered. De az utolsó tűzesetek körül gyanús autó is járt a területen. Nincs még bizonyíték arra,
hogy szándékos gyújtogatás okozta a tüzek egy részét,
de itt is felkérem a környék lakóit, hogy nyitott szemmel legyenek, és ha gyanús mozgásokat látnak, esetleg
önök jelentik be a tüzet, mindenképp említsék a 112-n
ezt is. Saját véleményem erre csak annyi, aki erre vetemedik, hogy a legnagyobb szárazságban szántszándékkal gyújtogat, az válasszon magának új hobbit, mert
ezzel élőlények százait, ezreit veszélyezteti, sőt ami a
legrosszabb, hogy emberéletek, vagyontárgyak, tulajdonok, egy élet munkája mehet tönkre.
A tűzoltás mellett egyéb dolgokat is csináltunk. Óvodánk udvarán egy veszélyessé vált fát vágtunk ki. Óvodavezetőnk megkért minket arra, hogy a betegségtől,
kártevőktől gazdag fát vágjuk ki az udvaron. Még ha a
fa fele élt is, egyre jobban romlott a fa állapota. Nem
hagyhattuk, hogy véletlenül egy alatta játszó kisgyermekre essen egy száraz ág. Láncfűrészekkel, kézi szerszámokkal megoldottuk a problémát. Ezenkívül a Jászság legnagyobb fesztiváljára, a Zsír on the Fest-re voltunk hivatalosak, ahol a tűzijáték ideje alatt biztosítottuk a terület tűzbiztonságát.
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A végére pedig az egyik legfontosabb kéréssel érkeztem. Tudom, tudom, mostanában mindig leírom, de
kérni szeretnénk mi is. Mi egy kis település vagyunk,
rengeteg jó szándékú, dolgos, segítőkész emberrel.
Nem vagyunk egyformák, vannak hibáink. DE ami öszszeköt minket, az a településünk, Jászboldogháza.
„Gyüttmentként” elmondhatom, hogy örülök, hogy
ide vezetett a sors. Megszerettem a települést, a benne élő embereket, családokat. Sokat járok munkámból
adódóan más településeken. Örömmel mondom mindig el, hogy Jászboldogházáról érkeztem. Aki nem járt
még itt, mindig azt kérdezi, hogy BOLDOG emberek
lakják? Én azt mondom, hogy igen. Hiszen ezt látom,
sokan keresik falunkat, sokan költöznek ide, itt telepednek le, ide alapítanak családot. Összeköt bennünket. Településünk régen, erősen összetartó közös
munkával előre haladó volt. Ebből az összetartozásból
kérünk mi is. Segítségre van szükségünk. Ahhoz, hogy
továbbiakban is el tudjuk látni településünk környezetében a katasztrófák felszámolását, legyen az tűzeset,
baleset, viharkár, egy új, magasabb szerállást kell építenünk a meglévő mellé, hogy a gépjárműfecskendőnk
elférjen. Ehhez elsősorban önkéntes munkára, másodlagosan pénzre van szükségünk. Nyertes pályázatunk
az építőanyagok egy részét fedezi, de a megnövekedett árak miatt ez már sajnos nem elég. Ha nem tudjuk elkezdeni idén, akkor vissza kell adnunk 6 millió
forintot! Minden segítséget fogadunk! Szakmunkára
lenne a legnagyobb szükségünk. Kőműves, ács, villanyszerelő, burkoló, segédmunkás mindenki jöhet. Építsük fel közösen ezt az épületet, legyen ez egy újabb
siker kis falunk életében. Mutassuk meg gyermekeinknek, unokáinknak, hogy van erő bennünk, és a közös
ügyért tenni is hajlandóak vagyunk úgy, mint ahogy azt
a munkánkban, hivatásunkban tesszük. Segítsenek
bennünket, hogy a továbbiakban mi is segíteni tudjunk!
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!”
Készítette: Szendrei Péter

Interjú Baranyi Bélával az egyik Jászboldogháza Községért kitüntetettel
Örömmel hallottuk a hírt, hogy Baranyi Béla parancsnokunk két évtizedes
önkéntes munkája, elkötelezett hivatástudata, hozzáállása érdemeként
2022-ben elnyerte a Jászboldogháza
Községért kitüntető címet. Egy interjú
keretében ki is faggattam.
Mesélj magadról, kérlek, sok az új lakó nálunk, van aki még nem ismer.
Mielőtt belekezdek a történetembe
szeretném megköszönni azoknak az
embereknek a jelölésem, akik úgy gondolták, hogy méltó lehetek a Jászboldogháza Községért kitüntető díjra!
Nagy megtiszteltetés ez számomra!
Egyben szeretnék gratulálni a díjazottaknak, Veliczkyné Koncsik Ilona aszszonynak a Jászboldogháza Díszpolgára díjhoz és a
Jászboldogháza Községért díjban részesült Eszes Zoltán
Úrnak is!

1973-ban születtem Jászberényben.
Édesapám
a
Lenin
MGTSZ-ben
Négyszálláson juhtenyésztőként dolgozott, majd a közelebbi Állami Gazdaságban a vetőmagüzemben. Otthon mindig
tartottunk állatokat, szarvasmarhát, sertéseket és számos baromfit, természetesen volt nagy kertünk is, ahol volt egy
kicsi sarok az én kis kertemnek is. Ezek a
kora gyermekkori élmények meghatározó hatással voltak az életemre. Majd
Tőtevényről költöztünk Meggyespelére.
A jászberényi Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában végeztem el
a nyolc általánost. A Klapka György Ipari
Szakmunkásképző iskolába jelentkeztem
autószerelő tanulónak. A nyári gyakorlatot már Jászboldogházán töltöttük osztálytársammal a
helyi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
autószerelő műhelyében. Későbbi bajtársaim kezei
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között tanultam a szakma csínját-bínját. Amit még akkor nem tudtam, hogy a műhelyben Szűcs Gergely
(egyesületünk volt elnöke), Káposztás István
(gépkocsivezető, szertáros) Oláh Kálmán műhelyfőnök
(volt parancsnokhelyettes) Bakki József (volt parancsnok), Kocsis Imre bácsi, Szűcs Béla, Bajor Zoltán, Nagy
Mihály, Dudás Zoli (ROKI). Az egyesület magját alkotó
önkéntes tűzoltók többsége a TSZ műhelyeiben, telephelyein dolgozott szerelőként, traktorosként vagy éppen menetirányítóként. Így aratási szezonban az egyesület Csepel D-350-es gépjárműfecskendője is az autószerelő műhely mellett állt készenlétben.
A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után jelentkeztem szakközépiskolába, ahol megismertem a páromat Andreát. 1995-ben megszületett Andrea lányom
(emlékezetes születésnap- a kórházból hazajövet a
berényi fecskendő előttem fordult Jánoshida felől a
falu irányába, én meg utána eredtem, hogy lássam
hová sietnek). Fanni lányom 1998-ban született. Párom és magam is munka mellett képeztük magunkat,
ami nem volt egyszerű, de a kitartás célra vezető volt.
Biztonságszervező lettem 2004-ben, majd ismét padba
ültem, 2018-ban mezőgazdasági technikus képesítést
szereztem. Párom Szarvason, óvodapedagógus szakon
végzett, majd Kecskeméten és Debrecenben szerzett
szakirányon további diplomákat. Jelenleg községi óvodánk intézményvezetője. 1993 óta a mezőgazdaság
meghatározó szerepet tölt be az életemben, jelenleg
kis családi gazdaságunkat működtetem dacolva az időjárás és a piac hektikussága okozta kihívásokkal.
Milyen önkéntes munkát végzel a településünkért?
Önkéntes tűzoltó és polgárőr vagyok. Viszont ahol tudok, segítek. Fontos megjegyezni, hogy munkánkat
teljesen ingyen, juttatások nélkül végezzük. Nem kapunk érte pénzt. Egyesületünket, önerőből, támogatásokból, felajánlásokból, adó 1%-ból tartjuk fenn.
Mióta vagy önkéntes tűzoltó?
Mindig vonzott a tűzoltóság, de egy időre az élet más
irányba terelt. Az első meghatározó „tűzoltós” élményem is -már fiatal szakmunkásként- a TSZ-ben ért.
Nyár volt, mindenki a határban dolgozott gépeken,
teherautón. Az autószerelő műhelyben csak ketten
voltunk Szűcs Gergely kollégámmal, amikor szólt, hogy
akarok-e tüzet oltani… -igent mondtam. Szirénázva
mentünk a már akkor is koros Csepel D-350-es tűzoltóautóval, mondanom sem kell, fülig ért a szám, és az az
adrenalinlöket, amit ott átéltem, meghatározó lett
abban, hogy ezt az önkéntes hivatást válasszam. Éreztem, hogy ez nekem való, ezt akarom csinálni, a bajban menteni, segíteni másokon. Az a meghatározó
első alkalom, az az érzés a mai napig bennem van,
amikor szirénázó fecskendővel robogunk a káresethez,
most azzal a különbséggel, hogy ma már én vezetem a
„nagy piros autót” és a beavatkozások alkalmával a
velem együtt vonuló bajtársamat is. Kb. tizenkét évnek
kellett eltelni, hogy ismét szembe jöjjön a lehetőség,
amit akkor már nem engedtem tovatűnni. Az akkori
polgármester, a polgárőrség elnöke és a tűzoltó egyesület vezetői szükségét érezték a falu tűzvédelmének
érdekében, hogy a tűzoltó egyesület megújuljon, új
erőre kapjon, ezért többségében fiatal polgárőrökből
szerveztek egy 13 fős csapatot 2004-ben. Még azon az
őszön elvégeztük a negyvenórás alapfokú önkéntes- és
létesítményi tűzoltó tanfolyamot Jászalsószentgyörgyön az ottani önkéntes tűzoltókkal közösen. A tanfo-
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lyam elvégzését követően jogosultak voltunk beavatkozásokra is, de még sok munka volt hátra, mire megszületett az együttműködési megállapodás a Jászberényi hivatásos tűzoltóság és a Jászboldogháza Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete között. Nehéz volt az
indulás, új korszak kezdődött az önkéntes tűzoltók
részére, új szabályoknak kellett eleget tenni úgy, hogy
eszközeink, fecskendőnk, védőfelszereléseink elavultak voltak. Nem volt műszaki vizsgás fecskendőnk,
nem volt biztosítása, védőruháink sem feleltek meg az
előírásoknak, nem volt tűzoltó védőcsizmánk, sem
sisakunk, Az akkori pályázati rendszer előnytelen volt
számunkra. 2009-ben lehetőség nyílt egy fő parancsnoki képzésen való részvételére, de nem igazán a
munkahellyel rendelkezők számára alkalmas időszakban voltak a képzési napok, havonta egy hét intenzív
képzés volt, tíz hónapon keresztül. Budapesten a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban voltak az elméleti és gyakorlati foglalkozások. Nehéz egy év volt, ennek esett áldozatul a megkezdett Mezőgazdasági- és
Élelmiszeripari Gépészmérnöki főiskolai tanulmányom
is. Sajnos a következő években nem indult a szak. Az
elmúlt 18 év során rengeteg áldozatot kellett hozni
mind tanulmányok tekintetében, mind anyagi vonatkozásban is. Sok lemondással, áldozattal járt a család
szempontjából is, de lényegében nem csinálnám most
sem másként, ha újrakezdhetném, csak egy picit
„finomhangolnám” a történetet. A családom támogatása nélkül nem tudtam volna elérni azt, amit ma magaménak tudhatok, igaz, ehhez a második családom, a
tűzoltó bajtársaim támogatására, segítségére is szükség volt. Nálunk, tűzoltóknál van egy alapvető nézet:
„Egy tűzoltó nem tűzoltó” legalább két ember kell,
hogy biztonságosan tudjuk végezni a feladatunkat,
beavatkozásaink során mindig figyelünk egymásra is.
Az elmúlt 18 esztendő sok szép pillanatot és küzdelmes időszakot is tartogatott számomra, ahogy az
egyesület számára is. Elindult az általános iskolások
számára a tűzoltószakkör 2008-ban, nagyon jó volt a
gyerekekkel foglalkozni, lelkesek voltak, érdeklődők,
szívták magukba a tudást. Lányaim is „szakkörösek”
voltak, büszke voltam és a mai napig is büszke vagyok
rájuk. 2010-ben ismét nagyobb létszámú önkéntes
tűzoltó- tíz fő- végezte el a tűzoltószertárunkban az
alapfokú 40 órás tűzoltótanfolyamot. Sikeresen rendeztünk meg két jászsági tűzoltóversenyt, egyesületünk fennállásának 60. évfordulója alkalmából 2009ben és a 70. évforduló alkalmából 2019-ben is az Önkormányzat és a Katasztrófavédelem és Megyei Tűzoltószövetség támogatásával. 2019-ben egyik álmom is
valóra vált, elkészült egyesületünk csapatzászlaja.
2010-ben a belvízzel küzdöttünk hónapokig, szinte
minden nap kint voltunk szivattyúinkkal, hogy csökkentsük a településre nehezedő belvíz okozta terhelést. Több pályázaton indultunk sikerrel, nagy pályázataink egyike volt, amikor az önkormányzatnál lévő kotrógépet nyertük, majd védőfelszereléseket és eszközöket sikerült beszereznünk. Az utolsó nagy pályázatunk
alkalmával teljesen sikerült felszerelni hat fő vonulós
tűzoltónkat egyéni védőfelszereléssel tetőtől talpig.
Szintén ebből a forrásból fűrészeket, átemelő szivatytyút és áramfejlesztőt is be tudtunk szerezni.
Már csupán egy nagy álmom van, hogy a szertárunk
bővítését meg tudjuk valósítani. Régi vágyunk, hogy a
gépjárműfecskendőnk beférjen a szertárunkba, na-
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gyon időszerű már, hogy méltó helyről tudjunk indulni,
ha baj van. Bővíteni szeretnénk szertárunk szerállását.
Ehhez nyertünk pályázati forrást is, de az időközben
elszabaduló építőanyag árak bizonytalanná tették a
megvalósulást. A pályázaton elnyert támogatási öszszeg már nem fedezi a megvalósításhoz szükséges
anyagiakat. Jelenleg támogatókat keresünk, hogy megvalósulhasson az álmunk. Pénzbeli és természetbeni
támogatást is szívesen fogadunk, hogy településünk
biztonságát a kor kihívásainak megfelelve tudjuk szolgálni. A mostani új csapattal is tovább folytatjuk a
munkát. Fontos megemlítenem nyolc embert, akik az
elmúlt 18 évben meghatározó szerepet töltöttek be az
egyesületünk életében. Bajor Zoltán, Kispál Tamás,
Papp Ferenc, Papp Gyula, Szász Attila, Szendrei Péter,
Szöllősi Gábor, Szűcs Gergely. Rajtuk kívül még nagyon

sokat segítették az egyesületünket, de ha mindenkit
felsorolnék, nem lenne elég egy oldal. Köszönöm nekik
is.
Hány riasztásra vonultál azóta körülbelül?
2004-től nézzük, akkor nagyon sok riasztáson voltam,
jobb kérdés az lenne, hogy hány riasztáson nem voltam. Voltak évek, amikor 30 felett volt a riasztások
száma, volt, amikor csak öt. Könnyen kiszámolható,
hogy több száz alkalommal mentem segíteni, és megyek amíg az egészségem, a családom, barátaim, bajtársaim támogatnak ebben.
Köszönjük neked, Béla! Kívánunk neked sok erőt,
kitartást, egészséget! Nélküled már nem létezne az
egyesület, te vagy, aki összetart bennünket!
Készítette:Szendrei Péter

Polgárőrség hírei
Községünket elég sűrűn látogatják hívatlan vendégek, akiket lakossági bejelentés segítségével a lehető leggyorsabban próbálunk elérni, és megérdeklődni tőlük, mit szeretnének a faluban. Találkoztunk már kéményseprős
brigáddal, külföldi rendszámú autóban 3 fővel, akik végig csengették az egész utcát, és a kapukat nyitogatták.
Számonkérésnél különböző dolgokról beszéltek, agresszívek voltak, majd a gépkocsi fotózása után sietősen távoztak.
Továbbra is figyeljünk, és járjunk nyitott szemmel, hogy a kellemetlen helyzeteket meg tudjuk előzni!
Köszönöm a jelentéseket, ha lehetőség van rá, a rendszámot is kérném feljegyezni.
Ígérem, igyekszünk a lehető leghamarabb megoldani az ilyen jellegű problémákat.
Üdvözlettel:

Polgárőr Egyesület Jászboldogháza
Ficzere József

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BÖLCSŐDE
Az iskolai nyári szünettel együtt intézményünkben is
elkezdődik a nyári élet. Bölcsődénkben immár másodszor köszönt be a nyár, és a tapasztalatok által elmondható, hogy a legkisebbek is imádják ezen időszakot.
Idén nyáron is az időnk nagy részét leginkább az udvaron és a szabad levegőn töltöttük, és a bölcsődei napirend is igazodott ehhez, amely azt segíti elő, hogy a
gyerekek minél több időt legyenek az udvaron, rengeteg mozgással, nap- és vízfürdővel és rengeteg olyan
játéklehetőséggel, amelyekre a nyár a legmegfelelőbb.

Ültetés a konyhakertbe
Természetesen az udvari játéktevékenységek mellett
számos kreatív foglalkozással próbáltunk kedveskedni
a gyerekeknek, akik nagy örömmel vettek részt ebben.
A festés, a rajzolás, a gyurmázás, a gyerekdalok közös
éneklése, bármilyen évszakban kedvelt elfoglaltsága a
kicsiknek. A gyermekeknek lehetőségük volt a nyár
adta zamatos gyümölcsök megkóstolására is, és számos élménnyel gazdagodtak a nyári hónapok alatt is.
Szeptembertől a Csibe csoport 5 új kisgyermeket vár,
így bölcsődénk teljes létszámmal (7 fő) folytatja működését. A csoportunkban maradt gyermekeknek további élményekben gazdag napokat, a bölcsődei nevelési
évet most kezdő gyerekeknek pedig könnyed beilleszkedést kívánunk.

Gyurmázás a csoportszobában

Nagy Lilla
Kisgyermeknevelő-gondozó
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Beszélgetés a Mesevár Óvoda és Bölcsőde vezetőjével, Baranyi Bélánéval
A kellemesen töltött nyári
szünet után augusztus végén
újra benépesült az óvoda.
Kezdődött a legkisebbek fogadásával,
beszoktatásával,
majd szeptemberben indult a
munka a csoportokban is.
Az ez évben 60 éves Mesevár
Óvoda és Bölcsőde vezetőjével, Baranyi Béláné Andreával
beszélgetünk az új nevelési év
terveiről, céljairól, a 60 éves
évforduló megünnepléséről.
Számodra nem állt meg a munka a nyári szünet kezdetével sem, az új óvodai év tervezése folyamatos
feladatod volt. Hogyan indult az új nevelési év a Mesevár Óvodában?
Amikor egy gyermek óvodába, bölcsődébe megy, az
hatalmas fordulópontot jelent a családnak. Kezdetben
a reggeli búcsú a legnehezebb, éppen ezért mi ezt próbáljuk megkönnyíteni. Amikor a kicsi belép a csoport
ajtaján, egészen más légkörbe csöppen, mint az otthoni. Éreznie kell a meghittséget, hogy örülünk neki. Erre
a rituáléra külön készülünk. Az is jellegzetessége a mi
ovinknak, hogy a gyermekek bármikor hozzáférhetnek
a játékokhoz, a rajzeszközökhöz. A gyermek tehát
tényleg kedve és igénye szerint választhat magának
szabadidős tevékenységet. A beszoktatást követő egykét hónapon belül kialakul egyfajta csoportdinamika,
különféle szerepeket vesznek fel az újdonsült ovisok. A
kisgyerekek egyedül is megtalálják a helyüket a közösségben. Minden életkorban más és más a társas kapcsolatokra az igény, temperamentumfüggő is. Kiscsoportban semmi problémát nem jelent, ha a kisgyerek
magányosan játszik a társai mellett, később kicsit segítjük a kapcsolatteremtést bátorítással, biztatással.
Általában csak időt kell nekik hagyni.
Idén nyáron sor került a Vuk csoport csoportszobájának felújítására. Az elvégzett munkák a következők
voltak: a régi padlóburkolat felszedése után aljzat betonozás készült, új burkolatot kapott a csoportszoba,
valamint festésre is sor került. Tavaly a másik csoportszoba volt felújítva, így szeptemberben szép környezetbe érkeztek a gyermekek.
Intézményünket leginkább a csapat- és személyorientált kultúra jellemzi. Mindannyian fontosnak tartjuk a
jó légkör megteremtését. A kollégák közötti összetartás erős, mindig számíthatunk egymás segítségére.
Intézményünkben 10 fő - 3 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 2 óvodai dajka, 1 kisgyermeknevelő,
2 bölcsődei dajka – dolgozik. A pedagógiai asszisztensek közül egy fő idén végzett óvodapedagógus szakon.
Stabil, biztos szakmai tudással rendelkeznek dolgozóink, amire érdemben építkezni lehet, és garanciája a
kiváló pedagógiai munkának.
Óvodai csoportunk száma 2, a Maci csoport 27 fővel
kezdte a szeptembert, a Vuk csoport 26 fővel indult,
majd januárra 30 főre bővül, mini bölcsőde csoportunk létszáma 7 fő.
Az elmúlt években történt változások az óvodák éle-

tét is jelentősen befolyásolták. Működtetek egy intézményként az általános iskolával, később társulási
formában, majd pedig 2015-től önkormányzati óvoda vagytok.
Mi a tapasztalatod, melyik működési forma a legoptimálisabb a munkátok szempontjából?
Községünkben 1962-ben létesült az óvoda. 1977-ben
adták át az új óvodai épületet. 2007-ig a helyi általános iskolával együtt működtünk, Mátyás Király Általános Iskola és Óvoda néven. 2007. augusztus 21-ével
társulási megállapodás jött létre Jászalsószentgyörgygyel a közoktatási intézmények közös fenntartására,
amelyhez később Tápiógyörgye is csatlakozott. Társulási formában 8 évig működtünk, közben változások
történtek.
Munkám során alkalmam volt megtapasztalni, mind az
önkormányzati, mind a társulásban lévő óvoda működési sajátosságait, és elmondhatom, hogy igenis van
előnye egy önkormányzati fenntartású óvodának, hiszen a fenntartó szívügyének tekinti az intézményt.
Mindent megtesznek fejlesztésünk érdekében. Fontosnak tartom a fenntartóval, a képviselő-testülettel való
jó kapcsolat ápolását.
Több mint egy éve mini bölcsődével bővült az intézmény. Hogyan hangoljátok össze a munkátokat?
2021. január 1-től megkezdte működését a mini bölcsődei csoport. Új nevünk: Jászboldogházai Mesevár
Óvoda és Bölcsőde. A mini bölcsődei egység egy csoportszobából és hozzá tartozó raktárból, egy öltözőből, egy mosdóból és egy saját udvarrészből áll. Az
óvodai és bölcsődei dolgozók részére közös öltöző,
teakonyha, iroda és játékmosó került kialakításra. Az
óvodával közösen szervezett programok megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek a bölcsődések is, a Mihály-nap, Mikulás, karácsonyi, húsvéti ünnepség, családi gyermeknap, egészségnap megszervezése közös feladat. Az oktatás-nevelési értekezleteket
is együtt tartjuk meg. Az óvodába menő gyermekeket
a leendő óvodapedagógusok meglátogatják a mini bölcsődében, és bábozással, mondókákkal örvendeztetik
meg a bölcsődéseket, vagy a kicsik átjönnek a kiscsoportba, és együtt tevékenykednek a délelőtt folyamán.
A közösségi térben megrendezett bábelőadásokat
együtt nézzük meg. Ezek a közös élmények nagyon
fontosak, mélyítik intézményünk óvodai-bölcsődei
kapcsolatát, és elősegítik a gyermekek óvodai beilleszkedését. Családias hangulatú, barátságos környezetben maximum nyolc három év alatti kisgyermek gondozását, nevelését biztosítja az intézmény.
Az óvodában megalapozott munka később az iskolában folytatódik, ehhez az együttműködés nagyon
fontos. Milyen a kapcsolatotok az általános iskolával?
A gyermekek iskolai életre való alkalmassá tétele az
óvodába lépes pillanatától kezdődő, folyamatos és
tervszerű, differenciálást és egyéni bánásmódot feltételező, komplex feladat, melynek célja, hogy minden
gyermek önmagához mérten optimális fejlettségi szintet érjen el. A szabad játék, játékba integrált irányított
tevékenységek, speciális megsegítések egyenlő hozzáférést, esélyt biztosítanak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az önmegvalósításra. Célja az
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óvodából az iskolába való beilleszkedés segítése, a
pedagógiai módszerek, eljárások összehangolása, közös hagyományrendszer kialakítása, formálása.
A kapcsolattartás formái között szerepel a volt nagycsoportos óvodapedagógusok látogatása az iskolában,
a gyermekek beilleszkedésének figyelemmel kísérése.
Feladatunk iskolalátogatás megszervezése. A tanító
nénit meghívjuk az óvodába, ismerkedik a gyermekekkel, bemutató foglalkozást tart a nagycsoportos óvodapedagógus, és az ünnepségek idején is bepillantást
nyerhet a gyermekek megismeréséhez.
A leendő tanító néni megismerésének lehetősége tájékoztató szülői értekezlet szervezésével történik. Minden évben meghívjuk az iskola intézményvezetőjét és
a leendő tanító nénit az évzáró-ballagásunkra, ahol a
búcsúzó ballagós gyermekek színvonalas műsorral készülnek.
Minden év új kihívás számotokra, hiszen új gyerekek
érkeznek hozzátok, új lehetőségek nyílnak meg előttetek. Az új nevelési évben hogyan jelenik meg a
munkátokban ez a nyitottság, alkalmazkodás az elvárásokhoz?
Továbbra is megtartjuk és továbbvisszük hagyományainkat. Itt gondolok a Mihály-napra, amelyet a játszótéren szoktuk megünnepelni, a Tök jó napunkat is várják
mindig a gyerekek, hiszen csodájára járnak a töklámpásoknak a faluban az emberek, igazi látványosság,
mivel sötétedéskor szépen világítanak az óvoda kerítésének betonoszlopain.
Korábban a járványhelyzet befolyásolta az óvodai életünket, az elmúlt évben azonban már meg tudtuk valósítani a programjainkat, és bízunk benne, hogy erre a
továbbiakban is lesz lehetőségünk. A szülőket is be
fogjuk vonni a programjainkba, nyílt nap keretében
tartjuk meg a rendezvényeinket. Rengeteg élményszerző sétát teszünk majd a községünkben, mellyel
bővítjük a gyermekek tudását.
A hagyományok megőrzése mellett azonban mindig
gondot fordítunk arra, hogy új dolgokkal bővítsük óvodánk életét a tehetséggondozás, a mozgásfejlesztés
és egyéb más területeken is.
Az óvodai létszám megkívánja, hogy egy harmadik
óvodai csoportnak a bővítésére kerüljön sor az intézményünkben. A polgármester asszony szívügyének
tekinti intézményünket, és remélhetőleg minél előbb
pályázat útján elkezdődhet a bővítés.
2022 az óvoda fennállásának 60. évfordulója. Hogyan készültök a megünneplésére?
Előreláthatóan november közepére tervezzük az ünnepi megemlékezést, amely nagy szervezési feladatot
kíván intézményünk dolgozóitól. Szeretnénk meghívni
nyugdíjas kolléganőinket és mindazokat, akik a 60 év
során az óvodában dolgoztak. Ünnepi műsort, kiállítást és kiadvány megjelentetését tervezzük. Utóbbiban többek között helyet kapnának egykori óvodások akik ma már szülők vagy nagyszülők - visszaemlékezései is.
Milyen segítséget vártok a volt óvodásoktól, szülőktől, nagyszülőktől, a falu lakóitól?
A Boldogházi Hírek előző számában közzétett felhívást
megjelentettük a Községi Önkormányzat honlapján is,
valamint próbáljuk minél több helyen feltüntetni kérésünket. Szeretnénk, ha megosztanák velünk egykori
óvodás emlékeiket, melyeket elküldhetnek az
ovoda.jaszboldoghaza@gmail.com e-mail-címre, de
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személyesen is behozhatják az óvodába 2022. szeptember 15-ig. Ezenkívül szívesen fogadunk kölcsönbe
fotókat és retro játékokat, melyek emelnék kiállításunk színvonalát.
Többéves munkátokat látva, úgy érzem, hivatásuknak élő, gyerekeket szerető, munkájukat odaadással
végző óvónők, daduskák végzik a Mesevár Óvodában
a mindennapi munkájukat.
Ez így van, pedagógusokként elkötelezettek vagyunk a
szakmai fejlődésben. Intézményünkben mindenki rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges képesítéssel, mellette fejlesztő tevékenységeket is elsajátítottunk, szakvizsgákat tettünk. Szívesen veszünk részt
a munkánk sikerét előmozdító képzéseken, továbbképzéseken, informatikai képzéseken.
Minden évben részt veszünk az őszi-tavaszi pedagógiai napokon. A nevelőmunkát segítő munkatársak dajkák, pedagógiai asszisztensek hatékony együttműködése példaértékű. Nevelőtestületünk hivatását szívből
szerető, sokoldalúan képzett, lendületes szakemberekből áll. Az elmúlt években több szakmai sikert értünk
el, megkaptuk a Zöld óvoda, a Madárbarát óvoda és a
Biztonságos óvoda címet. Ez évben pedig a Jászboldogháza legszebb kertjei pályázaton a közösségi kert kategóriában óvodánk kertje kapta az 1. díjat.
Nevelői szemléletünket az empátia, egyéni bánásmód, tolerancia, együttműködés, készségfejlesztés,
kreativitás, érzelmi biztonság jellemzi.
Végezetül Varga Domokos szavait idézve szeretném
kifejezni az óvodapedagógusi hivatás lényegét, amely
áthatja az intézményünkben folyó nevelőmunkát:
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét
És eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,
Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle!”
Konkoly Béláné
Az új nevelési évben szép környezet várta az óvodába
érkező gyerekeket
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Sport
Diákolimpiai Országos Döntő
Újabb országos siker!

Iskolánk tanulói a rákóczifalvi megyei döntőt megnyerve, kivívták maguknak a Pécsen megrendezésre kerülő
Diákolimpiai Országos Döntőn való részvételt.
Hosszú utat megtéve megérkeztünk, a szállásra, ahol
egyből regisztrációval kezdtünk, és teljes körű igazoltatáson esett át a csapat. Ezt követően egy színvonalas
megnyitón vettünk részt, ahol köszöntötték a csapatokat, és a helyi breakdance csapat bemutatót tartott
akrobatikus tánctudásából.

A keddi napon kezdődtek a csoportmérkőzések. Az
első összecsapáson a Csólyospálos Községi Általános
Iskola tanulóival játszottunk, ahol 4-2-re sikerült megnyernünk a mérkőzést (3 pont). A második meccsen a
Hajósi Szent Imre Általános Iskola következett, velük 00-ás döntetlen után a büntetőpárbajt 3-2-re nyertük
meg (5 pont). A harmadik ellenfelünk (a későbbi csoportgyőztes) a Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola volt,
akik ellen 3-1-es hátrányból 4-4-re hoztuk fel az eredményt, így újra büntetőpárbajra került sor. Most Fortuna elpártolt tőlünk, 3-2-re alul maradtunk (6 pont). A
csoportmérkőzések utolsó küzdelmét a Tardosi Vaszary János Általános Iskola tanulói ellen vívtuk. A rendes játékidőben 1-1-et értünk el, újra büntetőztünk. A
büntetők eredményétől függetlenül már tudtuk, hogy
az aznapi teljesítményünkkel a legjobb nyolcba kerül-

tünk. Sajnos a párbajt 3-2-re elveszítettük (7 pont).
Csoporteredmény:
1. Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola (11 pont)
2. Mátyás Király Általános Iskola (7 pont)
3. Tardosi Vaszary János Általános Iskola (6 pont)
4. Csólyospálos Községi Általános Iskola (3 pont)
5. Hajósi Szent Imre Általános Iskola (3 pont)
Legjobb nyolc között:
Mátyás Király Általános Iskola – Öreglaki Általános Iskola 1 – 3
Sajnos ezzel a vereséggel az 5-8. helyért folytathattuk
a küzdelmet.
Mátyás Király Általános Iskola – Vásárosdombói Általános Iskola 3 – 0

Ezzel a sikerrel kivívtuk magunknak azt, hogy az 5. helyért léphettünk pályára. A sors úgy alakította a versenyt, hogy újra a Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulóival kerültünk össze. A mérkőzés elején a kéki
játékosok diktálták az iramot, ők irányítottak, el is húztak 2-0-ra. Ezt megelégelve, csapatunk összeszedte
magát, és az utolsó tartalékokat elővéve a rendes játékidőben 2-2-re hozták az eredményt. Következett a
büntetőpárbaj, már úgy tűnt, megismétlődik a keddi
csata. Az első büntetőket mindkét együttes játékosai
elhibázták, de utána mi kettőből kettőt, míg ellenfeleink kettőből csak egyet értékesítettek. GYŐZTÜNK 3-2re, visszavágtunk, így miénk lett a 19 csapatos torna 5.
helye. Le a kalappal a csapat összetartása és munkája
előtt!
Ezzel az eredménnyel hírül vittük iskolánk nevét a
messzi Nyugat-Magyarországra!
Köszönöm A Boldogházi Gyermekért Közhasznú Alapítvány és a Jászberényi Tankerületi Központ anyagi támogatását és a Jászboldogháza Községi Önkormányzat
segítségét az autó kölcsönadásával.
Köszönöm továbbá a kísérők négy napon át tartó munkáját, a szülők lelkes bíztatását és percről-percre történő szurkolását! Megérte!
Tóth Pál
intézményvezető
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Ünnepélyes keretek között megnyitottuk a
2022/2023-as tanévet.
Személyi változások a következők: Lakatos Zsolt és
Bencsik Mária ebben az évben nem tanítanak iskolánkban. Örömmel fogadtuk a tantestületbe Szabó
Eszter tanítót, aki gyógypedagógus végzettséggel is
rendelkezik, illetve Kormos Laura tanító nénit.
Lőrikné Zsuzsa tanár néni 6 órában tanítja az angol
nyelvet.
A tanévet 170 tanulóval kezdtük, közülük 42 fő Jánoshidáról, 20 fő Portelekről, 3 fő Tápiógyörgyéről, 1 fő
Tápiószeléről, 1 fő Szolnokról, 3 fő Zagyvarékasról
érkezik hozzánk.
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Osztályfőnökök:
1. osztály: Koncsikné Orczi Andrea
2. osztály: Szabó Judit
3. osztály: Tóthné Simon Aranka
4. osztály: Gerhát Károlyné
5. osztály: Káposztás Istvánné
6. osztály: Schrengné Kurucz Emese
7. osztály: Dani Vid Károly
8. osztály: Szendrei Péter
Kívánok minden kollégának, dolgozónak és tanulónak élményekben gazdag, szép tanévet.

Új kollégáink
Szabó Eszter vagyok, Újszászon élek. 2002-ben végeztem a Jászberényi Tanítóképző
Főiskolán mint tanító, természetismeret műveltségi területen. 16 évig tanítottam
Újszászon, majd 4 évig Tápiógyörgyén a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában dolgoztam. Ez idő alatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejlesztő - differenciáló pedagógusként szakvizsgáztam. Férjemmel együtt két 12 éves iker kisfiút nevelünk.
Szakmai múltam során több oldalról megismerhettem a diákok sokszínűségét, napközis tanítóként, magyar- és természetismeret tanárként, de legfőképpen fejlesztő
pedagógusként. Közreműködhettem tehetségük kibontakoztatásában, hátrányaik
felzárkóztatásában, motiválásukban. Dolgoztam több területen is, többek között
Tápiógyörgyén a helyi óvodában végeztem fejlesztő munkát, az oda járó beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő kisgyermekeket segítve. Rendkívül fontosnak és eredményesnek tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, hiszem,
hogy a velük való együttműködés eredményeképpen érhető el a gyermek optimális
fejlődése.
Munkámat mindig is a gyerekek, a szülők és a kollégák iránti odaadással és szeretettel végeztem. Örömmel éltem a lehetőséggel, hogy tapasztalataimat ez évtől
Jászboldogházán, a Mátyás Király Általános Iskolában kamatoztathassam, és izgatottan tekintek az előttem álló feladatokra, amelyeket hasonlóan a korábbi, más iskolákban eltöltött évekhez, továbbra is igyekszem a tőlem telhető legodaadóbban és
legpontosabban teljesíteni.
Szabó Eszter
Kormos Laura Máriának hívnak, fiatal pályakezdő pedagógus vagyok. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán végeztem, ahol tanítói diplomát szereztem.
Egyetemi tanulmányaim során, többször végeztem a gyakorlataimat a
Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában, viszont ha korábbra tekintünk vissza, akkor az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, így igazán nagy öröm számomra visszatérni ebbe az intézménybe. Néhány szülővel
és gyermekeikkel már ismerjük egymást, hiszen immár 4 éve tanítok mazsorettet a mozogni vágyó lányoknak. A nyár folyamán is találkozunk a táncolni
vágyó gyermekekkel, hiszen már két éve nyári táborokat is szervezünk, ahol a
főszerepben a tánc áll, de mellette sok színes programmal várjuk a gyermekeket. Összességében elmondhatom, hogy a legjobb tudásom szerint szeretném
majd a tanulókat terelgetni az útjaikon.
Kormos Laura Mária

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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Volt egyszer egy osztálytalálkozó…
Hanyas vagy? 67-es? Akkor talán mi még félszavakból
megértjük egymást, hisz egy generációhoz tartozunk,
nem igaz?! Hanyas vagy? 67-es? Ma már lehet, hogy
nem szeretnéd, de mi – olykor szavak nélkül is – még
értjük egymást.
Emlékszel? Nemrég volt – épp csak 41 éve – hogy a
tarisznyád a válladra vetted… Igen, épp csak 41 éve
volt, hogy 1981 júniusában – akkor még – 29 fiatal,
önfeledt 14 éves ballagó fújta az „Egyszer véget ér a
lázas ifjúság …” című dalt. 2022-ben egy júniusi szombaton újra ezektől a diákoktól volt hangos az iskola. (A
járványhelyzet miatt 1 évet csúszott a találkozónk.)
Sajnos már csak 26-an vagyunk… Mizsei Jancsira,
Matók Tibire már csak megemlékezni tudtunk, és a
találkozó hetében kaptuk a hírt, hogy Sápi Bandi osztálytársunk is eltávozott…ők már az égi padokat koptatják… Végül 20-an jöttünk össze, 6 hiányzónk volt.
Nagy örömmel üdvözöltük egymást! Vannak olyanok,
akikkel nap mint nap találkozunk, de vannak, akikkel
évente egyszer vagy akár évek óta nem láttuk egymást. Persze nem volt kérdés, hogy ki kicsoda, az élet
vasfoga nem fogott még rajtunk olyan sokat. 4 órakor
kezdődött az osztályfőnöki óra. A hetesek jelentése
után szeretettel köszöntöttük meghívott tanárainkat:
dr. Pap Bélánét, Fodorné Fabríczius Teréziát, Fajka
Jánosnét. Sajnos kedves tanár nénink, Berkóné Etelka
néni is már az égi katedráról figyelt bennünket, Bazsó
Ernő és Puskás István tanár bácsik pedig nem tudtak
eljönni.
Természetesen nem hazudtoltuk meg önmagunkat… 4
órán át tartott az osztályfőnöki óra. Volt ebben minden: keserűség, bánat, öröm, boldogság és sok-sok
derű, kacagás. Összességében nagyon jó hangulatban
telt! Az óra után megemlékeztünk a temetőben is
azokról, akik már nem lehettek velünk.
A vacsorát a Művelődési Ház nyugdíjas termében tartottuk. Segítségünkre volt Zámboriné Éva néni, aki iga-

zi meglepetésként – a régi időkre emlékeztetve bennünket – a bejáratnál kérte a személyi igazolványokat
és szedte a „belépőket”. Nagyon jó hangulatú volt a
vacsora utáni időszak is: Hatalmas beszélgetések, viccelődések, emlékek idézése, nagy kacagások. Újból
nem hazudtoltuk meg magunkat, mert bizony-bizony a
bátrabbakra már rá is virradt, mire haza indultak.
Nagyon jól sikerült délután és este volt, s így szervezőként elmondhatom, hogy megérte a sok munkát, mert
jó volt látni, hogy egy időre elfeledte mindenki a gondját-baját, s egy estére legalább újra kisdiák lehetett…
Hanyas vagy? 67-es? Akkor mi félszavakból is értjük
egymást! Én azt mondom: 1981… te azt mondod: félszavakból is értjük egymást… Én azt mondom: jó volt…
te azt mondod: jó volt újra kisdiáknak lenni, és örülök,
hogy láttalak! Én azt mondom: 2022… te azt mondod:
még mindig értelek… félszavakból is értjük egymást…
csak mi…félszavakból…
Tóthné Simon Aranka

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!”

Bori Hanga
2022.06. 20.
Bori-Filkus Kinga
Bori Dénes
Arany János utca 10.

Korponay Anna
2022.07. 23
Korponay-Faragó Andrea
Korponay Előd
Tompa Mihály utca 16.

Pócz Vince
Gömöri Gréta
2022. 07. 24.
2022.07. 27
Unghi-Aranyi Szabina
Mala Ágnes
Pócz Zoltán
Gömöri János
Zrínyi u. 9.
Zrínyi Miklós u. 33.

Csík Bálint János
2022. 07. 28.
Nagy Noémi
Csík Roland
Bocskai u. 36/A

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak!
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Június utolsó hetében sikerült végre Jánoshidának megrendezni a XXVI. Jász Világtalálkozót. Ugyanis
Jánoshida már 2020-ban akarta megrendezni ezt a világtalálkozót, mely nem csak 2020-ban, hanem 2021ben is elmaradt a COVID 19 járvány miatt. A háromnapos rendezvény június 24-25-26-án volt megtartva. A
24-i megnyitón a különböző kiállítások megnyitása,
kultúrműsorok, koncertek voltak. A rendezvény fő
napja a 25-i szombati nap volt, amelyen 9 órakor dr.
Ternyák Csaba celebrálta a szentmisét a Keresztelő
Szent János születése templomban. Az Érsek Úr
predikációjában beszélt a jászok által fontosnak tartott szabadságról (redemptio). Kiemelte, hogy a jászok
évszázadok óta keresztények a magyarság keretein
belül. A szentmise után megkezdődött a jász és a Jászságból kirajzott települések felvonulása. A felvonulás
után a premontrei rendház udvarán gyűltek össze a
résztvevők. Az ünnepség hangulatát Sasvári Sándor és
leánya, Sasvári Léna lóháton előadott nagyszerű műsora alapozta meg. Ezután a köszöntők sora következett.
Először Eszes Béla, Jánoshida polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki bármilyen formában segítséget nyújtott a rendezvény megvalósításához. Dr. Vitályos Eszter, a rendezvény egyik védnöke, parlamenti államtitkár szólt a
jászokhoz, hogy ebben a felbolydult világban csak az
maradhat meg, akit erős gyökerek kötnek a földhöz, a
családjához, a környezetéhez, a közösséghez. A jászok
világtalálkozója ezekről a kötelékekről szól, ami összetartja őket. Pócs János, a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a polgármestereknek, akik az
elmúlt időkben vállalták és a jövőben is vállalják a világtalálkozók megszervezését. Kiemelte a jánoshidaiak
felkészülését, vendéglátását az idei ünnepen. Az ünnepségen dr. Dobos László, a világtalálkozó társrendezője, a Jászok Egyesületének elnöke ismertette a
„Jászságért Alapítvány” kuratóriumának döntését. Az
idei Jászságért díjat és a vele járó egymillió forintot
Süveges István lajosmizsei plébános részére ítélte oda.
A díjazott egészségi állapota miatt nem tudott a rendezvényen megjelenni, ezért a díjat egy másik alkalommal veheti át. Ezután osztották ki a Jánoshida Önkormányzata által alapított díjakat, akik között ott volt
Zámbori János emeritus jászkapitány, aki a ”Jánoshida
községért” díjban részesült. A következőkben Nemes
József leköszönő jászkapitány beszámolója következett, amelyben az elmúlt három év munkáját ismertette. Ezután került sor az új jászkapitány beiktatására,
melyben ismertetve lett az életútja, és kezdetét vette
a beiktatási ceremónia. Az új jászkapitány Szöllősi Sándor jánoshidai lakos, önkormányzati képviselő 2014óta. A közművelődés területén dolgozik a Művelődési
Intézet igazgatóságán mint módszertani referens. A
kapitányi eskü letétele után Hortiné dr. Bathó Edit
adta át a méltóság jelvényeket, és magára öltötte a
fekete nyakravalót, a zsinórozott, prémes bársony
mentét, a tollforgatós bársony süveget. Megkapta a
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kapitányi pecsétet, a bronz medáliát és a kardot, valamint a kinevezéséről szóló tanúsítványt. Ezután bort
ivott a jászkürt díszes másolatából a jászok, kunok és
minden magyar egészségére. Az új kapitány tiszteletére leadott ágyúlövéseket követően lóra pattant, és a
huszárok kíséretében ellovagolt az ünnepség helyszínéről. A beiktatási ceremónia után az időjárás esősre
fordult, és a szabadtéri színpad helyett a templomban
léptek fel a jászsági települések művészeti és hagyományőrző csoportjai, nem kis sikerrel.
Június 26-án vasárnap tartották a jánoshidaiak a templomi búcsút, a búcsúi szokásoknak megfelelően. Majd
a XXVI. Jász Világtalálkozó a „Staféta-bot” átadásával
zárult. Jövőre –2023– Jászdózsa rendezi a XXVII. Jász
Világtalálkozót június 30-án, július 1-2-án. A rendezvényre Baranyi Sándor, Jászdózsa polgármestere meg
is hívta a jelenlevőket.
Két év kihagyás után, ebben az évben sikerült
megrendezni a XVII. Hármaskerületi Kézi Aratóversenyt Szankon. Az aratóverseny időpontja július 1., a
helyszín Szankon a Kiskun Emlékhely. Mi az önkormányzattól kapott kisbusszal mentünk 9 fővel az aratás helyszínére. Az utazási idő 2 óra oda, és ugyananynyi volt hazafelé is. Megérkezésünkkor arató reggelivel
fogadtak, majd a nyilvántartásba vétel után vonultunk
ki az aratás helyszínére, ami közel volt az Emlékhelyhez. Az aratásra 20 csapat érkezett, ebből kilenc a Vajdaságból, 5 csapat volt a Nagykunságból, 5 csapat a
Kiskunságból és a Jászságot mi képviseltük 1 csapattal!!!! Az aratandó terület nagysága 80 négyzetméter,
amik előre ki voltak jelölve, és sorshúzással lett eldöntve, hogy ki melyiket aratja. Az aratás során a zsűri—
melynek én is tagja voltam—értékelte az elvégzett
munkát az alábbi szempontok szerint. Az aratási öltözetet, kötélkészítést a helyszínen, a kasza milyenségét
és más eszközök megjelenítését ( gajmó, gereblye, kaszaüllő, kalapács, kaszatakaró) kaszakalapálás, tarlómagasságot, tarlók tisztaságát, a kévék minőségét, a
csomók (keresztek) milyenségét. Külön értékelés tárgya volt a búzatábla szélén bemutatott arató reggeli,
amelyben sokféle étkezési anyagot mutattak be. A mi
csoportunknál ezt a feladatot Sziliczei Zoltánné látta
el. Az arató brigádokat a munka befejeztével finom
ebéddel fogadták (marhapörkölt, vaddisznópörkölt),
és jó ebédhez szólt a nóta. Az ebéd befejeztével megkezdődött az eredményhirdetés. Az első helyen a Kiskunfélegyházi Kiskunok végeztek. Második helyen a
Kunszentmártoni Nagykunok és a harmadik helyen
Jászboldogháza csapata végzett. A csapat tagjai: Fózer
Tibor kaszás, Makóné Esztike marokszedő, Tóth Béla
kévekötő, csomózó, Kobela Margit kötél készítő, teregető, aki a sofőr szerepét is ellátta. A boldogházi csapatból Fózer Tibor még egy különdíjat is kiérdemelt a
legidősebb kaszásként. Az arató reggelik is díjazva voltak. Az első helyezést a Zentai Papkéve csapata érdemelte ki, a második helyet a Haleszi Gazdakör Kiskunfélegyházáról, a harmadik helyezett pedig a Kunmada-
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rasi Honismereti Egyesület lett. Az eredményhirdetés
után még fogathajtó bemutató volt, de mi már azt
nem néztük végig, mert az út így is két órába telt hazafelé. A jelzett napon mindannyian jól éreztük magunkat, sok korábbi ismerőssel találkoztunk.
Július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepnapján
Szank volt a rendezője az új jászkun főkapitány beiktatásának. A fenti napon szabadtéri szentmisével kezdődött a program, melyet dr. Kiss-Rigó László szegedcsanádi püspök mutatott be, Kósa István szanki református lelkésszel közösen. A szentmise után Varga Ferencné, Szank polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki az összetartásnak. Ezután
Lezsák Sándor, Szank és a térség országgyűlési képviselője, az országgyűlés alelnöke az üdvözlő szavai után
bemutatta a Kunok Képes Lexikona című kiadvány első
példányát. A Mészáros Márta, a Kiskunfélegyházi Múzeum igazgatója és Nagy Molnár Miklós, a Karcagi Múzeum igazgatója által szerkesztett kötet azért jött létre, hogy a gyermekek megismerhessék az eredeti kun
kifejezéseket, szövegesen és képi ábrázolásban is.
Hangsúlyozta, hogy szeretnék a kötetet eljuttatni minden kun település iskolájába. Ezt követően az eddig
tisztséget viselő jászkun főkapitánynak, Győrfi Sándornak kellett volna beszámolni az eltelt három év mun-
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káiról,de nem tudott jelen lenni, és így Smuta Zsolt
korábbi jászkun főkapitány olvasta fel a három évben
végzett munkáját. Ezután Mészáros Márta mutatta be
az új jászkun főkapitányt. Ván Jenő volt a Kiskunság
első kiskun kapitánya 2005-ben Kiskunfélegyházán, és
ezt a tisztséget már kétszer töltötte be, mert Fülöpszállás is őt választotta meg 2006-ban. A kapitányi teendők ellátásában nagy rutinja és akaratereje is van. A
kapitányi eskü szövegét Patkós Zsolt a KKÖSz (Kiskun
Önkormányzatok Szövetsége) elnöke után mondta el.
Az eskü szövege után a tanúsítványt szintén Patkós
Zsolt olvasta fel, amelyben az elvárások vannak felsorolva. Ezután kapta meg a kapitányi kellékeket, nyakbavaló medált, a vállra való mentét, tollas sapkát, és a
díszkardot. Ezek után Ván Jenő megköszönte a bizalmat, és megígérte, hogy mindent el fog követni, hogy
újra a régi (COVID előtti) formájában működjön a kapitányi élet. Ezután Kósa István református lelkipásztor
Isten áldását és segítségét kérte a kapitány megsegítésére. Az esemény zárásaként az emeritus jászkun főkapitányok és a regnáló kapitányok koccintottak a színpadon. Így záródott az új főkapitány beiktatása.
Nagy Albert
jászkapitány

Bemutatjuk községünk fiataljait
Gömöri Ádám
Gömöri Ádám vagyok jászboldogházi
volt kérdés számomra, hogy itt
lakos, 1991-ben születtem Szolnohelyben. Sajnálatos módon kevekon. Jászboldogházán nőttem fel, a
sebb szabadidőm van, mint szeretcsaládom nagy része is itt él. Ide járném, így azt a családommal töltöm,
tam óvodába és általános iskolába is.
de szívesen pecázom is.
Szolnokon a Jendrassik György Gép2017-ben a munkámnak köszönheipari Technikumban érettségiztem
tően ismertem meg feleségemet
közlekedés szakon, mivel nem vonBirgés Katalint, aki 1997-ben Jászzott túlzottan ez a pálya a technikuberényben született, és itt is nőtt
mot már nem fejeztem be, helyette
fel. Érettségi után mérlegképes
belevetettem magam az életbe, elkönyvelői szakmát végzett, és ebmentem dolgozni.
ben is dolgozik, szabadidejét a jászSzámos helyen megfordultam, mivel
berényi Palotásy János Vegyessok területen el tudtam magam képkarban tölti.
zelni. Dolgoztam nagybátyámmal
2019-ben először Jászberényben
kőművesként, kapcsolószekrényeket
akartunk letelepedni és családot
gyártó gyárban, voltam a vasútnál
alapítani, mert mindketten BerényÁdám
mint pénztáros, de kertészként is
ben dolgoztunk, de most is a szídolgoztam. Végül az építőipar kötött
vemre hallgatva végül Boldogházán
le, ezért elvégeztem egy hideg-meleg
vettünk házat a Tompa Mihály utburkoló tanfolyamot, majd parkettásként dolgoztam cában. 2021-ben összeházasodtunk, majd még ebben
egy rövid ideig Németországban, ami szakmailag sokat az évben meg is született szemünk fénye, Gömöri Gréjelentett, de vágytam vissza Boldogházára, ezért vál- ta. Sajnos még nem sikerült beköltözni a teljes körű
tottam.
belső felújítás miatt, addig a szülői házban lakunk a
Idehaza sikerült egy olyan kőműves brigádba kerül- Rózsa utcában, de úgy érzem, hogy végül sikerült megnöm, ahol szintén sok mindent elsajátítottam, és sike- találnom a helyemet itt, Jászboldogházán.
rült kitanulnom a szakmát, végül ebben láttam a jövőmet. 2021-ben indítottam meg vállalkozásomat, nem
Gömöri Ádám
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Kohári Mónika
Egy futóközösség tagja is vagyok,
Kohári Mónika vagyok. 1985-ben
akikkel sokat sportolunk, és így motiszülettem Jászberényben. Születéváljuk egymást, és másokat is a mozsem óta Jászboldogházán éltem
gásra buzdítjuk. A lányom most lesz
egészen 2006-ig. Itt jártam óvodá8. osztályos, ő 5 éve mazsorettezik.
ba, iskolába, gyerekkorom meghaDávid 3. osztályos lesz, focizik és
tározó faluja volt Boldogháza, rentársastáncol. De még számos mozgás
geteg emlék fűz ide, amire a mai
lehetőség van mind felnőtt, mind
napig mosolyogva emlékszem viszgyerek számára. Párom egyéni vállalsza, és mesélek is a gyermekeimkozóként
dolgozik,
automata
nek. 2000-ben Mezőtúrra mentem
tűzoltóberendezésekkel foglalkozik.
továbbtanulni a Kereskedelmi SzakSűrűn járunk haza Boldogházára, hiközépiskolába, ahol 2004-ben érettségiztem, majd itt maradva további
szen még van kihez szerencsére, apukámhoz, Kohári Istvánhoz, illetve
2 évet, megszereztem a kereskedelmég gyerekkori barátaim otthon mami technikumi képesítést. 2007-ben
radtak, és itt alapítottak családot,
megszületett a lányom, Lili. Majd
akikkel a mai napig kapcsolatban ál2013-ban a fiam, Dávid.
lunk, és találkozunk is, ahogy az időnk
2019-ben megszereztem a pedaengedi. Szeretek hazajárni Jászbolgógiai asszisztensi képzést, majd
2021-ben
a
kézápoló
és
dogházára, mert hiába sodort el az
élet másfelé, nekem mindig a szülőműkörömépítő szakmát is elsajátífalum marad, amiről az árokszállási
tottam, amiben jelenleg is dolgozom. Párommal 2010 óta élünk Jászárokszálláson az- ismerősöknek is szívesen mesélek. A képünk is a Kosóta egyre több helyen veszem ki a részem, próbálok suth utcában lévő szülői háznál készült.
minél több emberrel, közösséggel együtt dolgozni, a
Kohári Mónika
helyi iskolában SZMK-s szülőként is tevékenykedek.

FIATALOK VÁLASZOLNAK...
Strandunkról sokan nagy elismeréssel szólnak, és szívesen látogatnak ide távolabbi településekről is.
Számodra, családod számára mit jelent ez a lehetőség, esetleg min változtatnál, hogy a következő
szezonban még kedveltebb legyen a helybeliek körében is?

Amikor a férjemmel 2020 januárjában megvásároltuk
Kossuth utcai házunkat, már akkor lelkesen terveztük,
hogy sűrűn kilátogatunk majd a strandra, hiszen milyen jó, hogy szinte csak néhány lépésre van tőlünk.
A strand rengeteget szépült, fejlődött azóta, hogy kislányként először voltam kint. Legkedvesebb általános
iskolai élményeim közé tartoznak az év végi, strandon
töltött „tesiórák”, amikor az egész osztály együtt
strandolhatott, és csak a miénk volt az egész terület.
Emlékszem, hogy már gyerekként is jártam a
jászboldogházi strandra. Ugyanakkor a felújítás után
még szívesebben mentem, egyre többször. Szívesen
töltöttünk el a családdal akár délutánokat is, miközben finomakat ettünk a büfében. A barátokkal is

Most már a kisfiunk pancsol a vízben, vagy épp szalad
a csúszdához lelkesen. Nagyon örülünk a szép játszótérnek és a kiépített járdáknak, ahol a kislányunkkal is
kényelmesen tudunk közlekedni a babakocsival. Jó
érzés besétálni a szép kapun, és végigmenni a gondozott virágok között. Remek lehetőségnek tartjuk a hétfő délelőtti ingyenes belépési lehetőséget a helyi lakosoknak. Ilyenkor több anyukával szoktunk találkozni,
jókat játszanak együtt a gyerekek a nyugodt környezetben.
Mivel sok kisgyermekes család látogatja a fürdőt, biztosan hasznosnak találnák egy baba-mama szoba létrehozását, ahol a piciket higiénikus körülmények között lehetne etetni és tisztába tenni. Illetve szerintem
jó ötlet lenne egy kisebb játszósarok/játszószoba kialakítása, ahol a nagyobbak néhány játékkal, mesekönyvvel hűsölhetnének, ha megunják a medencét. Mi is
szívesen adományoznánk erre a célra játékokat, könyveket.
Most búcsút intünk a nyárnak, és vele együtt a strandnak is. Jövőre újra találkozunk!
Szőllősiné Koncsik Barbara
gyakran szerveztünk oda közös programokat. A strandolás mellett részt vettem a legtöbb eseményen is. Itt
került megrendezésre a KO-MA Kupa, de falunapokat, éjszakai fürdőzéseket és a motoros találkozókat
sem hagytam ki egyik évben sem. Emellett 2018-ban
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volt lehetőségem kipróbálni magam, mint a
strand egyik dolgozója.
A pénztárban dolgoztam, ami remek lehetőség volt számomra. Úgy
gondolom,
hogy
a
jászboldogházi lakosok
büszkék arra, hogy egy
ilyen népszerű stranddal rendelkeznek. Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő időtöltést. A kisgyerekek tudnak pancsolni a kismedencében, az idősebbek nagyon kedvelik a melegvizes
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medencéket, és az úszni vágyók számára is található
nagymedence. Minden évben szerveznek gyerektáborokat. Ezek során a kemping résznek köszönhetően
van lehetőség még ottalvásra is. Az úszótanfolyamnak
köszönhetően a kisgyerekek helyben megtanulhatnak
úszni is. Véleményem szerint még színesebbé lehetne
tenni a strand életét olyan rendezvényekkel, ami a
fiatalok számára csalogató. Például az éjszakai fürdőzést egybe lehetne kötni különféle bulikkal minden
héten egyszer. Továbbá a foci és röplabda versenyek
mellett rendezhetnének úszóversenyeket is. A gyerektáborokhoz hasonlóan pedig lehetne szervezni ifjúsági
táborokat.
Klinkó Mónika

Kisgyermekes szülőként nagyon örültünk a kezdeményezésnek, hogy hétfőnként délelőtt ingyenes a fürdőzési lehetőség, és kizárólag a jászboldogházi lakosok számára nyitja ki a kapuit a strand. Nyàron több
alkalommal használtuk ki ezt a lehetőséget, nagyon
tetszett Laurának, hogy nyugodtan felfedezhette a
gyerekmedencét ismerős kisbarátaival.
Pár alkalommal hétvégén is voltunk a strandon, sajnálattal tapasztaltam, hogy a lubickolók elfoglaják a
medencét, örömmel venném, ha lenne egy kis rész
csak az úszók számára fenntartva a forgalmasabb időszakokban. Továbbá üdítő lenne nyári estéken egyegy alkalommal, ha lehetőség nyílna éjszakai fürdőzésre.

Összességében hálásak vagyunk a strandért – a környező falvakban páratlan –
hogy
lehetőségünk
van a faluban bármikor egy meleg napon
kisétálni és hűsölni
egyet a családdal.

A mai világban, mikor egyre többször és egyre hoszszabb ideig tartó kánikula, hőségriadó van a nyár folyamán, úgy gondolom, nagy öröm számunkra, hogy
egy olyan településen élhetünk, melynek van egy
strandfürdője. Kisgyermekes szülőként örvendetes
számunkra, hogy néhány perc sétával eljuthatunk a
strandra. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a valóban kicsi gyerekekkel azért nem olyan egyszerű kimenni a strandra, hogy csak felvesszük a fürdőruhát
és kész is. A legalapvetőbb felszerelések (száraz ruha,
törölköző) mellett a gyerkőcöknek szükséges lehet
úszógumi, játék is. Örömmel vennénk, ha a strandon
lennének vizes játékok, úszógumik, karúszók is egy
tárolóban, melyet használat után visszatehetnénk a

helyére. Egyébként régen volt rá példa, hogy néhány
játékot a pénztárnál lehetett kérni - ha jól emlékszem
-, bár ez rövid ideig működött. Tudjuk, ehhez az emberek megfelelő mentalitása, együttműködése is
szükséges. Az utolsó hetekben láttuk, hogy a csúszdánál a homokos részen ki van helyezve egy papírdoboz, melyben homokozó játékok voltak. Vannak olyan
személyek is, akik azt mesélték, hogy a régi öltözők
sokkal jobbak voltak, melyekben egy kis akasztó mellett ülő alkalmatosság is volt, ezekre még én is emlékszem gyermekkoromból. A műanyag kihelyezett napágyak nagyon jó célt szolgálnak, bár arra az esetre is
fel kell készülni, ha nincs ilyen szabad lehetőség. Kisgyermekkel például még a pelenkázás megfelelő körülményeit sem láttam teljesen kiforrottnak, de lehet,
hogy csak az én figyelmemet kerülte el. Óvodás korú
gyermekünkkel jelentkezhettünk az úszótanfolyamra,
mely helybéli gyermek lévén még kedvezőbb volt. Bár
sajnos egészségügyi okokból félbe kellett szakítanunk
a tanfolyamot. Többen jelezték, hogy esetleg az úszótanfolyam végét követően is szívesen vennék, ha lenne a nyár folyamán hetente egy-egy alkalommal egyegy ismétlő óra vagy játékos vízi foglalkozás.

Berczeliné Szabò Klára
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Boldogházi beszélgetések
A születésnapi köszöntők emlékek felidézésével válnak teljessé, emlékekkel, amelyek a múlt csodáit őrzik.
Egy 90 éves születésnap megünneplése pedig nem is történhet másképp, csak úgy, hogy felidézzük az évtizedek emlékeit.
Kocsis Imre bácsi július 1-jén ünnepelte születésének 90. évfordulóját.
A kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt 90 évre, és beszélgetésünk során emlékeket idézzünk.
Imre bácsi, születésnapod alkalmából ezúton is szeretettel köszöntelek!
Isten éltessen szerető családod körében, jó egészséget,
boldog mindennapokat kívánok Neked!
Életed sok-sok évtizedéből
idézzünk
most fel néhány
meghatározó emléket!

A falu akkor épült ki, mindenki kereste a helyét az új
életformában. Mi a feleségemmel mindig nyitott emberek voltunk, könnyen alkalmazkodtunk az új életünkhöz is, így nem volt nehéz megtalálni a helyünket
a faluban.

Kocsis Imre

Mindig büszkén emlegetted, hogy a tápiói tanyavilágból indultál. Mit jelentettek neked az ott töltött
évek?
A tanyavilág nagyon sokat jelentett nekem. A tápiói
tanyán születtem, ott töltöttem a gyerekkoromat,
ott nőttem fel. Minden fát, bokrot ismertem, a szüleimmel éltük a tanyai emberek nehéz, de annál sokkal
szebb, értékes emberi kapcsolatokat őrző életét. A
tanyai iskolába jártam, ahol igen szigorú eszközökkel
ugyan, de embert neveltek belőlünk.
Amikor 25 évesen megnősültem, feleségemmel, Terikével még három évig a tanyán éltünk a szüleimmel.
Apámmal gazdálkodtunk a földjeinken, és ez alatt az
idő alatt is nagyon sokat tanultam tőle.
Nem voltak könnyű évek, de a tanyai emberek között
szoros volt a kapcsolat, erős volt az egymás iránti
őszinte érdeklődés, és mindig megvolt közöttük a
segítő szándék is. Azok a kapcsolatok tartósak, maradandóak, meghatározóak az ember életében.
Szerettem ezt az életet, a tanyát, a földet, a jószágokat.
Ezek alapozták meg az életemet, és az ott töltött
évek emlékei kitörölhetetlenek maradnak.
Az új otthonotok a Szegfű utcában épült fel. A tanyán töltött évek után hogyan sikerült megszokni az
új életformát, beilleszkedni a falu életébe?
Az építkezés meglehetősen sok feladattal járt, mindent magunk csináltunk rokonok, barátok, ismerősök
segítségével. Lépésről lépésre haladtunk, majd 1960ban beköltöztünk az új házunkba, ahonnan sok minden hiányzott még, de már az otthonunk volt. A
szüleim a szomszédban, a feleségem szülei is ebben
az utcában építkeztek, így továbbra is együtt volt a
család.

Családi kép az 1960-as években
Imre fiunk innen járhatott iskolába, a feleségem és én
is a faluban dolgoztunk.
Aztán később tovább építgettük a házunkat, végül
egy modern, mindennel felszerelt, kényelmes otthonunk lett, amit azóta is nagyon szeretünk. A fiam az
egyetemi évek után Debrecenben maradt, ott alapított családot, azóta is ott él. Most többnyire ketten
vagyunk, és nagyon szeretünk itt élni.
Az Aranykalász Termelőszövetkezet meghatározó
pontja az életednek, 32 évet töltöttél itt. Hogy emlékszel ezekre az évekre?
A termelőszövetkezeti életforma új volt a boldogháziaknak. A téeszekbe kényszerítés kedvét szegte az
embereknek, de a boldogháziak mindig szorgalmas,
munkaszerető emberek voltak, tisztelték a földet, a
munkát, így ezt az akadályt is leküzdötték.
A termelőszövetkezetben végzett közös munka megkövetelte egymás tiszteletét. Hozzáértő, jó vezetőink
voltak, jó irányba vitték a gazdaságot. Ezt tükrözték
az elért eredmények is, amelyek országos elismerést
szereztek nemcsak a tagságnak, hanem Boldogházának is.
A növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezeket
kiszolgáló ágazatok összehangoltan működtek, ez
megalapozta a gazdálkodás sikerét. A kezdeti nehézségek után a virágzó ágazatok vitték előre a tagsá-
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got, látták az eredményeket, számíthattak a biztos
havi fizetésre, majd az év végi zárszámadás nagyobb
összeget jelentett a tagoknak. Lehetett erre számítani, lehetett erre építeni, és ennek alapján tervezhettünk. Biztos megélhetést jelentett a termelőszövetkezet tagságának.
Kezdetben növénytermesztési brigádvezetőként,
majd 1971-től a gépcsoport irányítójaként dolgoztam a gazdaságban. Akkoriban mindenki közösen
dolgozott a falunkért, ebben nagy szerepe volt a téesznek, és én is minden munkából igyekeztem kivenni a részemet. Ha gépekre volt szükség a faluban
valamilyen munkához, mindig megtaláltam a megoldást.
Ez az aktivitás jellemezte korábban is és jellemzi ma
is az életedet, hiszen mindig több területen is vállaltál plusz feladatokat.
Mindig nyitott voltam az emberek felé, könnyen teremtettem kapcsolatot, mindenkivel hamar megtaláltam a hangot.
Több évig tanácstagként tettem a dolgom a faluért,
az itt élők érdekében. Sok-

Tűzoltó szakaszvezető
1956-ban

Tűzoltó kitüntetésekkel
és emlékekkel
2019-ben

szor volt szükség arra, hogy meghallgassuk az embereket, és akár csak egy-egy jó szóval segítsünk.
Még a ’40-es évek végén kezdődött, hogy önkéntes
tűzoltóként tevékenykedtem. Ezen a területen is
próbáltam tenni a dolgomat, versenyeken vettünk
részt, az is egy jó közösség volt.
A tanyakutatás nagyon sokat jelentett nekem, mert
a tanyavilág az én világom volt, otthon voltam a tápiói, csíkosi tanyák között. Nagyon szívesen vettem
részt ebben a munkában, ami nem is munka volt számomra,
sokkal
inkább nosztalgiázás, az ott szerzett
emlékek felidézése. Örültem, hogy
segíthettem a tanyavilágról készült
szép kiadvány létrejöttében. Jó volt
felfedezni a régi
tanyák helyét, ezzel együtt újra élni
az emlékeket.
2012 - a tápiói kereszt
talapzatánál
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A tápiói kereszt felújítását nagyon fontosnak tartottad, majd pedig évekig szerveztétek feleségeddel,
Terikével a tápiói
búcsút.
A Tápió még ma is
nagyon sokat jelent nekem.
A kereszt felújítási
munkálataiban, a
szervezésben
örömmel vettem
részt, nagyon fontos volt számomra
az emlékek miatt
is. Az adakozók, a
hívek adományai
hozzájárultak
a
megvalósításhoz.
Kispálné Baranyi
Aranka volt a társam a szervezésben, vele tervezA szervezők álmai valóra váltak
tük, készítettük
elő a munkákat,
vagy végeztük az
éppen
aktuális
fizikai munkát.
Amikor elkészült
a kereszt és az
iskolai emlékkő,
elh a t ár o zt u k,
hogy a tápiói búcsú emlékét is
megőrizzük, hagyományt teremtünk, amit továbbadunk
az
utódainknak.
2012-ben BaraKöszöntő a tápiói búcsún
nyi Pistával indítottuk el a tápiói búcsú szervezését azzal a céllal, hogy a
tápiói embereket összetartsuk, teremtsünk lehetőséget a találkozásokra.
Öt évig szerveztük a búcsúkat, nagyon sok munkával
járt, de mindig öröm volt látni, hogy a volt tápióiak
milyen szívesen jönnek haza, akár az ország távolabbi részeiből is, és örültünk a találkozásoknak. A beszélgetések, az emlékek felidézése mindannyiunknak
sokat jelentett, a hangulatos összejövetelek többnyire nótázással folytatódtak, sokáig emlegettük ezeket
a találkozásokat.
Hosszú ideig voltál az Egyháztanács elnöke, örökös
tagja vagy a Szent Vendel Társulatnak is.
90. születésnapodon a társulat tagjai Őszentsége
Ferenc Pápa Apostoli Áldásával köszöntöttek.
Mit jelentenek számodra ezek a tisztségek, és hogyan éled meg a társulat részéről feléd irányuló
szeretetet?
Megtiszteltetés volt számomra, hogy az Egyháztanács
korábbi elnöke, Bazsó Elek bácsi felkért arra, hogy
folytassam a munkáját. Az Egyháztanács tagjaival
hosszú évekig dolgoztunk együtt, szerveztünk, gondoskodtunk a parókia, a templomkert rendben tartásáról.
Szent Vendel tiszteletének, a hozzáfűződő szokások-
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nak nagy hagyománya volt Boldogházán.
A
Szent Vendel Társulat tagjai ma is
őrzik ezt a hagyományt, gondját
viselik a szobroknak, összejöveteleket
tartanak
Szent Vendel tiszteletére.
Az egyházi képviselő-testület és a
Szent Vendel Társulat
munkája
összefonódik. A
Szent
Vendel
szobroknak patrónusai vannak,
A Szent Vendel szobornál
akik felelősek a
szobrokért, a környezetük rendben tartásáért, és az összejövetelek
szervezésében is szerepük van.
A tápiói gyökereimnek köszönhetően az én feladatom
a község központjában felállított, eredetileg tápiói
szobor patronálása, ami azért is nagyon fontos nekem, mert a Tápió, a tápiói tanyán töltött éveim ma is
meghatározóak az életemben.

Őszentsége Ferenc Pápa Apostoli Áldása
A születésnapi köszöntő, amellyel a társulat tagjai
készültek, nagy meglepetés volt számomra. Ez a felém áradó szeretet - nem titkolom - könnyeket csalt
a szemembe, nagyon meghatódtam.
Ferenc Pápa Apostoli Áldása nagyon sokat jelent ne-
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A születésnapi ünnepségen
kem. A hit számomra lelki békét, megnyugvást hoz az
életembe.
Nagyon megtisztelő, hogy a társulat tagjai ilyen szeretettel gondoltak rám.
Feleségeddel, Terikével mindketten sok éve nyugdíjasok vagytok. Hogy telnek most a mindennapjaitok?
Feleségem 31 éve, én pedig 30 éve vagyok nyugdíjas.
Korábban aktív nyugdíjas éveket éltünk. Terikével
sokat jártunk kirándulni, a Debreceni Virágkarnevál
nem múlhatott el nélkülünk. Tőserdőre, a Tisza parti
nyaralónkba is szívesen látogattunk, nyaranként sok
időt töltöttünk ott.
A feleségem nagyon szeretett színházba járni, rendszeresen részt vett színházlátogatásokon.
Szívesen találkoztunk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, összejövetelekre jártunk, és mindig szívesen fogadtuk a hozzánk látogatókat is.
Nagyon szerettük a kertünket, ápoltuk, szépítgettük,
gyönyörködtünk benne.
Ma már visszafogottabb életet élünk, ez magyarázható a korunkkal, az egészségi állapotunkkal. Többnyire
itthon töltjük a napjainkat, jó, hogy Imre fiunk sok
időt tölt velünk. Igyekszünk a mindennapokat hasznosan tölteni, és megélni minden apró örömöt.
Beszélgetésünk során átszáguldottunk az eltelt évtizedeken, és gazdag életutadból sok emléket felidéztünk.
Ha visszatekintesz az eltelt 90 évre, életednek melyik fejezetét tartod a legmeghatározóbbnak, és mi
volt a varázsa annak az életszakasznak?
Fiatalon úgy érzi az ember, hogy övé a világ. Úgy tűnik, nincs lehetetlen, minden akadályt le tudunk
győzni. Megvan az erő, amelyhez párosul az akarat,
és ez segít minden célunk elérésében. A munka, ha
szívesen végezzük, örömet jelent.
Ilyen évek voltak a termelőszövetkezetben töltött
éveim. A közös munka, az összetartás meghatározta
az életszemléletünket, mindig többet akartunk, mindig voltak céljaink, és tettünk is ezek eléréséért.
Sok munkával, igen kemény munkával teltek ezek az
évek, de készek voltunk megtenni mindent a családunkért, a munkánkért, a falunkért.
Szép évek voltak, az emlékükből sok erőt merítek ma
is!
Konkoly Béláné
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AZ ALKOT˘S ÖRÖME
„A festményeimmel azokat a titkokat szeretném megmutatni, amelyek nincsenek a szemünk előtt, de ha
szeretettel közelítünk felé, láthatóvá tudjuk tenni.” Velkeiné Pócz Ilona művésztanár hitvallása ez a szép gondolat. Alkotásaiból sokat megcsodálhattunk már a boldogházi kiállításokon, ahová több szállal is kötődik. 14 évig
tanított az általános iskolában, és egykori tanítványai közül többen választották ezt a szép hivatást. Ez alkalommal önálló kiállítását láthatjuk, melyhez boldogházi tanítványai munkáiból is válogatott.
minden munkát elvégeztem, és utána
65. születésnapod alkalmából Te adtál
gyakran leültem festeni. Mindig is erre
ajándékot: egy színvonalas válogatást
koncentráltam erősebben. A napi dolgok
a munkáidból, amit augusztus 10-én a
végzése közben gyakran az járt a fejemSzikra Galériában láthattunk. A megben, mit fogok a napokban tanítani a diányitón nem csupán az érdeklődés volt
koknak, és én mit szeretnék festeni. Ez
érzékelhető, hanem a szeretet, ami a
párhuzamosan futott az életem során. A
Jászság kiváló művésze mellett a Szeférjem és a két fiam igyekezett mindig a
mélyednek szól. Milyen érzések voltak
földön tartani, ők jelentették a stabilibenned?
- Nagyon ambivalens érzésekkel kétást.
Néhány éve kedves szavakkal emlékezszülök minden kiállításra. Bennem van,
tél az újság lapjain tanári pályád boldoghogy szeretném megmutatni magam, a
házi időszakára. Milyen emlékekkel és
képeim, de az is, hogy a képek nézegeérzésekkel készültél a boldogházi kiállítése közben minden kiderül rólam. Egy
tásra?
kicsit olyan érzés, mintha ruha nélkül
Velkeiné Pócz Ilona
állnék az emberek elé - ami lelkileg
- Nagy szeretettel gondolok vissza Jászboldogházára, és jó érzésekkel készültem
értendő. Ezzel együtt nagy örömmel
a kiállításra. 1980-tól 1994-ig tanítottam
készültem a kiállításra, és sok boldog
percet átéltem a kiállítás rendezése közben. Megható az általános iskolában. Közben születtek a fiaim, de
volt a sok kedvesség, a köszöntések. A családom min- akkor is kijártam rajzszakkört tartani. Sok kedves emden tagja jelen volt, édesanyám, a fiaim és az unoká- léket őrzök kollégáimról és a diákokról. Máig él az
im is. Az első csokrot, amit kaptam, édesanyámnak emlékeim között, amikor kifestettük az iskola előcsarnokát a Csodaszarvas legendáról, vagy amikor a műadtam, akinek nagyon sokat köszönhetek.
Különös egybeesés, hogy legfontosabb mesteremnek, velődési házban megfestettem egy színházi előadás
Lóránt János Munkácsy-díjas festőművésznek éppen díszletét. Felejthetetlen emlék, hogy itt volt az első
ezen a napon nyílt kiállítása Budapesten. Tőle nagyon önálló kiállításom, amire Matók István a község akkosokat tanultam.
ri vezetője kért fel. Később a Lehel Vezér GimnáziumSokat köszönhetek Szikra Istvánnak, aki figyelemmel ban több egykori kollégám és tanítványaim gyermekíséri a munkáimat, és ő rendezte a 60. születésnapi keit, unokáit is tanítottam. Figyelemmel kísérem diákkiállításomat is. Régóta jó a kapcsolatunk, sok osz- jaim útját, örülök a sikereiknek, boldogulásuknak.
tályt elvittem a galériába, ő pedig lehetőséget ad a Ezért is gondoltam, hogy az ő munkáikból is válogatok erre a kiállításra.
kiállításra.
Ég és föld között – ez volt a jászberényi kiállítás cíCsaládod már kicsi gyermekkorodban észrevette azt
me, ami sok mindent magában foglalhat.
a többletet, ami korai rajzaidat jellemezte, és támo- Idealista vagyok, és úgy érzem, egész életemben a gattak pályád során. Melyek voltak a főbb állomáföld fölött jártam egy kicsivel – lebegtem. Ez azt je- sok ezen az úton?
lenti, hogy a gyakorlati dolgokat mindig megcsinál- - Sáros András volt az első mesterem. Nagybátyámtam, rendes anya, rendes feleség próbáltam lenni, nak köszönhetően 14 éves koromtól jártam hozzá rajz

Ég és föld között (akvarell)

Szellőrózsa (olaj)
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szakkörre, ami nagyon sokat jelentett. Kivitt bennünket a határba, plen air módon festettünk, amihez a
könnyen kezelhető olajpasztellt használtunk. Később
jött az akvarell. Szeretettel gondolok Telek Béla művésztanárra, aki az általános iskola felső tagozatában
tanított. A Lehel Vezér Gimnáziumban Szántai Katalintól sokat tanultam. Akkor még nem gondoltam, hogy
majd az ő helyére kerülök. A Tanítóképző Főiskola elvégzése után egy évig Kartalon tanítottam. 40 év óta
tartó barátság fűz egy ottani kedves kolleganőmhöz,
Reginához. Egyik tanítványommal és az édesanyjával
is tartom a kapcsolatot – ezek életre szóló barátságok.
1980-ban férjhez mentem, és utána kerültem Jászboldogházára, ahol 1980-tól 1994-ig tanítottam. Ezt követően Jászberényben a Székely Mihály Általános Iskolában tanítottam. 1996-tól kerültem a Lehel Vezér Gimnáziumba, ahol nyugdíjazásomig tanítottam.

Fénysugár (akvarell)
Fontosnak tartottam, hogy képezzem magam. Két
gyermekem születése után az Egri Tanárképző Főiskolán tanultam. A Sors nagy ajándékának tekintem, hogy
éppen abban a három évben tanított ott Lóránt János,
aki meghatározó személyiség volt pályám során. 1999ben elvégeztem a Magyar Iparművészeti Egyetem vizuális kommunikáció szakát. Mindig nagyon érdekelt a
film világa, ezért sokat jelentett, hogy elvégeztem az
ELTE mozgókép-médiaismeret szakát. 2007-ben pedagógus szakvizsgát tettem. Minden új ismeret adott
valami fontosat, amit jól tudtam hasznosítani.
Bizonyára nehezen megfogalmazható, hogyan születik az alkotás. Megérint egy hangulat, egy táj, vagy
előre elhatározod, mit szeretnél megörökíteni?
- Mindkettő, de ez nem tudatos nálam. Van, hogy egykét órát sétálunk, nyitott szemmel járunk a városban
vagy a természetben, és spontán jön, mit szeretnék
megörökíteni. De bennem is mindig vannak témák,
tervek. Nagyon szeretek a szabadban alkotni. Az igazi
szabadság számomra azt jelenti, hogy kinn vagyok a
szabadban, ahol az egészre figyelek. Ez a kettő, a szabadság és a kerek egész nagyon fontos számomra.
Néha megkérdezik, hol a műtermem. Az igazi műtermem kinn a határban van, és a lakásnak azon a részén,
ahol éppen a legjobbak a fényviszonyok. Télen például
a garázsban van egy műterem rész, ahol olajjal szoktam festeni. Festés közben nem szeretek beszélni, nagyon fontos, hogy az adott pillanatra, az érzésekre
koncentráljak.
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Többféle technikával dolgozol, de az
akvarell áll legközelebb
hozzád.
Miért szereted?
- Az akvarell a nagy
szerelem. Az alkotásaimra jellemző
az alla prima – azt
jelenti egyszerre,
egy ültőhelyben.
Erre az akvarell a
legalkalmasabb.
Kevés idő kell hozzá, impulzív, a lendületes ecsetkezelés és a véletlenszerű és tudatos
kettőssége
van
meg benne. Ezek
az ambivalens érHóolvadás (akvarell)
zések rám is jellemzőek.
Talán
azért szerettem meg az akvarellt, mert gyors vagyok,
és mindig kevés időm volt festeni. Az olajfestés is izgat, de nem volt rá időm.
Laikusként számomra az a legjellemzőbb a képeidre,
hogy jólesik rájuk nézni. Örömet okoz a látvány, mert
valami kivételes harmónia árad a képekből.
- Talán erre is gondolhatott Szalay József művészettörténész és művésztanár, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke. Hídverőnek nevezett,
ami azt jelenti, hogy van a magas művészet, amit
kevesen értenek és az a fajta művészet, ami szeretne
érthetőbben megragadni valamilyen élményt. Szerinte
az én művészetem a kettő között van. Úgy véli, az akvarell technikájával magas szintre jutottam, és olyan
módon tudom kifejezni a gondolataimat, érzéseimet,
hogy érti a közönség.
Az egyesülettel az elmúlt 15 évben számos tanulmányúton vehettem részt. Bejártuk Európa csodálatos helyeit, láthattuk a lenyűgöző műemlékeket, melyekről
tanítottam. Hálás vagyok a Sorsnak, hogy volt erre módom, és több alkalommal a férjem is velem jöhetett.
Különleges élmény volt, amikor 20 éve Nagyné Koncz
Évával három hetet tölthettünk Szedáliában Missouri
államban (USA).
Két művészeti csoportnak is alapító tagja voltál. Milyen eredményeket értetek el?
- Buna Konstantin festőművész Karcagon, Berekfürdőn
szervezett alkotótábort az 1970-es évek végén. 1990ben átalakult az amatőr mozgalom, és megszűntek az
amatőr társulatok. Mi Nagyné Koncz Évával és néhány
ismerőssel arra gondoltunk, létrehozunk egy festő csoportot. Jászberényben mindig nagyon sok volt a művészettel foglalkozó ember, őket kerestük meg, és így
jött létre a 10-16 főből álló Berényi Műhely, ami nagyon összetartó közösséggé vált. 21 év alatt összesen
100 kiállítást rendeztünk. A 25. évfordulón a Városi
Könyvtárban, a 30. évfordulón pedig a Jánoshidán rendezett Jász Világtalálkozón volt kiállítás a képeinkből.
A Tónus csoport pedig az akvarell szeretetéhez kötődik. Amikor elvégeztük az Iparművészeti Egyetemet,
tízen – az ország legkülönbözőbb részéről – elhatároztuk, hogy alkotótáborokban fogunk találkozni. Lóránt
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János ebben is segítségünkre volt, ő javasolta az első
helyszínt Mezőtúron. Húsz éven át működött a csoport, az ország legszebb helyein tartottunk alkotótáborokat. Festettünk Győrben, Szigligeten, Zebegényben
és a Balaton-felvidéken is.
Alkotásaidban a jászsági táj, és benne a tanya ábrázolása különleges helyet foglal el. Nyolc éves korodig
egy peresi tanyán éltél. Mi az, amit onnan hoztál magaddal?
- Azt az értékrendet, ami a parasztembereket jellemezte. Ők – vallásukból adódóan is – a kerek, egész
világot látták, és a hit, a becsület nagyon fontos volt
számukra, és mindent tudtak a természet rendjéről.

Újjászületés előtt (olaj)
Nálunk, a 25-30 fős családban csupa ilyen ember vett
körül, ami nagyon sokat jelentett nekem. Nagyszüleim
tanyán éltek, Tábi István anyai nagyapámék a
felsőszentgyörgyi határban, Pócz János apai nagyapámék pedig a peresi tanyavilágban. Tábi nagyapám
nagyon karizmatikus egyéniség volt és igazi mesélős
nagyapa. Nyaranta 6-7 unoka nyaralt náluk, szigorú
volt, tartottunk tőle, de szerettük.
Ezek az emlékek, történetek felnőtt koromban jöttek
igazán elő, és szerettem volna megörökíteni szüleim,
nagyszüleim és az ott élő, kemény munkát végző nagyszerű emberek emlékét. Egy peresi búcsún jött a gondolat, hogy jó lenne könyvet írni az emlékeikből. Szabóné Taczmann Marikával közösen írtuk meg a könyvet több mint száz Pereshez kötődő ember emlékeiből. Nagy szeretettel fogadták, és jó érzés, hogy ilyen
módon emléket tudtam állítani azoknak, akiknek élete
példa a számomra.
Művésztanár. A szó jól jellemzi pályád, hiszen a művészi munkád szorosan kötődik a tanításhoz. Pedagógus pályádon mit tartottál a legfontosabbnak?
- Fontosnak tartom, hogy a mai rohanó világban a gyerekek meglássák a körülöttük lévő szépséget. Amikor a
tanmenetet megírtam, az vezérelt, hogy megtanítsam
a térábrázolást, a formák, színek összhangját. De valójában ezen túl mindig az élményszerűségre törekedtem. Gyakran kivittem a diákokat ősszel, tavasszal a
szabadba, ahol sokkal nehezebb a teret ábrázolni. Sokszor előbb elméletben elmagyaráztam például a perspektíva lényegét, utána a gyakorlatban már alkalmazni
tudták. Gyakran belevágtam új dolgokba, kockázatot is
vállalva sokféle dolgot kipróbáltam, amihez kreativitás
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kellett. A gimnáziumban számos folyosótárlatot szerveztem, ahol a környékbeli művészek mellett sok diák
kapott kiállítási lehetőséget. A legfontosabbnak azt
tartottam, amit Lóránt Jánostól tanultam. Ő sokszor
leült velünk, együtt festettünk, bemutatókat tartott.
Én is gyakran festettem együtt a diákokkal a táblánál,
bemutatókat tartottam, korábbi rajzaimból mutattam
nekik. Úgy gondolom, nagyon fontos a példaadás, példamutatás – a minta.
Túl vagy a harmincadik önálló kiállításon, több mint
száz kollektív kiállításon szerepeltek a képeid itthon
és külföldön is. Munkásságod szeretik, elismerik,
amit számos kitüntetés is bizonyít.
- Minden elismerés örömet okoz, azt jelenti, mások is
fontosnak tartják a munkáimat, ami további ösztönzést is jelent. 1994-ben megkaptam a hajdúszoboszlói
Nemzetközi Alkotótelep Nívódíját, 2000-ben Budapesten az Országos Vasas Kiállítás Nívódíját, 2007-ben
Jászberény Közszolgálati Nívódíjat. Mindegyik kedves
nekem, de talán a legjobban a 2016-ban kapott Megyei Művészeti Díjnak örültem, amihez Györfi Sándor
készítette az emlékplakettet. Ugyanebben az évben
miniszteri kitüntetést is kaptam a pedagógus szakmai
tevékenységem elismeréséért.
Különös, hogy milyen fontosak számodra az álmok.
Kezdetben írtad az álmaidat, majd képekben örökítetted meg. Hogyan kezdődött?
- Nyolc éves korom óta naplót írok. Amikor később
beleolvastam, úgy éreztem, nem adja vissza az átélt
hangulatokat. Ezért arra gondoltam, inkább lefestem.
Másfél éven keresztül hajnalban, amikor felébredtem,
lejegyeztem az álmom, és esténként 8-10 óra között
lefestettem vagy az álmaim, vagy a napjaim eseményeit. Az Iparművészeti Egyetemre jártam, ahol Álmaim – napjaim címmel kiállítás készült ezekből a kártya
nagyságú kis képekből. Ez volt a diplomamunkám is.
Ma is fontosak az álmok, különleges jelentésük van
számomra.
A művészetnél, tanításnál, alkotásnál egyetlen dolog
fontosabb számodra, a Család, ahová nemrég egy
kedves kis jövevény érkezett.
- Néhány éve nyugdíjas vagyok, és azóta megszületett
négy unokám: Olivér, Marcika, Milán, aki 8 hónapos,
és augusztus végén lesz a keresztelője a peresi búcsúban, két hónapja született meg a kis Emili. Nagyon sok
időt töltök velük, de nem hagytam abba a festést sem.
A család mindennél fontosabb volt számomra mindig,
de néha volt lelkifurdalásom, hogy a festés miatt nem
hanyagolom-e el őket. Egyszer megkérdeztem a kisebbik fiam, hogy volt-e benne hiányérzet. Megnyugtatott, hogy nem, hiszen amikor velük voltam, mindig
jókedvűek voltunk, mindent megbeszéltünk, és ez a
mai napig így van. A család számomra stabilitást jelentett, ami a férjem elvesztésével megrendült. Ő olyan
társ volt, aki mindig nyugalmat árasztott. Szerszámkészítő géplakatosként színházak gépészeti felújítását
végezte a MÜPÁ-tól a Nemzeti Színházig. A berényi
könyvtár csillagvizsgálójának forgató-mozgató rendszere, de a tatabányai színház ötven méter átmérőjű
forgószínpada is az ő munkáját dicséri. A bennem lévő
hit, a család és a munka segített, hogy föl tudtam állni.
”A teremtés csodája ma is magával ragad, festésre
késztet. Az igazi öröm az, ha másoknak is adhatok
valamit mindabból, amit én megélek.”–írod magadról, így bizonyára számtalan terved van, amit szeret-
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Zúzmarás (akvarell)
nél megvalósítani.
- Szeretnék sokat festeni, nagyon sok terv van a fejemben. Isten csodálatos világa vesz körül, szeretnék ebből minél többet megörökíteni, és átadni másoknak. A
tanítástól sem szakadtam el egészen, magántanítványaim vannak, akikkel szívesen foglalkozom. Többször
tartok előadást a Szikra Galériában, és nyitott vagyok
minden újra. Nemrég például Faragó Annamária Embernek farkasa című filmjéhez készítettem grafikákat.
Szenvedélyes vagyok mindenben, ezért a családom

2022. SZEPTEMBER

félt, és lassításra bíztat. Egyelőre ezt nem tudom megígérni…
Kedves Icuka, köszönöm,
hogy betekintést engedtél az
alkotás titkaiba, és megosztottad gondolataidat. A
megnyitó alkalmával is érezhetted a boldogháziak szeretetét. Nevükben is köszönjük, hogy elhoztad nekünk
alkotásaidat és tanítványaid
munkáit. Születésnapodhoz
szeretettel gratulálunk, kívánunk további örömteli alkotó éveket, jó egészséget és
nagyon sok örömet kedves
Szentbékkálla (akvarell)
családod körében.
Papp Izabella

Volt egyszer egy „Mézeskalács szakkör” Jászboldogházán
Még csak pár hónapja írhattam arról, hogy 2022 februárjában elindult a mézeskalács szakkör községünkben, és nagyon gyorsan, pár hónap alatt eltelt az az
előírt húsz alkalom, és már készülhettünk is a kiállítás
megnyitójára.
A szakkörök indításának a célja az volt, hogy a világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásait enyhítse. Országszerte 2000 különböző foglalkozás indult el,
mi is csatlakoztunk ehhez a kiváló programhoz. Jászboldogháza Községi Önkormányzata élt a lehetőséggel, és saját forrásból kipótolva eszköz- és anyagbeszerzéssel is támogatta a szakkör indulását. A Nemzeti
Művelődési Intézet az alapanyagokon kívül még biztosított egy szakmai anyagot online formában, így minden lehetőség adott lett a szakkör beindítására.
A megtartott foglalkozásokból 11 alkalommal felnőttek vettek részt, 9 alkalommal 4-5. osztályos gyerekek,
összesen körülbelül 30 fő volt az érintett. Egyik csoportban mi, felnőttek igyekeztünk újdonságokat ellesni, szép dolgokat
létrehozni
többkevesebb sikerrel, a
másik csoportban a
gyerekek sütöttek
lelkesen
hétrőlhétre. Ezt a lelkesedést érdemes lenne
megtanulnunk tőlük nekünk felnőtteknek is, mert ők
kitartóan
jöttek
mindig, az alkotás
szeretete
miatt,
hogy létrehozzanak
valami
szépet.
Büszkén vitték haza
foglalkozások után
a szüleiknek, hogy
mit
készítettek,
meg persze szeret-

ték is megkóstolni a munkájuk gyümölcsét.
A felnőtt csoporthoz többen is csatlakoztak egy- két
foglalkozás erejéig, és volt egy négy- öt fős kis csoport,
aki kitartóan jött. Itt inkább a beszélgetéseket és az
együtt alkotás örömét emelném ki. Megismertük egymást egy új oldalról, kiszakadtunk egy kicsit a hétköznapok mókuskerekéből. A mai rohanó világban nem
egyszerű pár órát találni magunknak a kedvteléseinkre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Szerintem mindenképp érdemes azt a kis időt rászánni, mert feltölt,
és egyben ki is kapcsol.
Ki szeretném emelni a játszótér avatóra készített mézeskalácsokat. A több száz darab mézeskalács elkészítése, majd feldíszítése nem kis feladat volt, de amikor
a gyerekek jöttek vissza repetázni, mert hogy „ez milyen finom”, szerintem ez mindannyiunk részére megérte a fáradságot. Köszönöm szépen azoknak, akik ebben segítettek nekem: Tóthné Erzsikét, Puporkáné
Erzsikét, Kállai Zsoltné Andreát és Berczeli Ildikót illeti
a köszönet.
A mézeskalács kiállítás 2022. szeptember 23-áig megtekinthető a Művelődési Házban.
Idén ősszel két új szakkör indul majd: makramé készítés és gyöngyfűzés.
Kérem, figyeljék majd a közösségi oldalakat és a kiírásokat, abból megtudják majd a kezdés és a jelentkezés
pontos időpontját!
Szemes- Csecselics Hajnalka
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Boldogházán itthon
- beszélgetés Fülöp-Katona Edinával
Bár még csak egy éve laknak községünkben, de amikor ismerőseimnek említettem kivel készítek
riportot, mindenki elismerően
szólt a házaspárról. Edinával télen
minden este találkoztunk, ő futott,
mi a párommal „covidos” sétánkat
tettük. Barátságos intése figyelemre méltatott. A jó idő beköszöntével pedig a délelőtti beszélgetős sétájukat figyelhettem meg
a kis Zádorkával. Hozták a szelektív gyűjtőbe az „anyagot”, és közben megnézték az új játszóterünket. Amikor a találkozót megbeszéltük, éppen egy meghívót kaptak kézhez Szűcsné Marikától- Zádornak címezve!-, aki az augusztus
20-ai ünnepségre hívta meg őket,
és elárulta, a legfiatalabb faluvédő és szépítőt szeretnék megjutalmazni, (Mint megtudtam, Zádor
az anyukájával együtt locsolta kis
locsolójával a házuk közelében fodrász Feri-féle ház – található
virágokat.)
Miért Boldogházát választották
otthonukká?
15 éve élünk együtt a párommal,
és egy éve vagyunk házasok. Hoszszú évekig laktunk a szülőknél,
majd albérletet váltottunk Jászberényben. Ekkor határoztuk el, hogy
házat kell vásárolnunk. Berény nem
jöhetett számításba, olyan magasak voltak az árak. Miután körülnéztünk a környező településeken,
megkérdeztük barátainkat, férjem
unokatestvéreit, akik Boldogházát
javasolták, hiszen ők is itt élnek.
Azt is említették, nagyon nehéz
eladó házat találni, mivel nem hirdetik, hanem szájról szájra terjed a
híre. Ők adták a hírt, hogy eladó
Katika háza. Megláttuk és megszerettük a Rákóczi úton fekvő épületet, melyen előtte volt tető- és nyílászáró csere. Megegyeztünk, és
szerencsére nem kellett sokat átalakítani a házon, csak tisztasági
festést végeztünk, és Zádort már
ide tudtuk hozni. Első pillanatban
itthon éreztem magam, a szép környezet, csendes, nyugodt, biztonságos település elbűvölt.
Ősi magyar nevet választottak
kisfiuknak. Véletlen?
Nem, a férjem bátyjánál három
gyermek visel őseinkről ránk hagyott nevet. Mi is hasonlóképpen
gondolkodtunk, és erre a hun ere-

sportról egyénire váltottam: futásra és funkcionális edzésre a
RAGNARÖK jászberényi edzőteremben. Nagyon kellemes élmény
volt, amikor három edzőtársammal
egyszerre lettünk kismamák, és
most a három „prüntyi” is figyeli
ténykedésünket. Említettem, hogy
a férjem is sportolt. Aktívan focizott, ma már a futás jelenti az igazi
kikapcsolódást neki is. A Mátra, a
Pilis, a Tátra a kedvenc futóterepünk. Mindent együtt csinálunk,
fontos számunkra a minőségi idő.
Zádor érkezésével átalakult a közös
futásunk. Amíg az egyikünk fut pl. a
Mátra kanyargós útjain, addig a
másikunk a kisfiúval játszik a játszótéren, vagy épp eszik egy fagyit.
Mátrában a kiscsaláddal
detű Zádorra esett a választásunk.
(Ha kislány lett volna, a Bíbor nevet
kapja.)
Hogy telnek a napjaik?
Délelőtt csak a gyermek, móka,
kacagás, séta, sok-sok beszélgetés.
Ebéd után, míg Zádor alszik, igyekszem a házi teendőket elvégezni.
Amikor a férjem hazajön a munkából közös ténykedés, és este lehetőséget adunk egymásnak a saját
percekre, ami a futást jelenti. Mind
a ketten aktívan sportoltunk. Én az
adácsi NB II.-es kézilabdacsapatban
játszottam, a jászberényi csapatba
már nem jöttem vissza. A csapat-

Magas-Tátrában

A másik hobbink a funkcionális
edzés
Kire tudnak támaszkodni?
Általában mindenhová viszem magammal, ha ezt nem sikerül megoldanom, Jászberényben a nagyszülők segítségét szoktuk kérni.
Hol dolgozik a férje, és mivel foglalkozott Ön Zádor érkezése előtt?
Mind a ketten a FERRO-PRESS Fémipari Szolgáltató Kft.-nél dolgozunk,
illetve dolgoztam. A férjem programozó, lézervágó és hajlítógépekkel
dolgozik. Én Egerben idegenforgalmi főiskolán végeztem, de nem
használtam fel a diplomámat. A
Liskában ügyintéző titkári oklevelet
szereztem,
és
ezzel
belső
auditorként dolgoztam a fent említett kft.-nél.
Az augusztus 20-ai ünnepségen,
mint a legeslegfiatalabb aktivista,
Zádor is jutalmat kapott. Ez azt
jelenti, hogy már egy-két civil szervezet munkájával is megismerkedtek. (Számomra ez örömteli, és
példaértékű a községünkbe költö-
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ző fiatalok számára.)
Természetes számunkra, mindig is közösségi emberek voltunk. Aranka néni szorgalmát látva, és segítségkérését meghallgatva kapcsolódtunk be a faluszépítőkhöz. Sok fiatallal beszélgettem már, és tervünk
egy sportolni szerető, futást kedvelő egyesületet, futóközösséget létrehozni.
Sikerült-e a nyáron hosszabb időre kikapcsolódni,
nyaralni?
A belső házátalakítás nagy ütemben folyik nálunk, ezt
kell befejeznünk! Talán ősszel tudunk időt szakítani a
közös pihenésre, de mint mondottam, nekünk szuper
kikapcsolódás a hétvégenkénti hegyi futás, amit a
férjem szorgosan fotóz, mivel hobbija a fényképezés.
(EdZo foto)
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Az eltelt boldogházi otthonteremtés során észrevettek-e községünkben hiányokat? Kérem, ossza meg
velünk, hátha tudunk segíteni!
Hiányzik a szennyvízelvezetés, az Imrédy út állapotának javítását, felújítását is nagyon várjuk! Jó lenne a
sportpályán egy futópálya kialakítása, a kondi lehetőség bővítése. A boltok ellátásával elégedettek vagyunk. Jól érezzük magunkat!
Kedves Edina! Szívből kívánom, hogy így is maradjon! Augusztus 20-án férjével, Zolival is találkoztam,
és amit akkor kívántam Önöknek, most is megerősítem! Legyenek nagyon boldogok, és neveljék
Zádorkát szeretetben, békességben.
Zrupkó Ferencné

Velünk történt ...
2020-2022-ben sok verseny és rendezvény elmaradt a vírus miatt. Az idén húsvétra már
azért készültek a grillázs tojások és nyuszik. Április 9-én részt vettem Szolnokon a Pelikán kupán a pusztai hármas fogattal, amit a zsűri
bronzéremmel jutalmazott.
Május utolsó hétvégéjén nagy bánatomra egy
napra esett a lajosmizsei grillázsverseny és a
Hagyományok hétvégéje
idehaza. Így sajnos csak
az egyik helyen tudtam
részt venni, és mint tősgyökeres boldogházi, ezt
választottam, így leA bronzérmes Szolnokon
Osztálytalálkozóra készült
mondtam egy díjról.
a Pelikán kupán
Majd részt vettem Jánoshidán a Jászok Világtalálko- házban a jól sikerült ünnepzóján, ezt követően július végén ségen, és a gyerekek nagy örömére árulhattam.
Tápiógyörgyén a falunapon.
Részt vettem az elszármazottak találkozóján is, és kéMindenhol dicsérik a munkáim, szülök a szeptemberi tápiói búcsúra. Azután már nem
tudom, remélem, nem jön megint a vírus, és akkor
s ezzel öregbítem a falu hírnevét.
majd a karácsonyi vásárral zárom az évet.
Most augusztus 20-án is terméJuhász Józsefné
A pándi aranyérmes szetes, hogy részt vettem a táj-

ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL
Értesítem a lakosságot, hogy a kötelező egészségbizto- 1. A szűrés 40 év feletti lakosság körében ajánlott és
sítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzédíjtalan. Mindenki saját egészségének megőrzése
sét és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgálérdekében vegye igénybe a szűrést!
tatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
2. Akinek a szűrés eredményére szüksége van, annak
51/1997. NM. rendelet alapján tüdőszűrési vizsgálat
válaszboríték (Egy borítékba egy lelet kérése lehetmegtartására kerül sor a Művelődési Ház nyugdíjas
séges!) leadása esetén elpostázzák.
termében:
3. 40 év alatt a szűrést csak iskolaorvosi, üzemorvosi
beutaló ellenében végzik el. A vizsgálat díja 1700,2022. október 3. hétfő
11.00 - 16.30-ig,
Ft. Célszerű előre beszerezni a beutalót, mert nem
2022. október 4. kedd
8.00 –13.00-ig,
évül el. Megcímzett borítékot bélyeggel lehet hozni,
2022. október 5. szerda 11.00 – 16.30-ig,
és kipostázzák a leletet. A szűrés díjának befizetéséről lehet számlát kérni a szűrés helyén, akinek szükFontos tudnivalók:
séges, jelezni kell.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát és TB kártyát szí- 4. 18 év alatti fiatalok szülői (szülői aláírás szükséges
veskedjen magával hozni.
a beleegyező nyilatkozathoz) jelenléttel iskolaorvosi
Várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolságtartásbeutalóval vehetnek részt a szűrésen. A vizsgálat
ra kérjük figyeljenek. Arcmaszk használata köteledíja 1700,- Ft. (Abban az esetben térítésmentes, ha
ző!
a tanult szakmához szükséges.)
Kiss Csaba
jegyző
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Visszatekintés óvodánk 60 évére
Községünkben 1962. szeptember 1-én megkezdte
működését az óvoda.
„A gyermekek akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.”
Michel Butor)
A településünk területe 1946. július 1-ig, Jászboldogháza önálló községgé válásáig Jászberény városhoz tartozó tanyavilág volt. Öt tanyai iskola működött. Az önálló
településsé válás után elindult a fejlődési folyamat.
Megkezdődött a község villamosítása, járdát, tüzépet,
filmszínházat, sportpályát, önkiszolgáló boltot létesítettek, körzeti orvos és állatorvos is volt a faluban, termelőszövetkezetek alakultak.
1962-ben építették a mai kéttantermes kisiskolát nevelői lakással és a Művelődési Házat, amiben helyet
kapott a könyvtár.
Ugyanebben az évben 30 gyermek számára kijelölték
az óvodaépületet a mai iskolakonyha helyén álló régi
épületben, ami annó gazdakör volt.

Ebédelés az udvaron
Az 1963-as árvíz egyre több családot kényszerített lakása elhagyására. A községben telkeket osztottak, így
megindult az építkezés és a beköltözés. 1967-68-ban
vezetékes vízhálózat és strandfürdő épült. 1968-tól a
Fajtakísérleti Állomás és 1970-től a Hűtőgépgyár Radiátor üzeme munkahely teremtésére adott lehetőséget. Megépült az új iskola. A község fejlődésével a
gyermeklétszám is nőtt az óvodában. A hatvanas évek
végére már 2 csoport működött. Az 1970-es évek közepén kicsinek bizonyultak az óvoda helyiségei, az öltözőben alig fértek, a mosdó 3 kagylóból és 3 WC- ből
állt, a gyerekek létszáma pedig akkorra elérte a kb. 60
főt. Egyre többen jutottak munkahelyhez, és az óvoda
létfontosságú lett. Közös összefogással, támogatásokkal, társadalmi munkával segítve az építkezést, 1977
augusztus 20-án átadták az új óvodát 3 csoporttal.

A kezdetek. A régi óvoda épülete 1962-ben
Az első csoport létszáma év végére elérte a 28 főt. Az
óvoda reggel 7 órától 16 óráig tartott nyitva. A kezdetekben még komfort nélküli volt az óvoda. A WC helyiség az udvaron volt, külön fiúk – lányok, a kerti csapot
és lavórt használták mosakodásra.

Az első csoport
Az ebédeltetés az egyik csoportban történt, nyáron
pedig kint a szabadban, erre kijelölt tetővel ellátott
helyen.

Elkészült az új óvoda

Játék az új óvoda udvarán.
A csónak a Radiátor Üzem ajándéka.
A kornak megfelelően nagyon jó felszereltséggel került
átadásra. Kényelmes, esztétikus, minden igényt kielé-
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Az új konyha és ebédlő épülete
Játék az udvaron.
Az autó a Termelőszövetkezet ajándéka .
gítő volt. A személyi és tárgyi feltételeket biztosították.
Mindhárom csoportban 2 óvodapedagógus és 1 dajka
került alkalmazásra. Az új óvoda a régi mellett épült
fel, egy üvegfolyosóval összekötve. Így a régi óvoda
egyik termét az óvodások, másikat az iskolások használták ebédlőnek. Felmenő rendszert alkalmaztunk.
Homogén, azonos korú gyermekekből álló kis, középső
és nagycsoport működött. 3 éven keresztül ugyanaz az
óvónő és dajka foglalkozott a gyermekekkel, ami pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek ideális volt.
Az 1980- as évek elején a demográfiai hullám hatására
volt olyan év két ízben is, hogy egy- egy csoport létszáma elérte vagy meghaladta a 40 főt.

nek, a dajka nénik szobáját melegítő konyhának, illetve
tálalónak alakították ki. Szomszéd településekről hozták az ebédet. A tízórait és az uzsonnát helyben készítették. Az óvoda udvarából le kellett zárni egy részt,
mert csak ott tudták behordani az építőanyagot. 2002ben átadásra került az új, minden igényt kielégítő
étkező, majd 2005-ben a konyha.
2000-től a gyermeklétszám országos viszonylatban
csökkeni kezdett.
A helyi munkalehetőségek is csökkentek, leépítések
történtek a Radiátor gyárban és a Termelőszövetkezetben is. A fiatalok közül kevesen maradtak településünkön, továbbtanultak, majd a közeli városokban vagy
Budapesten kaptak munkát, ott alapítottak családot.
2004. szeptember 1-től csoportleépítés történt, két
vegyes életkorú csoporttal működik az óvoda attól az
időponttól napjainkig. Ezt a döntést nehezen fogadták
a szülők, pedagógusok egyaránt. A vegyes csoport
szervezése más módszereket igényel, mint a tiszta,
homogén csoportok. Sokkal több munkával, napi felkészüléssel jár, hiszen minden korosztály más-más foglalkozást, felkészítést igényel. Ma már nem jelent gon-

Egy csoportban 40 gyermek
Az ezt követő években a csoportlétszámok megfelelőek voltak. Az évek múlásával korszerűsítették a fűtést.
Olajkályhák helyett központi fűtést szereltek.
1994-ben Fazekas Józsefné nyugdíjba vonult. A helyére
nem vettek fel új óvodapedagógust. Kevesebb fővel
láttuk el a feladatokat. Az óvoda dolgozóinak döntése
alapján minden évben a nagycsoportos óvónő maradt
társ nélkül. A dajka segítségével végezte munkáját.
1994-ben megújult az udvar. A vasból készült mászókák mellé helybéli asztalos apukák fajátékokat készítettek, amiket még a mai napig megőriztünk.
A régi óvoda, illetve ebédlő épülete egyre rosszabb
állapotúvá vált. Az önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően elkezdődött az új étkező, majd a konyha
építése. Ez idő alatt az étkeztetés az óvodai csoportszobákban és sátorban történt. A konyha épületének
lebontásakor egy csoportszobát át kellett adni ebédlő-

2006. A felújított udvar
dot a vegyes csoport. Megfelelő módszerekkel dolgozunk. A csoportok elnevezése 2004-től Maci és Vuk. A
csoportleépítés miatt megüresedett csoportszobából
tornaszobát alakítottunk ki. A sporteszközök bővítése
pályázatok útján valósult meg.
A konyha építési munkálatai után szükséges volt az
óvoda udvarának a rendbetétele. Az építési anyagot az
Önkormányzat biztosította. A játékeszköz beszerzéséhez (csúszdás mászóka) „A Boldogházi Gyermekekért
Alapítvány” járult hozzá. A kerítést és az udvari játékokat felajánlásként asztalos, famunkában jártas apukák
készítették. Néhány vállalkozó gépekkel, anyagilag és
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munkájával, a szülők és óvodai dolgozók hétvégéjük
feláldozásával segítették a munkálatokat. Új fák, bokrok kerültek beültetésre. 2006 tavaszán elkészült az
udvar, EU-s szabványnak
megfelelő játékokkal. 2006ban vette fel óvodánk a MESEVÁR ÓVODA nevet, amihez a szép, faragott falitáblát id. Fülöp Sándor felajánlásként készítette.
2009-ben a szülők által beküldött Tchibo nyereményjáték pályázaton 600 000 Ftot nyert óvodánk. Ebből az
összegből a csoportszobák bútorzata került felújításra.
Ebben az évben elkészült az udvaron a beton körpálya,
majd 2010-ben a homokozó medencék faburkolatot
kaptak, a mászóka és hintaállvány esési felületét deszkákkal szegélyezték szülők és helybéli segítők.

Új bútorok az óvodában
A közoktatási törvény a települési önkormányzatok
kötelező feladataként határozta meg az óvodai nevelés biztosítását. Az önkormányzatok számára egyre
nehezebbé vált az intézmények fenntartása, hiszen az
állami normatív hozzájárulás nem fedezte a fenntartási költségeket. 2007.08.21-én társulási megállapodás
jött létre Jászalsószentgyörggyel a közoktatási intézmények közös fenntartására. 2011. 07. 21-én Tápiógyörgye önkormányzata is csatlakozott a társuláshoz
közoktatási intézményeivel.
A szakmai munka és együttműködés megfelelően működött. Előnyként jelentkezett, hogy nagyobb betekintést szereztünk a társintézmények munkájába. A változások során a dokumentumaink átdolgozása, a szakmai anyagok és egyéb költségek engedélyeztetése és
elszámolása, az értekezletekre történő utazás a szomszéd településre, plusz feladatként, hátrányként jelentkezett. Társulási formában 8 évig tevékenykedtünk, közben változások történtek, ki és belépő intézmények miatt többször módosult alapító okiratunk,
változott nevünk, OM azonosítónk. Az önálló intézményként történő működésünkről való döntés meghozatalára szintén gazdasági okok miatt került sor. Az
állami finanszírozásnál nem jelentett már plusz pénzt a
társulás. A bonyolultabb adminisztráció, az egymáshoz
való alkalmazkodás szükségessége, az egyeztetések
inkább hátrányt jelentettek.
2015.09.01-től önálló intézmény a Jászboldogházai
Mesevár Óvoda. Fenntartónk Jászboldogháza Község
Önkormányzata.
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2013. A felújított óvoda
2013-ban bevezették a pedagógus életpálya modellt,
ami szakmai megújulást és nagyon sok plusz feladatot,
adminisztrációs munkát hozott. (Önértékelési rendszer
kidolgozása, végzése, pályakezdők mentorálása, portfólió írása, minősítő vizsgák, tanfelügyeleti rendszer
újbóli bevezetése.) Pozitívumként a megszerzett tapasztalatok átadására, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtésére szélesebb körű lehetőségek biztosításását hozta. (Megyei pedagógiai napok
keretében szakmai fórumokon, hospitálásokon részvételi lehetőségek.)
2013-ban nemcsak szakmailag, de külsejében is megújult óvodánk. A Belügyminisztérium által kiírt, a
jászboldogházi és jászalsószentgyörgyi önkormányzat
közösen benyújtott pályázata sikeres lett. Ennek keretében az épület külső hőszigetelést kapott, nyílászárókat cseréltek, és a vizesblokk felújításra került.
Később korszerűsítésre került a világítás. Szembarát
világítótestek, energiatakarékos izzók, fénycsövek
lettek felszerelve.
Az óvoda külső és belső felújításai mellett a községi
önkormányzatnak, „A Boldogházi Gyermekekért Alapítványnak”, helyi vállalkozóknak és szülőknek köszönhetően az udvari játékok is folyamatosan bővültek, a
homokozó fölé tető került, és kerékpártároló épült.
2013-tól növekedett a születések száma, és egyre több
fiatal döntött úgy, hogy településünkön marad, itt alapít családot. Nagyon sok volt az üres, eladandó ingatlan, amiket kedvező áron lehetett megvásárolni. Az
önkormányzat vissza nem térítendő letelepedési támogatással segítette a legalább két gyermeket vállaló
családokat. Az utóbbi években nagyon sokan települtek ide, többen családdal, kicsi gyermekekkel. Olyanynyira megemelkedett a gyermeklétszám, hogy a
2019/2020-as nevelési évre a beíratott gyermekek
létszáma alapján kérelmezni kellett a maximális csoportlétszámok (25 fő) 20 %-al történő átlépését.
A létszám attól kezdve is a maximális csoportlétszám
felett mozog. Nagy szükségét látjuk a 3. csoport visszaállításának, csoportbővítésnek.
Szociális szempontból megnőtt a bölcsőde szerepe. A
szülők egyre korábban térnek vissza munkahelyükre,
vagy keresnek új munkát, mert szükség van mindkét
szülő jövedelmére.
A községi Önkormányzat pályázatot nyert mini bölcsőde kialakítására, ami az óvoda épületében kapott helyet. Az átépítés során az óvoda épülete korszerűsítésre került. Épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések, akadálymentesítés, új öltöző, teakonyha,
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iroda került kialakításra. Megújuló
energiaforrásként
4 KW-os napelem
rendszer kiépítésére került sor.
2021. január 1-től
a személyi és tárgyi feltételek biztosításával megkezdte működését
a mini bölcsődei
csoport. Nevünk
Mini bölcsőde Csibe csoport
J ászbol dogházai
Mesevár Óvoda és
Bölcsőde lett. Nyolc gyermek felvétele lehetséges a
törvényi előírásoknak megfelelően. A jelenlegi kihasználtság maximális.

Az új mini bölcsődei csoport
A hagyományőrző, értékőrző pedagógiai munka mellett innovációs törekvésünk volt az egészséges életmódra nevelés, a környezetünk megismertetése és
védelme érdekében végzett szakmai megújulás. 2019ben a környezeti nevelés terén végzett tevékenységünkért elnyertük a Zöld óvoda címet.
2020-ban pályáztunk, és bekerültünk az Országos
Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési
Bizottság által meghirdetett „Biztonságos Óvoda”
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Gyermeknapon a mini bölcsőde udvarán
programba, aminek
célja az óvodás gyermekek felkészítése a
biztonságos közlekedésre. 2022-ben Madárbarát óvoda lettünk.
2021 és 2022 nyarán
sor került a csoportszobák padlóburkolatának cseréjére, festésre.
A felújításokat minden alkalommal az
óvoda működése mellett kellett megszervezni. Az óvoda dolJáték a mini bölcsőde
gozói
maximálisan
udvarán
arra törekedtek, hogy
a gyermekek ebből
minél kevesebbet érzékeljenek, boldog, élményekben
gazdag óvodás mindennapokban legyen részük, és
mindezt esztétikus környezetben, szerető felnőttek
körében tölthessék.
„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”
(Véghelyi Balázs)

Köszönet mindenért!

A község vezetői mindig fontosnak tartották az óvodai nevelés színvonalának megtartását, emelését, a személyi
és tárgyi feltételek biztosításával. A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány a fő támogatónk. Hosszú
évek során nagyon sok tárgyi eszközt, alapanyagot tudtunk megvásárolni, ami költségvetési keretből nem volt
lehetséges, valamint a Mikulás puttonyába minden évben általuk kerülnek a játékok. A szülőkkel való jó partnerkapcsolat legfontosabb alappillére óvodai nevelésünknek. Hatvan évre visszatekintve, a szülőkre mindig számíthattunk. Lelkesek, segítőkészek, szívesen jönnek rendezvényeinkre, családias hangulatú ünnepségeket, rendezvényeket szervezünk közös összefogással. A szülői szervezet vezetősége közé olyan emberek választódnak, akiket a szülők bizalommal fogadnak, lelkiismeretesen végzik munkájukat. A társintézményekkel, civil szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel együttműködő kapcsolatot ápolunk. A település lakossága mindig örömmel
fogadja a látogató óvodásokat, mikor élményszerző sétára indulunk. A községünk folyamatosan szépül, fejlődik.
Eddig sok csodára leltünk benne, tervezzük a folytatást!
Sósné Baráth Erika
óvodapedagógus

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz a kéziratokat
és a fotókat
2022. október 17-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból- a szerkesztőség fenntartja.
E-mail: boldoghazihirek@gmail.com
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Régen volt — hogy is volt?

Aratás, cséplés régen – és ma
Az egykori Jászkunság három tájegysége, a Jászság, Kiskunság és Nagykunság a 2000-es években elevenítette fel
azt a szép hagyományt, ami a régi aratásokhoz fűződött. Azóta évente más helyszínen megrendezik a hármas
kerületi kézi aratóversenyt, melyen községünk csapata kiemelkedő eredményeket ért el, többször is elhozta a
megtisztelő első helyezést. A kézi aratás legfontosabb szereplője a kaszás, s ezt a tisztséget a kezdetektől Fózer
Tibor töltötte be. Ebben az évben a kiskunsági Szankon rendezték a versenyt, ahol a boldogházi csapat harmadik
helyezést ért el. Fózer Tibor most is kaszás volt, és őt külön is köszöntötték, mint az aratóverseny legidősebb kaszását.
Ez alkalommal arra kértük, idézze fel régi emlékeit, a gyermekkori aratások hangulatát, és hogy honnan indult ez
a szenvedély, ami a nyolcvanharmadik évében is ilyen nagyszerű eredményt hozott.
Tanyasi gyerekként kicsi koromtól
fogva részt vettem a vetéstől a
szántásig minden munkában, édesapám mindig vitt magával, mert
látta, mennyire érdekel. Négyen
voltunk testvérek, és a három fiú
közül én álltam legközelebb a paraszti világhoz. 8-9 évesen aratáskor már csavartuk a kötelet, teregettük, később szedtük a markot,
kötöttük a kévét. Nekem már gyerekfejjel is mindenem volt a kasza.

A tanyán nem volt sok játék, de
volt játékkaszám, és utánoztuk a
felnőtteket. Ahogy nőttünk, folyamatosan bekapcsolódtunk az aratási munkákba. Az aratást a gabonák érési sorrendjében kezdtük.
Őszi árpa volt az első, majd a rozs
aratása következett, végül a búza.
Fontos volt, hogy az aratás
„viaszérésben” történjen, ami azt
jelenti, hogy még nem volt egészen
megérve a gabonaszem, majd később, a keresztekben száradt meg
acélosra, így nem volt szemveszteség.
Aratáskor mindenkinek megvolt a
feladata, a legnehezebb a kaszásé

Aratás a Józsa családnál 1952-ben.
Középen a szomszéd tanyába
kitelepített Soós Éva.
volt. A marokszedés általában női
munka volt, fontos volt még a kötélteregető és kévekötő is. Az idők
során minden munkát megtanultunk.
Én először 14 éves koromban
kaptam meg a kaszát, amikor kimaradtam az iskolából. Apám nekem
is előkészítette, és végigkaszáltam
vele az aratást. Attól kezdve édesapámmal ketten kaszáltunk, még a
szomszédoknak is vállaltunk kaszálást.
Aratáskor reggel 5 órakor már kinn
voltunk a tarlón, és 11 óra körül
hagytuk abba a munkát. Délután 3kor folytattuk, 5-6 óra körül bementünk uzsonnázni, utána vissza,
és estig raktuk a kévéket keresztbe,

Majercsik Béla cséplőbrigádja
1957-ben

majd felkapartuk a tarlót.
Amikor a keresztben megacélosodtak a búzaszemek, behordtuk a
tanyára a rakodótérre, majd asztagba raktuk, és vártuk a cséplőgépet. Gyerekfejjel nagyon nagy élmény volt a cséplés! A cséplőgép a
tanyák sorrendjében haladt, és mi
a harmadik szomszédba is elmentünk, hogy lássuk, hogy dolgoznak.
Aztán követtük a gépet, míg hozzánk nem ért. Élmény volt látni a
traktort és az emberek összehangolt munkáját, ahogy húzták a szalmát, a töreket. Amikor megnőttünk, és zsákolni kellett, már nem
annyira tetszett, mert nagyon porzott. Régen a cséplés elvégzését
szokás volt megünnepelni, ami egy
közös ebédet jelentett. Ez nálunk a
családdal történt, de ahol voltak
aratók, őket is vendégül látták.
Cséplés után a szalmakazlat, törekkazlat rendbe kellett tenni, szépen
megfésülni gereblyével, majd feltakarítani a szérűskertet. A kazal két
végére bóbita került, és szalmából
csavart kötéllel lekötöttük. A termés a hambárba került. Sajnos mi
olyan időkben végeztük az aratást,
amikor a gazdának csak a fejadag
maradt meg, a többit be kellett
szolgáltatni.
A learatott tarló nagyon jó legeltető helye volt a libáknak, disznóknak, a tarlón nőtt tisztesfű pedig a
méheknek. Ha esős idő volt, legeltetésre alkalmas fű nőtt a tarlón,
amit ősz felé kezdtek felszántani. A
tanyán mindennek megvolt a rendje, mindent felhasználtunk. Ott
nem volt szemét, mindenből energia lett. Például a rozs szalmája a
kemence fűtését szolgálta.
Őrletni Tápiógyörgyére jártunk,
ahol többféle liszt készült a búzából. A legfinomabbra őrölt volt a
nullás liszt, ebből tészta és sütemény készült. A rendes lisztet ke-
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nyérsütésre használtuk, a búza
héjából készült korpát az állatok
fogyasztották el.
Nagyon vártuk az új lisztből készült
első kenyeret. Mi általában négy
kenyeret és két cipót sütöttünk, a
cipókat megfeleztük, amit mi, a
négy gyerek fogyasztottuk el melegen, libazsírral megkenve.
A kaszálástól később sem szakadtam el egy pillanatra sem.
Apám tanyájában szénát kaszáltam, még akkor is visszajártam,
amikor már családot alapítottam.
Ezek a régi aratások örök emlékként maradnak meg bennem, mindig nagy örömmel gondolok vissza,
főleg a cséplésre. Ezért is tartom
fontosnak, hogy ápoljuk ezt a szép
hagyományt, és átadjuk a fiataloknak. Így, amikor jöttek az aratóversenyek, örömmel kapcsolódtam
be. Az első aratóverseny Jánoshidán volt, már azon is részt vettem
kaszásként. Később a nyugdíjas
klubban alakítottunk csapatot, és
minden évben részt vettünk a Hármas Kerületek Kézi Aratóversenyén. Az első kiskunsági aratóversenyen első helyezést nyertünk
Kiskunfélegyházán. 2009-ben Boldogháza volt a rendező, itt is elsők
lettünk. Az idén a kiskunsági Szan-
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kon volt verseny, ahol harmadik
helyezést értünk el. Nagyon jólesett az a kedvesség, ahogyan legidősebb kaszásként köszöntöttek.
A versenyek hozzájárulnak, hogy
az aratás hagyománya egyre népszerűbb lett az évek során. Jó érzés látni, hogy van utánpótlás, már
iskolás csapat is van, ami bíztató a
jövőre nézve. Még szeretnék a
további versenyeken is részt venni
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kaszásként, de közben tanítom az
utódom, Tóth Bélát, akiben nagyon bízom. A jövő évi verseny
helyszínét majd a három kerület
kapitányai fogják eldönteni.
***
Fózer Tibor és aratócsapata idén
Jászapátin is részt vett az aratófesztiválon, ahol szintén köszöntötték, mint a legidősebb kaszást.
Interjú is készült vele, és a riporter
kérdésére, hogy mi a hosszú élet
titka, Tibor annyit mondott: - Sok
avas szalonnát, meg vöröshagymát kell enni.
Kedves Tibor, nem tudjuk, hogy a
brit tudósok hogyan vélekednek
erről az elméletről, de kívánjuk,
hogy még sokáig őrizze meg jó
kedélyét, lelkesedését, és vigye
településünk jó hírét az aratócsapattal együtt. Olvasóink nevében
is szeretettel gratulálunk, jó egészséget, további sikereket és sok
örömet kívánunk kedves családjával.
Fózer Tibor emlékeit lejegyezte
Papp Izabella

Az aratóverseny legidősebb kaszása
2022-ben Szankon

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!
„Még jószagú nyár ringatózik vidám szelek lágy
ölén…”, de már nem sokáig. Nagyon hamar eltelt ez a
pár hónap, újra itt a szeptember. Remélem, a kedves
olvasók tudtak időt szakítani egy kis pihenésre, és el
tudtak merülni egy jó könyvben! A mai rohanó világban, nehéz még az olvasásra is időt találni, pedig
mindannyiunk lelkének hiányzik az a feltöltődés, amit
csak egy könyv, egy jól megírt történet tud adni.
Újra itt a szeptember. Nemsokára újra betölti délutánonként a zsivaj a Közösségi Házban található gyermekkönyvtárat, hisz elkezdődik az iskola. A nyáron
többnyire csak a legkisebbek látogattak el ide Kerekítő
foglalkozásra. Az EFOP-1.5.3-16 pályázatnak köszönhetően gyakrabban tudtunk zenés foglalkozást tartani a
kicsiknek, –augusztusban két alkalommal volt –, így
legutoljára már rutinosan segítettek Kriszta néninek,
hogy miként is következik egyik program a másik után.
Jó volt látni a sok mosolygós, felszabadult arcot.
Szeptembertől érkeznek majd az iskolás gyerkőcök,
akik alig várják, hogy kicseréljék új könyvre a júniusban
elvitt könyveket, és rajzolhassanak, társasozhassanak,
olvasgassanak és persze számítógépezhessenek kedvükre.
Várom őket is, és a felnőtt olvasókat is szeretettel!
Engedjék meg, hogy pár szóval még megemlítsem a
Jászboldogházi Stranddal közös kezdeményezésünket,
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hogy augusztusban próba jelleggel megnyitottuk a
Strandkönyvtárat, ahol főleg régebbi újságok és néhány könyv várta az olvasni vágyó strandolókat. Úgy
hallottam, hogy a strandolók örültek az ötletnek, és
szívesen lapozgatták a kihelyezett példányokat! Igény
szerint a jövő nyár folyamán a nyitás alatt végig biztosítani tudjuk a szolgáltatást, néha frissítve a kínálatot!
A könyvtárban továbbra is megtalálhatják a naprakész
választékot újságokból, és könyvekből is rendszeresen
kapunk újabb példányokat!

Kormányos Sándor: Szeptember
Még jószagú nyár ringatózik
vidám szelek lágy ölén
hol csiklandozó víg kacajjal
kergetőzve száll a fény.

De este már, ha fülledt csöndet
sóhajt ég felé a táj
a tikkadt fákon néma sejtést
borzongat a félhomály.

A felénk lopódzó némaság
egyszer végleg itt marad,
ha hideg harmat könnyét sírja
mezőkre a virradat.

Még nyíló virág színe csókol
mezők zöldjén lobbanást,
ha illatozva nyár-ütemre
lüktet száz szívdobbanást.

A nádas hosszan eltűnődve
nézi sápadt vadvizek
remegő tükrén önnön árnyát
s nem suttog már senkinek.

De ma még nyár van, vérben fürdő
alkonyokba ring velünk
fogyó időnk, a változás, hisz
erről szól az életünk....

Szemes- Csecselics Hajnalka

Elérhetőségek: konyvtar@jaszboldoghaza.hu
Szemes- Csecselics Hajnalka
06-30/4836-795

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

Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?
Én azért szeretek olvasni, mert a könyvek megnyugtatnak. Minden könyvből lehet valamit tanulni, legyen az bármilyen műfajú is. Az csak rajtunk
múlik, hogy ezt a tudást befogadjuk-e. A könyvek nagyon jó hatással vannak a képzelőerőre, hiszen itt nem látjuk a helyszíneket, karaktereket, hanem nekünk kell elképzelnünk őket a leírtak alapján. Szerintem nagyon jó
lenne, ha minél több gyermek és felnőtt olvasna, és nem csak a „készen
kapott” filmeket és meséket néznék. Véleményem szerint a jászboldogházi
könyvtár tökéletes választás minden olvasni vágyó számára, legyen az akár
gyermek, akár felnőtt, hiszen itt mindig talál az ember valami újat. És ha
esetleg valaki úgy megy be, hogy még nem tudja, hogy mit szeretne olvasni, kap segítséget. Üres kézzel biztosan nem fog távozni.
Sápi Istvánné

Búcsúzunk
Kövér Béla

Ézsiás János

(1943-2022.)
(1939-2022.)

Házasságkötés
Földi Edina - Pető Ferenc

Boldogházi
Felelős szerkesztő:
Konkoly Béláné
Szerkesztők:
Papp Izabella
Zrupkó Ferencné

Tervezőszerkesztő
Gerhát Károly
Felelős kiadó:
Községi
Önkormányzat
Készült:
Polgármesteri Hivatal

2022.08.06.

Susa Andrea - Kolonics Sándor
2022.08.06.

Fehérváry Zsanett - Mihályi Ernő
2022.09.03.
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MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN - MI ÚJSÁG A KISKERTEKBEN?
Határszemle
A legutóbbi újságban arról írtam,
hogy megkezdődött a gabona aratása, de terméseredmények még nem
ismertek. Azóta természetesen ismertté váltak a nagyon gyenge mutatók. Az őszi árpa 3- 4 tonna/
hektár, a búza 2-3 tonna/hektár termést adott. A felvásárlási ár valamelyest kompenzálta a terméskiesést, de a
költségek emelkedése ezt el is vitte.
Az évszázad aszálya pusztít a határban, aminek eredményeként augusztus 15-re befejeződött a kukoricaszár betakarítása is. A kukorica szemtermést szinte
egyáltalán nem tudott hozni, ezért a gazdák a szár silózása vagy bálázása mellett döntöttek, mentsük a még
menthetőt jelszóval. A napokban a hőmérő higanyszála közelebb volt a negyvenhez, mint a harminchoz napközben, így a napraforgó aratása is a szokásosnál jóval
előbb elkezdődött. Csodákra a napraforgó estében
sem számítottunk a termést illetően, az eddig ismertté
vált eredmények 1 tonna és 2,2 tonna között mozognak hektáronként, ami az átlagosnak kb. a fele. A jobb
vízháztartású talajokon valamivel jobban néz ki a növény, de a gyengébb minőségű és hevesebb talajokon
megégett a napraforgó a virágzás után rövid időn belül. Itt jegyzem meg, hogy a napraforgó virágzásra idetelepült méhészek is arról számoltak be, hogy nagyon
gyenge volt a napraforgóból a méhek termelése.
A talajmunkákkal mindenki várakozik a csapadékra. Az
őszi káposztarepce vetésideje közeledik, de az apró
magnak megfelelő magágyat készíteni ilyen száraz
földben nem igazán ideális. Nagy dilemma a repce vetése, mert nem lehet tudni, hogy mikor jön komolyabb
eső, ha soká jön, nincs értelme elvetni.

Gasztroangyal jelenti

Nagyon kedvezőtlen információk látnak napvilágot a műtrágyapiacról, a rendkívül magas alapanyagárak miatt szinte leállt a műtrágyák gyártása
és a vásárlása is.
Napról napra változik a helyzet az üzemanyagok beszerzését illetően is, sajnos manapság
előre tervezni néha még egy napot sem lehet.
Összeségében megállapíthatjuk, hogy az idei
év nem a mezőgazdaság éve, a határ elkeserítően sivár, minden kiégve, leszáradva, a fákon,
bokrokon kívül zöld színt nem lehet látni.
***
A konyhakertek is az ősz hangulatát mutatják, érik a
paradicsom, lassan szedhető állapotba kerül a magról
vetett vöröshagyma, beérett a fokhagyma. A burgonya szára szokatlanul korán leszáradt, ami valószínű,
hogy rontja a termést is. Az őszi gyümölcsök is szépen érnek, bőséges
terméstől roskadoznak a szilva és az
őszibarack fák. A csemegeszőlő is
nagy fürtökben mutatja magát, különösen, ha öntözést is kapott. A korai
fajták már szüretelhetőek, de sajnos
a darazsak és a madarak sok helyen
dézsmálják a fürtöket, amit nem egyszerű megakadályozni. A kiskertekben is a következő időszak a termések begyűjtéséről fog szólni. Elmondhatjuk, hogy egy
nagyon száraz, nagyon meleg, küzdelmes nyár múlik el
szép lassan. Szinte tavasz óta folyamatosan kellett öntözni, és még így is megszenvedték a hőséget a virágok
és a zöldségek egyaránt. Reméljük, hogy az ősz meghozza a csapadékot, mert ha nem, akkor teljesen reménytelen a jövő a szántóföldi és a kertészeti termesztésben is.
Szűcs Gergely

Receptek Anditól...

Augusztus 20-án ünnepeljük az államalapítást, Szent
István királyt, és ez a nap az új kenyér ünnepe. A hagyományok szerint az aratás után,Szent István napon
sütötték az új búzából készült kenyeret.
Nagyon sokan szeretik már az otthon sütött kenyereket. Vannak, akik hagyományos módon készítik, vannak akik a kenyérsütő gépet használják segítségül.
Szeretném Önökkel egy hagyományos módon készült
kenyér receptjét megosztani.
Hozzávalók:
90 dkg finomliszt
2,50 dkg élesztő
6 dl langyos víz
4 tk. cukor
3 ek. olaj
2 db tojás a kenéshez
Az előkészített lisztet átszitáljuk egy nagyobb edénybe, és elkeverjük benne a sót és a cukrot. 2dl langyos
vízben feloldjuk az élesztőt, amint feloldódott ráöntjük a lisztre, és 4-5 dl langyos vizet is hozzáadjuk.
A hozzávalókat kézzel összedolgozzuk, ha a tészta
állaga kívánja, tehetünk hozzá még lisztet. Ha a tészta
összeállt, akkor 10-12 percig dagasztjuk. Tovább nem
kell, ennyi idő alatt a liszt rostjai fellazulnak, és az
élesztő is elkezd dolgozni. A tésztából cipót formá-

lunk, meleg, huzatmentes helyre
rakjuk. Célszerű még az edényt
egy plédbe csomagolni, és 2 óráig
keleszteni. Ezután a cipót ismételten átgyúrjuk, és megint kelesztjük
1 órán át az előbbi módon.
Ha letelt a kelesztési idő, újra átgyúrjuk, majd a formázott cipót sütőlapra
helyezzük. Enyhén nedvesített konyharuhát a cipóra
helyezzük, lefedjük a dagasztó edénnyel, és újra becsomagoljuk a plédbe. 25-35 percig dagasztjuk. Előmelegített sütőben (180 fok) sütjük. A tojást felverjük
és megkenjük vele a kenyeret, majd éles késsel tetszőlegesen bevagdossuk. Magvakkal is megszórhatjuk. 45-50 percig sütjük, majd vágó deszkára tesszük.
kihűlés után szeleteljük. Jófajta sertés zsírral vagy
kacsazsírral megkenjük, kínálunk hozzá lilahagymát,
paprikát, paradicsomot.
Remélem, kedvet kaptak a recept elkészítéséhez.
„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”
Ráczné Baráth Andrea
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Rólunk írták...
Új Néplap 2022. július 28.
Hívatlan kéményseprőként próbáltak pénzt kicsikarni
(részletek a cikkből)
Hívatlan kéményseprők bukkantak fel nemrég több
jászsági településen, köztük Jászboldogházán is. Házról
házra jártak, és a jól ismert trükkel, a szolgáltatás kedvezményes értékesítésével próbáltak bejutni a lakásokba. A helyi polgárőrök és a lakosok ébersége, öszszefogása, valamint a gyors információáramlás azonban távol tartotta a gyanús alakokat.
- Több lakostól érkezett bejelentés a polgárőrséghez,
hogy házalók kéményseprőnek kiadva magukat, azonnali árengedménnyel próbálják a szolgáltatást eladni,
és ezzel pénzt kicsalni. A jelzést követően tettük közzé
a felhívást a közösségi oldalon – mondta el érdeklődésünkre Ficzere József, a helyi polgárőrség elnöke.
Általánosan elterjedt trükk, hogy felkeresik a vállalkozások, vállalkozók lakásait, és kizárólagos jogosultsággal rendelkező kéményseprőnek adják ki magukat. A
törvényre hivatkozva pedig megtévesztve az embereket, ellenőrzésre és fizetésre bírják rá őket.
A polgárőrök információja gyorsan terjedt, sokan megosztották közösségi oldalon.
- Ezzel több ezer embert értünk el, ami az egyik legjobb módja annak, hogy távol tartsuk a nem kívánt
személyeket. Ebben az esetben a tájékoztatás és figyelemfelhívás volt az egyetlen eszköz a fellépésre - vélekedett Ficzere József.
Ifjú polgárőröket is keres az egyesület
Jászboldogháza csendes, nyugodt, biztonságos település, ahol a Jászberényi Rendőrkapitányság beszámolója szerint 2021-ben és 2020-ban is mindössze öt-öt
bűncselekményt regisztráltak. Ezzel az elmúlt tizenkét
év legjobb eredményét érték el, hiszen 2010-ben még
harmincegy bűncselekményről tudtak.
- Szeretnénk, hogy ez így is maradjon, ezért az egyesület tagfelvételt hirdetett tizennyolc év felettiek részére, valamint tizennégy és tizennyolc év közötti ifjú polgárőröket is várunk. Fontosnak tartjuk az utánpótlást
– tette hozzá az egyesület elnöke.
Új Néplap 2022. augusztus 8.
Kötetbe foglalnák az óvoda történetét
Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnapli idén az
óvoda. E jeles alkalomból ősszel műsorral, kiállítással,
valamint egy kiadvánnyal jelentkezne az intézmény –
olvasható a település honlapján. Ez utóbbiban helyet
kapnának többek között az egykori óvodások visszaemlékezései, ezért szívesen fogadják emlékezetes történeteiket. Ezenkívül régi fotókat és retró játékokat is
gyűjtenek a kiállításhoz.
Új Néplap 2022. augusztus 15.
Az aszály miatt kiszáradt a folyó Jászboldogháza határában
Sokkoló látványt nyújt a Tápió folyó Jászboldogháza
közigazgatási területének déli részén. Víznek nyoma
sincs, a folyómeder kiszáradt. A határrész is tragikus
állapotban van, kopár és sivár minden, mert a pusztító
aszály miatt kiégett a fű. Szűcs Gergely helyi gazdálkodó szerint a területet sújtó drámai szárazságra emberemlékezet óta nem volt példa.
A község közigazgatási területének déli része a tápiói terület, amit névadója, a Tápió patak vág ketté. A
két területet a 2012-ben felújított úgynevezett
Bábosik-híd köti össze.
- A napokban haladtam keresztül a Bábosik-hídon, és
csodálkozva láttam, hogy az átkelő mindkét oldalán
látszik a folyómeder alja. Hatvanöt éves vagyok, de
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ilyet még nem tapasztaltam. Teljesen megdöbbentem
a szomorú jelenségen, mely az élővilág pusztulásához
vezet – kezdte Szűcs Gergely.
A gazdálkodóval körbejártuk a területet, ami a rendkívüli szárazság miatt nagyon kopár.
- Itt nőttem fel a tápiói tanyavilágban. Emlékszem, a
hetvenes években még több száz hektár legelőt öntöztek a folyóból. A gyepterület pedig akkoriban több
mint ezer szarvasmarhának biztosította a nyári legelőt
és a téli szálastakarmány jelentős részét. Számos gyermekkori emlékem fűződik a tápiói határrészhez, ezért
különösen sokkolt a folyó látványa. Az idei rendkívüli
szárazságra emberemlékezet óta nem volt példa. Az
egész határrész nagyon szomorú látványt nyújt, a
gyepterület teljesen kiégett, a dűlőutakon bokáig ér a
por. Eltűntek a víziállatok, a madarak, a réti virágok.
Az aszály okozta károk mértéke felbecsülhetetlen –
mondta a jászboldogházi gazda. Úgy véli, teljesen átalakul a terület, míg a hatvanas években az árvíz keserítette meg az itt élők életét, napjainkban pedig az
aszály pusztít.
Jászboldogháza értékei közé tartozik az Alkotmány
utca végén létrehozott árvízi emlékhely, mely az 1963
márciusában, a csíkosi és a tápiói tanyavilágban pusztító árvízben összedőlt vagy lakhatatlanná vált több
mint száz tanyának, valamint a mentésben részt vevőknek állít emléket. A kiállított csónakkal mentették
a tanyasi embereket, állatokat és a különböző vagyontárgyakat.
Stabil és jó járható az összefogással megépített híd
A Tápió-híd – avagy ahogy a helyiek nevezik, Bábosikhíd – ugyancsak fontos épített környezeti érték a faluban. A második világháború előtt egy falábakon álló
átjáró biztosította a kapcsolatot a tápión túli terület
lakói és Jászberény között.
- Nagyapám mesélte, hogy a második világháborúban
a német katonák felrobbantották a hidat, így a létesítmény felső része megsemmisült. A lakosoknak szükségük volt a hídra, ezért összefogtak, és nyolc egyenes
vasúti sínt emeltek a megmaradt fatáblákra, majd
deszkával beborították. Ezt használták a hetvenes
évek közepéig, amikor a termelőszövetkezet építőbrigádja új, betonpilléreken elhelyezkedő erősebb hidat
épített – elevenítette fel az átjáró történetét Szűcs
Gergely. A gazdálkodók ezen keresztül tudták megközelíteni a mezőgazdasági területeket. Azután 2009ben a híd szerkezete egy rajta közlekedő kombájn
alatt meghajlott. Néhány évvel később az önkormányzat összefogással új, erősebb szerkezetű hidat építtetett, ami jelenleg is stabil, jól járható.

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt jászboldogházi lakosok figyelmét,
hogy az őzek üzekedési időszaka a jelenlegi időszakra
esik. Ilyenkor sokkal többet mozognak a reggeli és az
esti-éjszakai órákban. A suták ráadásul gidát vezetnek,
tehát előfordul, hogy egymás után több is átszalad az
úton. Különösen figyelni kell a fás, bokros részeken,
illetve ahol kukorica vagy napraforgó tábla áll az út
mellett. Kérem, mindenki — a lassabb járatú mezőgazdasági gépeket is beleértve – óvatosan vezessen,
számítva az őzek, nyulak veszélyére. Sokan járnak a
csíkosi úton, itt különösen nagy a veszélye a vad gázolásnak.
Megértésüket köszönöm, mindenkinek balesetmentes
közlekedést kíváDr. Ágotai Ede
nok!
vadásztársaság elnöke
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