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Augusztus 27-én került megrendezésre az Elszárma-
zottak Találkozója a Művelődési Házban. Az ünnepség 
keretein belül átadásra került Veliczky Józsefné részé-
re a képviselő-testület által adományozott Jászboldog-
háza Díszpolgára elismerés. Köszönöm szépen a szer-
vezőknek a meghívást, igazán kellemes hangulatú 
szombati napot tölthettünk el együtt! 
Szeptember 1-jén Pócs János Országgyűlési Képviselő 
Úrral közösen, ünnepélyes keretek között átadtuk a 
Magyar Falu Program keretein belül beszerzett fűnyíró 
traktort és pótkocsit, melyek a közterületek kezelését, 
karbantartását fogják majd segíteni. A projekt 100 %-
os támogatottságú volt, azonban az áremelkedések 
miatt 2 millió forint önerőt is biztosítania kellett ön-
kormányzatunknak a beszerzéshez. Köszönjük szépen 
Pócs János Képviselő Úr támogatását a projekt megva-
lósításában! 
Szeptember 9-én Jánoshidán részt vettem a Jászsági 
Önkormányzatok Szövetségének ülésén, majd aznap 
indultunk a 9 fős delegációval lengyel testvértelepülé-
sünkre, Jaworzeba, ahol az aratónapi ünnepségen kép-
viseltük községünket. Rendkívül kedves fogadtatásban 
volt részünk! Köszöntő beszédemben elmondtam 
mennyire fontosnak tartom, hogy lengyel barátaink-
kal, Jaworze testvértelepülésünkkel fennálló kapcsola-
tunkat továbbra is fenntartsuk, közösen munkálkod-
junk az elmélyítésén. 

Szeptember 17-én Újszász városnapi rendezvényén 
képviseltem Jászboldogházát, majd a Tápiói búcsún 
vettem részt, ami az időjárásra tekintettel most a Mű-
velődési Házban került megszervezésre. Köszönöm a 
szervezőknek, hogy a mai napig ilyen nagy becsben 
tartják és ápolják a búcsúi hagyományokat! 
Szeptember 20-án az énekkarral, Pócs János Képviselő 
Úr meghívására vettünk részt egy parlamenti látogatá-
son. Örök és szép emlékként őrzöm majd azt a pár 
percet, amikor az Országház előtt, a Kossuth téren 
énekeltek a Csillagvirág Énekkar tagjai. Köszönjük szé-
pen Képviselő Úrnak a kedves fogadtatást és a lehető-
séget! 
Szeptember 30-án Tiszasülyön tartott tájékoztatást 
Gyopáros Alpár Kormánybiztos Úr a Magyar Falu prog-
ram keretein belül meghirdetett pályázatokkal kapcso-
latban. Kormánybiztos Úr elmondta, hogy a jövőben 
elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztéseket helyezik majd előtérbe úgy, 
mint például óvodabővítés, egészségügyi alapellátás; 
valamint az energiamegtakarítással járó beruházáso-
kat támogatják majd a rendelkezésre álló forrásokból 
(közvilágítás korszerűsítése, napelemek telepítése 
stb.). 
Október 1-jén az Idősek világnapján köszöntöttem a 
Nyugdíjas Egyesület tagjait a Művelődési Házban. A 
közösen elfogyasztott ebéd után közös éneklés, nótá-
zás vette kezdetét Bárkányi Adrienn művésznő közre-
működésével. Aznap került megszervezésre a Csíkosi 
búcsú is. Az esős időjárás miatt sajnos a kereszthez a 
résztvevőkkel közösen nem tudtunk kilátogatni, de az 
emlékek felidézésével teli kellemes délutánban volt 
részük a hazalátogatóknak és az itt élőknek egyaránt. 

90. születésnapján köszöntöttük Kiss Csaba Jegyző Úr-
ral Szőllősi Mátyást, aki korát meghazudtolva gondoz-
za a ház körüli kertet, végzi a mindennapi teendőket. 
Jó hangulatú beszélgetés során Mátyás bácsi felidézte 
a gyermekkorát, elmesélte, hogy építették fel családi 
segítséggel a Szellő utcai házukat. Örömmel mesélt 
unokáiról és dédunokáiról is. Jó egészséget és családja 
körében eltöltött boldog éveket kívánunk neki! 
Október 11-én gyönyörű őszi időjárásban ültettük el a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület által vásárolt 1212 da-
rab árvácskát a közterületeinken. Köszönöm szépen az 
önkormányzat és a hivatal dolgozóinak, valamint az 
egyesület tagjainak a közreműködését a virágok ülte-
tésében! Hálásan köszönöm az egyesületnek, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan az idén is fontosnak tartot-
ták az árvácskák beszerzését, és forrást biztosítottak a 
vásárlásra.  

Polgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármester 
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Határozatok: 
1. A képviselő-testület augusztusi soron kívüli 
ülésén kitüntető címek adományozásáról döntött. 
81/2022. (VIII. 16.) Képviselő-testületi határozat 
„Jászboldogháza Községért” kitüntető díj adományozá-
sáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Baranyi Béla 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 
61/A. lakost a 2/1996. (I.30.) számú önkormányzati 
rendelete alapján „Jászboldogháza Községért” kitün-
tető díjban részesíti.  
 
82/2022. (VIII. 16.) Képviselő-testületi határozat 
„Jászboldogháza Községért” kitüntető díj adományozá-
sáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Eszes Zoltánt a 2/1996. (I.30.) számú önkor-
mányzati rendelete alapján „Jászboldogháza Közsé-
gért” kitüntető díjban részesíti.  
 
83/2022. (08.16.) Képviselő-testületi határozat 
 „Jászboldogháza Díszpolgára” cím adományozásáról 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2/1996. (I.30.) számú önkormányzati ren-
delete alapján „Jászboldogháza Díszpolgára” kitünte-
tő címet adományoz Veliczky Józsefné részére.  
 
2. A képviselő testület a szeptember 21-i soron 
kívüli ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
86/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2021/-
2022. éves beszámolójának elfogadásáról Jászboldog-
háza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta és elfogadta a Jászboldogházai Mesevár Óvo-
da és Bölcsőde intézmény 2021/2022. éves beszámo-
lóját. 
 
87/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2022/-
2023. évi munkatervének elfogadásáról Jászboldoghá-
za Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta és elfogadja a Jászboldogházai Mesevár Óvoda 
és Bölcsőde intézmény (OM: 203097) 2022/2023. éves 
munkatervét. 
 

88/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde Peda-
gógiai Program elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászboldogházai 
Mesevár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programot. 
89/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde (Mini 
Bölcsőde) Szakmai Program elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászboldogházai 
Mesevár Óvoda és Bölcsőde (Mini Bölcsőde) Szakmai 
Programot. 
 

90/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselő-
testülete megismerte az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő (1381 Budapest, Pf.: 1418) által kiírt Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi fordulójával kapcsolatos tájékoztatót, és az 
alábbi döntést hozta: 
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, 
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2023. évi pályázati fordulójához. Ezért a Kép-
viselő-testület felkéri Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetésében lévő szociális keretéből kívánja támogat-
ni a fiatalokat. 
 

92/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
Közvilágítási célú eszközök üzemeltetéséről és karban-
tartásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a közvilágítási célú eszkö-
zök üzemeltetéséről és karbantartására kiküldött aján-

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Tájékoztató 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Szolnoki Járási Hivatala arról tájékoztatott, hogy a Miniszterelnökség döntése alapján a 
hidegebb időjárási körülményekre tekintettel 2022. november 2. (szerda) napjától 2023. 
március 17. (péntek) napjáig a Mobil Kormányablakok működtetése országosan felfüg-

gesztésre kerül. 
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Kiss Csaba  
jegyző 

lattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, 
melyet a Polytechnic-Light Kft. (2117 Isaszeg, Hunyadi 
u. 2/a.) adott. 
Üzemeltetés időszaka: 2022. 10. 01. – 2024. 09. 30.  
93/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
MFP-UHK/2022. Magyar Falu Program keretében „Út, 
híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rend-
szer építése/felújítása” megvalósításához a kivitelező 
kiválasztásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a MFP-UHK/2022. Magyar Falu Program ke-
retében „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízel-
vezető rendszer építése/felújítása” című pályázati ki-
írásra benyújtott pályázat megvalósításához döntött a 
kivitelező kiválasztásáról.  
Az előírt határidőre a Jászboldogháza 02/14 hrsz-ú 
külterületi utca zúzottköves útalappal való ellátása 
140 m hosszon és a Jászboldogháza Széchenyi utca 
(Május 1 utca és Radnóti utca közötti szakasza 466 
hrsz.) belterületi utca zúzottköves útalappal való ellá-
tása 232 méter hosszon 3 cég adott be a felhívásra 
érvényes árajánlatot:  
A beérkező ajánlatok közül a testület legjobb ár-érték 
szerinti érvényes ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. Az 
MFP-UHK/2022. Magyar Falu Program keretében „Út, 
híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rend-
szer építése/felújítása” projekt kivitelezési munkálatai-
nak elvégzésére a legjobb árajánlatot a GILDEX KFT. 

2760 Nagykáta, Jászberényi út 117. (Adószáma: 
10429532-2-13) tette, ezért a GILDEX KFT.-t 2760 
Nagykáta, Jászberényi út 117. hirdeti ki nyertesnek.  
94/2022. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat 
MFP-BJA/2022. Magyar Falu Program keretében 
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 
című pályázati kiírásra benyújtott pályázat megvalósí-
tásához kapcsolódóan kivitelező kiválasztásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az MFP-BJA/2022. Magyar Falu Program ke-
retében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támoga-
tása” című pályázati kiírásra benyújtott pályázat meg-
valósításához kapcsolódóan beérkezett árajánlatokat 
megismerte, és döntött a kivitelező kiválasztásáról. 
Az előírt határidőre a Jászboldogháza belterület Kos-
suth utca (830 és 704 hrsz.) kapcsolódó 240 méter 
hossz járda felújítására 3 cég adott be érvényes ár-
ajánlatot:  
A beérkező ajánlatok közül az „Önkormányzati járda-
építés/felújítás támogatása” projekt kivitelezési mun-
kálatainak elvégzésére a legjobb árajánlatot a GEOGÉP 
Kft. 5100 Jászberény, hrsz: 2413/2. adta, ezért a 
GEOGÉP Kft. 5100 Jászberény, hrsz: 2413/2. hirdeti ki 
nyertesnek a képviselő-testület. 
Jászboldogháza, 2022. október 13. 

A kertesházban élők között gyakran felmerülő kér-
dés, igénybe vehető-e a szomszéd telke. Például fel-
újítási munkálatok elvégzéséhez felállítható-e azon 
állvány. De előfordulhat, hogy a házi kedvencünk szö-
kik át a kerítésen, és nem tudjuk hazacsalogatni. 
Vagy az almafánk termése a mellettünk fekvő kertbe 
potyog. Lássuk, a jog hogyan szabályozza ezt a prob-
lémát. 
A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy amennyiben 
közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az 
áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, ágak, gyö-
kerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból 
szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles 
a földjére való bejutást megengedni. A jogszabály 
akként is rendelkezik, hogy a tulajdonos a szomszédos 
földet kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a 
földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy 
karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges. 
Mindezek tehát azt jelentik, hogy a szomszédos telek-
re való belépés, annak szükségszerű használata nem 
tagadható meg. Sok esetben, mint például a felújítási 

munkálatok elvégzésekor pedig sajnos elkerülhetetlen 
a károkozás. Letörhet egy szép virágszál, vagy a pázsit-
ban lyukak keletkezhetnek. Ilyenkor kötelességünk 
megtéríteni az okozott kárt, vagy a szomszéd hozzájá-
rulásával elvégeztethetjük a kijavítást, a cserét. Tart-
suk szem előtt, kárenyhítési kötelezettség terhel min-
ket, így törekedjünk arra, hogy a lehető legkisebb kár 
okozása mellett végezzük el, végeztessük el a szüksé-
ges munkálatokat. 
Ha már előre látjuk, milyen munkálatok válnak szüksé-
gessé, a tervezett időpontról, az egyéb részletekről 
informáljuk időben szomszédunkat. Biztosítsunk szá-
mára is elegendő időt a felkészülésre. 
A fentiek okán, a szomszéd oldaláról ugyanakkor 
mindez kötelezettséget is jelent. Nem foszthat meg 
minket telkének időszakos használati jogától, ameny-
nyiben ténylegesen elengedhetetlen ingatlanának 
igénybevétele, és időben eleget tettünk tájékoztatási 
kötelezettségünknek. És azt se feledjük, fordított 
esetben mi is kötelesek vagyunk beengedni telkünkre 
a szomszédunkat, ugyanezen feltételek mentén. 

A SZOMSZÉDOS TELEK IGÉNYBEVÉTELE 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2. Egyes szomszédjogok 

5:24. § [A földtámasz joga] 
A tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos 

épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más 
megfelelő rögzítésről ne gondoskodnék. 

5:25. § [A szomszédos telek igénybevétele] 
(1) Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befo-

gása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az 
ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos 
okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében 
köteles a földjére való belépést megengedni. 

(2) A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás 
ellenében használhatja, ha ez a földjén való építkezés-
hez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkála-
tok elvégzéséhez szükséges. 

Kiss Csaba  jegyző 
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
E L N Ö K É T Ő L 

 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívom a község lakosságát 
2022. november 30-án (szerdán) délután 17,00 órakor  
a Községháza emeleti Tanácskozó termében tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSRA. 

A közmeghallgatás során tájékoztató hangzik el az önkormányzat 2022. évi munkájáról,  
és a további tervekről, közérdekű információkról. 

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester 
 

Önkormányzati képviselők beszámolója a 2022. évi munkájukról 
Előadó: Joó-Kovács Balázs - alpolgármester 
Fajka Gábor képviselő 
Kobela Margit képviselő 
Szendrei Péter képviselő 
Szűcs Gergely képviselő 
Vámosi Norbert képviselő 

Egyebek 
Közérdekű kérdések, válaszok. 

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester 
Jászboldogháza, 2022. október 10. 

Koczáné dr. Fehérváry Mária   
polgármester 

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kam-
pány egy 1998 óta megtartott rendezvénysorozat. Cél-
ja a társadalom környezettudatosságának erősítése és 
a fenntartható közlekedés népszerűsítése. A kampány 
célja felhívni a figyelmet a megnövekedett autóforga-
lom okozta környezeti, baleseti és településképi prob-
lémákra; a közlekedési mód felelősségteljes megvá-
lasztására; a fenntartható, környezet- és emberbarát 
települési közlekedés előnyeire; a közösségi, a kerék-
páros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szüksé-
gességére. A rendezvény egyik hosszú távú célkitűzése 
az, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, isko-
lába vagy kikapcsolódni járó lakosokat, hogy az utazás-
hoz fenntartható alternatív közlekedési módokat ve-
gyenek igénybe. 
Jászboldogháza először az idén csatlakozott az Európai 
Mobilitási Hét programsorozathoz, amely keretén be-
lül autómentes nap került megszervezésre szeptember 
22. napján. Programokkal teli délelőttöt tölthettünk el 
a játszótéren az óvodások, az iskolások és a kilátogató 
érdeklődők részvételével. Aznap reggel az óvodások 
mindannyian biciklivel érkeztek az óvodába, majd még 
tízórai előtt a Polgárőrség kíséretében sétáltak ki a 

játszótérre. A kerékpáros ügyességi verseny után a 
friss levegőn fogyasztották el a konyhásnénik által elő-
készített szendvicseket és meleg teát, ami a borongós 
reggeli időben mindenkinek nagyon jólesett. Az önfe-
ledt játszást egy kis zápor szakította félbe, de az óvo-

Autómentes nap az Európai Mobilitási Hét programsorozat keretein belül 
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Strandfürdő és Kemping  

dások által lelkesen, egymás után többször is énekelt 
„Süss fel nap…” megtette a hatását, és folytatódhatott 
a játék. Második óra után az iskolások is megérkeztek, 
akikkel már közösen hallgattuk végig a Jászberényi 
Rendőrkapitányság munkatársának előadását a bizton-
ságos kerékpáros közlekedésről és az alapvető biciklis 
felszerelésről, valamint azok helyes használatáról. Ezt 
követően a fergeteges hangulatról a Hegeshow csapa-
ta gondoskodott, akiknek biciklis bemutatóját a gyere-
kek tapsolva, sikítozva nézték végig. Felnőttként ne-
künk is tátva maradt a szánk, amikor a kis busz tetejé-
re mentek fel kerékpárjukkal, valamint onnan le is ug-
rottak. Tácoltatták a bicikliket, és a földön fekvőkön 
ugráltak át. Maradandó élményben volt részünk! Ezt 
követően az osztályok külön-külön kerékpáros ügyes-
ségi versenyeken vehettek részt.  

Ügyességi verseny nyertesei: 
1. osztály: Kerék Dominik 
2. osztály: Velkei Zita 
3. osztály: Kövér Nimród 
4. osztály: Herczeg Bendegúz 
5. osztály: Koós Zoltán 
6. osztály: Kolonics Laura 
7. osztály: Lajkó Soma 
8. osztály: Kisbalázs Bence 

Aki időközben laposnak találta a bringáját, a helyszí-
nen kérhetett segítséget Szőcs Leventétől, aki kitele-
pült a bicikliszerelő „műhelyével”, és az érdeklődő fia-
talokat bevezette a bicikli szerelés alapjaiba, hálásan 
köszönjük szépen neki a részvételt. 
Az óvodások és az első osztályos gyerekek rajzoltak is 
a témához kapcsolódóan, gyönyörű rajzok készültek.  
"ECSETES, BRINGÁS REMEKEK" – KREATÍV PÁLYÁZAT 
2022- Helyi nyertesek 
Óvoda: 
1. hely: Donkó Péter 
2. hely: Papp Dóra Hanna 
3. hely: Szűcs Bianka 

1. osztály nyertesei: 
1. hely: Perlaki Izabella 
2. hely: Bontovics Dóra 
3. hely: Szemes Boglárka 

Egy óra tájban szépen lassan elcsendesedett a gyerek-
zsivajtól hangos játszótér, minden résztvevő egy apró 
ajándékkal (müzli, fényvisszaverő karkötő vagy kulcs-
tartó) tért vissza az óvodába, iskolába.  
Köszönöm szépen minden kedves érdeklődőnek, vala-
mint iskolásainknak, óvodásainknak a részvételt. Kö-
szönöm szépen az iskola tantestületének, az óvoda, 
valamint az önkormányzat dolgozóinak a szervezésben 
való közreműködést.  

Koczáné dr. Fehérváry Mária 

2022. június 20-án a Jászboldogházi Strandfürdő és 
Kemping megnyitotta kapuit a fürdőzni és pihenni vá-
gyók előtt. Vendégeink egészségének megőrzése érde-
kében az idei évben is alakítottunk ki fertőtlenítő pon-
tokat, illetve több helyen láthatóvá tettük a járvány-
ügyi készültség szabályait.  
Az előző évekhez hasonlóan az idén is nagyon sok ven-
dég látogatott el hozzánk a strandfürdőbe és a kem-
pingbe egyaránt. A fürdés mellett a Strandkönyvtárat 
is igénybe tudták venni látogatóink. A tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is csak jászboldogházi lakosok vehet-
ték igénybe szolgáltatásainkat hétfő délelőttönként. 
Nagy örömmel láttuk, hogy sok kisgyermekes család 
használta ki ezt a lehetőséget. A gyermekek számára 
különböző homokozó játékokat biztosítottunk a ját-
szótéren. Továbbá a nyár folyamán szívesen választot-
tak minket strandolás céljából óvodás, iskolás és egye-
sületi csoportok is. 
Kempingünkbe az idei évben is számos településről 
érkeztek. Igyekeztünk különböző programokkal színe-
síteni a csoportoknak az itt töltött idejüket. Júniusban 

Balatonfüredről érkeztek hozzánk gyerekek, akik na-
gyon jól érezték magukat nálunk. Júliusban Budapest-
ről, Újszászról, illetve Szolnokról több csoport látoga-
tott el hozzánk. Ők évek óta visszatérő vendégeink 
közé tartoznak, és az idei évben is boldogan távoztak 
tőlünk. Augusztus elején Jászberényből néptáncos 
gyermekek érkeztek hozzánk, akik a próbákat a Műve-
lődési Házban tartották. Augusztus végén pedig a jász-
berényi gyakorlóból érkeztek gyermekek. Továbbá a 
nyáron több rendezvényt tartottak kempingünkben. 
Születésnapokat, osztálytalálkozókat, lakókocsi talál-
kozókat, illetve voltak családok is, akik pár napra a kis-
házainkban pihentek. 
Minden kedves vendégünknek szeretnénk megköszön-
ni, hogy a 2022-es szezonban is ellátogattak hozzánk, 
illetve azoknak is szeretnénk megköszönni, akik a 
munkájukkal segítették a Jászboldogházi Strandfürdő 
és Kemping működését. 

Szöllősi Péter 
Karkus Kitti 
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Sinka István 
 

Üdv néked, Ifjúság 
1956. október 26. 

Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép, 
ki lángban és vérben születtél meg újra 

három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben! 
Melyik nép írta fel mostanában nevét 

így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja? 
S mely nép beszélt így az önmaga nevében, 

mint angyal, mikor a harsonáját fújja? 
… Bús igájának fájára írja hát, 

s mint annyiszor a megsárgult ezerévben 
vérrel és vassal tanítsa zsarnokát! 

Jobbágy Károly 
Mondják, a himnuszt énekelték 

 
Mondják, a himnuszt énekelték 

úgy indultak a puskatűznek 
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég 

sem riasztotta vissza őket. 
Csorgott a könnyük.  

Talán sírtak. 
Csorgott a vérük. 

Belehaltak. 
Diákok voltak. 
S ők csinálták 

a dicsőséges forradalmat! 
1956. október 24. 

Október 23-án az 1956-os forradalom és  
szabadságharc  hıseire emlékeztünk. 
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Az Egyházközség hírei 

VENI SANCTE - Tanévnyitó szentmise 
2022. szeptember 11-én, vasárnap de. 8.00 óra-
kor kezdődő Tanévnyitó szentmisében kértük a 
bennünket szerető, jó Isten áldását az idei tanév-
re. Az ünnepi liturgia keretében történt az iskola-
táskák megáldása, a Szentlélek segítségül hívása a 
2022/2023-as tanévre. Az oltár előtt felsorakozott 
táskákat Tamás atya megáldotta, a Jóisten kegyel-
mébe ajánlva a diákokat, szüleiket és nevelőiket. A 
szentmisén az egyházi zenét az Új Tavasz Együttes 
szolgáltatta, kikkel már tavaly ősszel találkoztunk. 
A jászsági fiatalokból álló egyházi együttes hittel 
és szeretettel végzett szolgálatát hálásan köszön-
jük, Isten áldását kérve rájuk, munkájukra, zenei 
tevékenységükre!  

Egyházközségek zarándokútja  
Mátraverebély – Szentkúton 
Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsú-
járónap, amikor Szűz Mária születésnapját ünnepli a 
Katolikus Egyház. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan 
Soós Tamás esperes, plébános vezetésével Jászalsó-
szentgyörgy, Jánoshida és Jászboldogháza hívő közös-
sége is zarándokútra indult szeptember 10-én, szom-
baton. A közel 100 fő a Mátraverebély-szentkúti római 
katolikus nemzeti kegyhelyre látogatott lelki megúju-
lás reményében. Érkezésünkkor Orosz A. Lóránt OFM, 
gvárdián, kegyhelyigazgató fogadta a zarándokokat, és 
kívánta, hogy „Szentkút az Istennel, az önmagunkkal, 
az embertársunkkal és a teremtett világgal való kien-
gesztelődés szent helye lehessen”. Mindannyian eb-

ben a reményben érkeztünk. Szűz Anya köszöntése 
után az ünnepi szentmisét Palkó Julián OFM mutatta 
be. A körmenettel zárult szentmisét követően szabad 
program következett, majd 14 órától a litánia, zarán-
dokok és kegytárgyaik ünnepélyes megáldása, ame-
lyen lelki élményeket nyújtó pillanatokat éltünk át. A 
körmenet során az Oltáriszentséget kísérő supellátot 
zarándoktársaink vihették (nagy meglepetésünkre), így 
közösségünk tagja közvetlenül is bekapcsolódhattak a 
liturgiába. A kegyhely nyugalmat árasztó környezet-
ben, a közösségben megélt hittel megerősödve tér-
tünk haza szeretteinkhez.   

Ministráns találkozó Egerben 
A pandémia miatt kimaradt három év után 2022. októ-
ber 1-én, szombaton tartották meg a főegyházmegyei 
ministránstalálkozót Egerben. A 3 egyházközségből 
(Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Jászboldogháza) 11 
fiatal ministráns vett részt ezen az eseményen, Jász-
boldogházáról Polyák Péter, Gajdos Márti és Gajdos 
Lőrinc. Az egyházmegye területéről a kb. 460 minist-
ránst és a 150 fős kísérőt a szentmise elején Lóczi Ta-
más érseki tanácsos, az Egri Hittudományi Főiskola 
spirituálisa köszöntötte. A szentmisét Ternyák Csaba 
érsek mutatta be. A főpásztor nagy szeretettel köszön-
tötte a fiatalokat, és biztatóan szólt hozzájuk: „mi va-
gyunk azok a makacs emberek, akik csak Jézusnak 
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szolgálunk, őt viszont akkor is szolgáljuk, ha esik az 
eső, fúj a szél, háború van, infláció van, millió gond 
gyötri az embereket”. A szentbeszéd megtartására 
Resch Tamás káplánt kérte fel az érsek, aki a Munkácsi 
Egyházmegyében, Kárpátalján, Ukrajnában teljesít 
missziós szolgálatot. A szentmise végén Ternyák érsek 
köszönetet mondott a találkozó előkészítésében dol-
gozóknak, és dicsérte a ministránsokat, akik „olyanok, 
mint a kisangyalok”. Az ebédet követően a résztvevő 
fiatalok a Líceum és az Érseki Palota Látogatóközpont 
nevezetességeit ismerhették meg, míg a felnőtteknek 
az Érseki Palota Erdődy-termében találkozási lehetősé-
ge nyílt a Főpásztorral. A találkozó közös imával és az 
azt követő érseki áldással zárult a főszékesegyházban. 
A fiatalok lelkesen, felszabadultan indultak haza, mi, 
kísérők pedig örömmel töltöttük velük a napot – Kátai-
né Markó Hajnalka, Markó Judit, Pataki Attila, Gajdos 
Ferenc és Bóta Mizsei Ilona. 

Ünnepi szentmise Szent Vendel tiszteletére 
Szent Vendel kultusza német földről került át hozzánk, 
először a német telepes községekben terjedt el. Tiszte-
letét főleg Padányi Bíró Márton (1693-1762) veszpré-
mi püspök szorgalmazta, kinek sírját szerettük volna 
felkeresni a Szent Vendel Társulat közös kirándulása 
alkalmával (a Veszprémi vár felújítási munkálatai miatt 
nem sikerült). A püspök szerint a királyfiból remetévé, 
pásztorrá lett Vendel a földművelő és pásztorkodó 
magyar nép egyik legfőbb patrónusa. A jószágtartó 
gazdák, pásztorok, első helyen közülük is a juhászok 
védőszentként tisztelték, jószágvész idején hozzá for-

dultak segítségért, fogadalomból kápolnákat, szobro-
kat állítottak tiszteletére. Számos útszéli, legelő mel-
letti Vendel-szobor áll ma is. Érdekesség, hogy a du-
nántúliak a szentet Rajna-vidéki rokokós pásztoröltö-
zetben, az alföldiek viszont magyaros pásztorruhában 
(ingben, gatyában, cifra szűrben, tarisznyával, széles 
karimájú juhászkalappal) ábrázolják. A Szent Vendel 
tiszteletére szent emléknapjához közeli vasárnapon, 
október 16-án egyházközségünkben ünnepi szentmi-
sét mutatott be Soós Tamás esperes, plébános. Ta-
más atya példaként állította elénk a szentet, kinek hi-
te, a remeteségben megtalált csendes imaélete mai 
ember számára is követendő példa. 

Mindenszentek ünnepe 
 „Mindenszentek ünnepe az előttünk 
álló és hívogató cél ünnepe (...), az 
örök élet ünnepe, amelyhez nemcsak 
az elhunyt boldogok tartoznak, mi, a 
földön élők is - a reménység-
ben." (Csanád Béla) 
November 1-je Mindenszentek ün-
nepe, november 2-a halottak napja a 
keresztény világban. Mindenszentek 
ünnepe örömünnep. Isten dicsősé-
gét ünnepeljük, mely az ő szentjei-
ben nyilvánul meg. Azokat a szente-
ket ünnepeljük, akik eljutottak éle-
tük végső céljára, szerető Istenünk 
örök Országába. 
Sokszor esik szó a szentekről, tiszteletükről, de kik is 
ők valójában a szentek, és hogyan is lettek ők szentek? 
A szó szűkebb értelmében, az Ószövetség szerint egye-
dül csak Istenre lehet azt mondani, hogy szent. Az Új-
szövetség a szent jelzőt már emberre is alkalmazza. 
Pál apostol a keresztény közösségek tagjait hívja szent-
nek. Eszerint szentnek lenni annyit jelent: Istenhez 
tartozni, az ő szentségéből részesedni. 
A katolikus egyházban az idők előrehaladtával azokat 
kezdték kiemelt módon szentnek nevezni, akik vagy 
életük feláldozásával (vértanúk), vagy a Krisztus mel-
lett való hűségükkel, a szenvedésben való kitartásuk-

kal, a tetteikkel és példájukkal 
(hitvallók) tanúságot tettek a hitük-
ről. 
A kereszténység kezdeti szakaszában 
csak a vértanúkat és a hitvallókat 
tisztelték szentként. Gyakran, ami-
kor haláluk évfordulója volt, a sírjuk 
fölött mutattak be szentmisét. Ez 
volt körülbelül 1000-ig. 1000-től a 
középkorig a helyi püspök, ha úgy 
látta, hogy a vidékén nagyon tisztel-
nek valakit, aki életében tiszta erköl-
csű, másokon segítő ember volt, az 
illetőt szentnek nyilvánította. Így lett 
szentté Szent István, Szent Imre és 
Szent László is. A középkortól - 

ahogy ma is - szentté csak a pápa avathatott valakit. 
Mindenszentek ünnepe nemcsak arra szolgál, hogy 
emlékezzünk Istenhez jutott testvéreinkre. Az ő példá-
jukra Szent Ágoston szavai jussanak eszünkbe: „Ha 
sikerült ennek és annak szentté lenni, neked miért ne 
sikerülhetne?” 
A szentek életpéldája aprópénzre váltja számunkra az 
evangéliumot, hogy igenis mindenkinek, minden hely-
zetben megvan a szentté válás lehetősége. Rajtunk áll. 
Minden szent élete kiáltja nekünk: „én is voltam, ami 
te vagy, és te is lehetsz azzá, ami én vagyok!” 
 
Felhasznált forrás: https://turul.info/ 
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Köszönjük az 1 százalékot! 
Idén is faluszerte nyíló árvácskával mondunk köszönetet az 1 % - ért. 

Köszönjük mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő 
és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatják. Ebben az évben a NAV 139 426 forintot utalt a Faluszépítő Egye-
sület számlájára, mely összeget kiegészítve, idén több mint 1200 db árvácskát vettünk, és ültettünk el szeretett 
kis falunkban.  
Tisztelettel köszönjük a felajánlást, mellyel segítik terveink megvalósítását, szeretnénk a jövőben köztereinket 
egyre szebbé tenni, emlékhelyeket létrehozni, a hagyományokat őrizni, Jászboldogháza kulturális életét virágoz-
tatni. 
Ha Önnek nem állt módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy 
ha teheti, nagyobb) összeggel, ezt megteheti személyesen, vagy a helyi Takarékszövetkezetben a Jászboldogházi 
Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeggel. 

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591  

Támogatását tisztelettel köszönjük. 

Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza 

Összeállította: Bóta Mizsei Ilona 

Krisztus király vasárnapja –  
az egyházi év befejezése 
Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt 
külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év 
alkalmából a Megváltót a 20. század királyának hirdet-
te ki – ezzel készítette elő az ünnepet. Akkoriban világ-
szerte a magas hegyek ormán, illetve magaslatokon 
keresztet és Krisztust ábrázoló szobrokat állítottak föl. 
Az I. világháború után XI. Piusz pápa 1925-ben szent 
évet hirdetett, melynek mottója: “Krisztus békéje ural-
kodjék Krisztus országában!” A szentév végén elren-
delte Krisztus Király vasárnapjának ünnepét, amely 
akkor Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra került.  
Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték ád-
vent előtti utolsó vasárnapra. Ezzel az Egyház azt 
emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, mely 
láthatatlanul megvalósul az ő híveiben (“Isten országa 
bennetek van”) az idők végén láthatóan is megjelenik, 
és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak 
értelmet ad. (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, Éneklő 
Egyház) Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a 
népek, családok, személyek békéjének urát állította a 

hívek közé, megemlékezvén arról, hogy Krisztus a 
megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte király-
ságát a világ üdvösségére. 

Faluszépítők hírei 

Tarcal, Áldó Krisztus szobor, háttérben a tokaji  
Kopasz-hegy 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület  
Vácrátóton járt 

Együtt, közösen elhatároztuk, hogy elmegyünk, szét-
nézünk a „nagyvilágban”. Ötletszerző, csapatépítő, 
tanulmányi kirándulást terveztünk, melyre 2022. júni-
us 21 én, egy szép nyári napon került sor. Utunk Ma-
gyarország legnagyobb arborétumába, a Vácrátóti 
Nemzeti Botanikus Kertbe vezetett, ahol az idegenve-
zető hazánk leggazdagabb növénygyűjteményét, cso-
dás növényvilágát mutatta be nekünk. Sokat láttunk, 
sokat tanultunk, fotóztunk. Valaki utánanézett, 32 ar-
borétum van Magyarországon, jó lenne felkeresni min-
den évben egyet.  
A kirándulásunk következő állomása Vác volt, ahol 
Joó-Kovács Balázs alpolgármester úr jól ismerte a já-

rást, hiszen diákéveinek egy részét ott töltötte. Bemu-
tatta nekünk Vác nevezetességeit, neki köszönhetően 
bejártuk a Duna-parti várost, elsétáltunk a Váci Fegy-
ház és Börtön előtt is, de megnéztük a Diadalívet, a 
Fehér templomot, a Hegyes tornyot, és még sok mást 
is. Örömmel tapasztaltuk, milyen kicsi a világ, ugyanis 
a belváros látványosságait csodálva kedves ismerősök-
kel találkoztunk: dr. Pap Béláné Marika, Pap Zsuzsa és 
Szórád Izabella jött velünk szembe – ők is kirándultak. 
Nevettük, hogy Boldogházán ritkán találkozunk, éppen 
Vácon futunk össze. Az ebédet is Vácon fogyasztottuk 
el egy svédasztalos étteremben.  
A kirándulás következő állomása Gödöllő volt, ahol 
megnéztük Magyarország egyik legnagyobb barokk 
kastélyát, a Gödöllői Királyi Kastélyt, amely az Osztrák-
Magyar Monarchia idején Erzsébet királyné (Sisi) ked-



 11 
Boldogházi Hírek 

2022. OKTÓBER CIVIL SZERVEZETEK 

Árvácskák a falunkban 
Eljött az ősz. Ismét kiültetésre kerültek az árvácskák, 
melyeket a jászberényi Szelei úti Balkon kertészetből 
vásárolt egyesületünk. Szorgos kezeknek köszönhető-
en október elején több mint 1200 kis virág találta meg 

a helyét a település főbb helyein, közterein. Köszönet 
mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban. Külön 
köszönjük Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester 
asszony munkáját, aki egész nap lelkesen részt vett az 
ültetésben.  

velt pihenőhelyeként szolgált. A kastélyhoz tartozó 
csodálatos kert mindenkit ámulatba ejtett. Gödöllőn 
Szűcs Lajos, volt polgármester úr segített az eligazo-
dásban, miután diák-
éveiből néhányat ott 
töltött, jól ismerte a 
várost. Egy hangula-
tos cukrászdába is 
elkísért minket, ahol 
finom fagylalt mel-
lett kellemes környe-
zetben töltöttük az 
időt, s megállapítot-
tuk, hogy igen tartal-
mas, emlékezetes, 
igazán jó hangulat-
ban eltöltött szép 
nap áll mögöttünk, 

ahol együtt volt a „jelen, a múlt és a jövő…”, s amely 
napra sokáig jó szívvel fogunk emlékezni. Elmondhat-
juk, hogy nem kell feltétlenül külföldre utazni, Magyar-

országon is 
számtalan érték, 
látnivaló van, 
amit érdemes 
felkeresni, felfe-
dezni, megnézni, 
megcsodálni, 
együtt, közösen. 
Ezúton is kö-
szönjük a Közsé-
gi Önkormány-
zat nyújtotta 
lehetőséget és a 
támogatást, 
amit kaptunk. 

BOLDOGBT EGYESÜLET 

Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében:  
Szűcs Gergelyné 

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT 
 

elhunyt tanítóinkra, valaha köztünk élt és másutt nyugvó barátainkra, 
ismerőseinkre. 

Találkozzunk 2022. november 1-jén, kedden, 14 órakor a temetői 
emlékoszlopoknál. 

 
Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szívünkben őrizzük őket! 

 
Mindenkit vár a BOLDOGBT Egyesület 
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A jászboldogházi Polgárőr Egyesület sikeres toborzása révén szép számmal bővült a csapat.  
A megszaporodott létszámnak köszönhetően, ismét tudjuk felügyelni és segíteni az iskolásaink átkelését, bizton-

ságos eljutását az iskolába. 
Nagy örömünkre szolgál az újonnan csatlakozó tagjaink lelkesedése és aktivitása. Igyekszünk minél több prog-

rammal összekovácsolni a csapatot. 
Továbbra is várjuk a csatlakozni szándékozó tagokat.  

�  A Jászkun Kapitányok Tanácsa soros ülését szeptem-
ber 24-én tartotta Kunhegyesen.  A tanácskozás házi-
gazdája Győrfi Lajos regnáló nagykun kapitány. A ren-
dezvény megszervezésében, lebonyolításában közre-
működött Nagy András Kunhegyes emeritus nagykun 
kapitánya. A rendezvény  a Kun Emlékpark látogatásá-
val kezdődött, ahol a regnáló kapitányok szalagot kö-
töttek Ilosvai Varga Imre (1814-1866) Kunhegyes első 
nagykun kapitány emlékművére. Ezután következett 
Győrfi Lajos regnáló nagykun kapitány faültetése.  
Ugyanis Kunhegyesen az Emlékparkban minden újkori 
nagykun kapitánynak van ültetett fája.  
Ezután kezdődött meg a kapitányi tanácskozás, mely-
nek levezető elnöke Ván Jenő jászkun főkapitány. Ösz-
szegezte az elmúlt időszak eseményeit, és felvázolta a 
következő időszak feladatait. Beszéltünk a települési 
rendezvényeken való részvételről, a település vezetői-
vel való kapcsolattartásról.  Elismeréssel szólt Varga 
Ferencnéről, Szank polgármesteréről, aki nagyon jól 
megszervezte az aratóversenyt és a főkapitányi beikta-
tási ceremóniáját. Tájékoztatott, hogy Vass Gergő, az 
új kiskun kapitány jelölt beiktatásának elmaradását 
személyes problémák okozták. Míg a problémák nem 
rendeződnek, addig Varga Ferenc jelenlegi kiskun kapi-
tány végzi tovább a kapitányi teendőket. Tisztázódott, 
hogy a következő, immár a XVIII.  hármas kerületi ara-
tóversenyt Kunmadaras rendezi a volt orosz katonai 
repülőtéren. A beszélgetésben elhangzott, hogy Berek-
fürdő is Kun Parkot tervez létrehozni, és tervezik egy 
megyei Kulturális Díj létrehozását. Túrkeve 2023-ban 
Balog Márton Emléknapot rendez, melyben a 2013-
ban elhunyt nagykun kapitányra emlékeznek.  Még 
ebben az évben, a múlt évben elhunyt Gubicz András-
nak kopjafa állítását tervezzük a jászkiséri temetőben.  
Szó volt még a palócokkal kialakítandó baráti kapcso-
latról, mert ők is tervezik a palóc világtalálkozó meg-
szervezését, és a palóc kapitányi rang létrehozását. 
Erről már folynak a megbeszélések. Felvetődött még a 
jászsági gasztrokultúra megőrzése. Elhangzott, hogy 
ennek keretében településenként legyenek főzőverse-
nyek, és a települések győztesei egy helyen mérjék 
össze tudásukat.   
Ezután finom ebéd következett, majd azt követően 
Simai János elhunyt  nagykun kapitány emléktáblájá-
hoz vonultunk,  ahol szalagkötéssel emlékeztünk kapi-
tánytársunkra.  
A délutáni programunk a művelődési központ pódium-
termében folytatódott, ahol megnyitottuk Győrfi Lajos 
Magyar Örökségdíjas szobrászművész, regnáló nagy-
kun kapitány „Bronzba öntött hőseink” című kiállítá-

sát. A kiállított alkotásokat egy művészettörténész mu-
tatta be, melynek során ennek a művészetnek a meg-
értése teljesen új szemléletet alakított ki bennem. En-
nek a kiállításnak a megtekintésével ért véget az őszi 
kapitányi tanácskozás. 

�  A „Jászsági művészek Thália szekerén” címmel nyílt 
kiállítás szeptember 29-én a Jász Múzeumban. Elöljá-
róban Hortiné dr. Bathó Edit üdvözölte a megjelente-
ket, majd dr. Végh Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetségének ügyvezetője mondott köszöntőt. A Jász 
Múzeum ezt a kiállítást a Magyar Géniusz Program 
támogatásával tudta megvalósítani. A megnyitó szín-
vonalát emelték Kóródi Anikó operaénekes és Ecsedi 
Péter énekművész által előadott dalok, melyeket dr. 
Réz Lóránt kísért zongorán. Ezt követően Rékasi Károly 
színművész—aki szintén jászsági születésű—ajánlotta 
a kiállítás megtekintését a jelenlévőknek.  A kiállítás 
hét, a színjátszásban meghatározó szerepet betöltő 
jászsági születésű művészeknek állít emléket. A ván-
dorszínészet két meghatározó egyénisége, 
Schekenback Rozália, közismert nevén Déryné Széppa-
taki Róza és Kőszeghy Alajos. Mindketten Jászberény-
ben születtek, és innen indulva ültek fel Thália szekeré-
re, és váltak a magyar színjátszás élharcosaivá. A 185 
évvel ezelőtt megnyílt Pesti Magyar Színház, mely 
1840 óta Nemzeti Színház, színpadán Déryné és 
Kőszeghy Alajos is szerepelt. A XIX. század végén már 
tagja volt a társulatnak a jászárokszállási születésű Pet-
hes Imre, a magyar realista színjátszás megteremtője, 
és Görbe János, a magyar paraszti jellem leghitelesebb 
megformálója. A jászkiséri Küry Klára a múlt század 
eleji Népszínház koronázatlan királynőjeként, a jász-
árokszállási Kaszab Anna Thália hűséges papnőjeként 
tették híressé szülőföldjüket, a Jászságot. Szintén jász-
berényi születésű Székely (eredeti nevén Spagetner) 
Mihály, aki az opera fejedelmeként szerzett hírnevet 
szülőföldjének. A kiállításon bemutatott művészek je-
lentős szerepet játszottak a magyar nyelvű színjátszás-
ban és az opera népszerűsítésében. 

�Ez évben is átadásra kerültek a Déryné-díjak ez alka-
lommal, mert szeptember 30-án van Déryné halálának 
150. évfordulója. Ez évben Bolla János, a Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöke és Kovács Péter, a Jászkerület 
Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a Jászsági Népi Együttes és 
a Jászsági Hagyományőrző Egylet képviselőinek, azaz 
Szűcs Gábornak és Hortiné dr. Bathó Editnek, a cso-
port vezetőinek adták át a díjakat. 
A Jász Múzeumban ez a kiállítás 2024. 
szeptember 30-ig tekinthető meg.  Nagy Albert 

jászkapitány  

CIVIL SZERVEZETEK 

POLGÁRŐR EGYESÜLET  

Ficzere József 
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Kispálné  
Baranyi Aranka 

A 2021 őszén újjáalakult Szent Ven-
del Társulat tagjai kétnapos autó-
buszos kiránduláson   vettek  részt  
Veszprém - Felsőörs- Tihany útvo-
nalon 2022. szeptember 23-24-én.  
A társulat vezetősége úgy gondol-
ta, hogy ez egy remek lehetőség 
lesz arra, hogy a tagok közelebb 
kerüljenek, jobban megismerjék 
egymást, kellemesen érezzék ma-
gukat. Közben ismerkedjünk ha-
zánk szép tájaival, keressük fel a 
Szent Vendellel kapcsolatos emlék-
helyeket, és legyen lehetőség kelle-
mes, jó hangulatú beszélgetésekre, 
ünneplésre, nótázásra és főként 
egy kis kikapcsolódásra a minden-
napok feladataiból, tapasztaljuk 
meg az együtt töltött idő fontossá-
gát is.  
Az útvonal kijelölésekor még nem 
tudtuk, hogy 2023-ban Európa Kul-
turális Fővárosa Veszprém –
Balaton, ennek jegyében   hatalmas 
felújítások tapasztalhatók a régió-
ban. Veszprémben az egész vár és 
környéke lezárva, Tihanyban az 
Apátság körbeállványozva, csak 
részlegesen látogatható.  
Utunk első állomása Székesfehér-
váron a Szent Vendel emlékhely 
megtekintése volt, amely kissé 
méltatlan környezetben mutatná 
csodás szépségét egy üvegezett 
fülkébe zárva. 
Tovább haladtunk Veszprém felé, a 
királynék városába. 
 Veszprémben nem sikerült bejut-
nunk  Padányi  Bíró Márton püspök 
sírjához a Szent Mihály Székesegy-
ház altemplomába. Márton püs-
pöknek köszönhető ugyanis, hogy 
Magyarországon elterjedt a Szent 
Vendel kultusz. Márton püspök 
édesanyja Hagymássy Katalin, aki 
jászsági gyökerekkel rendelkezett, 
fiát Jászárokszállásra katolikus kör-
nyezetbe vitte azután, amikor re-
formátus édesapja elhunyt. Tanul-
mányai végeztével Veszprémben 
kanonok, felsőörsi prépost, majd 
püspök lett.  
Veszprémben szakképzett idegen-
vezető kíséretében ismerkedtünk a 
város nevezetességeivel. Sétát tet-
tünk a Margit-romokhoz a vár aljá-
ban, majd az Óváros tér, Hősök 
kapuja, Zsuzsi szobor, Séd folyó, 
Polgármesteri Hivatal, Tűztorony 
megtekintése  következett.  Felsé-
táltunk a Kálvária-dombra is, ahon-

nan mesés kilátás nyílt a gyönyörű   
városra. 
Szálláshelyünk Felsőörsön volt a 
Snétberger Zenei Központban, ahol  
a hátrányos helyzetű, tehetséges  
gyermekek táboroztatása történik. 

Nagyon szép, erdős környezetben 
sétát tettünk a Malom-völgyi tan-
ösvényen, majd az esti kötetlen 
programunk részesei lehettünk. 
Második napon felkerestük a Tiha-
nyi Apátság melletti Látogatóköz-
pontot, majd idegenvezető kísére-
tében ismerkedtünk a barokk 
templom, a királyi kripta, majd a 
„Lélek a vizek felett—múlt és jelen 
találkozása a Tihanyi Apátságban” 
c. interaktív kiállítás anyagával.  

A Balaton szépségét, majd a Vissz-
hang-dombot is megcsodálhattuk a 
nyárutói kellemes melegben. 
Hazafelé jövet a Velencei-tó közeli 
Pázmánd község Szent Vendel 
szobrát szerettük volna még megis-
merni, de a megközelítés bonyo-
lultsága és időnk hiánya miatt már 
nem került erre sor.  

A második nap végé-
re kellemesen elfá-
radva tértünk haza. 
Mi, résztvevők úgy 
döntöttünk, hogy  
jövőre tovább foly-
tatjuk zarándok 
utunkat Szent Vendel 
nyomdokain járva. 
 

CIVIL SZERVEZETEK 

 Kirándulás Szent Vendel nyomdokain  
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Szeptember 17-én megtartottuk a kisasszonynapi bú-
csút. A kiszámíthatatlan időjárás miatt a Művelődési 
Házat választottuk helyszínül.  
Az egyházi szertartással kezdtünk, amit Sinka Ferenc 
akulitus és Nyitrai István kántor mutatott be, majd 
rövid visszaemlékezéssel folytattuk. Az idei búcsú volt 
a tizedik, amióta 2012-ben az új kereszt mellett meg-
tartottuk az első hagyományőrző összejövetelt. Külön 
köszöntöttük Kocsis Imre bácsit, aki ebben az évben 
ünnepelte 90. születésnapját. Imre bácsi volt a tíz év-
vel ezelőtti első búcsú megálmodója, amit néhány tár-
sával meg is valósított sokunk örömére. Megemlékez-
tünk azokról a Tápióból elszármazott barátainkról, akik 
sajnos már végleg elköltöztek ebből a világból. 
Kispálné Baranyi Aranka, aki az új kereszt és az első 
búcsú megszületésénél is bábáskodott, egy nagyon 
szépen összeállított megemlékező előadással idézte 
fel a tíz évvel ezelőtti eseményeket. Közben a Művelő-
dési Ház mellett felállított sátor alatt a tápiói búcsú 
elmaradhatatlan tartozéka, a birkapörkölt rotyogott 
két bográcsban, egy harmadikban pedig egy őz, ami 
Oláh Béla jóvoltából került a bográcsba. A finomságo-
kat a „régi mesterek”, Tóth László és Káposztás István 
készítették el, munkájuk eredményében az idén sem 
csalódtunk.  

Ebéd után Besenyi Vendel elszármazott helytörténeti 
kutató, levéltári dokumentumok alapján idézett fel 
egy régi Boldogházi eseményt, mégpedig az 1949. évi 
Péter-Pál napi arató ünnepet, aminek az az érdekessé-
ge, hogy a részletes ismertetőből jól érzékelhető volt, 
hogy az akkori hatalom milyen megmosolyogtató 

módszerekkel próbálta ráerőltetni a vidéki emberekre 
valaminek a megünneplését.  

Ezek után a jó hangulatról Kajos Kálmán egyszemélyes 
zenekara gondoskodott. A boros palackokból is kihúz-
tuk a dugót, és a bennük lévő jókedv is kiszabadult, 
amit Fózer Tibor nótázása is bizonyított. Az előbb emlí-
tett borosüvegekben lévő nedű Kövér István kertjében 
termett, köszönjük felajánlását. Szeretném külön meg-
köszönni Gaál Ferenc és családja támogatását. Az idei 
búcsúba is eljöttek a Sebestyén, vagy ahogy Boldoghá-
zán ismerik, a Kalocsa testvérek párjaikkal, ők is azok 
közé tartoznak, akik minden évben itt vannak. Jól érzik 
magukat, és mindig úgy köszönnek el, hogy „reméljük, 
jövőre is megszervezitek a tápiói búcsút, mert mi jö-
vünk!” A mi válaszunk, hogy természetesen várunk 
benneteket szeretettel, úgy mint mindenkit.  

A késő délutánba nyúló tizedik tápiói búcsút jövőre a 
tizenegyedikkel folytatjuk! 

 

CIVIL SZERVEZETEK 

Tápiói búcsú 2022 

Csíkosi búcsú 2022 
Az idei évben 8. alkalommal került megrendezésre a 
Csíkosi búcsú.  Minden évben október első vasárnap-
ján tartották a búcsút a csíkosi kápolnában, Szűz Mária 
Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Sajnos az időjárás 
miatt csak a templomnál találkoztunk, az emlékhelyre 
nem tudtunk kimenni.  
A megemlékezés a templomban 11 órakor kezdődött. 
Köszönjük Taczman András diakónus Úr szívhez szóló, 
régi emlékeket felidéző szavait. Ezt követően ismét 
ebédre vártuk a csíkosiakat és családtagjaikat. Ha bú-
csú, akkor birkapörkölt. Köszönjük Rácz Jánosnak és 
Bazsó Pálnak a finom ebédet. A régi búcsú hangulatát 
a csíkosi templomot ábrázoló égetett tortával idéztük 

Szűcs Gergely 
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fel. Baráti beszélgetéssel, régi emlékek felidézésével 
és nótaszóval folytatódott rendezvényünk. A jó hangu-
latról Nyitra István gondoskodott.  Reméljük, minden 
kedves vendégünk jól érezte magát.  
Köszönöm a szervezők nevében Kisádám Péternek és 

minden segítőnek a munkáját, aki hozzájárult a búcsú 
megrendezéséhez. Most is így köszöntünk el egymás-
tól: 
„Jövőre újra találkozunk!’’ 

Nagy László  

2019-ben néhány aktív ember kezdeményezésre meg-
újult a jakabi Szent Vendel szobor. A felszenteléskor 
felmerült, hogy Boldogháza négy területéből csak a 
jakabiaknak nincs szervezett találkozója. A tápiói és a 
csíkosi találkozó a búcsú idejére esik, mert ott volt 
templom régen.  

A sóshidaiak a falunappal egybekötve találkoznak. A  
jakabiaknak  a Vendel-nappal egybekötve  határoztuk 
meg a találkozás időpontját. Erre a találkozóra nem-
csak a volt jakabi lakosokat hívjuk meg, hanem  aki 
arra gazdálkodik, illetve akik a felújítást támogatták. 
2021. október 17-én megalakult a „Jászboldogházi 
Szent Vendel Társulat”, így a szervezést főleg a társu-
lat vette a kezébe. 
Az idei találkozó október 16-án került megrendezésre. 
Nagyon örültünk, hogy sokan jelentkeztek a találkozó-
ra, de még a Vendel-napi ünnepi szentmisén is szép 
számmal részt vettek, sőt a településen lévő három 
szobor megkoszorúzásán is. Koszorúzás után az iskola 
ebédlőjében gyűltünk össze, ahol Bajor Imre Szent 
Vendel Társulati tag kutatómunkájából kiállítás volt, 
melyet szóban is elmondott. 
Ezután a birkapörkölt  elfogyasztására került sor, mely 
Fózer Tibi bácsi és Kövér István ízlése alapján nagyon 

finomra sikerült. Előtte egy kis pálinkával vetettük meg 
az ágyat, utána ízlés szerint borral, sörrel vagy üdítővel 
öblítettük le. Mindenkinek jutott néhány szelet süte-
mény is. A találkozó nem múlhat el nótaszó nélkül, ez 
így volt most is. 

Mindenkinek köszönöm a részvételt. Jövőre ugyanígy, 
ugyanitt! 
 

CIVIL SZERVEZETEK 

A SZENT VENDEL TÁRSULAT ÉS A JAKABIAK TALÁLKOZÓJA 

A jakabi Szent Ventdel szobornál 

Ünnepi szentmise körmenettel 

Ebéd 

Matók Pálné  
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MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
Év eleji események az óvodában 

2020 óta óvodánk „Biztonságos Óvoda” címmel is 
rendelkezik. Ennek függvényében a nevelési év során 
többször tervezetten is megjelennek az óvodai min-
dennapokban a közlekedéssel kapcsolatos témakörök, 
de spontán helyzetekben is gyakran jelen vannak a 
csoportok játék idejében.  
Idén kis falunk is csatlakozott az „Európai Mobilitási 
Héthez”, így erre a hétre terveztük be a Biztonságos 
Óvodához kapcsolódó témaköröket is. A Mobilitási 
Hét keretén belül megünnepeltük az Autómentes Vi-
lágnapot. Ezen a napon kiemelt figyelmet fordítottunk 
arra, hogy aki csak teheti, kerékpárral, gyalogosan 
vagy egyéb környezetkímélő módon jöjjön óvodába. 
Erre a szülők figyelmét is felhívtuk. Ezen a napon a 
helyi önkormányzat a nagycsoportos korú gyermekek-
nek kerékpáros ügyességi versenyt szervezett a játszó-
téren, ahová minden gyermek kerékpárral érkezett. A 
vetélkedő után KRESZ szabályaival kapcsolatos elő-
adást is hallhattunk.  
A hét többi részében olyan tevékenységeken vettek 
részt a gyermekek, ahol megismerkedhettek a bizton-
ságos és szabályos közlekedéssel, továbbá ismereteket 
szerezhettek a közúti jelzőlámpákról és közlekedési 
táblákról is. Az élményszerző séták során megfigyeltük 
a faluban található közlekedési táblákat, és a gyerme-
kek nagyon ügyesen felismerték ezeket. 

Az elmúlt időszakban sajnos a járványügyi szigorítá-
sok miatt nem tudtuk megvalósítani közösen a szülők-
kel a Mihály-napi rendezvényünket, de idén ismét visz-
szatérhettünk ehhez a szokásunkhoz, és újból családi 
programot szervezhettünk. Ebben az évben is folytat-
va hagyományainkat, a játszótéren rendeztük meg a 
Mihály-napot ebéd után. A Maci csoportos és a Vuk 
csoportos gyermekekkel az előző hetekben tanult kör-
játékokat játszottuk el, és szerveztünk egy vetélkedőt 
is, melyben nagy örömmel vettek részt a gyermekek. A 
délután többi részében a szülők által felajánlott és el-
készített gyümölcsökből és zsíroskenyérből falatozha-
tott minden résztvevő.  
Ezenkívül a héten újabb ismereteket szerezhettek a 
Mihály-napi hagyományokkal kapcsolatban. Újrahasz-
nosított tárgyakból, termésekből barkácsoltunk, és 
vásári szerepjátékokat játszottunk.  

Ezen a héten a magyar népmese napját is megün-
nepeltük. Ennek alkalmából a gyermekeknek 

„mozidélelőttöt” tartottunk, ahol többféle a magyar 
népmesével ismerkedhettek meg nem csak digitálisan, 
hanem az óvodapedagógusok színes előadása által is.  

Zöld Óvoda lévén nagy figyelmet fordítunk a zöld 
jeles napokra. Október 4-én volt az Állatok Világnapja, 
melyet minden évben megünneplünk, és kiemelt fi-
gyelmet fordítunk rá. Fontosnak tartjuk, hogy a gyer-
mekeket az állatok védelmére és szeretetére is nevel-
jük. Idén is nagy hangsúlyt fektettünk erre a projekt-
hétre. A gyermekeket a természet szeretetére, óvásá-
ra, védelmére neveljük, amely kapcsán az emberi fele-
lősséget is megláttatjuk, kidomborítjuk. Kiemelt fel-
adatunknak tekintjük a tapasztalati síkú élményszer-

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Autómentes Világnapon mindenki kerékpárral érkezett  

Mihály-nap a játszótéren —Maci csoport  

Mihály-nap a játszótéren — Vuk csoport  

Mozidélelőtt  A magyar népmese napján  
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zést, a valós élményháttér biztosítását, az életszerű 
tevékenykedést. Ezen a héten is sokat kreatívkodtunk, 
dalokat, verseket és mondókákat tanultunk, amiben 
nagy szerepet játszottak a háziállatok.  Célunk az volt, 
hogy minél több élményszerző sétára elmenjünk, amit 
sikeresen meg is valósítottunk.  

Kirándulást szerveztünk Portelekre az Alpaka Farm-
ra, ahol a gyermekek megfigyelték az alpakák külső 
tulajdonságait, életmódjukat, táplálkozásukat, és a 
gyapjú felhasználásának folyamatába is betekintést 
nyerhettek. Az alpakákon kívül különféle házi szárnya-
sokat is láttunk és etettünk.  

Nem mindennapi látványnak számítottak az emuk, 
amiket szintén nagy érdeklődéssel figyeltek a gyerme-
kek, majd megtapinthatták elhullott tollukat, és megis-
merhették tojásukat is. A délelőtt további részében 
népi játékokat próbáltak ki a gyermekek.  
Palyáné Bazsó Anitáékhoz is ellátogattunk, ahol nyula-

kat és galambokat 
nézhettünk. A nyu-
lakat meg is etet-
hették és simogat-
hatták is, közben 
közelről megfigyel-
ve külső tulajdon-
ságaikat. 
Nyuszisimogatás 
után minden gyer-
mek örömmel 
morzsolta a kuko-
ricát, amellyel a 
galambokat etet-
ték meg. Etetés 
után meg is simo-
gathatták a galambokat, ezáltal újabb ismereteket sze-
rezhettek a madarak tulajdonságairól is. Idén is élmé-
nyekben gazdag délelőttünk volt Anitáéknál is. Hálá-
san köszönjük Palyáné Bazsó Anitának és Palya László-
nak, hogy ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket 
minden évben.  
A hét lezárásaként ellátogatott óvodánkba dr. Husz 
Enikő állatorvos, aki a gyermekeknek tartott előadást 
a házi kedvencek gondozásával, ellátásával kapcsolat-
ban. A gyermekek nagyon kíváncsian, érdeklődően 
figyelték az állatorvos szavait.  

Az év eleji programjainkkal újabb élményekhez, 

ismeretekhez és tapasztalatokhoz juttattuk a gyerme-
keket. Továbbra is törekszünk arra, hogy legalább ilyen 
sikeresen zárjuk az előttünk álló projekteket, progra-
mokat is.  

Klinkó Andrea 
óvodapedagógus  

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

 Porteleken jártunk az Alpaka Farmon  

Galambok megfigyelése Anitáéknál  

Alpaka megismerése közelről  
Dr. Husz Enikő állatorvos előadása  

Tisztelt támogatóink, segítőink! 
 

Szeretnénk megköszönni a felajánlott játékokat, fényképeket, valamint visszaemlékező 
írásaikat a kiadványunk és a játékkiállítás létrejöttéhez! 

Tisztelettel hívjuk és nagy szeretettel várjuk a község lakosságát a jászboldogházai óvoda 
fennállásának 60. évfordulója alkalmából a játékkiállítás megnyitójára, amely 10 órakor 
kezdődik ünnepi keretek között a Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő házasságkötő 

nagytermében. A kiállítás a megnyitó után megtekinthető 2022. 11. 12.— 12. 02-ig. 
 

Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde dolgozói 
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Megemlékezés II. Erzsébet királynőről 
96 éves korában, 2022. szeptember 8-án „Békében 
elment” II. Erzsébet brit királynő. 
II. Erzsébet volt a leghosszabb ideig trónon lévő brit 
uralkodó és az egyedüli, aki platinajubileumot ünne-
pelhetett, miközben uralkodása generációkon és a vi-
lágot teljesen megváltoztató eseményeken ívelt át. 
Jászboldogházán a Mátyás Király Általános Iskolában 
minden tanuló angol nyelvet tanul, és a 2022/2023-as 
tanévben már a harmadik osztályosok is angol szakkör-
re járhatnak. 
Megemlékezés… 
Egy project munka keretében a felsős osztályok a ki-
rálynő képeivel, életének fontos állomásaival plakáto-
kat készítettek, amit pénteken reggel állítottunk ki az 
iskola alsó folyosóján. Ezt a kiállítást színesítették Ang-
liára vonatkozó tárgyak, zenék - a királynő kedvenc 
dalaival -, kisfilmek. 

Minden szünetben jöttek-mentek a gyerekek, mindig 
megálltak, nézték és olvasták a tanulók munkáit.  
Gyönyörű munkát alkottak a gyerekek, méltó megem-
lékezést tettünk a királynő előtt. 
   Rendhagyó történelemóra keretén belül is megemlé-
keztünk II. Erzsébet brit királynőről a 8. osztályosokkal, 
és kísértük figyelemmel gyászszertartásának  és teme-
tésének közvetítését, a londoni Westminster apátság-
ból.   Az ünnepi megemlékezést követően 1 perces 
néma csenddel tisztelegtek tanulóink II. Erzsébet  em-
léke  előtt. 

     Jászsági Bűnmegelőzési és 
drogprevenciós verseny 

2022. szeptember 22-én iskolánk három tanulója 
(Bujtár Dominik, Erdei Alex, Velkei Patrik) részt vehe-
tett a Jászfényszarun megrendezett bűnmegelőzési és 
drogprevenciós versenyen. 
Ezen a napon 22 csapat mérte össze tudását 11 állo-
más teljesítésével, ahol a KRESZ kerékpárosokra vonat-
kozó szabályait, az elsősegélynyújtás alapjait, a drogok 
fajtáit és használatának káros hatásait, a polgárőrség 
működésének szabályait és lehetőségeit ismételhet-
ték, sajátíthatták el játékos formában. 
Az akadályok leküzdése után következett az eredmé-
nyek kihirdetése. 
A tanulóink teljesítményét ezen a napon külön kitünte-

téssel és aján-
dékokkal jutal-
mazta a szerve-
ző bizottság. A 
22 csapat közül 
6. helyen vé-
geztünk 143,5 
ponttal, mind-
össze 2,5 pont-
tal lemaradva a 
harmadik he-
lyezett csapat-
tól. 
Gratulálunk a résztvevőknek! 
Csapatunk utaztatását a helyi önkormányzat biztosí-
totta, melyért köszönettel tartozunk! 

Autómentes nap 
2022. 09. 22-én iskolánk minden tanulója a nevelőkkel 
együtt a játszótéren töltötte a délelőtt nagy részét.  
10 órától a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatár-
sa tartott előadást a biztonságos kerékpáros közleke-
désről. A gyerekek ügyesen válaszoltak a feltett kérdé-
sekre.  
Ezt követően mindenki kapott tízórait és meleg teát, 
ami kifejezetten jól jött a hűvös időben.  
Óriási sikere volt a triál és extrém kerékpáros sportbe-
mutatónak. Lelkes tapssal szurkoltak a diákok a spor-
toló fiatalembereknek az attrakció közben.  
11 órától ügyességi kerékpáros versenyen vehettek 
részt az érdeklődők. Három pálya volt kijelölve, így 
minden osztály kiválaszthatta magának a legszimpati-
kusabbat. Osztályonként egy-egy nyertest hirdettünk. 
A nap során volt lehetőség kresz tesztet kitölteni, a 
felső tagozatosok elektromos quaddal 
„száguldozhattak”, illetve a kisebbek csillámtetkót ké-
szíttethettek maguknak.  

A korábban meghirdetett rajzpályázat is eredményes 
volt. 
 
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek. 
Az érdeklődő diákoknak lehetőségük volt megtanulni, 
hogyan szereljék meg a kerékpárjukat (gumicsere, fék-
rendszer, stb.) 
Köszönjük Koczáné dr. Fehérváry Máriának és Szemes-
Csecselics Hajnalkának a közreműködését a progra-
mok megvalósításában. 

Iskolai események 

ISKOLAI HÍREK 
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Népmese napja 
Szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját, Be-
nedek Elek íróra emlékezve. 
Ebből az alkalomból a héten a felső tagozaton külön-
böző feladatokat oldhattak meg tanulóink. 
5-6. osztályban játékos mesevetélkedő, rajzfilmsláge-
rek felismerése, népmesék illusztrációja színesítette az 
irodalomórákat, de szerepet kapott a vers dramatizá-
lása, és az egymásnak való mesélés is, melyben a diá-
kok saját alkotásukat olvashatták fel. 
A hetedik osztálynak két prezentációt 
kellett bemutatnia, melyből elsősorban 
megismerhettük Benedek Elek életét, 
családját, írói munkásságát és fontosabb 
műveit. Hangsúlyt fektettünk az iroda-
lomelméleti részekre is, hiszen a ppt-k 
segítségével átismételtük a mese fogal-
mát, illetve a mesefajtákat, melyekben 
részletesen kitértünk a jelentésükre is.  
A prezentáció során játékos feladatokkal, 
keresztrejtvénnyel lepték meg egymást a 
tanulók, melyet nagyon ügyesen oldottak 
meg.  
A nyolcadik osztály egy teljesen új techni-
kával találkozhatott a mesenap alkalmá-
ból. A feladatuk egy lapbook elkészítése volt. „A 
lapbook valódi jelenése nehezen adható vissza magya-
rul, hiszen jóval több, mint egy lapozó vagy egy kézzel 
készített album.  

Ez tulajdonképpen egy olyan könyv, amit a gyermek 
saját maga készít el egy-egy témakörben. A varázslat 
abban rejlik, hogy miközben a lapbookot állítja össze a 
gyermek, szinte észrevétlenül sajátítja el a témakörhöz 
tartozó tudást.” A lapbook témája természetesen a 
népmese napjához kapcsolódott. Megelevenedett raj-
ta Benedek apó és gondolatai, kedvünkre olvashattunk 
róla egy tréfás mesét, illetve felfedezhettük rajta a 
mese fogalmával kapcsolatos fontos tudnivalókat is.  
A folyosón található népmese totón egész héten tör-
hették a kobakjukat a tanulók. A sok megfejtés közül 3 

megoldását tudtunk díjazni.  
I. Gere Zoé 6. osztály 
II. Szász Holli 5. osztály és Oláh Kamil-
la 6. osztály 

Alsó tagozatban szintén a mesék bű-
völetében telt a hét. A 3. és 4. osztály 
olvasás órákon már a „Mesék biro-
dalmában” barangol, így ők már töb-
bet tudnak a népmesék keletkezésé-
ről, Benedek Elekről. Egész héten ol-
vastunk népmeséket, töltöttünk ki 
mesetotót, mesékhez kapcsolódó 
interaktív tananyaggal „játszottunk” 
és kézműveskedtünk.  Az 1. és 2. osz-

tály meséket nézett, ahhoz kapcsolódó feladatokat 
oldott meg a digitális táblán, és kézműveskedett. A 
tanító nénik igyekeztek ezen a napon minden órába 
belecsempészni a mesék varázslatos világát. 

A zene világnapja 
Mikor kell elkezdeni a zenei nevelést? Kodály Zoltán 
szerint kilenc hónappal a gyermek születése előtt. Ez 
a megállapítás arra világít rá, hogy mennyire fontos 
szerepet és helyet tölt be az ember életében a zene. 
A sokféle művészet közül az egyik kiemelkedő ágazat 
a zeneművészet. 
Elkíséri a mindennapjainkat, kifejezhetjük vele örö-
meinket, de a bánatainkat is.  
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin 
(1916-1999) világhírű hegedűművész és karmester 
kezdeményezésre 1975-ben emelte október 1-jét a 
zene világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet 
legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző 
kultúrák zenéinek jobb megis-
merését. A világ minden konti-
nensén rendeznek ezen a napon 
hangversenyeket, kórustalálko-
zókat, zenés műsorokat. 
Iskolánk felső tagozatában a 
pénteki ének-zene órákon ünne-
peltük meg a zene világnapját. 
Babits Mihály-Bródy János: A 
második ének című gyönyörű 
versének megzenésített változa-
tával köszöntöttük a zene világ-
napját. A dalt zongorakísérettel 
tettük színesebbé. 
 

„Megmondom a titkát, édesem a dalnak: 
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. 
Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek.” 

 
Ezt követően a tanulók különböző hangszerekkel is-
merkedtek meg. Csoportosították aszerint, hogy ho-
gyan tudjuk megszólaltani őket, milyen hangszercso-
portba tartoznak.  
Az ütős, vonós, réz-és fafúvós zeneszerszámokat meg 
is szólaltatták.  
Alsó tagozatos tanulóinkkal szintén énekórák kerete-

in belül emlékeztünk meg a ze-
ne világnapjáról, természetesen 
minden osztály korosztályának 
megfelelő és érthető magyará-
zatokkal, zenékkel és hangsze-
rekkel. 
Bízunk benne, hogy sikerült ki-
csit közelebb kerülniük a zene és 
a hangszerek világához. Ezáltal 
új élményekkel lettek gazdagab-
bak. 
”A zene az életnek olyan szük-
séglete, mint a levegő. Sokan 
csak akkor veszik észre, ha már 
nagyon hiányzik.” 
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Az oldalt összeállította : Tóthné Simon Aranka 

ISKOLAI HÍREK 

VII. Jászsági Mesemondó Verseny 
 A magyar népmese napja tiszteletére megrendezésre 
került a VII. Jászsági Mesemondó Verseny. A szerve-
zést és a helyet a Jászdózsa Községi Könyvtár biztosí-
totta, melyre 2 tanulónk lett benevezve. Köszönjük a 
felkészítő tanító munkáját, aki Koncsikné Orczi Andrea 
volt. 
A lányok nagyszerűen szere-
peltek. Korosztályában Kó-
ródi Anna Olga II. helyezést 
ért el, Perlaki Izabella em-
léklappal térhetett haza a 
szépen elmondott meséje 
után. 
A verseny ideje alatt kalács-
csal és meleg teával kedves-
kedtek a gyerekeknek a 
szervezők. 
A versenyt meghirdető 
könyvtár szépen berende-
zett, családias színtere volt 
az eseménynek. 
A zsűri elnöke, Hacsi Anna 
mesemondó igazán megra-
gadó előadását hallgathattuk meg a díjkiosztó után, 
aki a gyermeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolta 
igényesen előadott meséjével. 
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Állatok világnapja 
Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi 
konferencia keretén belül merült fel először az állatok 
világnapjának (World Animal Day) gondolata. Az októ-
ber 4. pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi 
Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. 
Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent 
Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, 
hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, 
legyen az élő vagy élettelen. 
 Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok bol-
dogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként 
gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az 
ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint 
felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.  
Ezen a napon alsósaink állatos pólóban jöttek iskolába. 
A játéké volt a főszerep, természetesen sok új dolgot 
megtanultunk az állatok védelméről, a mai nap fontos-
ságáról. A kisebbek elhozhatták kedvenc plüss állatu-
kat, társasjátékoztak, meséket néztek állatokról, a di-
gitális táblán ehhez kapcsolódó játékokkal játszottak 
és kézműveskedtek. A nagyobbak szintén állatokról 
szóló meséket néztek, ehhez kapcsolódó feladatokat 
oldottak meg a digitális táblán, kézműveskedtek és 
otthoni feladatként plakátot tervezhettek ehhez a 
naphoz kapcsolódóan kedvenc állatukról. Ezeket az 
osztály keretein belül értékeltük és díjaztuk. 

Futó-és gyalogló nap 
Szeptember 30-án van az Európai Diáksport Nap. Mi-
vel ezen a napon az időjárás nem volt hozzánk kegyes, 
így ez október 4-én került nálunk megrendezésre. A 
település utcáin iskolánk apraja és nagyja 2022 m-es 
futást teljesített, a nap folyamán pedig testnevelés-
órák keretében labdajátékokat és népi játékokat játsz-
hattak a gyerekek. 

Október 11-én Világ gyalogló nap volt, amiben szintén 
részt vettünk. 6 km-es túrát teljesített az iskola min-
den tanulója. Útvonalunk: Az iskolától indultunk, érin-
tettük a Tájházat, árvízi csónakot, majd a Rákóczi úton 
vissza a Sportpályáig, lőtér dombig és vissza az iskolá-
hoz. 

„ Kik érted haltak, szent világszabadság!” 
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja 

Iskolánk felső tagozatában történelemórákon emlé-
keztünk meg nemzetünk hőseiről, akiket igazságtala-
nul végeztek ki Ferenc József (1848-1916) osztrák csá-
szár utasítására. Egy 
perces néma csenddel 
tisztelegtünk a magyar 
szabadságért hősi ha-
lált halt honvédek 
előtt, és gyertyát 
gyújtva emlékeztünk 
meg róluk. 
Ezután felsoroltuk ne-
vüket, majd megbe-
széltük a XIX. század 
magyar történelmé-
nek politikai és társa-
dalmi hátterét. 

Papírgyűjtés 2022 ősz 
Az iskolás gyermekek nevében szeretnénk megköszön-
ni minden kedves szülőnek, boldogházi lakosnak, tá-
mogató cégeknek és üzleteknek, akik a felajánlott pa-
pírral és műanyag kupakkal hozzájárultak a Diákönkor-
mányzat által szervezett papírgyűjtés sikeréhez. A be-
folyt összeget a gyermekek javára iskolai rendezvénye-
inken fogjuk felhasználni. Amennyiben lehetőségünk 
lesz rá, tavasszal újra meg szeretnénk szervezni papír-
gyűjtésünket.  
Szívből köszönjük támogatásukat és segítségüket! 

Vers, -próza és meseíró pályázat 
Gajdos Márta ötödik osztályos tanuló az "Erdők ölelé-
se, vizek csobogása" című vers, -próza és meseíró pá-
lyázaton 10- 14 éves korcsoportban, mese kategóriá-
ban a megtisztelő V. helyezést érte el. 
Meséje megjelenik a Debreceni Nagyerdőért Egyesület 
kiadványában is. 
Szívből gratulálunk! 
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45 éves osztálytalálkozó 
1977 júniusában 32 diák befejezte az 
általános iskola 8. osztályát, és tovább 
folytatta tanulmányait különböző isko-
lákban. Ennek már 45 éve. 

A mi osztályunk 5 évente megtartotta az osztálytalál-
kozóit, nem volt ez most sem másképp. 

2022 augusztusában kezdtem el szervezni a találkozót, 
próbáltam minden volt osztálytársammal felvenni a 
kapcsolatot. Két osztálytársunk, Racs Tibor és Lakatos 
Sándor már nem lehet közöttünk. Sajnos második 
olyan osztálytalálkozónk volt, ahol osztályfőnökünk, 
Bazsó Ernőné tanár néni nem lehetett közöttünk, fent-
ről figyelt bennünket. 
2022. október 01-re tűztük ki az osztálytalálkozó idő-
pontját, amelyen végül 15 volt diák tudott részt venni. 
14-en betegség és egyéb okok miatt voltak távol, egy 
osztálytársunk pedig külföldön él.  
Nagy élmény volt újra találkozni, örömmel üdvözöltük 
egymást. 
Szeretettel köszöntöttem Bazsó Ernő tanár bácsit 
(iskolás éveink alatt ő volt az iskola igazgatója), aki 
mint mindig, most is nagy örömünkre elfogadta a 
meghívásunkat. 
A találkozót 1 perces néma felállással kezdtük, így em-
lékeztünk osztályfőnökünkre és két osztálytársunkra. 
Azt követően Bazsó Ernő tanár bácsi köszöntötte az 
osztályt. A beszédét úgy kezdte, hogy ő már a követ-
kező / ami az 50 éves lesz/ osztálytalálkozónkra ké-
szül. Kívánjuk, hogy igy legyen! Beszélt a régi szép 
időkről, majd osztálytársaink pár mondatot mondtak 
magukról, hogy mi történt velük az elmúlt években.  
2 osztálytársunk telefonon keresztül pár percre bekap-
csolódott a beszélgetésbe. Nagyon sajnálták, hogy 
betegség miatt nem tudtak személyesen részt venni. 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓK 
Osztály vigyázz! 

A fenti felszólítás 55 évvel ezelőtt hang-
zott el utoljára a boldogházi nyolcadik 
osztályban. 
Így folytatódott: osztály létszám 28 fő, 

jelen van 12 fő, távolmaradt 7 fő, 9 fő pedig a Kiss 
Gyuláné Erzsike tanár néni osztályában van az égiek 
között. 
Ez a jelentés Petrányiné Terike néninek hangzott el, 
aki nagy örömünkre itt volt. Meglepetésünkre ugyan-
úgy készült erre a találkozóra, mint régen az óráira. 
Több fénymásolatot osztott ki mindenkinek, amely 
tartalmazta: „Tudni kell szépen megöregedni”, 
„Öregek Imádsága”,”Légző torna”, „JAKOBSON-féle 
relaxáció”, „Gimnasztika 1*1 időseknek”, „Gyalogkúra: 
A gyaloglás mint gyógykúra”. 
Ezután elmondta, mi történt az elmúlt öt évben az ő 
életében, majd névsor szerint mindenki elmondta, 
hogy milyen változások történtek. Érdekes módon 
mindenki úgy kezdte: „Nyugdíjas vagyok”, ezt követte, 
hogy hány unoka van, és miket értek el eddig. Ilyenkor 
mindenkinek csillogott a szeme, majd mikor magáról 
kezdett beszélni, kissé komorrá vált az arca mindenki-
nek. 
A finom ebéd után a kötetlen beszélgetések között 
sokszor felhangzott vidám kacagás, amivel mindenki 
azonosulni tudott, és folytatta a megkezdett vidám 
történetet. Sokáig tudtuk volna folytatni, de sajnos a 
távolságok miatt, ami a lakhely és Boldogháza között 
van, ezt meg kellett szakítani, és a búcsúzás kellemet-
len pillanata következett. Felvetődött, hogy sűrűbben 
kellene találkozni. 

A találkozó Fajka Béláéknál  volt, hiszen olyan kevesen 
vagyunk, akik jelen voltunk, hogy ez már egy baráti 
kör, így egyszerűbb volt családi háznál megtartani. 
Mindenkit feltöltött a találkozó, hiszen napokig írtunk 
egymásnak, és beszéltünk telefonon. Jó volt! 

 
Matók Pálné 

Első sor balról jobbra Nagy Antal, Bathó Veronika,  
Petrányi Miklósné tanár néni, Kiss Ilona, Oláh Margit 

Magdolna, Ercse Erzsébet, 
Második sor: Tóth Zoltán, Bazsó József,  
Muhari Ferenc, Kövér Ágnes, Fajka Béla,  

Balogh Kálmán, Rigó Béla  

55 
ÉVES  

45 
ÉVES  

A képen az első sor balról jobbra: 
Baranyi Tünde, Szadai Ibolya, Szaszkó Lídia,  

Bazsó Ernő tanár bácsi, Szádvári János 
Hátsó sor balról jobbra: Nagy Valéria, Hájas Anikó,  

Szabó János, Szőrös Sándor, Berkó Gabriella,  
Dalmadi Béla, Pap Zsuzsanna, Nyitrai István,  
Szőllősi Sándor, Bugyi Erzsébet, Matók Imre 
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Bemutatjuk községünk fiataljait 

Dalmadi Renáta vagyok. Jászboldogházáról szárma-
zom, bár több mint 10 éve nem élek itt. Szüleim 
Dalmadi Nándor és Dalmadi Nándorné (Marika), test-
vérem Ádám, ők mai napig a faluban élnek. Ádám már 
családjával. 
Általános iskolai tanulmányaimat Jászboldogházán 
végeztem szuper kis közösségben Rigó Andrásné kezei 
alatt, aki 8 évig egyengette utunkat. Fantasztikus ala-
pokat kaptunk, így egyenes volt az út a szolnoki Verse-
ghy Ferenc Gimnáziumba. Ahová akkor több osztály-
társammal együtt kerültünk, és úgy gondolom, mind-
annyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon szeret-
tük. Szintén egyenes volt az út onnan az általunk kivá-
lasztott felsőoktatási intézményekbe, főiskolákra, 
egyetemekre. Én Egerbe nyertem felvételt az Eszterhá-
zy Károly Főiskola egyetemi magyar— főiskolai kom-
munikáció szakpárjára. Így egyrészt általános- és kö-
zépiskolai magyartanárként kaptam diplomát. Más-

részt elektronikus sajtó szakirányos kommunikáció 
szakos bölcsészként végeztem, amit kiegészítettem 
mozgóképkultúra- és médiaismeret szakos tanári dip-
lomával.  

A beszélgetést meglepetés vacsorával folytattuk, me-
lyet a lányommal készítettünk el. Mindenki szívesen 
fogadta és nagyon köszönte.  A vacsora után tovább 
folytattuk a beszélgetést, nagyon jó hangulatban telt 
el az este. Sokat nevettünk, és felelevenítettük a régi 
emlékeket. Nyitrai István osztálytársunk, szinte min-
den osztálytalálkozón, így most is biztosította a jó han-
gulathoz a zenét. Bizony, hajnalodott mikor véget ért a 
találkozó. 
 

Nagyon jól sikerült este volt, és igy szervezőként el-
mondhatom, ha sok munka is volt, de megérte, látva 
hogy mindenki jól érezte magát. 
Nagyon szépen köszönöm Bazsó Ernő tanár bácsinak 
és az osztálytársaimnak, hogy elfogadták meghíváso-
mat. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok!  
Remélem, 5 év múlva az 50 éves osztálytalálkozón töb-
ben tudunk részt venni!  
Mielőbbi viszontlátásra! 

Guginé Berkó Gabriella 

Bajor Edit vagyok, 1982-ben születtem 2. gyermekként 
a családba. Akkor azt hittem ennyi, de azután jött a 
meglepetés, és 1992-ben megszületett az öcsém. 
Apukám Bajor Zoltán (akit sajnos a múlt évben elveszí-
tettünk), anyukám Bajor Zoltánné (Kis-Ádám Anna Ildi-
kó). 
Nővérem Bajor Zita. Ő jelenleg Pécsen él a családjával, 
így ritkán találkozunk. 
Öcsém Bajor Zoltán. Vele nagyon szoros a kapcsola-
tom. 
Születésem óta Jászboldogházán élek, és nem is terve-
zem innen elköltözni. 
Óvodába és általános iskolába is ide jártam. 1996-ban 
ballagtam el, majd Szolnokon a Tiszaparti Gimnázium-
ban érettségiztem 2000-ben. 
2003-ban megszületett Anna lányom. 2020-ban sike-
rült egy lakást vennem a boldogházi „panelben”. 
Jelenleg Jászberényben dolgozom a Boros és Fiai Kft.-
nél. Villamossági szaküzletben vagyok a kereskedelmi 
részen. 
Kicsit vissza a gyermekkorba. 
A szomszéddal, Oláh Kálmánnal (ifjabbik) rengeteget 
játszottunk, együtt jártunk iskolába, minden nap meg-
vártuk egymást. Pezsgett a Vezér utca, minden haver 
oda jött. 
A strandunkon is nagyon sok időt töltöttem apukám-

nak köszönhetően. Mondhatni, a lányom is ott nőtt 
fel. 
Szerettem a Vezér utcában lakni. 
Szerencsére jelenleg is egy jó közösségbe kerültem. 
A „panelben” is mindig zajlik az élet. Itt említeném 
meg, hogy mikor ide kerültünk, Berkó Sándor és csa-
ládja nagyon sokat segített, és segít a mai napig. 
Együtt szépítjük a közvetlen környezetünket. 
Szerintem nagyon jó hely Jászboldogháza. 

Anna és Edit 

Családi fotó a Kékesen 

Bajor Edit  

Dalmadi Renáta  
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Úgy fordult most a 
világ, hogy egyre 
égetőbb szükségünk 
van arra, hogy meg-
fogjuk a forintokat a 
drágaság közepette. 
Számtalan pénztár-
cakímélő okosság 
létezik, mégis általá-
nosnak mondható a 
pazarlás vagy a ta-
karékosságra való 
képtelenség. A spó-

rolás egyeseknek a vérében van, másoknak viszont 
megfelelő mértékű tudatosság és odafigyelés szüksé-
geltetik hozzá. 
Ha sorra vesszük a kiadásainkat, szokásainkat, akkor 
biztosan találunk olyan területet, amivel tudunk spó-
rolni valamennyit: 

Vásároljunk okosan. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy csak azt vegyük meg, amire tényleg szükségünk 
van. Ha valami akciós, nem jelenti azt, hogy bele kell 
tenni a kosárba. A kereskedelem mestere annak, ho-
gyan varázsolja ki zsebünkből a pénzt. Hányan villa-
nyozódnak fel egy Black Friday hallatán? A Ne vásárolj 
semmit! nap kevésbé népszerű, pedig idén is lesz 
(nov. 25.). 
Üzemanyag: sok esetben a megszokott kényelmi 
szempont miatt szállnak a kocsiba az emberek, ezen 
lehet változtatni és csak akkor használni az autót, ami-
kor tényleg indokolt. 
Rezsi: ez a terület adja kiadásaink oroszlánrészét, 
ezért fontos megvizsgálni. A víztakarékosságban segít-
het, ha perlátort szerelünk a csaptelepre, ami oxigén-
nel dúsítja a vizet. Próbáljuk ki a matrózfürdőt, vagyis 
zuhanyzás alatt zárjuk el a csapot, amíg szappanozzuk 
magunkat. Használjunk takarékos zuhanyfejet. A fűtés 
jobb hatékonysága érdekében vizsgáljuk át a szigetelé-
seket. Ügyeljünk a levegő nedvességtartalmára (40-

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 

A jelenlegi körülmények— korosztálytól függetlenül— rákényszerítik az embereket arra, hogy minél több 
módon próbáljanak megoldást találni a bevételek és kiadások egyensúlyban tartására. 

Ezúttal arra kértük a fiatalokat, mondják el gondolataikat, milyen spórolási trükkökkel lehet enyhíteni az 
egyre súlyosbodó anyagi terheket! 

A dráguló élelmiszer- és energiaárak sajnos minket is 
rávezettek arra, hogy bizony jobban oda kell figyel-
nünk arra, hogy mit vásárolunk. 
Az infláció nagymértékű emelkedése megváltoztatta a 
vásárlási szokásainkat. Ezelőtt mindig előre eltervez-
tem, hogy mi legyen a heti menü. 
Ma úgy vásárolok, hogy megnézem az akciós terméke-
ket a boltban, és a megvásárolt termékekből készítek 
ebédet a családomnak. Ha nagyon jó árban látok vala-
milyen élelmiszert, abból többet veszek. 
De olyan is előfordult már, hogy a kora reggeli órák-
ban mentem el a boltba, mert közvetlen nyitás után 
nagyobb az esély arra, hogy van még készleten a kere-
sett termékből. A kuponokat, kedvezményeket folya-
matosan figyeljük az újságokban, sokat tudunk spórol-
ni ily módon is. 
Az energiafogyasztásra mi is nagyon odafigyelünk. Sze-
rencsére minden nyílászárónk új, és korszerű a fűtés-
rendszerünk is. Vásároltunk elektromos fűtőpanelt, 
amivel szeretnénk kiegészíteni a fűtést. Lakáson belül 
a hőmérsékletet igyekszünk 20 celsius fokon tartani. A 
háztartási gépeinket ugyanúgy használjuk, de például 
a mosásnál odafigyelek, hogy csak azokat a ruhákat 
mossuk ki, amiket szükséges, és csak 800-1000 fordu-
laton megy a gép. 

Főzéshez a vizet mindig víz-
forralóval melegítem fel, így 
kicsit spórolok a gázzal. 
A tészta-rizs főzésénél félidő-
ben elzárom a gázt. 
A házi tésztát, ha időm enge-
di, magam gyúrom, sokkal 
finomabb, mint a bolti. 
A kenyeret és a péksütemé-
nyeket is elkészítem itthon. 
Felvágottat is készítettem 
már. 
Idén a konyhakertben is igye-
keztünk sok mindent megter-
melni, több-kevesebb sikerrel. Sajnos a nagy hőség 
nem támogatott minket a zöldségtermesztésben. 
Gyerekeket nevelünk, nekik természetesen megvesz-
szük a ruhákat, és amire szükségük van, de mi, felnőt-
tek most elhalasztjuk a komolyabb terveinket. 
A fiúkkal megbeszéltük, hogy ezentúl nekik is jobban 
oda kell figyelniük a víz és áram fogyasztására, és arra, 
hogy az ételt ne pazarolják. 
Remélem, valóban sikeresen tudok spórolni ezekkel a 
módszerekkel. 

Berczeli Ildikó 

Kilépve a munka világába, dolgoztam a jászberényi 
Jász-Trió Tv-nél szerkesztőként. Illetve tanítottam a 
Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
Voltam nevelő is a jászapáti gimnázium kollégiumá-
ban. De miután megismertem a párom, és megszület-
tek a gyerekek, eltávolodtam a tanári pályától és a 
televíziózástól is. 2016 óta egy kft. ügyvezetőjeként 

dolgozom. Párommal és 3 gyermekünkkel, a 10 éves 
Lilivel, a 8 éves Rékával és az 5 éves Áronnal Jászapátin 
élünk. De természetesen rendszeresen látogatjuk ve-
lük a boldogházi nagyszülőket és az unokatesókat, így 
ők is megismerhetik ezt a hangulatos kis falut. Nagyon 
tetszik nekik a strand és a felújított játszótér is. 
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Legújabban mást sem hallani, mint a rezsicsökkentés, 
spórolás, hatósági áras fa, stb, stb.... 
Nem hittem volna, hogy valaha is ilyenekkel kell foglal-
kozni, hogy mennyi áramot eszik egy hűtő, egy mosó-
gép vagy bármely más villamos otthoni eszköz. 
Nagymamám mindig azt mondta, semmi baj nincs, 
csak háború ne legyen. 
Erre nem ide esz a fene egyet a szomszédba? Borzasz-
tóan hiányzott, egyből romokban a gazdaságunk, min-
den drága lett, vagy nem lehet venni annyit, amennyit 
szeretnénk. Ám ez teljesen kiterjedt mindenre, építő-
ipar, autógyártás, energiahordozók, és sorolhatnám 
még. 
Nincs mese, nadrágszíjat össze venni eggyel! 
Azért valljuk be, sokan nem is feltétlenül akadályoztuk 
meg a felesleges pazarlást, amit nem is mindig gondol-
tuk, hogy az csak feleslegesen kidobott pénz. 
A szobában éjszaka rendesen látni lehet, villog a 
router, világít a tv stand by lámpa, elektromos óra, 
telefontöltők, a hosszabbító lámpája, meg sok minden 
nyavalya. Ezek felét simán ki lehetne kapcsolni leg-
alább este, állítólag nyugodtabban is tudnánk pihenni 
az elektroszmog nélkül. 
Nekünk 120 literes a villanybojlerünk, akkoriban, ami-
kor épült a ház, az volt a megszokott méret. 
Eddig 60 fokon ment állandóan. Átállítottam 40 fokra, 
fürdéshez nálunk még így is bőven elég. 50 kwh-val 
kevesebbet evett meg, egy hónap alatt. 
Gázfűtés nincs kialakítva a házunkban, csak vegyes 
központi tüzelésű kazán volt eddig. 
Kis utánaszámolással arra jutottunk, hogy elektromos 
fűtést fogunk kialakítani. Ez 4 db inverteres klímából 
áll, amihez már lehet igényelni a H tarifát. Ami október 
15 től április 15-ig 24 forintba kerül /kwh, 36 helyett. 
Itt jelenleg nincs mennyiségi korlátozás.  
Viszont mielőtt belevág az ember, keressen meg egy 
olyan szerelőt, aki regisztrált, hiszen csak olyan alakít-
hatja ki a rendszert. Ugyanis maga a mérőhely, több 
százezer forintra is rúghat, érdemes ezt is belekalkulál-
ni. 
Esetlegesen a helyiségben lévő lámpákra is kicsit job-
ban oda lehet figyelni, én sem kapcsoltam le az előszo-
bában a villanyt, ha tudtam, hogy úgyis megyek 
megint arra. A Tv nézi saját magát, természetesen 
hangfalon keresztül, laptop szundizik, műhelyben a 
rádió duruzsol, persze nem sötétben, nehogy megijed-
jen. 

Ezeket a felesleges 
pazarlásokat nem is 
engedték gyerekko-
runkban, egyből ránk 
szóltak, csak vala-
hogy elkényelmesed-
tünk. 
Sok kicsi sokra megy, 
ahogy tartja a mon-
dás. 
Biztosan tudunk le-
csippenteni a szám-
lákból valamennyit 
így is, igazán átütő 
sikert viszont csak úgy érhetünk el, ami tartósan fenn 
is áll, hogyha az ingatlan energetikai besorolását minél 
jobb pozícióba hozzuk. 
Ezek a drágább dolgok: nyílászáró, külső szigetelés, 
födém szigetelése, korszerű fűtés. 
Sajnos sokan nem engedhetik meg maguknak, ez egy 
állandó csapda. 
Nincs elég pénz szigetelésre, mert szenet vagy fát kell 
venni. Pofátlan módon megemelték az árakat, sokan 
már ott tartanak, hogy elegendő tüzeőanyagot sem 
bírnak venni. A csalók pontosan ezt a réteget célozták 
meg, olcsó fát ígérnek, ami sem súlyra, sem minőségre 
nem felel meg tüzelésre. 
Nagyon komolyan át kellene gondolni a legfelsőbb 
szinteken, az energetikai javuláshoz vezető lépcsők 
kiépítését, támogatások kiírását, és hogy a lehető leg-
jobb helyre kerüljenek az összegek. 
Addig viszont kis odafigyeléssel tehetünk a fogyasztás 
csökkenéséért, hogy újra megtanuljunk kicsit spórolni, 
gazdaságosabban élni. 
Van még egy nagyon árulkodó gép a házban, ami 
azonnal elárulja, hogy mennyire vagy tudatos vàsárló.  
Ő a hűtő. 
Brit tudósok megállapították, hogy rengeteg ennivalót 
dobunk ki a szemétbe, hogyha hihetünk nekik. 
Ám ha a kutyának jut egy kis megmaradt rántott hús a 
kacsa nokedli tetejére, a macska szalámivégeket rág-
csál, akkor lehet hogy érdemes lenne bevásárló listát 
csinálni, az alapján vásárolni, nem pedig csak ahogy 
esik, úgy puffan, mondván, hogy van még hely a bevá-
sárló kocsiban. 
Ami a lényeg, bármilyen kicsi lépéssel is kezdjünk, 
csakis a hasznunkra válik. Most ez a helyzet van, mu-

60%), mert ekkor alacsonyabb hőmérséklet esetén is 
kellemesen érezzük magunkat. A szobanövények és a 
párologtató növeli, a szellőztetés csökkenti a páratar-
talmat. 
Nézzük át előfizetéseinket, biztosításainkat, mert le-
hetséges, hogy találunk kedvezőbb megoldást szá-
munkra. 
Nézzük át, milyen eszközeink vannak a konyhában, a 
mosáshoz, a vasaláshoz stb. Ezek is befolyásolják a 
háztartásgazdálkodást. 
Nézzünk bele a fagyasztóba, biztosan lapul ott valami, 
ami régen várja az elfogyasztást, de mi már szinte elfe-
ledkeztünk róla. Ennyivel is kevesebbet kell alapanyag-
ra költeni aznap a boltban. 
Nézzük át a holmikat, mi az, amit esetleg értékesíthet-
nénk (pl. gyermekünk kinőtt ruhája). 

Készítsünk családi költségvetést egy hétről vagy egy 
hónapról, ami megmutatja, hogy mennyi a bevétel és 
kiadás. Írjuk le, mi az, amire muszáj költeni, és mi az, 
amire szeretnénk. Ez jó támpont lehet, hogy jobban 
átlássuk tényleges pénzmozgásunkat. 
És ne felejtsük el, hogy helyesen kell gazdálkodni az 
időnkkel is, hiszen az idő pénz. 
Volt alkalmam többször is megtapasztalni életem so-
rán a munkanélküliséget, de ennek ellenére mindig 
tudtam félretenni a kevésből is, mivel alapvetően ta-
karékos természetű vagyok. Ha úgy adódik, akkor vi-
szont nyugodt szívvel megveszek magamnak egy drá-
gább ruhát vagy koncertjegyet, mert tudom, hogy 
megvan a rávalóm, hiszen spóroltam eleget. 

 
Berkó-Fejes Györgyi 
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Szász Attila 

száj vagyunk alkalmazkodni, újra összefogni családtag-
okkal, barátokkal, szomszédokkal, biztosan csak jobb-
nak kell jönnie ezután. 
Talán pont ez a pofon térít vissza kicsit abba az időbe, 
amikor még fontos volt az emberi kapcsolat, nem csak 
rohanva látjuk egymást, üzenetben köszöntjük fel a 

barátainkat nem személyesen, sosem érünk rá semmi-
re. 
Apró kis kedves, boldog pillanatok képesek az egész 
napot feldobni. Csakis rajtunk múlik, hogy az a bizo-
nyos pohár félig teli, vagy félig üres. 
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Mikor tudatosult benned, hogy a te utad az orvosi 
pálya? 
 Emlékszem, valamikor általános iskolás koromban 
határoztam el, hogy  egészségügyi területen szeret-
nék továbbtanulni. Tudtam, hogy olyan pályát fogok 
választani, ahol segíteni tudok az embereken. Nővé-
rem előttem  járta  ezt az utat, és nagyon határozot-
tan ez volt a célom. 
 
 Gyerekkorodban is a természettudományok álltak 
közel hozzád? Milyen pluszt jelentett ez  iskolás-
ként? 
Általános iskolás koromban érdekelt a biológia, eh-
hez szívesen  olvasgattam, gyűjtöttem különböző 
anyagokat. Rendszeresen részt vettem egészségügyi  
–  elsősegély, fogápolási  –   versenyeken. 

 
Az egészségügyi szakközépiskolai  tanulmányaidat  
követte az egészségügyi főiskola,  majd az orvosi 
egyetem. Eszerint egy tudatosan felépített egész-
ségügyi képzésre készültél? 
Gyakorlatias vagyok, és az emberek közelsége von-
zott, ezért ápolónőnek kezdtem tanulni. 
Szakközépiskolából nehéz volt az egyetemre jutás, de 
szüleim támogatásával fizikából külön tanárhoz jár-
hattam. Így is később sikerült a felvételi, és addig el-
kezdtem az egészségügyi főiskola dietetikus szakát. 
Dolgoztam étteremben, így ez nagyon érdekelt, főleg, 
hogy a betegségeknél is milyen fontos szerepe van az 
egészséges étkezésnek. 
1-2 éves, felváltva tanulás után együtt végeztem a 
főiskolát és az egyetemet. A tanulás mellett szinte 
végig dolgoztam, legtöbbször ápolónőként, így némi 
gyakorlatra is szert tettem. 
 
Az általános orvosi diploma után belgyógyász szak-
vizsgát tettél. Korábban kórházi ügyeleteket vállal-
tál, dolgoztál mentőtisztként is. 
Hogyan választottad mégis a háziorvoslást? 
Amíg nem voltak gyerekeink, sokat dolgoztam, több 
helyen is. A belgyógyászatot jó alapnak gondoltam, 
ezért választottam elsőnek ezt. Már ekkor is  gondol-
tam a háziorvoslásra, jelentkeztem is rezidensnek,  de 
úgy gondoltam, hogy  egy kis kórházi gyakorlat kell, 
mielőtt ebbe belevágok. 
 A mentőtiszti vizsgát 5. évben lehetett megcsinálni. 
Engem nagyon érdekelt ez a terület, ezért elvégez-
tem, és utána még évekig ”kocsiztam” a nagykátai 
mentőállomáson. Amikor kezdtem, még nem voltak 
sürgősségi osztályok, ezek pár év múlva indultak, és 
első időben a belgyógyászokat irányították oda, így 
kerültem erre az osztályra. Természetesen ez is 
tetszett☺,  így jó néhány évet itt is töltöttem az alap 

munkák mellett.  A háziorvosi ügyeleteket elsősorban 
a pénz miatt csináltuk, de itt lettek ismerősök, akik 
később a háziorvoslás felé csalogattak. 
 
Mi a legszebb számodra a gyógyításban? 
Az igazi gyógyításban mindent szeretek, onnan kezd-
ve, hogy elkezdem kikérdezni a beteget, és elkezdek 
gondolkodni - mi minden lehet a baj, odáig, hogyha 
meggyógyul a beteg, élénkebb és mosolyog. A 
háziorvoslásban személyesebb a betegekkel a kapcso-
lat, így több  lehetőség van  arra, hogy jobban megis-
merjem őket, ez a gyógyításban is segítségemre van. 
 
Pest megyei településekhez kötődsz, hogy került a 
képbe Jászboldogháza? A mindennapjaidban ho-
gyan fésülődik össze a két település,Tápiógyörgye és 
Boldogháza? Mennyire érzed magad boldogházi-
nak? 
Nagykáta, Cegléd volt az első két komolyabb állomás 
az életemben. Barátok által kerültem Tápiógyörgyére 
lakni, és  kezdetben dolgozni is. Itt kerestek meg Bol-
dogházáról helyettesítés miatt, így kerültem ide. Ele-
inte helyettesíteni jöttem, majd néhány csavar után 
én maradtam a körzetben. 
Jelenleg Györgyén lakunk, de élni inkább Boldoghá-
zán élek. A gyerekek ide járnak iskolába, Arnold 5., 
Patrik 4. osztályos.  Itt járok templomba, és  legtöbb-
ször itt vásárolok a boltban és a piacon is. 
A férjem, Jana Zoltán  is besegít  időnként  a munkájá-
val, ő gyógytornászként dolgozik, és a 
házibetegápolás keretében kijár a betegekhez, ha 
szükség van rá. 
És elmondhatom, hogy a volt és jelenlegi munkatár-
saimmal szinte baráti a kapcsolatunk. 

HÍREK 

 Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes több mint tíz éve Jászboldogháza háziorvosa.  Az egészségügyi problémák-
kal hozzá érkező betegek megtapasztalhatják derűjét, olykor szigorú arckifejezésével is találkozhatnak, de 
leginkább lelkiismeretességét, agilitását érezhetik, amelyek a gyógyító munkáját jellemzik. 
Családjával  lakóhelye Tápiógyörgye,  de ahogyan ő fogalmazta meg, élni inkább Boldogházán él. 
Beszélgetésünk során  orvosi hivatásáról, Boldogházához fűződő kapcsolatáról, mindennapjairól  mesél. 

Egy közös családi programon 
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Korábban mesélted, hogy a családoddal mindig ke-
resitek a lehetőségeket a közös  kikapcsolódásra. 
Melyek a kedvenc családi programjaitok? 
Azt gondolom, hogy mi, felnőttek egyértelműen a 
túrázást választjuk. A gyerekek elsőnek biztosan nem 
ezt mondanák, de a túrák végén  mindig  megjegyzik, 
ez volt életük legjobb napja. 
Sokan kérdezik, hogy bírják a túrákat a gyerekek. Jól!  
Leginkább fejben adnák fel, de azt menet közben már 
nem lehet. Amúgy is azt gondolom, hogy mindenki-
nek  -  a  gyereknek is - meg kell tapasztalnia, milyen 
fáradtnak, éhesnek, szomjasnak lenni, és ha feltöri a 
cipő a lábát. 
Szeretünk színházba járni, várost nézni, és a közös 
nagy családi programokat is nagyon élvezzük. 

 Az egészségügy helyzetét tekintve, a járvány két-
éves időszaka  jelentősen megnövelte az e területre  
nehezedő terheket. Milyen most az egészségügy 
helyzete Magyarországon? Mik okoznak ma nehéz-
séget a gyógyításban? 
Jelentősen megnőttek az adminisztrációs terheink, 
amit sajnos a számítógépes programok nem tudnak 
követni megfelelően. Több felületen kell dolgoznunk, 
több helyre jelentünk, különböző oldalakon. Nem 
összefüggő, nem összehangolt a rendszer. 
A vészhelyzeti időben a betegek létszáma kissé le-
csökkent, de ez mára  eltűnt.  Ismét sok a fertőző be-

tegség a Covid mellett, illetve sok a krónikus betegség 
is. 
Jelenleg a káosz a legjobb szó az egészségügyre. A mi 
területünkön a legnagyobb bajt a szakrendelések hiá-
nya okozza. Nem csak sokára kapnak időpontot a be-
tegek, hanem van olyan is, ami gyakorlatilag nem el-
érhető.  Sokszor azt kell mondanunk a betegnek, ke-
ressen magánrendelést, bár ez se mindig megoldás, 
hisz például itt nem adhatnak további vizsgálatokra 
beutalót. Jó lenne, ha az adminisztrációnk csökkenne, 
ellenben kapnánk több kompetenciát, például  egy 
CT-re küldést. 
Itt a körzetben mi igyekszünk a lehető legtöbbet meg-
oldani, hogy ne kelljen máshová menni, csak hozzánk. 
Van lehetőség helyben vérvételre, bekötözzük a kró-
nikus sebeket, megoldott a gyógycipő csináltatás, 
gyógytornára van lehetőség háznál. Van belgyógyá-
szati magánrendelésem, a javaslatokat a szakorvosi 
vizsgálatokra ki tudom adni, és sportorvosként a 
sportorvosi vizsgálatokat is meg tudom oldani a kör-
zet betegeinek. 
Szoros praxisközösségbe tartozunk Jánoshida, Alaty-
tyán és Jászalsószentgyörgy orvosaival, ami talán a 
későbbiekben többet hozhat, egyelőre még nem so-
kat jelent sajnos. 
 
Korunknak természetes jellemzője a hatalmas infor-
mációáramlás. Az internet szerteágazó ismereteket 
nyújt szinte minden területen, így számtalan egész-
ségügyi kérdésre is lehet választ kapni. A közösségi 
médiában is olvashatnak az érdeklődők egészség-
ügyi tanácsokat. Hogyan fogadod, ha egy beteg a 
saját maga által felállított diagnózissal érkezik hoz-
zád? Mi a véleményed az öngyógyszerezésről? 
Szerencsére Boldogházán ez kevésbé jellemző, erre 
nincs sok példa. Sokszor én magam mondom, hogy 
vegyenek be egy fájdalomcsillapítót, és utána jöjje-
nek hozzám. Egyszerű, recept nélkül kapható tablet-
táktól a komolyabb bajok nem szűnnek meg, de szen-
vedni senkinek nem kell. 
Hasznos is az internet, de igyekszem mondani, hogy 
egyeztessünk, illetve kérdezzenek meg róla előtte. 
 
Az étrend-kiegészítők számtalan helyen elérhetőek, 
a gyógyszertárak mellett drogériák, szupermarketek 
árulnak különféle készítményeket. 
Véleményed szerint mennyire hasznosak ezek a gyó-
gyításban? 
Van helyük a gyógyításban, de csak kiegészítéskép-
pen. Véleményem szerint túlzásba nem szabad esni. 
Amit szoktam javasolni a C és D vitamin és az Omega 
3 (halolaj). Ezeket túladagolni sem nagyon lehet, és 
hasznosak. 
 
 Sokat hallunk mostanában arról, hogy a coachok 
(az angol szó eredeti megfelelője edző) munkájának 
milyen nagy  szerepe  lehet  abban, hogy  az ember 
megtalálja a számára megfelelő utat, segítsen ab-
ban, hogy  helyes irányba tudja terelni  az életmene-
tét. Te is részt vettél egy life coach képzésen. Miért 
tartottad ezt fontosnak, milyen pluszt ad ez a gyó-
gyító munkádhoz? 
A legfontosabb talán, hogy nekem, saját magamnak is 
a tanfolyam iránymutatást adott a gyakorlatokon ke-
resztül. A betegségek hátterében sokszor van lelki 

HÍREK 

Doktornı a férjével és a munkatársaival,  
Anikóval és Petivel 

A gyerekek, Arnold és Patrik egy kiránduláson 
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tényező  - ez ta-
lán ismert is  - , 
de akár egy élet-
helyzeti döntés is 
lehet betegség 
háttere. A coach 
nem mondja 
meg, mit te-
gyünk, ő a  kérdé-
seivel gondolkod-
tat el minket saját 
magunkon, ez 
döntéshez is ve-
zethet. 
Nehéz átállni a 
”megmondó em-
ber” – orvos-
szerepből olyan-
ná, aki csak kér-

dez, de volt már néhány ember, akinek tudtam így 
segíteni. Ez a folyamat hosszú, sok idő, és még sokat 

kell gyakorolnom, de nagyon szívesen csinálnám a 
későbbiekben. 
 
 Végezetül, melyek a legfontosabb tanácsaid, ame-
lyeket egészségünk megőrzése érdekében 
mindannyiunknak közvetítenél? 
Talán a legfontosabb, hogy maradjunk jókedvűek! 
Nekem az életben maradáshoz a mozgás a legfonto-
sabb, és mindenkinek ezt javasolom. Ki mit szeret, ki 
mennyit bír, de valamit rendszeresen mozogni kell, és 
a terhelést is lassan, fokozatosan emelni kell. 
Legyünk sokat levegőn! Igyunk sok folyadékot! 
Együnk jóízűeket, de nem túl sokat! 
 Fogyasszunk sok zöldséget, mérsékelten gyümölcsöt, 
elsősorban a szezonális zöldségeket részesítsük 
előnyben. 
Olvassunk sokat, kerüljük az okos eszközöket (ezen 
még van mit változtatnom  nekem is ☺). 
Kerüljük az orvosokat!  DE a szűrésekre   - tüdőszűrő-
re, nőgyógyászati vizsgálatra, mammográfiára -  men-
jünk el időben! 

HÍREK 

Konkoly Béláné 

Karatés pályafutásod alatt már eddig is sok csodás 
eredményt tudhatsz magadénak. Most mi újság e 
téren, milyen helyet foglal el az életedben a karate? 
A karate számomra ugyanolyan fontos most is, és a 
mai napig meghatározó vonala az életemnek.  
2022-ben két fő versenyem volt felnőtt korosztály-
ban. Június 5-6-án Spanyolországban, Valenciában 
került megrendezésre az IFK Világbajnokság,  ahol a 
3. helyig küzdöttem magam. Nehéz verseny volt, de 
elégedett voltam a teljesítményemmel, verseny után 
pedig élvezhettük a tengerparti várost. 

 Ezt követően szeptember 25-26-án az egyik legran-
gosabb verseny, a  WKO Shinkyokushin súlycsoportos 
világbajnokság volt, aminek Lengyelországban Kielce 
adott otthont. Ebben a csarnokban nyertem meg elő-
ször, évekkel ezelőtt az első junior Európa bajnoksá-

got. Sajnos attól, hogy maga a verseny elnevezése 
súlycsoportos verseny volt, az én súlycsoportom, -65 
kg nem volt, a japánok döntései miatt. Így csak +60 
kg-ban tudtam indulni, ahol egyik legkisebb súlyú vol-
tam. Ez meg is mutatkozott az első küzdelemben saj-
nos, ahol a +12 kg-mal nehezebb és +10 cm-rel maga-
sabb litván női versenyzőtől maradtam alul.  
Maga a küzdelem jó tapasztalat volt, tanultam belőle. 
Ennek ellenére ez a verseny egy hatalmas negatív kép 
maradt bennem és bennünk, a bírói döntések és ja-
pán bírók, vezetők döntései miatt. Az effajta stílus 
miatt nem indultunk az ez évi magyar bajnokságon, 
illetve az Európa bajnokságon sem, ehelyett más 
szervezet versenyein indultunk új tapasztalatok szer-
zése céljából. 
 

Beszélgetés Kerekes Rékával 

Móczó Milánnal a lengyelországi versenyen  

IFK világbajnokságon  

A doktornı férje, Jana Zoltán  
Anikóval és Petivel 

Kerekes Réka  karatés pályája során  eddig is sikert sikerre halmozott. Az út még folytatódik, rengeteg lehető-
ség, versenyek sora áll előtte. Közben - Rékához méltóan  -  más területeken is mindent megtesz céljai elérésé-
ért. 
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Amikor telefonon beszéltünk, éppen egy karatés gye-
rekcsapatot versenyeztettél. Aktív versenyzőként 
már most fontosnak érzed a tudásodat továbbadni? 
 Az Y-házban sensei Agócs Tibornak sokat besegítek az 
óvodás csoport edzéseinek megtartásában. Szeretek 
velük foglakozni, és látni, mennyit fejlődnek edzésről 
edzésre. Itt nem főként karatét oktatunk, inkább ez 
egy mozgásfejlesztő edzés, ahol a figyelem, fegyelem, 
reakció, koncentráció mellett alapképességeket ügye-
sítünk, erősítünk. A versenyzői és az általános csopor-
tos karate edzéseken is tartunk edzést csapattársam-
mal, Milánnal. Fontosnak tartom átadni azt a tudást, 
amit mi első kézből évek óta megkaptunk, megtanul-
tunk senseitől. Illetve szívesen adom tovább a korábbi 
versenyzéseimen szerzett tapasztalataimat, hiszen 
minden korosztályt végigversenyeztem, és nyertem 
meg a versenyeket.  
A korcsoportos versenyeken pedig nagy élvezettel és 
motivációval ülök be edzőként a fiatal versenyzők mö-
gé. A nehezebb küzdelmekben nagyon fontos az az 
apró összetevő, egy szó, egy tanács, amit az edző kí-
vülről lát. A küzdelem hevében nem mindig látjuk meg 
versenyzőként, milyen taktikai-stratégiai elemet kelle-
ne előhúzni. És itt jön az edzői utasítás. Pozitív vissza-
csatolás, mikor a “versenyzőid” eljutnak a dobogó leg-
felső fokáig, mint ahogy volt ez az októberi magyar 
bajnokságon is, ahol sorra győzték le ellenfeleiket. 
Említetted korábban, hogy a gyerekek mellett felnőt-
teknek is tartasz edzéseket.  
Az óvodás csoport mellett felnőtteknek is tartok cso-
portos erőnléti, funkcionális edzést. Ezek csoportos 
edzések különböző céllal, az adott csoporthoz igazítva. 
Mivel a versenyzés mellett érdekel az edzősködés is, 
ezért hasznos, hogy ilyen fiatalon megtanultam az 
edzésvezetést. 

Budapesten az ELTE hallgatója vagy, mit tanulsz az 
egyetemen? 
Egy év kihagyás után ebben az évben folytatom az 
egyetemet. Jelenleg másodéves hallgatója vagyok az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem rekreáció szervezés 
és egészségfejlesztés szakának. Ez az alapszak, elvég-
zése után még a konkrét irány nem forrta ki magát, de 
sok irány van, ami érdekel és szóba jöhet. Az ötletek 
között van egy sportiskolában való tanítás Dániában. 
Voltam már ebben a nívós sport gimnáziumban, és 
nagyon megfogott az a morális munka, amit ott végez-
nek. A munka terén szeretnék egy fő vonalat az éle-

temnek, ami biztos hátteret ad, de mellette szeretnék 
az edzősködéssel is foglakozni. Jelenlegi tanulmányaim 
mellett el fogok végezni  egy funkcionális edzői kép-
zést és egy kineziológia tape tanfolyamot, ami a reha-
bilitációs oldalon tesz hozzá a tudásomhoz. 

 Az edzéseid, az edzői teendőid és a tanulás mellett 
munkát is vállaltál, mit dolgozol? 
Az edzői teendőim és a tanulmányaim mellett, amikor 
Budapesten tartózkodom, az Apple PS Hostess cégénél 
dolgozom rendezvényeken. Mint például a Groupama 
Aréna Fradi mérkőzésein, a Papp László Stadion, illetve 
a Puskás Ferenc Stadion rendezvényein, és még sorol-
hatnám. Ezek azért jók számomra, mert magam vá-
lasztom meg őket, amikor ráérek. Ezek nem konkrét 8 
órás munkák, vannak 3-4 órás munkák is, rendezvény-
től függően. 

Úgy tűnik, mintha a napjaid nem is 24 órából állná-
nak, ráadásul a feladatok egy része Budapesthez, 
más része Jászberényhez köt, közben Jászboldogháza 
az otthonod. Hogyan sikerül ezeket összeegyeztetni? 
Az edzéseim Jászbe-
rényben az Y-Házban, 
illetve Nagykátán 
vannak, az egyete-
mem, albérletem  és 
a baráti köröm is Bu-
dapesten, a családom 
pedig itthon, Jászbol-
dogházán. Általában 
hétfőn és kedd reggel 
tartok edzést, délután 
pedig az én szokásos 
2,5 órás karate edzé-
sem zajlik. Ezután 
utazom fel Budapest-
re, ahonnan általában 
a péntek délutáni 
edzésre hazaérek, és 
utána jövök Jászbol-
dogházára. A hétvé-
géim viszont nagy 
részben foglaltak 
edzőtáborok, verse-
nyek, szakmai gyakorlat miatt. Amikor verseny időszak 
van, akkor pedig minden délután hazajövök edzésre 
Jászberénybe, és este utazom vissza Budapestre. 

 A nyár folyamán az Amerikai Egyesült Államokban 
jártál. Mesélj az  útról! 
A spanyolországi verseny után, június 29-én indultunk 
egy 9 fős csapattal az Amerikai Egyesült Államokba, 
ahol 18 napot töltöttünk. Sportszakmai célok miatt 
utaztunk ki a 2022. évi NSCA edzői konferenciára. A 
közel 1 napos út után elsőnek pár napot Dallasban 
töltöttünk, ahol például megnéztük, hol és hogyan 
lőtték le az elnököt, John F. Kennedyt. Ezután indul-
tunk San Antonióba, ahol az egyesület szakmai vezető-
jével, prof. dr. Dörgö Sándorral töltöttünk pár napot, 
aki egy nívós egyetem, az UTSA tanszékvezetője. Az 
UTSA egyetem San Antóniói kampuszán is jártunk, 
ahol az atlétikai pályát, az amerikai focicsapat öltöző-
jét, a laboratóriumot és az egyetemet is körbejárhat-
tuk. Ez az egész komplexum az egyetemmel együtt 
hatalmas területen fekszik.  

VB felkészülés egy edzésen a 
Mátrában  

Edzısködés közben  
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz  

 a kéziratokat és a fotókat  

2022. december 5 -ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

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

E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

A látogatás után indultunk New Orleansba a konferen-
ciára. Maga a konferencia hatalmas nagy tapasztalatot 
és tudást adott. Itt különböző előadásokat hallgathat-
tunk meg, és próbálhattunk ki új eszközöket. Itt lezá-
rult a sportszakmai része az útnak, innentől a pihenésé 
volt a szerep. 
 Mielőtt elértünk volna az utolsó városunkba, pár na-
pot töltöttünk Panama City Beachen. Itt sokat füröd-
tünk a tengerben, és élveztük a hófehér homokos ten-
gerpartot. Ezt követően indultunk Orlandóba, ahol  az 
utolsó hetünket töltöttük. Itt megnéztük a Kennedy 
Space Centert, ahol a NASA és űrbelövés érdekessége-
it láttuk. 

Jártunk Orlandóban a Disneyland-ben két különböző 
park részen, illetve a Hollywood Studioban, ahol fel-
foghatatlan szórakoztató iparral találkoztunk. 
Ezernyi emlék és program után indultunk haza. A haza-
út sajnos nem volt egyszerű. Késések, reptéren éjsza-
kázás és 14 órás várakozással együtt, 37 órás út után 
Budapestre érve szembesültünk azzal, hogy a csomag-
jainkat nem rakták fel a repülőgépre.   
Összességében egy felejthetetlen és életre szóló él-
mény volt ez az út. Tervezünk a következő években is 
kiutazni a konferenciára.  
A közelmúltban találkoztál Novák Katalin köztársasá-
gi elnökkel, aki fiatal sportolókat fogadott. Közös kép 
is készült rólatok.  
Az amerikai út költségeit megkönnyítve adtunk be egy 
pályázatot a Nemzeti Tehetség Központ által meghir-
detett “Nemzet Fiatal Tehetségeiért” ösztöndíj-
ra. Sikeresen NFTÖ ösztöndíjasok lettünk. Emiatt is 
került Novák Katalin tudtára Milán és az én sportkarri-
erem sikerei.  Az elnök asszony szeretett volna a Nem-
zeti Tehetség Központ által felkeresett sikeres sporto-
lókkal fotókat készíteni a weboldalára. Egy remek dél-
előtt volt, az elnök asszony nagyon kedves és érdeklő-
dő volt a sportteljesítményünkkel kapcsolatban, és 
elismerően nyilatkozott a beszélgetésünk után.  

A hét nagyobb részét Budapesten töltöd. Hogy érzed 
magad a fővárosban? Ennyi feladat mellett élheted-e 
az egyetemisták gondtalan életét? 
Én személy szerint szeretek Budapesten “élni”. Sza-
badidőmben sokat sétálunk, kávézunk, mozizunk, illet-
ve ebédelünk napközben a barátnőimmel. Szeretem 
ezt az oldalát a városnak, hogy számos programlehető-
ség van. De nagyon jó, amikor hazaérek a nyugodt kör-
nyezetbe. Most még nem tudnám elképzelni, hogy a 
nagyvárosban éljek.   
Milyen feladatok várnak rád a közeljövőben, milyen 
tervek, célok foglalkoztatnak most? 
A következő közeli cél a karatéban az év végi övvizsga. 
A jövő évben biztosan indulni fogunk világ, illetve Eu-
rópa szintű versenyeken.  
Az egyetemi tanulmányaim mellett pedig különböző 
képzéseket szeretnék elvégezni annak érdekében, 
hogy amikor kezembe kapom az alap diplomámat, 
azonnal el tudjak helyezkedni. 

Konkoly Béláné 

Amerikában  
Novák Katalin köztársasági elnökkel 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Mint sok kisgyerek, már óvodás korod 
óta sokat rajzolgattál, de hogyan folyta-
tódott a történet? 
- Harmadik osztályba jártam, amikor az 
első versenyen részt vettem egy fest-
ménnyel Szolnokon. A fény volt a téma, 
én világítótornyot festettem, amivel ne-
gyedik helyezést értem el. Negyedikben 
ugyanezen a versenyen harmadik lettem. 
Több versenyen is részt vettem, de aztán 
hosszabb ideig csak a rajzórán és hobbi-
ból rajzoltam.  
Amikor nyolcadik osztályos voltam, a fel-
vételi időszakban próbáltunk iskolát ke-
resni. Nekem már akkor az volt az ál-
mom, hogy grafikus vagy építészmérnök 
leszek – esetleg mindkettő. Ilyen iskolát 
nem találtunk, ezért a szolnoki Magiszter iskolát vá-
lasztottuk. Egy évig jártam oda, és már az első rajz-
órákon azt mondták, hogy tervezői rajzstílusom van. 
Az első év után sajnos elment az osztályfőnököm, és 
minden megváltozott, már nem éreztem jól magam. 
Ezért átmentem a Pálfy-Vízügyi Technikumba magas-
építészeti szakra, ott folytattam a 10. évfolyamot.  

Ez már az álmaid felé vezető utat jelenti. Hogy érzed 
ott magad? 
- Szeretek oda járni, sok a rajz, a tervezés, ami nagyon 
érdekel. Nagyon jó az osztályközösség. Mindenki 
igyekszik a tanulásban is, céljaink vannak, amit szeret-
nénk elérni. Csak hárman vagyunk lányok és 21 fiú, 
de ez nem jelent gondot. A mostani év nagyon nehéz 
lesz, kísérleti osztály vagyunk, sok a tanulnivaló, de 
bízom benne, hogy sikerül jól végigvinni.  
Rajzkészségeddel sokféle technikát választhattál 
volna, de a linómetszés lett a hobbid. Miért? 
- Még a Magiszterben kezdődött, ahol az iskolától 
külön működik az Alapfokú Művészeti Intézmény, 
lényegében szakkörszerűen. Az első alkalommal, ami-
kor kilencedikesként odamentünk, mindenkinek egy 
linót és egy festményt kellett készíteni. A linómet-
szésről korábban nem is hallottam, ott mutatták meg, 

és nagyon megtetszett. Amikor elmen-
tem az iskolából, megígértem a tanár-
nőnek, aki velem foglalkozott, hogy 
visszajárok hozzá, és folytatjuk tovább. 
Nagyon megszerettem őt, mindig figyel 
rám, ösztönöz, kedves és örök fiatal. 
Fontosnak tartja, hogy versenyeken 
vegyünk részt, sokszor több versenyre 
is elküldi a munkáinkat. Minden héten 
megyek, ahogy az időmet be tudom 
osztani.  
Mondtad, hogy amikor a linómetszést 
említed, a környezetedben mindenki 
azt kérdezi, mi az? Kérlek, avass be 
minket is, hogyan készül? 
- Először egy tervet készítek, elképze-
lést, hogy mit szeretnék metszeni. Ezt a 

rajzot kell aztán átvinni a 2-3 mm vastagságú linóra. 
Általában tűfilccel rajzolom rá, vagy sokszorosítom 
másolással. Aztán jön a metszés, amihez különböző 
metszőkéseket használunk, és a rajz alapján eltávolít-
juk a fehér részeket. Utána próbanyomatot készítünk, 
amihez vízbázisú festéket használunk. Rákenjük a li-
nóra, majd áthúzzuk egy nyomóhengerrel, és megje-
lenik a papíron a próbanyomat. Ilyenkor még tudunk 
javítani, korrigálni. Ha jónak találjuk, fényes felületű 
papírra lakkos festékkel készül ugyanebben a sor-
rendben. Lehet hátteret is festeni, és arra nyomtatni, 
ami játékosságot ad a képnek. 
Nagyon sok versenyen vesznek részt a munkáid, ez 
hogyan történik?  

- Legtöbbször a kész munkákat küldi el a tanárnő a 
versenyekre, és várjuk az eredményt. Eddig egyszer 
vettem részt egy kétnapos országos grafikai verse-
nyen Pomázon, ami nagy élményt jelentett. Az első 
napon öt óra tervezés volt, a második nap pedig öt 
óra az elkészítésre. Sokféle tárgyat kiraktak, és azok-
ból kellett szabadon válogatva ihletet meríteni. Az 

HÍREK 

Ebben a rovatban már sokféle alkotással megismerkedhettek kedves Olvasóink, de linómetszés még nem szere-
pelt közöttük. Matók Erika, aki most végzi a középiskola harmadik osztályát, ezt a hobbit választotta, amivel 
eddig is nagyon sok versenyen ért el komoly eredményeket. Jelenleg egy országos és egy nemzetközi versenyre 
készülnek a munkái.  

Matók  Erika 

A pomázi versenyen készült alkotás 
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első két órában én csak gondolkodtam, utána jött a 
tervezés, majd másnap a kivitelezés. Országos máso-
dik helyezést értem el a kompozícióval.  
Ahogy hallgatlak, talán a 
technikai rész a legköny-
nyebb, de maga a terve-
zés és metszés nagyon 
időigényes lehet.  
- Sok türelem kell hozzá, 
és nem is lehet egyszerre 
elkészíteni egy-egy mun-
kát, általában több sza-
kaszban készül. Egyik ver-
senyre készítettem a 
Szarkofág című munkát, 
amin több mint 15 órát 
dolgoztam. Ez most a 
nagy büszkeségem! Sok 
időm volt rá, aprólékosan ki tudtam dolgozni. Vala-
hogy más volt, mint az összes többi munka, nagyon 
szerettem, és ez volt az első komoly versenyem, ahol 
országos különdíjas lettem. Egy könyvbe is belekerült 
ez a munkám. 
Sok időbe telik, megerőlteti a csuklód, nem is mindig 
olyan, mint szeretnéd – mégis mit szeretsz benne 
ennyire?  

- 

Engem teljesen kikapcsol, közben csak zenét hallgatok, 
nem gondolkodom. Nagyon izgalmas a nyomtatás, 
hogy végül milyen lesz, amikor lehúzom a papírt. Lé-
nyegében hobbiból csinálom, de többféle készséget is 
fejleszt, például a térlátást, a fényhatások érzékelteté-
sét, az árnyékolást, és a gyorsaságban mindig lehet 
fejlődni.  Eleinte a családom is csodálkozott, de amikor 

látták a kész munkákat, nagyon tetszett nekik.  
A barátom is mindenben támogat kezdettől, nagyon 
tetszik neki, és már ő is megpróbálta. Valóban sok időt 
vesz igénybe, de a tanulás és a linó mellett jut idő ki-
kapcsolódásra is. Gyakran járunk a barátokkal szóra-
kozni, nemrég pedig horgászni kezdtem, ami nagyon 
jó kikapcsolódás. Elég zsúfoltak a napjaim, de igyek-
szem jó időbeosztással előre tervezni. 
Már említetted az álmai-
dat, hogyan képzeled a 
megvalósítást? 
- Ha most az országos ver-
senyen bekerülök az első 
húszba, felvételi pontokat 
kapok az egyetemi tovább-
tanuláshoz, ami nagy ösz-
tönzést jelent. A tervezés a 
célom, ezért a technikusi 
után egyetemre szeretnék 
menni. Két diplomát szeret-
nék, még nem tudom, mi-
lyen sorrendben, az egyik a 
grafikusi lenne, a másik 
pedig az építész-mérnöki. 
Majd meglátjuk, hogyan alakul.  
 
Kedves Erika, élményt jelentett veled a beszélgetés. 
Jó volt hallani, hogy ilyen fiatalon milyen tudatosan 
tervezed a napjaid, és a hosszú távról is komolyan 
gondolkodsz. Nagyon sok örömet kívánok az alkotó 
tevékenységedben, és sok sikert a terveid, álmaid 
megvalósításához. 

Nagylaki Tamás  
2022. 09. 14. 

Nagylakiné Dr. Nemes Orsolya 
Dr. Nagylaki Tamás 

Kossuth utca 29. 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak! 

Gólyahír 
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.  

Szeressetek engem igaz szeretettel,   a kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!” 

Simon Tibor László 
 2022. 10. 03 

Simon-Szalai Ágnes  
Simon Tibor  

Vasút utca 56. 

Papp Izabella 

Az egyik nyertes mukával 

Szarkofág 

Radnóti Miklós 

II. András király, az Aranybulla kiadója 
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Boldogházán itthon 
-beszélgetés Nagy Anikóval és férjével, Vincze Szabolccsal 

A fiatal házaspár a Tavasz utcában talált albérle-
tet. Anikó személye a közelben lakókat is figyelemre 
méltatta, hiszen babát várva, majd a pici Annát a ba-
bahordozóban ölelve, nap mint nap sétálva ballagott 
a boltba.  
Kedves mosolya, tekintete arra bátorított bennünket, 
hogy megismerkedjünk vele.  
Láthattuk a pici lány fejlődését, az apuka mérhetet-
len türelmét akár a játszótéren, akár az utcán sétál-
gatva.  
Szeretném most kedves olvasóinkkal is megismertet-
ni a fiatal házaspárt és a gyönyörű kékszemű 2 éves 
Annát. 
  Véletlen volt, hogy Boldogházán találtak albérletet? 

Anikó: 4 évvel ezelőtt kerestünk olyan települést, 
amely megfelelő munkahelyünk megközelítésére, és jó 
utazási lehetőséget biztosít. (A férjem Hatvanban dol-
gozik, én Szolnokra jártam.) A vonzáskörzet – Szolnok, 
Jászberény, Cegléd is nagyon jó, döntésünket ez is se-
gítette. 

Egy ismerősünk javasolta Boldogházát, ami nem volt 
ismeretlen Szabolcsnak. 
Ez az ismerős Mihályi Péterék házát mutatta meg, és 
sikerült is megegyeznünk Péterrel. Meglepő volt szá-
momra, mikor édesapám elmesélte, hogy szegről vég-
re rokonságban is vagyunk vele, de mivel az apukám 
családja is népes, nem tartottuk a rokoni kapcsolatot. 

Mi volt az első élményük községünkről? 
Anikó: A nyugalom, a közbiztonság, a csönd, a ren-

dezett szép utcák, a növények, az állatok, a kedves 
emberek. Csak a vonatfütty hallatszott. 
Felejthetetlen számunkra 2020 augusztusa, amikor itt, 
a jászboldogházai nagyon szép templomban mondtuk 
ki egymásnak a boldogító igent. 

Hol töltötték gyermekkorukat? 
Szabolcs: Jászberényben születtem 31 évvel ezelőtt. 

Az általános után a Lehel Vezér Gimnáziumban érett-
ségiztem, majd a Klapkában hegesztő, később forgá-
csoló szakmát tanultam, és képesítést kaptam.  
De a tanulást nem fejeztem be. Kecskeméten gépész-
mérnöki diplomát szereztem, és ezzel a hatvani BOSCH 
cégnél mint tervezőmérnök dolgozom. Nagyon össze-
tett munkakör, automatizált minden, és ennek össze-
hangolásáért, irányításáért felelek.  

Berényig kell beutaznom, majd onnan az üzem bizto-
sítja a buszjáratot. 

Anikó: Én a 8 ezer lakosú Jászapátin nőttem fel. Ott 
jártam általános iskolába, majd a 4. osztály után felvé-
telt nyertem abba a gimnáziumba, ahol édesanyám is 
tanít. Érettségi után Pécsre kerültem, ahol az egyete-
men, pszichológia szakon végeztem. 

Ez számomra nagyon nehéz hivatásnak tűnik. Hogy 
lehet a sok lelki sebbel érkező páciensek gondját, ba-
ját munka után letenni? 

Anikó: Valóban nem egyszerű, és a véleményem a 
sokévnyi gyakorlat után: meg kell érni rá. Ha nem tu-
dom, tudjuk feldolgozni, akkor van egy segítő szakmai 
csoport, ahol megbeszéljük a nyitott, problémás ügye-
ket. 

Az egyetem után Jászapátira kerültem vissza iskola-
pszichológusnak, 4 évvel ezelőtt pedig a szolnoki Peda-
gógiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el. Most is ez a 
munkahelyem, de jelenleg GYED-en vagyok Annával. 

Szüleiktől távol kerültek. A távolságot hogyan győ-
zik le? 

Szabolcs: Ez nem távolság! Autóval gyorsan tudunk 
mi is menni, de a szülők is azonnal jönnek (bár az 
anyukák még dolgoznak), ha hívjuk őket. 

Anikó: Apukám mindennapos „vendég” most nálunk. 
Ugyanis a Rózsa utcában megvásároltuk Konkoly 
Berciéktől a szülői házat, és ott édesapám a mindenes. 
Fúr, farag, bont, falaz. Mindent saját erőből igyek-
szünk elvégezni, például Szabolcs megtanult csempéz-
ni. A kamrában kezdte, az volt a gyakorlóterep, ma 
már a fürdőszobában szorgoskodik, nem is rosszul! 

Apukájával is találkoztam az egyik nap Önöknél, és 
beszámolt az aznapi tevékenységéről. 

Anikó: Az ő szakmája asztalos és faipari szakoktató, 
de valóban nagyon ügyes minden területen. Ő bizta-
tott bennünket az átalakításra a beköltözés előtt. És 
mennyire igaza volt! 

Szabolcs: Ablakokat cseréltünk, közfalat bontottunk, 
ahol kellett, falaztunk, villanyhálózatot cseréltünk, já-
rófelületet szépítettünk, fürdőszobát, amerikai kony-
hát alakítottunk ki. A tervünk az volt, hogy az idén be-
költözünk, de a munkám mellett ez nehezen valósítha-
tó meg. Csak hétvégén tudok aktívan dolgozni új ott-
honunkon.  
Sajnos az is gond, hogy minden nagyon megdrágult, 
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így lépésről lépésre, saját szorgalmunkból, egyszer 
majd elkészül. Addig az albérlet a biztos pontunk. 

A szabadidő most kincs az Önök számára. Van 
egyáltalán? 

Szabolcs: Nagyon kevés, de igyekszünk azt a kicsit 
hasznosan tölteni. Állatkertbe megyünk, Gyöngyösön 
megnéztük a Mátra Múzeumot. Anna csak ámult és 
bámult! Természetesen sokat vagyunk az új Bajnok 
utcai játszótéren, ahol nemcsak a kislányunknak, de 
nekem is sok gyermekbarátom van. Amikor meglát-
nak bennünket, már örömmel rohannak felénk. An-
nának minden játék tetszik, de a kedvence a hinta.  

A játszóterezés arra is jó, hogy a felnőttekkel is 
megismerkedhetek. 

Anikó: Anna nagyon szereti a néniket, bárhonnan 
sétálunk hazafelé, és ahol ismerős embereket lát, 
azonnal kiadja a jelszót: be! be! 

A Kerekítő könyvtári foglalkozásokat – ami kéthe-

tente van – nagyon élvezi. De nemcsak ő, de én is 
szívesen válogatok a foglalkozás után a szép könyvek 
között. Természetesen az anyukákkal is lehetőség 
nyílik ilyenkor a beszélgetésre, és a tapasztalatok, 
gondok kicserélésére. 

Szabolcs: Egy dolog nagyon hiányzik, de nemcsak 
nekem, hanem több Boldogházáról eljáró embernek 
is. Az Imrédy út! Reméljük, a tervek mielőbb valóra 
válnak! 

Kedves Anikó és Szabolcs! Öröm volt Önökkel 
beszélgetni, és tapasztalni fiatal lendületüket, bol-
dog családi életüket! 

Kívánom, mielőbb készüljön el új otthonuk, és 
szeretetben, békességben neveljék fel aranyos kislá-
nyukat! 

Zrupkó Ferencné 

Könyvtári hírek 
Kedves Olvasók! 
Szeptemberben 24 csicsergő kis elsős kezdte meg 

a tanulmányait az iskolában. Nagy örömömre sokan 
közülük rendszeresen jönnek a könyvtárba. 

„Közösségi hely.” 
Délutánonként értelmet nyer ez a fogalom, ami-

kor végignézek az asztalokon, ahol a különböző kor-
csoportú gyerekek örömmel veszik kezükbe a könyve-
ket, vagy rajzolgatnak, társasoznak. A 39/2013. 
(V.31.) EMMI rendeletben meg vannak határozva a 
kistelepülési könyvtárak feladatai is. Ebben olvashat-
juk, hogy a mai modern könyvtár nem csak a könyvek 
kölcsönzéséről szól, hanem egy információs, közössé-
gi hely is, ahol az alapfeladatok mellett különböző 
szolgáltatásokkal, programokkal igyekszünk kiszolgál-
ni a kedves Olvasókat. ☺ 

Programokból nem volt hiány október elején, hisz 
az „Országos Könyvtári Napok” hetében ellátogattak 
a könyvtárba a bölcsődések, az első osztályosok, és 
ismét volt Kerekítő foglalkozás is. 

A bölcsődés gyermekekkel megnéztünk egy állatos 
mesét az „Állatok világnapja” alkalmából, majd köny-
veket nézegettünk. Az apróságok jól érezték magu-
kat, megegyeztünk velük, hogy jönnek majd máskor 
is. 

 

Az elsős gyermekekkel az Országos Könyvtári Na-
pok alkalmából könyvtárhasználati órán vettünk 
részt. A gyerekek elméletben nagyon ügyesen tudták, 
hogy hogyan kell viselkedni a könyvtárban (nem 
eszünk, hogy ne legyenek maszatosak a könyvek; 
visszarakjuk a könyvet a helyére, hogy könnyen meg 
tudjuk majd besorolás alapján találni; vigyázunk a 
könyvre, hogy még sokan olvasni tudják, stb.). Remé-
lem, gyakorlatban is ilyen ügyesen megvalósítják 
majd, amiket felsoroltak! ☺ 

A Kerekítő foglalkozáson Kriszti néni ismét rávette 
a gyerekeket egy kis mozgásra, táncra.  A gyerekek 
örömmel csatlakoztak hozzá a színes labdák keresé-
sében, vagy akár az alagút felfedezésében. Lettek 
rendszeres új kis olvasók is közülük, az anyukák lelke-
sen cipelik havonta és cserélik nekik a könyveket. 

Október elején kaptunk 71 darab új könyvet a 
Könyvtárellátótól. Ismét csemegézhet minden korosz-
tály, hisz minden műfajból érkeztek olvasnivalók. Kü-
lönösen nagy számban érkeztek a betegségekkel és 
az egészségünk megőrzésével kapcsolatos könyvek. 

Várom szeretettel a kedves Olvasókat ezután is! 

Elsősök a könyvtárban 

Kerekítő foglalkozás 
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Kedves Olvasóink!  
Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is  

szívesen megosztanának.   
Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

Szemes- Csecselics Hajnalka 

Könyvtári nyitva tartás: 
Hétfő- Szerda- Péntek:  

10:00-12:10; 12:30-14:00 
Kedd- Csütörtök: 12:30-17:00 

Elérhetőségek: konyvtar@jaszboldoghaza.hu 
Szemes- Csecselics Hajnalka  

06-30/4836-795 

Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?    
Az olvasás megtanulása nagyon fontos egy kisgyermek életében. Általa fejlődnek 
nyelvi képességeik, gondolkodásuk. Az olvasás segít új dolgokat felfedezni, növeli 
tudásukat. Fejleszti a képzelőerőt. Az elképzelt, általuk alkotott képek jobban fej-
lesztik az agyat, mint a TV, a számítógépes játékok által készen kapott látottak. Az 
olvasás fejleszti a kreativitást, a koncentrációt, a memóriát, a szókincset. De nem 
csak ezért szeretünk olvasni: az olvasás nagyszerű szórakozási forma, örömet és 
boldogságot hoz az életünkbe. 
Amikor a kis elsősök megtanulnak olvasni, ez óriási siker és büszkeség számukra. 
Nagyon várják, hogy ilyenkor ellátogassunk a gyermekkönyvtárba, beiratkozhassa-
nak, és birtokba vehessék a könyvek birodalmát. Innentől kezdve folyamatos kap-
csolatot alakítunk ki. Jelenlegi osztályommal sok érdekes foglalkozáson vehettünk 
részt  a könyvtár szervezésében:  író-olvasó találkozó, társasjáték délelőtt, indiá-
nos projekt, nagyszülőkkel régi emlékek felelevenítése. Ezek mind-mind nagyon 

kedves emlékek számunkra. 
A   tanítás során nagy segítségemre volt a gyermekkönyvtár bármilyen kötelező vagy ajánlott olvasmány beszer-
zésénél. 
A  gyerekek órák után is szívesen nézegetik, olvasgatják az itt található könyveket, újságokat. 
Köszönjük a sok érdekes programot Hajni néninek! 

Káposztás Istvánné tanító néni 

Bölcsődés gyerekek a könyvtárban 

Nem, nem haltam meg. 
Csak egy angyal csókolt meg. 
A csókkal elrepültem. 
Elvette terhem, 
Szabad lettem. 
Nem, nem haltam meg. 
Attól, hogy nem látsz, még élek, 
Csak már semmitől sem félek. 
Keress meg szívedben, 
ott hajózok ereidben. 
Nem, nem szűntem meg. 
Úgy biztos nem, ahogy gondolod. 
Érzed ezt a finom őszi illatot? 
Az ősz én vagyok. 

Nem, nem tűntem el. 
Ne halott emberként gondolj rám! 
Csak nézz az égre fel, 
Felvettem csillagruhám. 
Nem, én nem haltam meg. 
Csak már emlék vagyok. 
Esténként a széllel keringőt táncolok. 
Ablakodon holdfényként pihenek meg. 
Nem, nem felejtelek el. 
Árnyékként követlek napodban, 
Visszatérek hozzád álmodban. 
Leülök ágyad szélére, 
Benézek a lelked mélyére. 
Nem, nem hagytalak el. 

A kis bizsergés én vagyok, 
Arcodra mosolyt cirógatok. 
Nem, nem mentem el. 
Ott vagyok minden fában. 
Szemedbe örömöt csaló 
Minden pislantásban. 
Nem, nem mentem el. 
Maradok, míg akarod, 
Füledbe szeretetet suttogok, 
Míg elhiszed nekem, 
Hogy a mindenségben én veled egy vagyok 

Gyenge Ildikó: Nem haltam meg! 
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Boldogházán sokáig az Üveges vendéglő volt az egyet-
len lehetőség nagyobb rendezvények megtartására, és 
ott működött a mozi is. Településünk szorgalmas, tö-
rekvő lakossága nemcsak igényelte a kulturált szórako-
zást, hanem tett is érte. 1957-ben megfogalmazódott 
egy nagyobb, igényesebb kultúrház építésének gondo-
lata. Nagy András tanácselnök leleményessége, kitar-
tása és szervezőképessége meghozta az eredményt. 
Szinte téglánként hordta össze a lakosság, és egy em-
berként építették fel az épületet. Boldogháza lakóinak 
létszámához viszonyítva talán túlméretezettre sikere-
dett, de az összefogást és az igényességet jelképezte.  
  1962. november 11-én megtörtént az ünnepélyes 
átadás. Birtokba vette a falu apraja, nagyja. Tágas, 
szép színházterem, klubszobák, büfé, könyvtár, mozi 
vetítőhelyiség, gondnoki lakás és egyéb kiegészítő he-
lyiségek álltak rendelkezésre.  
Az intézmény első tiszteletdíjas vezetője Kerékgyártó 
József tanár volt. A kezdeti nehézségekre jellemző, 
hogy gyakori volt az igazgatóváltás. Nyolc év alatt 12 
vezetője volt a Művelődési Háznak. 

   Én 1970-ben vettem át az igazgatói feladatokat. A 
tágas, szép színházterem az amatőr művészeti csopor-
tok bemutatkozására és igényes színházi előadásokra 
is lehetőséget adott. Sőt, a Szigligeti Színház bérletes 
előadássorozatát is meg tudtuk szervezni. Emlékköny-
vek tanúsága szerint nem kisebb művészek szórakoz-
tatták az érdeklődőket, mint Koós János, a Vámosi-
Zárai házaspár, Béres Ferenc, Soltész Rezső, Kovács 
Kati, az R-GO és Illés együttes koncertjei és más emlé-
kezetes fellépések, melyekhez számos élmény fűződik. 

Például két évembe telt, amíg Hofi Géza fellépésére 
sor kerülhetett. Számtalan kérés, halogatás után egyik 
hét végén telefonált, hogy hétfőn el tud jönni. Nagyon 
gyors szervezés kezdődött, a hangosbemondóba azon-
nal bemondattuk. Emlékszem, mire a községházától a 
templomig értem, már 20 jegy elkelt. Óriási sikerű telt-
házas előadás volt, amit pár nap alatt szerveztem.  Az 
R-GO Együttes fellépése azért maradt emlékezetes, 
mert néhány közeli utcában le kellett kapcsolni a vil-
lanyt, hogy a villanykaróról tudjuk biztosítani a zene-
karnak a szükséges 
hangerőt. 
Szilveszterkor, farsang-
kor, búcsúkor, a téesz 
zárszámadásakor 
együtt mulatott itt a 
falu. A megalakult ba-
ráti társaságoknak, 
civil szervezeteknek 
lagzis hangulatú vacso-
rás esteket szervez-
tünk.  
   A tömegeket és a kis 
közösségeket aktivizá-
ló megmozdulásokkal 
nagy hagyományát 
teremtettük meg a 
közösségi életnek. 
Megszerveztük a Köz-
ségi és a Radiátor 
Nyugdíjas Klubot, 
melynek tagjai sok-sok közös kirándulásnak, klubfog-
lalkozásnak és közös ünnepségnek lehettek részesei. 
Saját zenekaruk a környező településeken is elismert 
és kedves színfoltja ma is kulturális életünknek. A Mű-
velődési Ház a Moziüzemi Vállalat felkérésére bekap-
csolódott a községi filmszínház programjának szerve-
zésébe. A feltétel adott volt, hiszen az 1965-ben tolda-
léképületként kialakított filmszínház itt működött. Sok-
sok sikeres matiné előadás, meseműsor és egész estét 
betöltő filmvetítések jelzik ezt a munkát.  
A kultúrházban kialakított könyvtár virágkorát élte a 
70-es években. Racs Bálintné Irénke tiszteletdíjas 
könyvtáros sokat fáradozott a szervezéssel. Nyolc év 
alatt a 6000 kötetes állományt 9000 kötetre sikerült 

HATVAN ÉVE ÉPÜLT A PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

MÚLTIDÉZŐ 

Felvonulás május 1-jén, háttérben az épülő  
Művelődési Ház 

1962 novemberére elkészült az új épület 

Az általános iskolások Csipkerózsika előadása   
a ‘60-as években 

Simon Aranka és Sziliczei Marika 
belépőt vásárol a búcsúi bálba.  

Mögötte Zámbori Gyuláné 
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Zámbori Gyuláné 

gyarapítani. 1976-ban dr. Szedő Józsefné már 8 órában 
végezhette a könyvtárosi munkát. Közösen szervez-
tünk író-olvasó találkozókat. A teljesség igénye nélkül 
emlékezetes vendégeink voltak: Nemes Nagy Ágnes, 
Ratkó József, Tatai Sándor, Nemere István.  
   Az 1970-es években tornacsarnok helyett itt tartot-
ták a tornaórákat a ping-pong, sakk és egyéb sportver-
senyeket az iskolásoknak. Az iskolával mindig jó volt a 
kapcsolatunk. Az iskolások kulturális műsorokkal, nép-
tánc csoport fellépésével, gyermekkórussal, ki mit tud 
műsorával színesítették a községi szintű rendezvénye-
ket. Siker volt ez nevelőnek, szülőnek, gyermeknek 
egyaránt, hiszen nagy vonzerő volt a kisgyermekek 
bemutatkozása ország-világ előtt. 

Népszerűek voltak a klubfoglalkozások: fotószakkör, 
bélyeggyűjtő kör, zongoraoktatás, makramé és varró-
hímző szakkör működött sikerrel. Két nyugdíjas klub, 
egy ifjúsági klub és egy Kondi klub is volt.  
A hétköznapokból kiemelkedő eseményekre, rendez-
vényekre máig szívesen emlékszem vissza. Voltak sike-
rek, kudarcok, de mindannyian éreztük, hogy az igé-
nyes közösségi élet, baráti együttlét, felejthetetlen 
élményekkel gazdagítja életünket.  
Napjainkban sok változás történt. Egyre elfoglaltabbak 
az emberek, a tévé és internet világában kevesebb idő 
jut a közösségi életre. Mégis úgy érzem, nem adhatjuk 
fel, szükség van arra, hogy a közös élményekre, mara-
dandó eseményekre emlékezzünk.  
   Visszagondolva az életemre, boldog vagyok, hogy 
részese lehettem valamennyi fontos eseménynek, 
amit a Művelődési Házban működő közösségek, kirán-

dulások adtak. Szívből, szeretettel végeztem a munká-
mat 1996-ig. Mindig úgy éreztem, hogy felelős vagyok 
a hozzánk betérő emberek jó hangulatáért. Csodákra 
nem voltam képes, de házigazdaként fogadtam vendé-
geinket.  

 

Szívből kívánom, hogy a jövő nemzedéke is érezze ott-
honának a felújításra szoruló intézményünket. Sok si-
kert, kitartást, eredményes munkát és felejthetetlen 
élményeket kívánok szeretettel.  
 

1995. Matók István polgármester meggyújtja a gázlángot. 

MÚLTIDÉZŐ 

Az 1981-ben alakult zenekar. Balról:  Kocza József,  
Szórád-Kovács József és Kohári  Vendel 

Az Ifjúsági Klubban Sziliczei Marika  
22. születésnapját ünneplik. Mellette Kalla Judit 

Iskolások farsangi bálja 1984-ben 

Földárverés 
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Ünnepség az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületnél 

Hírek 

Foglalkozások és rendezvények a Művelődési Házban az utóbbi években: 
Önkormányzati rendezvények: Nőnap, Idősek napja, Falukarácsony;  Egyesületi rendezvények: a polgárőrség és 
az idősek klubja által szervezett gyűlések és rendezvények; énekkari próbák; elszármazottak találkozója; Jászföld 
Hagyományőrző Egyesület rendezvényei; Faluszépítő Egyesület gyűlései, összejövetelei;  
Kulturális programok: színházi előadások, amatőr társulatok előadásai; Önkormányzati tábori programok, pl. 
süteménykészítés; Vendég tábori programok: a kempingben megszálló néptáncosok (Jászberény) próbái és kara-
tésok ( Jászberény), dzsúdósok (Budapest) edzései; Találkozók, pl. csíkosi, tápiói búcsú;  
Magánrendezvények: esküvő, ballagás, bankett, halotti tor, születésnap, osztálytalálkozó;  
Egészségügyi programok: tüdőszűrés, véradás, különböző szűrések, egészségmegőrzési nap 
Military Aerobic csoportos torna;  Mézeskalács szakkör; Menő- Manó torna- játékos fejlesztő torna 

A Jász Világtalálkozó megnyitó ünnepsége 2006  Elszármazotti találkozó 2014-ben 

Szőcs rokonság találkozója 2003-ban Csillagvirág Kórus Szerenád címő mősora 

Süteménykészítés a tábori 
foglalkozáson 

Csíkosi búcsú 2022-ben 

A PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI NAPJAINKBAN 
A Petőfi Művelődési Ház rendeltetése az idők folyamán megváltozott. A kulturális és közösségi eseményeknek, 
rendezvényeknek gyakran az iskola, a Tájház és a Strand, a kiállítások többségének a községháza a helyszíne. 
Ugyanakkor több civil szervezetnek és rendezvényeinek ad helyet a Művelődési Ház, emellett számos, különbö-
ző jellegű rendezvény színhelye, amelyek azt igazolják, a 60 éves Művelődési Ház községünk lakói számára ma is 
értéket jelent.  
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„Vidám esték, emlékezetes programok – 60 éves a 
jászboldogházai kultúrház” címmel képes emlékfü-
zetet (kb 30-40 oldal) szeretnénk kiadni karácsonyra. 
A gyűjtést Zámboriné Szőrös Évike, nyugalmazott 
kultúrház igazgató fogja össze. Tény adatokon kívül 
személyes visszaemlékezések, fotók teszik színessé a 
kiadványt. Kérem, aki teheti, támogassa a nyomdai 
megjelenést. Példányonként 1000.-Ft költséggel szá-
molunk. Támogatói befizetéseket Boldogházán Orczi 
Imréné és Matók Pálné gyűjti. 
 
Mint korábban is jeleztem, a tavaly kiadott emlék-
könyvből még nagyon sok boldogházi család hiány-
zik. Már többen küldtek kiegészítéseket nagyobb 
családjukról, illetve a közelmúltban elhunytakról. 
Kérek és biztatok erre mindenkit, állítson maradandó 
emléket elődjeinek. Várjuk az I. kötetben fellelt hibák 
jelzését is. 
 
Elkezdtük feldolgozni két nagy munkáltató történe-
tét. Az Aranykalász Tsz múltjáról Besenyi Vendel irá-

nyításával indult el gyűjtés. A Radiátorgyár történe-
tét Túróczi Antalné összesíti. 
A fiatalabb korosztálynak ez a pár évtized már törté-
nelem, de hál Istennek, élnek még emlékezők. Sze-
retnénk őket megszólítani, segítségüket kérni, hogy 
meséljenek megélt élményeikről. A „száraz” tény-
adatokon túl jó lenne minél több fotót, személyes 
emlékeket megörökíteni. Az összegyűlt anyag meny-
nyiségétől függően füzet vagy könyv formában ter-
vezzük kiadni. Kérek mindenkit, segítse a munkát, 
keresse a téma felelősöket. Bármilyen aprónak tűnő 
emlék is fontos lehet. 
Akinek további információra vagy segítségre van 
szüksége, hívhat vagy írhat nekem is. 
 
Hálás köszönettel:   

Veliczkyné Koncsik Ilona 
BOLDOGBT Egyesület elnöke 

06-20-9427 997 
ica@boldogbarat.hu 

2040.Budaörs, Cserebogár u.1. 

F e l h í v á s 

Határszemle  
A szeptember meghozta a várva várt 
csapadékot, meg is indult a munka a 
határban. Gőzerővel dolgoznak talaj-
művelő gépek, készítik az őszi gabo-
náknak a magágyat. Az ideálisan ned-
ves felső talajréteg lehetővé teszi a 
kiváló vetés előkészítést. Október 
első napjaiban megindultak a vetőgé-
pek is, az őszi búza, illetve az őszi árpa 
vetése zajlik. A megszokottól nagyobb 
területen vetnek árpát az idei ősszel, a 
jövő évi kukoricaterület rovására. Az idei aszály után a 
kukorica vetéssel óvatosabban bánnak a gazdák, igen-
csak szomorú élményt okozott a kukorica megsemmi-
sülése mindenkinek. Az aszálynak másodlagos hatása 
is felbukkan az őszi vetések során, ugyanis a nyár fo-
lyamán alkalmazott különféle gyomirtó szerek egyes 
hatóanyagai a száraz talajon nem bomlottak le, és ká-
rosító hatásuk lehet az utóveteményekre, például bú-
zára, árpára. A vegyszerek gyártói a forgatásos talaj-
művelést (szántást) javasolják, ami persze további mű-
veletekkel jár együtt, ami idő- és költségtöbbletet je-
lent.  
Az előző évekhez viszonyítva sokkal kevesebb műtrá-
gyaszórót lehet látni a határban, ami biztos, hogy nem 
válik előnyére a jövő évi termésnek. Ennek okát nem a 
gazdák fejében, sokkal inkább a zsebében kell keresni. 
A határban járva azt lehet látni, hogy a nehézségek 
ellenére igyekszik mindenki a lehető legjobban előké-
szíteni a jövő évi eredményes termelés alapjait. A gaz-
dálkodók bíznak abban, hogy a 2022-es évben össze-
gyűlt sok nehézségtől minél előbb meg tudnak szaba-

dulni, és visszatérhetnek a megszokott termelé-
si és piaci folyamatokhoz. Elkezdődött a terü-
letalapú támogatások előlegének kifizetése 
azon termelők részére, akiknek a beadott ké-
relmét jóváhagyta a kifizető hatóság. 

                                                                  
A kiskertekben lassan befejeződik a sze-
zon, a szármaradványok letakarítása után 
jöhet az ásó vagy az eke. A gyümölcsök jó 

része a tároló helyen várja a telet. A dió és 
a birsalma szüretelése is a végét járja. A vi-

rágoskertekben szép lassan kicserélődnek a 
növények, a nyári virágok helyét 
átveszik az őszi-tavaszi növények. 
A mi településünket is nagyon 
sok színes árvácska díszíti, külö-
nösen jól mutat a falu központjá-
ban elültetett több száz virágos 
kis növény, amik szinte egész té-
len és kora tavasszal is színesítik a 
főutcát. Sajnálatos, hogy nagyon 
keskeny sáv áll rendelkezésre a 
virágok ültetésére, pedig milyen 
szép volna egy, a mostaninál sok-
kal szélesebb virágos kert a kőút 
és a gyalogjárda között. A pázsi-
tok szinte tavaszi színt váltottak a hűvösebb és csapa-
dékosabb idő beköszöntével. Újra elő kellett venni a 
fűnyírót is, ami ezen a nyáron elég sokat pihent. 
A végére egy friss hír: közel három hónap szárazság 
után, újra van víz a Tápió patakban, de pecázni még 
ne induljon el senki. 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN - MI ÚJSÁG A KISKERTEKBEN? 

Szűcs Gergely 
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Régen volt — hogy is volt? 

„Nehéz életem nekem soha nem volt” 

   A Tápióban születtem, ott volt 
nagyapám tanyája. Az alsó négy 
osztályt a Csíkosban jártam, a felső 
négyet Jászberényben, de legjob-
ban a Tápióban éreztem magam. 

Ma is rajongok a Tápióért, ha bár-
milyen gondom van, kimegyek a 
tanyánk helyére, és ott megnyug-
szom. Talán azért is jelent nekem 
olyan sokat a Tápió, mert ott talál-
tam meg a boldogságomat, a fele-
ségem. Két gyermekünk született, 
és ma két unokám és öt déduno-
kám van.  

   Szívesen emlékszem vissza a tápi-
ói búcsúkra is, ilyenkor nagyon so-
kan voltunk a kis kápolnában, aho-
vá általában Jászberényből jöttek a 
papok. Mivel édesanyámnak hét 
testvére volt, sok vendég érkezett 
hozzánk. Jöttek Portelekről, Bol-
dogházáról és Jászberényből is. A 
sok vendég nem fért volna az asz-
talnál, ezért az istálló és a ház kö-
zött pokrócot terítettünk a földre, 
és ott ebédeltünk. Búcsúkor nálunk 
baromfiból készült az ünnepi ebéd. 
A sütemény általában kalács volt, 
az ital pedig a felnőtteknek bor és 
fröccs. Sok gyerek jött ilyenkor hoz-
zánk, jókat játszottunk velük a nagy 
gyepen. A búcsúban volt kirakodás, 
sátrak és italmérés. Egyik alkalom-
mal három kocsma is volt: 
Gömöriék Portelekről, Baranyiék 
Jászberényből és helyből Üvegesék. 
A bálokat az iskolában tartották. 
   Amikor legények lettünk – akkori-
ban ez 14 éves kortól számított – 
eljártunk a csíkosi búcsúba, a csalá-
dunknak pedig az újszászi búcsú 
volt az igazi. A boldogházi búcsú 
sem múlhatott el nélkülünk. 15 
éves korom óta ott voltam minden 
bálban. De csak a tápiói lányokat 
szerettem...  
   Gyerekkorom óta nagyon szeret-
tem az állatokat. Egy ideig tartot-
tunk birkákat is, de mi igazi szikes 
földön laktunk, és amikor nagy szá-
razság volt, a 12 birkát ketten sem 
tudtuk megőrizni, ezért eladtuk 
őket. Ahogy mi, gyerekek nőttünk, 
úgy szaporodott a jószág a tanyá-
ban. Az volt a legjobb, amikor 7 
tehenünk volt, senkinek sem volt 
annyi a környéken. Szerettem fejni, 
legeltetni őket, és jó hasznot hoz-
tak. Házhoz jöttek a tejért, a többit 
Farkas Pista bácsi, a tejes vitte el. 
Az állatszeretet sokáig elkísért, 73 
éves koromig tartottam állatokat. 
Egyik évben például 90 hízót adtam 
le. Ma már csak két macskám van.   

   A fiatalok talán el sem tudják 
képzelni, milyen volt régen az élet. 
Volt úgy például, hogy nem volt 
elég a kenyér. Öt kilométerre men-
tünk érte, de olyan éhesek voltunk, 
hogy mire hazaértünk, megettük. 
5-6 éves korunktól már dolgoztunk.  
Szívesen végeztem a gazdasági 
munkákat, így képzeltem el az éle-
temet. Jó érzés, hogy a fiam örö-
költe ezt, amerre megyek a határ-
ban, látom, melyik az ő földje - úgy 
van művelve. 

   A tápióiak mindig kedves, egy-
mást szerető emberek voltak. Segí-
tettük egymást, amit talán a szü-
lőktől, nagyszülőktől láttunk. Ők 
saját erőből építették a kápolnát, 
és a keresztet, haranglábat is a ma-
guk költségén emelték. A tápiói 
kápolnáról az a legszebb emlékem, 
hogy ott ismertem meg a felesé-
gem. 15 éves koromban kezdtem 
neki udvarolni, és hat év múlva 
összeházasodtunk. Ezért is nagy 
boldogság volt, amikor 2012-ben 
megtörtént a kereszt felújítása, az 
emlékhely kialakítása. Szívesen 

Jó barátokkal az 1950-es években 
Felsı sorban balról Baranyi István,  

Csirke Mihály, Sass Zoltán, 
 alsó sorban Baranyi Sándor és  

Szórád Jenı 

A tápiói kápolna, kereszt és harangláb az 
1960-as években 

Baranyi István tápiói emlékei 
 

A 2012. évi keresztfelújítás és emlékhely létesítés óta idén már tízedik alkalommal rendezték meg a tápiói bú-
csút. De vajon milyenek voltak a régi búcsúk a Tápióban, amikor még állt a kis kápolna, a kereszt a haranglábbal, 
és közelükben a kis iskola. Baranyi István lelkes támogatója volt a kereszt felújításának, az emlékhely kialakítá-
sának, hiszen a Tápióban született, és ott töltötte gyermekkorát, fiatalságát. Szívesen idézte fel a kedves tájhoz 
fűződő emlékeit. Hallgatva őt, most is érezhető volt: kell, hogy legyen valami különös varázsa a Tápiónak, ami 
fogva tartja az ember szívét, amíg csak él.  

21 éves voltam, amikor  
összeházasodtunk  
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segítettem, hiszen így neki és apó-
som emlékének is megadhattam a 
tiszteletet. Az emlékhely köré bok-
rokat ültettünk, kerítést készítet-
tünk, és nincs olyan év, hogy ki ne 
mennék oda. Körbejárom az em-
lékhelyet, ez megnyugtat, és jó 
érzéssel tölt el.  
   A tanyai élet emlékei közül szo-
morú volt az 1963-as árvíz. Mi 
1956 óta már a Vasút utcában lak-
tunk, de édesanyáméknak ki kel-
lett költözni a tanyából. Bátyám-

mal segítettünk költözni, ott alud-
tunk, és reggelre már állt a víz a 
szobában. Ekkor ők is beköltöztek 
a faluba.   
   Mindig nagyon szerettem a tár-
saságot, fiatalon is volt baráti kö-
rünk, ez nagyon fontos ma is. Bár 
nehezebb lett a mozgás, továbbra 
is tartom a kapcsolatot a régi bará-
tokkal, rokonokkal. Kocsis Imrével 
például naponta beszélünk, gyak-
ran találkozunk, felidézzük a régi 
tápiói emlékeket. Sajnos, a régi 
barátok közül sokan már nem le-
hetnek közöttünk.  
   19 éve vagyok özvegy, de van két 
csodálatos segítőm: a lányom és 
Dombi Anita, nekik nagyon sokat 
köszönhetek. Ma már az a legna-
gyobb boldogság, ha itthon van-
nak a dédunokáim, ha jönnek, már 
messziről kiabálnak, és a nyakam-
ba ugranak.  
    
Szerencsésnek érzem magam, 
mert bármilyen nehéz munkát is 
végeztünk, bármilyen gond volt is, 
nehéz életem nekem soha nem 
volt. Gyönyörű gyermekkorom 

volt, még szebb fiatalkorom. Ha 
most lennék fiatal, ugyanígy kez-
deném boldogan a Tápióban. Fon-
tosnak tartom a mai búcsúkat, 
mert ez a hagyomány is segít meg-
őrizni a tápiói emlékeket. 
 
Baranyi István emlékeit lejegyezte: 

Papp Izabella 

Velünk történt ... 

A  2012-es tápiói búcsúban: 
Baranyi István, Répási Jánosné és 

 Kocsis Imre 

Ervin atyával a búcsúi ebéden 

Édesanyám, Besenyi Istvánné  szeptember  13-án 
töltötte be 90. életévét. Szűk családi körben ünne-
peltük meg ezt a csodálatos, felejthetetlen napot. 
Erőt, egészséget kívánunk Neki, hogy még nagyon 
sokáig velünk lehessen. 

Anyukám 1932-ben  hetedik  gyerekként érkezett a 
Baráth családba.  Anyukája akkor 41 éves volt, ami 
abban az időben már soknak számított a gyerekszü-
léshez. Otthoni körülmények között, orvosi segítség 
nélkül belehalt a szülésbe. A pici baba a Gerőcs csa-
ládhoz került.  Gerőcs mama anyukám édesanyjának 
a testvére volt, ahol három fiú mellett nagy-nagy sze-
retettel nevelték fel anyut. 
1952-ben nehéz szívvel, de boldogsággal hagyta el a 
szerető házat, ugyanis ekkor házasodtak össze apu-
kámmal.  Anyu mindig mindenben segítette apu 
munkáját a házépítéstől kezdve a földeken végzett 
munkáig. 
A családról való gondoskodás életének kiemelkedően 
fontos és folyamatos kísérője volt. 
Azt, hogy életben maradt, és felnevelték, talán úgy 
tudta meghálálni, hogy előbb a mamát, majd később 
a tatát ápolta, gondozta. Később pedig a nagybátyá-
imról gondoskodott, akik sosem nősültek meg. 
Én is mindig  nyugodtan dolgozhattam, mert anyu 
mindenben segített. Unokáit nagyon szereti, és gye-
rekkorukban sokszor vigyázott rájuk. Most már a déd-
unokák szereznek neki boldog napokat. 

Mindig szerényen, a családot összetartva, igazi 
„tyúkanyóként” élt, él, és szeret bennünket. 
Amit születésekor elvett tőle a Sors, úgy érzem,  ezzel 
a szeretetben töltött 90 évvel próbálja pótolni a pó-
tolhatatlant. 
 
„Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!” 

dr. Pap Béláné 
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a Szőllősi család  

HÍREK 

Receptek Anditól... 
Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a 
jászboldogházi újság olvasóit! 
Szeretném a következő receptet megosztani Önök-
kel. 
Hamis vadas 
Hozzávalók: 

1 kg sertéskaraj 
2 db vöröshagyma 
só, bors 
delikát 
majoranna, babérlevél 
tejföl, olaj 

A karajt a csontjáról levágjuk, ujjnyi szeletekre vág-
juk. A karaj szeleteket enyhén klopfoljuk, ezáltal a 
hús rostjait megmozgatjuk. A hagymát megtisztítjuk 
és felkockázzuk, majd a zsiradékon zsemle színűre 

pirítjuk. A tűzről levéve egy kávés-
kanál színes paprikát teszünk a 
hagymára, majd a hússzeleteket meg-
forgatjuk benne. Annyi vizet öntünk 
rá, hogy ellepje a húst, majd a többi 
fűszert is hozzáadjuk. Amikor a hús 
megfőtt, 1 pohár tejföllel besűrítjük. 
Azért szeretem ezt a receptet, mert nagyon 
sok köretfélével lehet tálalni. Nokedlivel, burgonyá-
val, különböző tésztafélékkel, bulgurral. 
Tálalhatunk hozzá még csemege uborkát, csalamá-
dét, ecetes almapaprikát, céklát. 
Sok sikert kívánok a recept elkészítéséhez! 

Ráczné Baráth Andrea 

Házasságkötés  
 

Pócz Melitta - Káposztás Dániel  
2022. 09. 24. 

Balogh Alexandra - Hegedűs Gábor  
2022. 09. 24. 

Baranyi Andrea - Kovács Patrik  
2022. 10. 01.  

 Tervezőszerkesztő 
 Gerhát Károly 

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

Boldogházi 

Búcsúzunk 
Kunsági Ferenc  (1947-2022) 
Vasné Holló Jolán  (1953-2022) 
Polyák Pál  (1936-2022) 

Nemrég nagyon szép ke-
rek évfordulót ünnepelhettünk a 
családunkban. Édesapánkat, nagy-
papánkat, Szőllősi Mátyást 90. 
születésnapján köszöntöttük.  

Szeretnénk néhány sort írni hosz-
szú, munkával teli életéről.   
Szőllősi Mátyás 1932. október 5-én 
született Jánoshidán, mezőgazda-
sági dolgozók első gyermekeként. 
Két húga született, Irénke és Mar-
git.   
A hat osztály elvégzése után egy 
ideig helyben dolgozott. 1954 kará-
csonyán megismerte Csinger Mári-
át, majd 1957-ben össze is háza-
sodtak Jánoshidán. Ugyanebben az 
évben kezdett Petőfibányán dol-
gozni. 1969-ben kitanulta az aszta-
los szakmát, melyet szívvel-lélekkel 
végzett. Feleségével 1972-ben köl-
töztek Jászboldogházára szeretett 
házukba, melyet két éven keresztül 
építettek saját kezükkel. 1983-tól a 
vasútnál dolgozott asztalosként, 
onnan ment nyugdíjba 1990-ben. 
Felesége 2007-ben hunyt el.  

Két gyermekük született, Mátyás 
és Sándor. Három unoka, Tamás, 
Gábor és Tamara, valamint két 
dédunoka, Botond és Blanka ara-
nyozza be a napjait.  

Ezúton is szeretettel köszöntjük, és 
kívánunk neki jó egészséget egész 
családja nevében!  

A polgármester asszony és a jegyzı 
úr átadta az emléklapot és az  

ajándékcsomagot az ünnepeltnek  
Jászboldogháza Község  
Önkormányzata nevében 

Szıllısi Matyi bácsi 90. születésnapját  
ünnepli szők családja körében (testvére, gyermekei, 

unokái és dédunokái, menyei, nászasszonya) 
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Új Néplap 2022. szeptember 6. 
Rendhagyó tárlat nyílt a hivatalban 

A Jászboldogháziak Baráti Társaságának Egyesülete 
által életre hívott Gyökereink című sorozat keretében 
nyílt meg a napokban Velkeiné Pócz Ilona művészta-
nár és tanítványai kiállítása Jászboldogházán a polgár-
mesteri hivatal földszinti tanácstermében. A nyugdíjas 
pedagógus kötődik a faluhoz, hiszen tizennégy évig 
tanított a jászboldogházi általános iskolában. A ren-
dezvényen ismertették Velkeiné Pócz Ilona életútját, 
majd megnyitották a tárlatot, mely október elsejéig 
tekinthető meg. Koczáné dr. Fehérváry Mária polgár-
mester is köszöntötte az alkotókat és a szervezőket. 
 

Új Néplap 2022. szeptember 26. 
Játékos feladatok várták a kicsiket 

Autómentes napot tartottak múlt csütörtökön a tele-
pülésen. Kerékpáros ügyességi versenyekkel, játékos 

feladatokkal hívták fel az óvodások és általános iskolá-
sok figyelmét a környezettudatos közlekedésre. A ren-
dezvényen a Jászberényi Rendőrkapitányság munka-
társa a biztonságos kerékpáros közlekedésről tartott 
előadást a gyerekeknek. Ezen kívül kerékpáros sport-
bemutató szórakoztatta a résztvevőket. 
 

Jászkunság 9.  
Szolnok, 2022. október 

Az októberben megjelent Jászkunság című évkönyv-
ben két boldogházi témájú írás szerepel: 
Veliczky Józsefné A Jászboldogháziak Baráti Társaságá-
nak első húsz évéről címmel készített képes összefog-
lalót az eddig eltelt idő kiemelkedő eseményeiről, a 
közös élményekről. 
Papp Izabella „Emberek az embertelenségben. A zsi-
dómentés dokumentumai a budapesti kitelepítettek 
iratanyagában” címmel készült írásában a Boldogházá-
ra kitelepített családok iratanyagából tett közzé olyan 
dokumentumokat, melyek az emberi helytállás szép 
példái lehetnek ma is. 

Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 

Nagymamájuk emlékére újították fel a kicsinyke 
jászsági vályogházat 

Nagyanyáink, dédanyáink sok mindenhez értettek, 
amire ma már alig-alig emlékszünk. Reggeltől estig 
dolgoztak, olyan praktikákat alkalmaztak, olyan recep-
teket, furfangokat ismertek, amik segítségével a sem-
miből is képesek voltak valamit előteremteni. Emellett 
rendben tartották az állatokat, etették a családot, ren-
dezték a ház körül a dolgokat. A gyerekek, unokák 
pedig csak figyelték szorgos kezüket, és próbáltak min-
dent megtanulni, amit lehetett. 
Nagymamája jutott eszébe Berczeli Ildikónak is, aki 
2020 nyarán vásárolt párjával házat a Jászságban, Jász-
boldogházán. A  fiatal település a Jászság egyik 
gyöngyszeme, rendezett, szép környezet és kedves 
emberek jellemzik. Itt áll a tipikus kockaház mellék-
épülettel, amiben Ildikó azonnal meglátta a lehetősé-
geket. Rendbe is tették, hogy mielőbb be tudjanak 
költözni.  
Ám ott volt még hátul a melléképület. Mások talán 
hagyták volna sorsára jutni az öreg vályogházat, vagy 
lebontották volna. Ám Ildikónak folyton eszébe jutott 
a nagymamája, az ő bölcsességei, kemencében sült 
pogácsája, dolgos keze. 
- A mama okos ügyes asszony volt. Tudott sárral ta-
pasztani, meszelni, tudott jó szívvel adni, és segíteni 

másoknak. Sajnos már meg-
halt és nem tudta megmu-
tatni, hogyan kell sarat ta-
posni, és a meszelővel bán-
ni. Mégis mikor a házra néz-
tem, ő jutott eszembe. Így 
autodidakta módon utána-
jártam a dolgoknak, és amit 
tudtam, elsajátítottam ah-
hoz, hogy helyrehozhassuk 
a kis házat – mondta el Ildi-
kó. 
Először a kis konyhát me-
szelték ki, hogy ki tudják 
próbálni a kemencét. 
Hatalmas élmény volt, ami-
kor kisült az első tepsi pogácsa. Erről is a mama jutott 
eszembe, aki gyermekkoromban gyakran sütött ne-
künk kenyérlángost a kemencéjében– avatott be a ház 
asszonya. A külső homlokzat rendbetétele igazán nagy 
falat volt. Egyetlen érintésre potyogott a vakolat, alul 
pedig fel volt ázva a fal. Alulra téglákat véstek be. Az-
tán csirkehálót tettek fel az alsó 50 centire, amit szö-
gekkel erősítettek fel a falra. 
- Volt olyan rész, ahol tapasztottunk áztatott vályog-
téglából, mészhabarccsal vakoltunk. Ez nagyon fárad-
ságos munka volt – mesélte Ildikó. 
Miután készen lettek, következett a festés. Kifejezet-
ten vályogra való fehér mészfestéket használtak. A 
nyílászárókat asztalos készítette, de a színét a ház asz-
szonya maga keverte ki, és festette fel. A több hétig 
tartó munkálatokban az egész család részt vett, de 
természetesen, ahol kellett, mesteremberek is dolgoz-
tak. 
- Nagy örömmel tölt el, hogy a lepukkant homlokzat-
ból sőt, az egész házból csodálatosan szépet varázsol-
tunk, bár nem volt könnyű. Hatalmas munka áll mö-
göttünk, és még nem is értünk a végére. Remélem, a 
nagymamám is büszke lenne rám - összegzett Ildikó. 

Sokszínű vidék — 24.hu kertünk-portánk 2022.  
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