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♦ JÁRÁSOK 
Az új járások kialakítására vonatkozó elképzeléseit 2012. ja-
nuár 10-én hozta nyilvánosságra a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium. A polgármesterek január 20-ig kaptak 
lehetıséget a tervezet véleményezésére. Sok polgármester-
társammal együtt nem vállaltam fel ezt a feladatot egyedül, én 
is a Képviselıtestület állásfoglalását kértem. Ezt megelızıen 
több alkalommal egyeztettünk Pócs János országgyőlési kép-
viselınkkel és dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízottal az 
ügyben. Január 19-én írásos anyagot is kaptunk országgyőlési 
képviselınktıl, amit megpróbáltunk a lakosság körében is 
terjeszteni. Mivel ezen a napon megtartott rendkívüli ülésün-
kön nem született határozat a véleménynyilvánításról, még 
aznap este telefonon jelezték nekem lakosok azon szándéku-
kat, hogy aláírásgyőjtést kezdeményeznek a jászberényi járás-
hoz való csatlakozás érdekében. Ennek hivatalos módjáról a 
jegyzı tájékoztatást adott. Január 23-án soros ülését tartotta a 
Képviselıtestület, amikor újra napirendre került a téma. A 
testület határozatot hozott a jászberényi járásszékhelyhez való 
csatlakozás mellett. A döntésnél három szempont ( 1. A tö-
megközlekedési lehetıségek. 2. Földrajzi elhelyezkedés, távol-
ság. 3. Történelmi múlt, Jászberényhez való kötıdés.) alapján 
ezt tartottuk kedvezıbbnek. Ezzel ellentétben jászapáti járás-
székhelye mellett szól a létrehozandó járások gazdasági és 
társadalmi fejlettség alapján történı finanszírozás kérdése, 
tehát a jászapáti járás hátrányos helyzete miatt lehetséges na-
gyobb finanszírozás elérése. Sajnos az ezeket szabályozó ren-
deletek még nem születtek meg, így döntésünket 
(véleményünket) feltételes körülmények között kellett meg-
hoznunk. Továbbá figyelembe kellett vennünk azt is, hogy az 
új önkormányzati törvény 2013. január 1-tıl a 2000 fı alatti 
településeken csak „Közös Önkormányzati Hivatal” mőködte-
tésére ad lehetıséget, melynek létrehozására azon települések-
kel van lehetıségünk, melyekkel egy járásban leszünk. 
 
♦ OKTATÁS 
A járások létrehozásához igazodik az alapfokú oktatás átszer-
vezése is. A decemberben elfogadott Köznevelési törvény 
alapján az általános iskolák fenntartói jogát 2013. január 1-
jével át kell adni a Kormányhivatalnak. Nagy valószínőséggel 
a feladat ellátását a járási hivatal végzi majd. Mivel tanév köz-
ben nem lehet intézményt átszervezni, így a feladatellátások 
módosítására nagyrészt csak 2013. szeptembertıl kerülhet sor. 
A kérdésben Szabó Rózával, a JNSZ Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztályvezetıjével is egyeztettem, aki többek kö-
zött azt is elmondta, hogy az átvilágítások és tervek kidolgozá-
sa folyamatban van, de ahol megvannak az elıírt gyermeklét-
számok és biztonságosan mőködtethetı az intézmény, ott nem 
kell tartani az átszervezéstıl. Ezek alapján fontos kiemelnem, 
hogy az iskola fennmaradásának kérdése a szülık döntésén is 
múlik. Ezúton is kérek mindenkit, hogy továbbra is összefo-
gással, a gyermekeket továbbra is a boldogházi iskolába be-
íratva álljunk ki együtt az iskola fenntartása mellett. Kérem ezt 
úgy a helyi, mint a hozzánk más településekrıl bejáró gyerme-
kek szüleitıl is. Amíg ez az összefogás megvan, addig bizton-
ságban látom az intézményt, ha azonban „elhiszik” azokat a 
pletykákat, hogy „megszőnik az iskola, megszőnik a felsı 
tagozat” és önállóan, egyénileg átíratják gyermekeiket más 
intézménybe, akkor a gyermeklétszám csökkenése miatt ez 
valóban be fog következni. Kérem, ne tegyenek ilyen lépése-
ket, és együtt, erısen tudunk kiállni az iskolánk mellett! 
 
♦ IVÓVÍZ-ELLÁTÁS 
Az elızıekhez hasonlóan szintén múlt év végén került elfoga-
dásra a víziközmő- törvény. Ennek értelmében 2013. január 1-

tıl már csak meghatározott szigorú feltételek megléte esetén 
lehet vízi-közmőveket üzemeltetni. Ez meghatározott minimá-
lis lakos-egyenértéket és különbözı mőszaki feltételeket köve-
tel meg (pl. laboratórium). Ezen feltételek alapján csak nagyon 
kevés szervezet lesz képes ilyen létesítmények szabályos üze-
meltetésére, tehát az engedélyek megszerzésére. Kelet- Ma-
gyarország egyik meghatározó szereplıje ebben a kérdésben a 
Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt., amely többek között a 
Jászság ellátását is szeretné átvállalni. A témában egyeztetések 
vannak soron, melyeken több tisztázandó kérdésre kell megol-
dást találni, többek között a Strandfürdı további üzemeltetésé-
re is.  Amennyiben ezek megtörténnek, akár már 2012. április-
tól sor kerülhet a vízellátás üzemeltetésének átruházására kis-
térségi szinten. 
 
♦ SZENNYVÍZ- BERUHÁZÁS 
Mivel a közelmúltban került sor egyik szomszéd kistelepülés, 
Jásztelek szennyvíz-beruházásának megvalósítására, sokakban 
felmerült a kérdés, nálunk mikor valósulhat meg. Jelenleg is 
van lehetıség pályázni Európai uniós forrásra, ami 2000 fı 
alatti településeknek igaz, hogy 95% támogatást biztosít, de az 
elnyerhetı összeg csak 400 millió Ft. Ennyi pénzbıl 
Jászboldogházának csak maximum a felét lehetne megvalósí-
tani, vagy nagyon sok önerıt kellene hozzátenni. Ilyen körül-
mények között esélytelennek látszik ekkora terhet felvállalni 
akár az önkormányzat, akár a lakosság részérıl. Továbbá a 
meglévı és a jövıben megépülı szennyvíz létesítményekre is 
vonatkozik a nevezett víziközmő törvény, mely alapján ezek 
üzemeltetését is ki kell adni az önkormányzatok kezébıl. En-
nek függvényében kell majd megtervezni a megvalósítás pénz-
ügyi finanszírozását. 
 
♦ KATASZTRÓFA-HELYZET 
Az elmúlt hetek idıjárási körülményei, a havazás, és a jelentıs 
hideggel párosuló rendkívüli téli idıjárás miatt február 4-én 
16,00 órától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizott-
ság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendelt-
ségén keresztül 24 órás ügyeletet rendelt el. Az ügyeleti fel-
adatot a Polgármesteri Hivatal dolgozóival és a Polgárırség 
segítségével együtt hajtottuk végre. A Megyei Védelmi Bizott-
ság 2012. február 07-én 16.00-tól a települési polgármesteri 
hivatalok 24 órás ügyeleti szolgálatát megszüntette. A továb-
biakban az ügyeletet munkaidıben a hivatalban, munkaidın 
túl lakáson is telefonos elérhetıséggel kellett biztosítani. Ez-
úton köszönöm a Polgárırség segítségét. Az utakat, utcákat és 
járdákat a hótól a közmunkások segítségével tisztítottuk meg. 
Rendkívüli intézkedésre nem került sor. Szeretném felhívni a 
Lakosság figyelmét, hogy a saját ingatlana elıtt mindenki-
nek jogszabályi kötelezettsége a járdák takarítása, ennek 
érdekében illetékes hatóságként a jegyzı intézkedik. 
 
♦ STARTMUNKA-MINTAPROGRAM 
Február 1-tıl téli közmunkaprogram keretében 10 fıt, általá-
nos közmunkaprogram keretében 5 fıt foglalkoztatunk, és két 
hónapig további 1 fıt (kötelezı elıírás alapján) foglalkozta-
tunk az idısek – vagy szociálisan rászoruló családok- helyze-
tének felmérése, megsegítése érdekében. Szükség esetén mele-
gedıt biztosítunk részükre. Március 1-tıl további 26 fıt fog-
lalkoztatunk majd 100 %-os támogatással. A Közép-Tisza-
Vidéki Vízügyi Igazgatóság településünkrıl 5 fıt foglalkoztat 
a csapadékvíz- elvezetı csatornák tisztítására.  
 

Szőcs Lajos 
polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

• Elfogadta a képviselı-testület a 2012. évi munkatervét, 
amelyben az alábbi idıpontokban került betervezésre soros 
ülés: január 23., február 13., április 30., május 21., szeptem-
ber 10., november 26. és elıreláthatólag december 21. A 
közmeghallgatás 2012. április 30-án kerül megtartásra, 
ahol a 2011. évi gazdálkodás, a 2012. évi tervek és közérde-
kő információk hangzanak majd el. 
• Elfogadásra került a 2012. évre vonatkozó költségveté-
si rendelet. Az összes bevételi elıirányzat 219.190,-eFt-ban 
került meghatározásra. Ezen belül a mőködési bevételek 
összege 191.406,eFt, így mőködési hiány került betervezésre 
9815,-eFt értékben. A kiadási fıösszeg pedig szintén 
219.190,-Ft összegben került elfogadásra. A mőködés finan-
szírozásának forráshiánya tehát 9815,-eFt, amit az úgyneve-
zett ÖNHIKI pályázat benyújtásával kíván a képviselı-
testület mérsékelni. 2012. évre betervezésre került fejlesztés-
ként a tápiói híd felújítása, a strand fejlesztése és a tornacsar-
nok felújítása. 
• Módosításra került a szociális ellátások helyi szabályai-
ról szóló önkormányzati rendelet. 2012. január 1. napjától a 
jegyzı hatáskörébe tartozik (korábban a polgármesteré volt) 
a lakásfenntartási támogatás megállapítása. 
• Határozatot hozott a képviselı-testület arra vonatkozó-
an, hogy kezdıdjenek meg az elıkészületi munkálatok az 
Egészségház (orvosi rendelı) felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásához. A pályázat benyújtásához az elkészített ter-

vek és költségvetés alapján a testület újbóli döntésére lesz 
majd szükség. 
2011. novemberében elfogadta a testület a 2012. évi költség-
vetést megalapozó ár-és díjtételekrıl szóló rendeletet, amit 
azonban módosítani kellett az elfogadást követıen hatályba 
lépı magasabb szintő jogszabályok (törvény) rendelkezései 
miatt. A korábban megállapított szemétdíj- és vízdíjemelést 
tehát ennek következtében módosítani kellett az alábbiak 
szerint: 
 
A lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj 
2012. január 1. napjától 11.520,-Ft/év/háztartás +áfa, 
tehát a 2011. évben alkalmazott ár. 
2012. január 1. napjától a vízdíjat csak bruttó 4,2 %-kal en-
gedi a törvény emelni, így a korábban megállapított helyett 
2012. január 1. napjától a vízdíj bruttó 238,-Ft/m3. 

A közlekedési támogatást a Polgármesteri Hivatalban kell 
kérelmezni, azonban már csak 2012. évben vehetı igénybe 
a támogatás. 
A támogatás iránti kérelem 2012. április 30-ig nyújtható 
be. 
A közlekedési támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott 
személynek állapítható meg: 
♦ Aki 2011. július 2. napját megelızıen kiállított orvosi 
szakvéleménnyel rendelkezik; amely végleges állapotot, 
vagy a következı felülvizsgálat idıpontjaként a kérelem 
benyújtása utáni idıpontot jelöl meg és 
♦ Akinek a családjában az egy fıre jutó, a tárgyévet 
megelızı év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. 
napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettı 
és félszeresét nem haladja meg, mely jelenleg 71.250,-Ft. 
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezınek és a családjá-
nak a jövedelemigazolásait, valamint a súlyos mozgáskorlá-
tozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt. 
Változott a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármő 
szerzési és átalakítási támogatásának a rendszere is: a tá-
mogatás iránti kérelmet már nem a jegyzınél kell benyújtani, 
hanem a Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalá-
nál tárgyév március 31. napjáig. 
 

Változás a közgyógyellátás megállapításában 
2011. december 31. napjáig az I. vagy II. csoportú rokkant-
ságuk, baleseti rokkantságuk alapján nyugellátásba részesü-
lık alanyi jogon közgyógyellátásra voltak jogosultak. 
A jogszabályváltozás értelmében azok a személyek, akik az 
öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-ig betöltötték 
és korábban rokkantsági nyugellátást kaptak, a továbbiakban 
öregségi nyugdíjként kapják ellátásukat, tehát az alanyi jogú 

közgyógyellátásra való jogosultságot megalapozó rokkantsá-
gi ellátás kategóriának nem felelnek meg. 
A fenti módosítás miatt a korábban I. és II. rokkantsági cso-
portba tartozó, de jelenleg 62. életévét betöltött személyek 
kikerülnek az alanyi közgyógyellátottak körébıl. 
Azon személyek közgyógyellátási igazolványa, akik 2012. 
január 1-jétıl a jogszabályváltozás miatt a rokkantsági nyug-
díj helyett, öregségi nyugdíjra lettek jogosultak, az érvényes-
ségi idın belül felhasználható, új alanyi közgyógyellátásra 
való jogosultságot azonban ebben a személyi körben 2012. 
január 1-jétıl már nem lehet megállapítani. 
 
 

Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 
2012. január 1. napjától a foglalkoztatást helyettesítı támo-
gatás összege a korábbi 28.500,-Ft/hó helyett 22.800,-Ft/hó. 
 

Adófizetési határidıkrıl tájékoztatás 
2012. március 19. napjáig kell befizetni az alábbiakat: 

Magánszemélyek kommunális adója I. félév 
Iparőzési adó elıleg 
Gépjármőadó I. félév 

A befizetéshez az értesítık és a csekkek 2012. február hónap 
végéig kiküldésre kerültek az adózóknak. 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Adózókat, hogy az önkor-
mányzati adóhatóság helyi adó és gépjármőadó vonatkozásá-
ban a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot 
elérı adótartozással rendelkezı adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet követı 10. nap 0 órá-
tól a helyben szokásos módon közzéteheti. 

dr. Fehérváry Mária 
jegyzı 

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeit érintı változásokról 

Tájékoztatás utalvány  
elfogadásáról 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Iskola-
konyha csatlakozott az Erzsébet utalvány elfogadóhe-
lyek közé. 
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Erre az évre egyházközségünk életébıl a következı ese-
ményeket szeretném kiemelni: 

Április 13-án Böjte Csaba ferences atya megtartotta a 
nagyböjti lelkigyakorlatot. Köszönjük az iskola vezetıségé-
nek, a pedagógusoknak, gyermekeknek és mindazoknak a 
gyors és hatékony segítségét, akik lehetıvé tették, hogy ez az 
esemény megfelelı körülmények közt folyjon le! 

Templomunk egy Irgalmas Jézus-képpel gazdagodott, 
köszönjük a felajánlást! 

Május végén Kladiva Imre esperes úr hivatalos vizitáción 
volt a plébánián. Átvizsgálta az egyházközség ügyeit, és 
mindent rendben talált. 

Részletek a 2011. évi egyházközségi beszámolóból  
(frissített adatokkal) 

 Sokan vallják azt, hogy nem kell elmenniük a temp-
lomba ahhoz, hogy találkozzanak az Istennel. Hiszen Isten 
ott van a szívükben. Vagy ha nincs is ott egészen, ık akkor is 
hisznek benne, imádkoznak hozzá, és meg is tapasztalják 
segítségét. Különben is: semmivel sem rosszabbak ık, mint 
akik templomba járnak, sıt: sok esetben nyilván-valóan job-
bak is. Minek hát elmenni a templomba? Hogy az ember 
lásson egy csomó kétszínő vagy szomorú embert? Annál 
sokkal értékesebben el lehet tölteni azt az idıt. 
 Az elkereszténytelenedés idıszakát éljük, amikor 
jogosak ezek a felvetések. Sok embernek megvan a saját 
vallása, amelyben maga rendezgeti az erkölcsi törvényeket, a 
vallási szabályokat, és ha nagyon a dolgok mélyére nézünk, 
végülis nem kell engedelmeskednie senkinek, csak saját ma-
gának. Az ilyen magán vallásba belefér bármi a babonától a 
fekete mágiáig, lényeg az, hogy az élet eseményei úgy foly-
janak, az események úgy történjenek, ahogyan az illetı sze-
retné. Persze, az ı vallása római katolikus. Gyermekét is 
katolikus hittanra járatja, az elsıáldozás, a bérmálkozás és a 
szentségi házasságkötés nem maradhat el. A nagy ünnepeken 
végignézi a templomi szertartásokat is, de ezek fölött állónak 
tartja magát. A személyes vallás-élményei, amelyekben meg-
szólítva, érintve érzi magát, sokrétőbbek és gazdagabbak, 
mint amit az ómódi egyház nyújtani tud neki. 
 Ennek a „modern” vallásosságnak a kialakulását fel-
tárni nagy és sokoldalú tanulmány lenne. Ami bennünket 
közvetlenül érint a média hatása mellett, az az a tény, hogy 
az Egyház szinte feltétel nélkül vette fel soraiba azokat, akik 
ezt kérték, azzal a kimondott vagy ki nem mondott gondolat-
tal, hogy „jó, ha sokan vagyunk”. Ma már terjed a gyakorlat, 
hogy a jelentkezıket elıbb „beavatják” a keresztény életbe, 
és csak azután keresztelik meg, de sok idınek kell még eltel-
nie, amíg ez kizáró feltétel lesz. Az, hogy ennyire keveredik 
a keresztény hit és a magán-vallás mindennapjainkban, ah-
hoz hasonlítható, mintha minden újszülöttnek gépkocsi veze-
tıi jogosítványt adnánk. Aztán majd saját igényei és körül-
ményei szerint majd megtanul vezetni és közlekedni. Ami-
lyen összevisszaság lenne ebbıl az utakon, olyasmihez ha-
sonlítom azt, ami ma a vallási élet területén van. 
 Ahhoz, hogy valaki eljusson a keresztény, azaz krisz-
tusi hitre (mindegy, hogy katolikus, református vagy orto-
dox), szüksége van a következı élményekre: 
Isten megszólított. Amíg Isten igéje nem lesz több, mint egy 
szöveg, amelyet helyeselhetek vagy ellenezhetek, addig nem 
beszélhetünk hitrıl. 
Isten nem magánvállalkozásba hívott, hanem közösségbe. 
Nem egyedül velem, hanem az ı népével akar beszélni és 
tevékenykedni. Az ı népe az Egyház. 
Isten gondoskodik. Nem arról van szó, hogy nekem nem 
kell tennem semmit, sem arról, hogy nem lesznek nehézsége-

im. Isten adni fogja azokat a körülményeket, amelyekben 
elıre tudok haladni azon az életúton, amelyet születésem 
elıtt eltervezett számomra. 
Az ördög hív arra, hogy én legyek önmagam Istene. Kü-
lönbséget tenni az isteni sugallat és az ördögi kísértés között 
még a szenteknek sem könnyő feladat. 
Isten úr. Nem kérhetünk számon tıle semmit, amit igazság-
talannak tartunk. 
Isten megbízható. Ennek a megtapasztalásához bizony kell 
átmenni nehéz helyzeteken. 
Krisztus Isten akaratából vállalta a halált. Nekem is át kellett 
élnem a halált abban, hogy minden személytıl és minden 
tárgytól elszakadtam, amit jogosan a magaménak tartottam, 
hogy egyes egyedül Isten legyen a mindenem. Ez a tulajdon-
képpeni választóvonal a nem keresztény és a keresztény kö-
zött. Ebben az állapotban kellene kiszolgáltatni a keresztség 
szentségét. 
Az életem nem minden részében és rétegében szolgálom 
Istent. Amivel nem vagyok közösségben vele, abban bőnös 
vagyok.Jó, akár kifogástalan ember vagyok, de az a bőnöm, 
hogy életem bizonyos területeit fenntartom magamnak. Az 
én bőneimért halt meg Krisztus a kereszten, tehát ezen bőne-
im ellenére teljesen Isten gyermekének és Krisztus titokzatos 
teste tagjának tudhatom magam. 
Isten az ı szentségei által, különösen az Eucharisztia 
(szentmise) által megosztja velünk az életét. Olyan esemény 
ez, amelynek ajándékait semmilyen más módon nem nyerhe-
tem el. Egy asztalhoz ülni Istennel, és tıle kapni az örök élet 
táplálékát csak a templomban megrendezett Eukarisztiában 
lehet. 
 
Nem vagyok biztos abban, hogy minden lényeges pontot 
felsoroltam. A helyszőke és az emlékezetem határai most 
ennyit engedtek. Újságcikk szintjén csupán arra akartam 
rávilágítani, hogy igaz, hogy a „szívünkkel”, tudományosab-
ban a szellemünkkel találkozunk Istennel, de ez nem jelenti 
azt, hogy Isten a szívünkben van. Mint ahogy a ház, amelyet 
éppen nézünk, az sincs sem a szemünkben, sem valahol más-
hol bennünk. 
Érthetı, ha valaki nem jár templomba, és nem tart kapcsola-
tot az Egyházzal. Az viszont nem, ha meg akarja szabni, 
hogy az Egyházban hogyan történjenek a szertartások, és 
hogy az „Egyház-szupermarket” milyen szolgáltatásokat 
nyújtson neki. 
Jöjjünk alázatos lélekkel ebben a nagyböjtben templomba, 
és ne azt várjuk, hogy Isten teljesítse a mi akaratunkat, ha-
nem fogadjuk be ıt családtagnak, aki akár mindig akar vala-
mit. Legkésıbb halálunk pillanatában látni fogjuk: megéri. 
 

Csergı Ervin plébános 

Hol találkozhatunk az Istennel? 
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A templombúcsú ünnepén szintén az esperes úr celebrálta, 
aki 10 évig volt egyházközségünk lelkipásztora. Tartsa meg 
Isten erıben és egész-ségben hívei és az Egyház javára! 

Augusztus 20-án a hagyomány szerint megszenteltük az 
új kenyeret. 

Szeptembertıl Muhariné Szıke Bernadett helyett Nyitrai 
István vette át a kántori szolgálatot. 

Az iskolai év kezdetétıl Kissné Kadács Anikó hitoktató 
tartja az iskolai hittanórákat jó lélekkel és hozzáértéssel. Kö-
szönjük, hogy vállalta ezt a munkát! 

A nyáron meghibásodott a hangosító rendszer. A javítást 
és cserét Nyitrai István irányította, köszönjük munkáját! 
Ugyanakkor köszönjük a Polgármesteri Hivatal-nak az erısí-
tıt, amellyel megajándékozta templomunkat! 

A jakabi Szent-Vendel szobortól a nyáron ellopták a fém-
kerítést. Kövér István templomatya és Kisádám Péter pénztá-
ros díszlánccal kerítette be a szobrot. Köszönjük szépen 
munkájukat! 

Régi igény volt a sekrestye vízellátása. Az egyházi képvi-
selık, Baranyi István vízszerelı és Gömöri György munkájá-
val ez is megvalósult, köszönet érte! 

Pócs János képviselı úr javaslatára a templomjavítási 
pályázat megírására felkértük Bencsik Norbert szolnoki köz-
gazdászt, aki a jákóhalmi és a jászdózsai templomok javítá-
sára írt pályázatot, és ezek a tavaly nyertek. Az elsı határidı 
2011 novembere volt a pályázat benyújtására, de ezt áttették 
2012 februárjára, úgyhogy még várnunk kell a pályázattal.  

 
Pénzügyeink 2011-ben az alábbiak szerint alakultak: 
 
A templom javítására fenntartott számlán 
nyitáskor volt 2 632 801 Ft (ebbıl kamat 112 322 Ft) 
adományok 2011-ben 28 900 Ft 
a számla záróegyenlege 2 780 455 Ft(ebbıl kamat 

118 754 Ft) 
Az egyházközség számláján 
nyitáskor volt 1 156 755Ft 
bevételek 2011-ben 5 104 660 Ft 
kiadások 2011-ben 4 769 555 Ft 
az ehk. szl. záró egyenlege: 1 491 860 Ft 
 
Erre az évre 208 család 326 fıre fizetett egyházi hozzájá-

rulást, ami 712 500 Ft összeget jelent. A beszámolóban el-
hangzott 848 500 forint magában foglalja az elmúlt évekre 
vonatkozó kifizetéseket is. Tisztelettel kérem, buzdítsuk ba-
rátainkat, ismerıseinket is, hogy hozzájárulásukkal támogas-
sák az egyházat!  

Akár a plébánián, akár a sekrestyében, akár Kisádám Pé-
ter pénztárosnál, Dékányné Bozóki Zsuzsanna sekrestyésnél, 
akár a Takarékszövetkezetben lehet rendezni az egyházi hoz-
zájárulást. Aki erre igényt tart, azt akár otthonában is felke-
ressük ebbıl a célból. Nem csupán arról szól az egyházi hoz-
zájárulás, hogy a pap megélhetését biztosítsuk, hanem áldo-
zatunkkal saját magunk számára is jelezzük, hogy az egyház-
hoz tartozunk. Hasonlít ez ahhoz, amikor rokoni vagy baráti 
összetartozásunk jeléül ajándékot viszünk egymásnak, vagy 
idınkkel, munkánkkal egymásért áldozatot hozunk. Amikor 
megkeresztelkedtünk, akkor szövetséget kötöttünk az Egy-
házzal az egyház 5. parancsolata szerint, hogy az egyházat 
anyagiakkal is fogjuk támogatni. 

Itt szeretném újra elmondani, hogy amikor templom körü-
li munkálatok vannak, egyházközségünk minden tagjára szá-
mítunk! Az egyházközségi képviselık nem arra lettek meg-
választva és kinevezve, hogy a templomi munkabrigád le-
gyenek! Úgy néz ki, mintha sokan tilosnak éreznék a köz-
munkában való részvételt. Nem egyszer hallottam azt is, 
hogy a képviselıket egyszerően „egyháztagoknak” nevezték, 

mintha nem minden hívı lenne egyháztag. Kérem, igyekez-
zen mindenki magáénak érezni a templomot és annak kör-
nyezetét, és ha munkálatokat hirdetünk, azok elvégzésére 
szívesen jelentkezzenek! 

 
Kérem, hogy az adófizetık adójuk egyházakhoz irányítha-

tó 1%-ával továbbra is a Magyar Katolikus Egyházat támo-
gassák! Ez az összeg nem az egyes egyházközségek, hanem 
a nagyobb terjedelmő egyházi tevékenységek finanszírozását 
szolgálja. A másik 1%-kal lehetıség szerint támogassuk a 
Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, amely ettıl az évtıl 
Szent István Televízió mőködését is beindította. 

 
Hittanra ebben az évben 81 iskolás és 15 óvodás, összesen 

96 gyerek jelentkezett. 15-en készülnek elsıáldozásra, bér-
málkozás ebben a tanévben nem lesz. Köszönöm Kissné 
Kadács Anikó jászdózsai hitoktató munkáját, aki rendesen, 
pontosan, jó lélekkel és hozzáértéssel mélyíti a gyermekek-
ben a hit ismereteit. Újra elmondom, hogy a hittanóra nem 
elegendı ahhoz, hogy valaki hívıvé váljon. A hittanóra a hit 
szintjén olyan, mint a nyelvtanóra a nyelv szintjén. Aki nem 
tud magyarul, annak a magyar nyelvtan nem sokat jelent. 
Nyelvtanórán nem magyarul tanulunk, hanem a már megta-
nult nyelv rendszerével és szabályaival ismerkedünk. Na-
gyon fontos, hogy a szülık magatartásában, döntéseiben a 
gyermekek találkozzanak a hit megnyilvánulásaival! 

Hadd mondjam el itt azt is, hogy nem csupán a szocialis-
ta-kommunista ateista korszak vádolható azzal, hogy társa-
dalmunk hite, azaz a mai szülık hite meggyengült. Ez a je-
lenség leghamarabb Franciaországban, Belgiumban, de 
Olaszországban és Németországban is jelentkezett, ahol nem 
volt kommunizmus. A baj gyökerét a fogyasztói társadalmi 
rendszer kiterjedésében látom, amikor az élet célját és értel-
mét az tölti ki, hogy mit tudok megszerezni és élvezni. Buz-
dítok mindenkit, hogy óvatosan fogyasszák a televízió és a 
többi média kínálatát, és kezdjék el életük értékét ne abban 
mérni, hogy mi van a birtokomban, hanem hogy mennyire 
fejlıdtem az igazságosság, a hőség, a becsület, a kitartás, az 
önzetlen szeretet és az Isten iránti bizalom területén. 

 
Tavalyelıtt 10, tavaly 2, idén 9 gyermeket kereszteltünk meg, 
ebbıl 5 gyermek más egyházközséghez tartozik. 
Tavalyelıtt 2, tavaly 1, idén 1 házasságkötés volt templo-
munkban. 
Tavalyelıtt 19, tavaly 28, idén 27 keresztény testvérünk, 15 
férfi és 12 nı távozott el a földön élık sorából. 9-en kapták 
meg a szent kenetet, egy öngyilkosság volt.  

 
Bátorítok mindenkit, hogy hívjanak papot súlyos beteg 

hozzátartozójukhoz. A szent kenet nem azt jelenti, hogy meg 
kell halni, hanem azt, hogy egyféle biztosítást kötünk szere-
tett hozzátartozónknak a mennyországba jutásra. A szentke-
net úgy is megadja a bőnbocsánatot, ha a beteg már nem 
képes megbánni bőneit, és bőnbocsátó hatása mindaddig 
megmarad, míg az illetı halálos bőnt nem követ el. 

 
Elsıáldozó volt 13 gyerek, bérmálkoztak 22-en.  
 
 Változó ünnepek 2012-ben:  

Hamvazószerda: február 22.; Húsvét: április 8.; Urunk 
mennybemenetele: május 20.; Pünkösd: május 27.; Úrnapja: 
június 10.; Krisztus Király ünnepe: november 25.; Advent 1. 
vasárnapja: december 2. 

 Az elsıáldozás ünnepe június 3-án lesz. Bérmálkozás 
ebben az évben nem lesz. 

 
Csergı Ervin plébános 
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Egyesületünk megalakulása óta, azaz 2003-tól a bírósági 
bejegyzés alapján közhasznúsági tevékenységet folytat. E 
tevékenységgel kapcsolatos tudnivalókat számunkra a 
224/2000 kormányrendelet szabályozza. Ez a jogszabály 
meghatározza azt is, hogy aki ilyen tevékenységet folytat 
köteles évente egy alkalommal számot adni a végzett 
munkáról. Egyesületünk ez irányú kötelezettségének janu-
ár 29-én taggyőlés keretén belül eleget tett. Ez alkalommal 
megtárgyalta és elfogadta a 2011. évrıl szóló beszámoló-

kat /gazdasági, tevékenységi, ellenırzési bizottsági és köz-
hasznúsági/. 
A számviteli beszámoló hően tükrözi, hogy az egyesület 
ez évben is a jó gazda gondosságával gazdálkodott, melyet 
az egyesület tagjai hozzászólásaikban ki is emeltek. 
 
A fentiekben megjelölt rendelet értelmében a 2011. évi 
gazdasági mutatók az alábbiak szerint alakultak /1000 Ft-
ban/: 

Az Ezüstkornál történtekrıl 

B e v é t e le k :  K i a d á s o k : 
l. /Elızı évi pénzmaradvány  695   l./ Árvalányhaj kiadásaira   23 
2. /Adózók l %-ából : 38   2./ Bankköltségre   2 
3. /Önkormányzati támogatás:  129 3./ Autóbusz költségre 65 
4. /Banki kamat bevétel:: 1  4./Rendezvények kiadásaira  5 
5. /Tagdíjból bevétel:  35  5./ Irodaszerekre:  3 
  6./ Postaköltségre:   2 
   7./ Kegyeleti díjakra  15 
   8./ Névnapokra:   10 
   9./Aratóverseny kiadásaira   29 
Összesen:   898    154 
Év végi pénzmaradvány:      744 

Egyesületünk ez évben is nyújtott be pályázatot, de sajnos 
nem nyertünk. Az Önkormányzattól kapott támogatás egy 
részét a CIVIL nap kiadásaira fordítottuk. Az 
„Árvalányhaj” a saját támogatásának nagy részét tartalé-
kolja a 2012-es pályázatokhoz önrészre. 
Egyesületünk az alapszabályban meghatározottak szerint 
végzi a munkáját. Minden alkalommal részt vettünk az 
Önkormányzat által szervezett rendezvényen /Civil nap, 
Világtalálkozó, stb/. 
Részt vettünk a hármas kerületek arató versenyén 
Kunszentmártonban. 
Jánoshida nyugdíjas klubjával oda-vissza találkozót szer-
veztünk. 
Jásziványban az Önkormányzattal közösen vettünk részt a 
Jászok Világtalálkozóján. 
Autóbuszos kirándulásunk kapcsán elıször Eger neveze-
tességeit néztük meg, 
majd  Demjén gyógyfürdıjébe látogattunk el, és egy jót 
fürdöttünk. 
Ez évben is megtartottuk az Elszármazottak Baráti Társa-
ságával az éves szokásos találkozót. 
Szeptember hónapban ismét eltöltöttünk egy csodálatos 

négynapos hétvégét Bogácson.   
Az idısek világnapjának huszadik évfordulója alkalmából 
felköszöntöttük tagjainkat, ahol meghívottként részt vett 
Veliczkyné Icuka is. 
Megtartottuk egyesületi kereten belül a karácsonyi gyer-
tyagyújtási ünnepséget. 
Részt vettünk a Faluvédı és Szépítı Egyesület által szer-
vezett községi karácsonyi ünnepségen. 
Egyesületünk elfogadta a 2011-es év beszámolóit a hatá-
rozati javaslattal együtt. Az elıterjesztett 2012-es munka-
tervvel és költségvetéssel is szintén egyetértett a tagság. 

Orczi Imréné  
Egyesületi titk. 

Egyesületünk ezúton mond köszönetet mindenkinek, 
aki valamilyen módon segítette mőködésünket. Külön 
köszönetet mondunk azoknak, akik adójuk l %-ának 

felajánlásával járultak hozzá az egyesület tevékenységé-
hez. A felajánlásokat ez évben is jó szívvel fogadjuk.  

Adószámunk: 18837005-1-16. 

Tisztelt Adófizetık! 
A Tőzoltó Egyesület részére 2011-ben a Nemzeti Adó és Vámhivatal 153.000 Ft-ot utalt át az Önök 1 %-os felajánlása  
alapján. Az összeget munkánkhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk. Ezúton is köszönjük, hogy felajánlották szá-
munkra  személyi jövedelemadójuk 1 %-át. Kérjük, hogy a jövıben is támogassák az egyesületet, a befolyt összeggel  
a község lakóinak biztonságát szolgálják.  

Az egyesület adószáma: 18838439-1-16 
 

Köszönettel:Szőcs Gergely 
az egyesület elnöke 
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A Polgárır Egyesület  

Idegen személyek a szeméttelepen 
2011. december 11. 9.45 órakor 
9.45 órakor lakossági bejelentés érkezett telefonon, hogy a József A. út 
végén, a szeméttelepen idegen személyek tartózkodnak.  5 személy volt 
a helyszínen, akik a kerítésen belül a szeméttelepen tartózkodtak. 
Kértük, hogy hagyják el a területet, mivel itt ez tiltott, erre ık ellenállást 
tanúsítottak, és erıszakkal reagáltak. A náluk lévı szerszámokat csá-
kányt, lapátot elénk dobták, majd közölték, hogy tovább folytatják a 
guberálást. 
Mindenképpen olyan papírt  akartak tılünk, amely azt tartalmazza, hogy 
ık a szeméttelepen nem tartózkodhatnak. Az nem zavarta ıket, hogy 
nekik nincs engedélyük arról, hogy a  szeméttelepen  guberálhatnak, de 
még tartózkodási engedélyük sincs. 
Mivel nem voltak hajlandóak elhagyni a telepet,  szóltunk,  hogy rendır-
séget hívunk, mire az volt a válaszuk, hogy megvárják a rendırt, és to-
vább folytatták a guberálást. 
Ekkor telefonáltunk Joó-Kovács Balázsnak a helyi,  polgárıri egyesület 
vezetıjének, aki rövid idın belül a helyszínre érkezett Kovács Péter ifi 
polgárırrel. 
A  személyekkel elbeszélgetett, és az addig összeguberált dolgot vissza-
rakatta, egyben felszólította ıket, hogy hagyják el a helyszínt. 
Idıközben másik két polgárır is megjelent Bozsó László és Bazsó 
Pál .Köszönjük! 

Simon Ottóné 

A Boldogházi Gyermekekért  
Alapítvány  kérése 

 
Megkezdıdött az adóbevallások benyújtásának idıszaka. 
Ezúton  is kérjük, és elıre is köszönjük az Ön és családtagja-
ik személyes támogatását, hogy alapítványunk számára fel-
ajánlja  személyi jövedelemadójának  egy százalékát. 
 
Mit szeretnénk a 2012-es évben megvalósítani? 
 
♦ Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevı tanuló-

kat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket. 
♦ Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor 

költségeit: 
♦ Biztosítjuk a tanév végi jutalomkönyveket: 
♦ Támogatjuk több csoportban a  mazsorett oktatást, a kel-

lékek pótlását. 
♦ Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközö-

ket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket. 
♦ Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot. 
♦ Szeretnénk hozzájárulni a karatésak és a néptáncosak 

utaztatási költségeihez is. 
♦ A helyi  vetélkedık  díjazásához, kellékeihez is támoga-

tást szeretnénk nyújtani. 
 

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 

Adószámunk:19220794-1-16 
 
Köszönettel 
a gyermekek nevében :  

Zrupkó Ferencné,  
az alapítvány elnöke 

Fotó : Simon Ottóné 

ISMÉT MEGRENDELHETİ ! 
 

NÉPI ÉTELEK A JÁSZSÁGBÓL 
 

  A Jász Múzeumért Alapítvány kiadásában 1999-ben je-
lent meg elıször a Népi ételek a Jászságból címő kötet. 
Sikerét bizonyította, hogy nagyon hamar elfogyott, s 2003-
ban egy újabb, bıvített kiadásban látott napvilágot, ami 
már szintén régóta nem kapható.  2012-ben ezért megjele-
nik a szakácskönyv harmadik, bıvített kiadása.  
   A könyv bemutatja a Jászság népi táplálkozásának jelleg-
zetességeit, szokásait, és sok színes fotóval illusztrálva 
közli a régi jász ételek, sütemények ma is elkészíthetı re-
ceptjeit. Megismerhetjük, sıt el is készíthetjük szüleink, 
nagyszüleink, dédszüleink korának olyan közkedvelt, de 
mára talán már elfeledett ételeit, mint a bagóca leves, a 
macok, a  szalagória, kukoricagörhe, a vajalja és még sok 
más ízletes ételt. Természetesen nem marad ki a kötetbıl 
Jászságban elmaradhatatlan birkapörkölt és a csiramálé 
sem. 
 
    Az igényes kivitelő 160 oldalas kötet keménytáblás bo-
rítóval, színes és fekete-fehér fotókkal 2012 május közepé-
re jelenik meg, elıfizetési ára: 2000 Ft. 
   Elıfizethetı 2012. március 20-ig a Jász Múzeumban, 
illetve helyben Papp Izabellánál (telefon: 57- 460 161).  
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Faluvédı és Szépítı Egyesület  

Legszebb álmunk vált valóra! 
A Faluvédı és Szépítı Egyesület ezúton mond köszönetet 
azoknak a tisztelt adófizetıknek, akik 2011-ben adójuk 1%-
át az egyesületnek ajánlották.  Ily módon hozzájárultak mun-
kánk eredményességéhez. Az Önök felajánlásainak segítsé-
gével a Faluvédı és Szépítı Egyesület számlájára 48.000 Ft-
ot utalt az APEH. 
Jászboldogháza Faluvédı és Szépítı Egyesülete ezúton kéri 
a Tisztelt Adófizetıt, hogy a 2011. évi személyi jövedelem-
adója 1 %-ának felajánlásával járuljon hozzá egyesületünk 
2012. évi eredményes mőködéséhez. 

Önnek semmibe sem kerül ez a felajánlás, mégis lehet, hogy 
ez az összeg segít abban, hogy egy-egy elképzelésünket 
megvalósítsuk, gazdagítva, szépítve vele községünket. 
Ha Önnek nem áll módjában l %-ot felajánlani, de szívesen 
támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha teheti 
nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetke-
zetben, vagy személyesen a z egyesület elnökénél. 

Bankszámlaszám: 69500194-11-021591 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Gaál Ferenc mezı-
gazdasági vállalkozó és Menyhárt Károly TSZ elnök 2011-
ben nyújtott nagylelkő támogatásáért és egész éves segítség-
nyújtásáért, mellyel nagyban segítette egyesületünk munká-
ját. 

2011-ben megvalósított terveink 
-2011-ben Egyesületünk tagjai több mint 1000 órát fordítot-
tak szabadidejükbıl faluszépítéssel kapcsolatos teendıkre, ez 
7 órával osztva kb. 142 nap a községért. 
-Hagyományt teremtve, most már második alkalommal hir-
dettük meg a Szép utca és Szép udvar versenyt a község 
lakói számára. Az eredményhirdetésre a civil napon került 
sor, ahol 5 szép udvar és 1 szép utca részesült elismerésben. 
-A Gyógyszertárnál, mindenki elıtt ismeretes, folytatódtak 
a munkák, térkövet vásároltunk. A térkı lerakását és az aka-
dálymentesítést Darók Sándor vállalta el. Az akadálymente-
sítés az Önkormányzat segítségével valósul meg. Földdel 
feltöltöttük a térkı körüli helyeket, árvácskát ültettünk. A 
még hátralévı munkák tavasszal folytatódnak és fejezıdnek 
be. 
-Tavasszal virágosítottuk a falu fıbb helyeit, amit egész 
évben gondoztuk ( Gyár elıtt, Fajtakísérleti, posta, vasút, 
Erzsébet-park, Faluköszöntı tábla, harangláb, buszmegállók 
környéke, stb.) Lefestettük a virágládákat és a Bocskai úti 
fakorlátot. A zöld buszmegállót is újra kellett festeni, mert 
sajnos összefirkálták a falát. 
-A Boldogházi Hírekben rendszeresen tájékoztattuk a la-
kosságot az egyesület munkájáról, terveirıl. 2011. 03. hóban 
elindítottuk a Régen volt, hogy is volt sorozatunkat. Régi 
tanyasi szokásokat, történeteket szeretnénk feleleveníteni, 
éppen aktuális témában. 
-A községben mőködı civil egyesületekkel jó munkakap-
csolatot tartottunk, egész éven át együttmőködtünk (pl. Bol-
dogházáról Elszármazottak, Nyugdíjasok, Tőzoltók) 
-2011-ben győjtımunkát is végeztünk. Képesalbum összeál-
lítását tervezzük Boldogháza régi fotóival, a hozzájuk tartozó 
történetekkel. A megvalósítás még várat magára, pénz hiá-
nyában, de nem adjuk fel, a győjtımunkát folytatjuk, lelkes 
segítıre is találtunk Csirke Lászlóné személyében, aki fıleg 
a vasúttal kapcsolatos régi fotókat, történeteket győjti össze, 
ezen kívül a községben valaha létezı régi mesterségeket is 
felkutatja. 
-A nyáron pályázatot hirdettünk meg a fiatalok számára. 
A Boldogháza múltjának emlékeit feltáró helytörténeti győj-
tımunkában (Képesalbummal kapcsolatos győjtés) hat tanu-
ló jeleskedett. Az eredményhirdetésre az iskolások karácso-
nyi ünnepségén került sor, ahol oklevéllel és pénzjutalommal 
köszöntük meg a diákok munkáját. A Boldogházáról Elszár-

mazottak Egyesülete, 20 ezer Ft-tal támogatta a pályázatot. 
A beérkezett pályamővek alapján így döntöttünk:  
1. hely: Nyerges Letícia 7. o 
2. hely: Koncsik Barbara gimnáziumi tanuló  
3. helyezést megosztva kapták: Berkó Albert, Kordács Nóra, 
Papp Róbert és Pomaházi Gábor 8. osztályos tanulók. Kö-
szönjük munkájukat, és 
kérjük, továbbra is segítsék 
szülıfalunk történeté-
nek  jobb megismerését. 
-2011 az Önkéntesség 
európai éve volt. Az év 
folyamán 2 önkéntes mun-
kában vettünk részt orszá-
gos felhívásra. Az egyik a 
TeSzedd hulladékgyőjtési 
akció volt, a másikat a Ma-
gyar Közlekedési Klub 
hirdette meg, akik a vasút-
állomások megszépítését 
tőzték ki célul. Az ország-
ban 22 állomás jelentke-
zett, a  munkaversenyt a 
boldogházi faluszépítık 
csapata nyerte meg. Több 
mint 120 órát dolgoztunk a vasúton 
-Örömteli esemény volt nyáron a jászberényi Városszépítı 
táborozók vendégül látása, Hortiné dr. Bathó Edit múze-
umigazgató kísérte a csoportot. Egy kellemes délutánt töltöt-
tünk együtt, (egyhetes rákészülés,- kertészkedés, sütkérezés, 

1. Nyerges Letícia 7. o 

A harmadik helyezettek 
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Téli örömök 
A lassan mögöttünk maradó télen sok hó esett. Volt, aki ki-
használta az ebben rejlı lehetıséget. Nagy Gyuláék pl. 
hóvárat építettek a Deák Ferenc utcában. A falubéli gyerme-
kek örömmel fedezték fel a különös építményt. Délutánon-
ként és hétvégeken gyermekek sokasága látogatott ide, hogy 
hócsatát vívjon az erıdítmény falai, bástyái között. Nagy 
élménynek, jó idıtöltésnek bizonyult ez a játék, a szabadban, 
a friss levegın - sokkal egészségesebb, mint órákon át a szá-
mítógép elıtt ülni. A több mázsányi havat utánfutókkal 
hordták össze, építették fel, és a megjegesedett, stabil épít-
ményen a bástyák falait láncfőrésszel csipkézték ki. Híre 
ment a különleges hóvárnak, igazi turisztikai látványosság 
lett belıle, még Budapestrıl is eljöttek megnézni. Megírta a 
Blikk, az Új Néplap és bemutatta a TV2 is, sıt az interneten 
is látható. 

CIVIL SZERVEZETEK 

Boldogháza történetének áttanulmányozását követıen) be-
mutattuk nekik a falut, végül a tájházat és a strandot. 
-Az évet egy nagyon szép eseménnyel zártuk. Legszebb ál-
munk vált valóra 2011. 12. 18-án, hagyományteremtı céllal, 
Karácsonyváró ünnepséget szerveztünk a lakosság, az 
Önök és minden kedves érdeklıdı számára, a Szent Vendel 

téren. Nagy szeretettel készültünk erre az estre, szívünk min-
den melegét átadtuk. Minden kedves segítınek köszönjük azt 
a sok fáradtságot, támogatást, amivel hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához. 
Az ünnepségen készült fotók és a videó felvétel megte-
kinthetı Boldogháza honlapján.  

2012. évi terveink 
Nem egyszerő elıre tervezni, lehet, hogy nem minden tervet 
tudunk megvalósítani, viszont lehet, hogy jön év közben egy 
lehetıség, egy jó ötlet, ami soron kívül valóra válik. 
Olyan célokat tőztünk ki, ami gyakorlatilag folyamatos mun-
kát igényel egész évben. 
-A Képes Albumhoz Boldogháza múltját felidézı győjtı-

munkát folytatjuk. Jó lenne pl. pályázat útján anyagi segít-
séghez jutni. 

-Továbbra is folytatjuk Régen volt, hogy is volt címmel, 
régi tanyasi történetek, szokások bemutatását. 

-Boldogházi  képeslapok  győjtését  tervezzük 
(kölcsönkérnénk!) 

-Régiségek, régen használt eszközök, tárgyak győjtését 
kezdtük el, amellyel a Tájház tárgyi anyagát fogjuk gazda-
gítani az odalátogatók örömére.  

-A Szolgáltatóházhoz vásárolt járólap lerakását tervezzük. 
-A Gyógyszertár körüli teendıket folytatjuk, kerítésfestés, 

bejárati ajtó festése, virágosítás, korlát, padok, szobor kihe-
lyezését tervezzük. 

-Útbaigazító táblákat szeretnénk készíttetni. 
-Jászboldogháza legrégebbi (legelsı) utcája a Petıfi utca. 

Szeretnénk ezt az utcát kiemelni a község többi utcája kö-
zül.(pl. emléktábla) 

-A Tájházra is szeretnénk felhívni a figyelmet, szeretnénk 
ott több idıt eltölteni, programokat szervezni. Javításra 
szorul a góré és a kerítés is. Jó lenne kemencét építeni a 
Tájház udvarán, mely lehetıséget adna szervezett prog-
ramra (pl. kenyérsütés bemutatása). E cél megvalósításá-
hoz Jótékonysági estet szerveznénk. 

-Tervezzük továbbá a közterületeken lévı virágágyások 
beültetését, gondozását, a már meglévı létesítmények 
állagának megırzését (festés, javítás). 

-Faluszépítı tábort tervezünk 
-Utca szépség és szépudvar versenyt szervezünk. A szép-

udvar versenybe szeretnénk bevonni a települést körül 
ölelı tanyákat is. 

-Nagyon fontos lenne az orvosi rendelı melletti területen 
gépkocsi parkoló hely kialakítása.  

-Folytatva a hagyományt, 2012-ben is szeretnénk Kará-
csonyváró ünnepséget tartani, szervezni. 

-Végül, de nem utolsósorban, 2012-ben is szeretnénk adó 
1 %-ot  győjteni, ami fedezné a község javát szolgáló ki-
adásaink egy részét.  

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy személyi jövedelemadójának 
1 % - ával a jászboldogházi Faluvédı és Szépítı Egyesület tevékenységét és terveit támogatná. 

Adataink:  
A kedvezményezett neve: 

Faluvédı és Szépítı Egyesület 
A kedvezményezett adószáma: 

 18831865-1-16 
 Támogatását elıre is köszönjük!   

Faluvédı és Szépítı Egyesület nevében  

  Szőcs Gergelyné 
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Tisztelettel  köszönjük a Lakosság-
nak és minden kedves vendégnek, 
hogy eljöttek a 2011. december 18-
án, advent utolsó vasárnapján meg-
tartott  Karácsonyváró ünnepségre, 
és együtt ünnepeltek velünk. 
A  jászboldogházi Faluvédı és Szépítı 
Egyesület  hagyományteremtı  céllal, 
elsı alkalommal rendezett Karácsony-
váró ünnepséget a lakosság és minden 
kedves érdeklıdı számára. 
Az  égiek  segítettek  min-
ket,- nem fújta el a szél a 
lakosság  kezében  fénylı 
gyertyák lángját, és az ad-
venti  koszorú  négy gyer-
tyájának  tündöklı  fényét 
sem.  
A kézmőves vásár 13 óra-
kor vette kezdetét, szikrázó 
napsütés fogadta (ami hihe-
tetlen volt az elızı napok 
igen esıs idıjárása után) a 
nézelıdıket,  a  vásárlókat, 
no és a helyben sütött kür-
töskalács,  sülı  gesztenye 
és a kemencés lángos csá-
bító  illata.  Egyedül  a 
lovasszánkózást  nem  tud-
tuk megvalósítani, az idıjá-
rás nem segítette rendezvé-
nyünket  hóeséssel.  Talán 
jövıre erre is sor kerülhet 
majd. 
Egy  gyönyörő,  családias, 
meghitt,  örömteli estét si-
került megvalósítani. Hogy 
mi  volt  a  különlegessé-
ge ennek az estnek? A han-
gulata. Látszott az embere-
ken,  hogy  boldogok.  Az 
összetartozás érzése sugár-
zott mindenkin. És amikor 
felhangzott  Szabó  Gyula 
színmővész hangja, ”az én 
kedves kisfalumról”  szóló 
verssel…  felemelı  volt, 
felejthetetlen. Élményekkel 
lesz igazán teljes az ünnep, 
úgy hiszem,  aki  ezen  az 
estén ott tudott lenni, lelké-
ben gazdagabban tért haza. 
Talán sikerült szebbé tenni 
a karácsony elıtti idıszakot, és segítet-
te a ráhangolódást a közeli karácsonyi 
ünnepekre.  Az ünnepi  mősorban  sor 
került  Boldogháza  legszebb  adventi 
kertje elismerı cím átadására, melyet 
az Aranykalász Termelı és Szolgáltató 

Szövetkezet irodaházához tartozó kert 
kapott meg. 
Az ünnepségrıl az Új Néplap 2011. 
12. 24-i számában is olvashattunk egy 
szép összefoglalót, a Trió tv részérıl 
pedig  Dalmadi  Renáta  bemondónı, 
riporter (Endrıdi Marika lánya) írt egy 
szép beszámolót. Köszönjük! 
A rendezvény összefogással jött létre, 
ezúton  szeretném megköszönni  min-

den kedves támogatónk, a pedagógu-
sok,  a  szereplık,  az  intézmények, 
egyesületek, magánszemélyek és nem 
utolsósorban az Önkormányzat önzet-
len segítségnyújtását, felajánlását, ami-
vel hozzájárultak a Karácsonyi ünnep-
ség  sikeres  lebonyolításához.  Köszö-

nettel  tartozom  faluszépítı  társaim 
fáradságot nem ismerı, segítı munká-
jáért is. 
Kiemelném munkáját Konkoly Béláné 
tanárnınek és Papp Izabella levéltá-
rosnak, akik nagyon sokat segítettek a 
szervezésben és a megvalósításban, 
Muhariné Szıke Bernadett tanárnınek 
köszönöm a sok szép dal megtanítását, 
amit az iskolások és a Csillagvirág 

felnıtt kórus adott elı. A sze-
replık munkáját külön dicsé-
ret illeti. Köszönöm a közre-
mőködését, munkáját dr. 
Fehérváry Mária jegyzını-
nek, Szőcs Lajos polgármes-
ter úrnak, Szádvári Istvánné 
és Sósné Baráth Erika óvó-
nıknek, Szıllısiné Zsuzsá-
nak. Rigó Andrásné és Papp 
Béláné tanárnıknek, Gerhát 
Károly tanár úrnak, ifj. Papp 
Bélának és Szıllısi Péternek. 
Az OTP Bank Nyrt. jászberé-
nyi fiókja pénzbeli támoga-
tással segítette rendezvényün-
ket. Köszönet érte. A Szent 
Vendel tér ünnepi fényeit a 
TSZ-nek köszönhetjük. Kap-
tunk fényfőzért a Kínai üzlet-
bıl és díszgömböket Orczi 
Imrénétıl. A karácsonyi áru-
soknak köszönjük, hogy je-
lenlétükkel színesítették, kü-
lönlegessé tették az ünnepsé-
get, részvételükre a jövıben 
is számítunk. A civil egyesü-
letekre is számíthattunk. Kö-
szönettel tartozom az Önkén-
tes Tőzoltó Egyesülettıl ka-
pott támogatásért, Szőcs Ger-
gely, Baranyi Béla és Papp 
Gyula az elıkészületekben 
nyújtott, napokig tartó önzet-
len segítsége nélkül nehezen 
tudtunk volna boldogulni, és 
a felajánlott gyertyáknak is 
nagyon örültünk. Gyertyát 
kaptunk még Sas Istvánnétól, 
Sz i l i cz ei  Z ol t á n n ét ól , 
Muhariné Szıke Bernadettıl. 
Sokat jelentett a Polgárır 
Egyesület segítsége, helytál-

lása, és nagy segítség volt a Motoros 
Egyesület és a Boldogházi Gyermeke-
kért Alapítvány felajánlása is. Említést 
érdemel Csák Jánosné és Kispálné 
Baranyi Aranka, akik a díszítéshez 
való fenyıágakat biztosították. Nem 
hagyhatom ki Rácz Máté nevét sem, 

CIVIL SZERVEZETEK 

Együtt ünnepeltünk! 

Elıkészületek 

Kézmőves vásár 
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akinek a Betlehemes játékhoz 
nélkülözhetetlen szalmabálá-
kat köszönhettük. Szıllısi 
Béla nevét is szeretném ki-
emelni. Neki köszönhetı a 
karácsonyi díszkapu elkészíté-
se, a hangtechnika, aminek ı a 
mestere, az ünnepi hangulatot 
teremtı karácsonyi zene ösz-
szeválogatása is nagyrészt az ı 
érdeme. A „vetítıvászon”, s a 
karácsonyfatalp kérdését is ı 
oldotta meg, segítıkész volt. 
Köszönjük.  
Összefogással jött létre a ren-
dezvény, nem bált terveztünk, 
amibıl bevételünk lesz, hanem 
egy meghitt együtt ünneplést. Szívesen 
fogadtunk minden segítséget és felaján-
lást és fogadunk a jövıben is. Köszönet 
érte. 
Sokan kérdezték,  hogy  az  ünnepség 
végén kínált finom mákos kalácsot ki 
sütötte. 
A valóban nagyon finom kalács a Pol-
gármester úr családja, és  Sósné Csirke 
Évike munkáját dicséri. A kalácsba való 
mákot és lisztet Joó-Kovács Balázs aján-
lotta  fel,  a  diót  pedig  Szádvári 
Istvánnétól kaptuk. A finom ünnepi kug-
lóf a Sebestyén Pékség felajánlása volt, 
köszönjük a COOP ABC támogatását is. 
Pogácsát  ajánlott  fel  a  kínáláshoz 
Koncsik  Béláné,  Kıhidi  Györgyné  és 

Császi Istvánné, és az óvodá-
sok  saját  készítéső  mézeska-
lács felajánlása is nagyon ked-
ves volt. 
A forralt bor is nagy sikert 
aratott.  A  jó  bort  Konkoly 
Béla és Kıhidi György aján-
lotta fel, melyet Ráczné Baráth 
Andrea fızött meg. Köszönjük 
nekik. 
Az ünnepségen, és az elıké-
születekrıl  készült  fotók, 
valamint  a  rendezvényrıl 
készült videó felvétel megta-
lálható Jászboldogháza hon-
lapján.(a videót Durucz Tibor, 
a fotókat  Babinyecz János és 

én készítettük, a videó felvétel Boldogháza 
honlapjára  kerülését  Koós  Zoltánnak  kö-
szönhetjük). 
Köszönünk mindent, ha véletlenül valakit 
kifelejtettem volna a felsoroltakból, elnézést 
kérek érte. 
Szívbıl köszönjük, hogy együtt ünnepeltek 
velünk. Bízunk benne, hogy a Faluvédı és 
Szépítı  Egyesület  felejthetetlen  estével 
gazdagította a falu lakóit, vendégeit, mind-
azokat, akik ezen a Karácsonyváró ünne-
pen részt vettek, várjuk Önöket 2012 kará-
csonyán is. 
Tisztelettel: Faluvédı és Szépítı Egyesület 
nevében  

Szőcs Gergelyné  
(Sziliczei Mária)  

Megtelik a Szent Vendel tér  

Szőcs Gergelyné köszönti  
a megjelenteket  

Az ünnepség pillanatai 
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Sziliczei Zoltánné (Bózsó 
Mária) vagyok, 1944. május 
20-án születtem. Gyermek-
koromat tanyán töltöttem, 
túl a Tápión laktunk. 
 
Amikor férjhez mentem 
Jászberénybe költöztünk. 
Született egy lányunk és egy 
fiúnk, akik már felnıttek, 
családot alapítottak. Unoká-
im már nagyok, imádom 
ıket. 1971 óta lakunk 
Jászboldogházán, itt építettünk. Annak idején a Radiátor-
gyárban dolgoztam 3 mőszakban hegesztıként. Aztán, a fi-
am születése után a Fajtakisérletiben vállaltam munkát. 
1996-ban mentem nyugdíjba. A férjem sajnos 2001-ben 
meghalt. Pár év múlva beléptem az Ezüstkor Nyugdíjasok és 
Magányosok Egyesületbe. Öcsémmel, Bózsó Lászlóval 
együtt bekapcsolódtunk az egyesület munkájába. Fontos 
számomra ez a közösség, jól érzem ott magam. 
 Fiatalabb koromban sokat varrtam, kézimunkáztam. Hímzé-
seimet több kiállításon is bemutatták, pl. 2006-ban a Jász 
Világtalálkozó idején. 
Mindig elfoglaltam magam valamivel. Szeretek sütkérezni, 
évekig rétessütést vállaltam, lakodalmakra, bálokra, ballagá-
sokra, névnapokra, sütöttem nászasszonyommal együtt. 
A Sportegyesületnél pedig a focisták mezét mostam több 
éven át, abban az idıben mindig tudtam a meccsek eredmé-
nyét is, sógorom, Simon Béla tájékoztatott róla, aki a Sport-
egyesület lelkes segítıje. 
A 2011-ben megalakult Csillagvirág amatır kórusnak is tag-

ja, alapító tagja vagyok, és ezen kívül részt veszek az évente 
megrendezésre kerülı aratóversenyen is mint marokszedı, 
2008 óta, minden nyáron. 
A Faluvédı és Szépítı Egyesületbe 2009-ben léptem be A 
faluszépítés sokat jelent számomra, részben azért, mert a 
lányom Szőcs Gergelyné Sziliczei Mária az elnök,- örülök a 
lelkesedésének, tenniakarásának,- másrészt pedig azért, mert 
szeretem a környezetemet széppé tenni. Sajnos az a baj hogy 
kevesen vagyunk, jó lenne, ha többen éreznék fontosságát 
ennek a munkának, többen társulnának hozzánk, akár fiata-
lok is, azért, hogy ez a falu még szebb és rendezettebb le-
gyen. 
Örülök, hogy egyesületünk sokoldalú, nem csak a faluszépí-
tésben jeleskedik, hanem más téren is tud értékes munkát 
felmutatni. 
 Egyik legemlékezetesebb esemény számomra, egyesületi 
tevékenységem során a faluszépítık által hagyományteremtı 
céllal rendezett, szívet - lelket melengetı Karácsonyváró 
ünnepség a Szent Vendel parkban. Csodálatos volt látni a 
sok embert, aki ott volt és együtt ünnepelt!      . A színhely 
kiválasztásának külön is örültem, ugyanis a Szent Vendel 
szoborhoz emlékek, gyermekkori emlékek főznek. Érdekes 
fordulatot hozott az élet. Tanyasi életem során, 1-2 éves ko-
rom körül (a Tápióban) a Szent Vendel szobor szomszédsá-
gában laktunk. Amikor anyámék a tanya körül kapáltak, en-
gem Szent Vendel "ırzött", az akkor még körülötte lévı ko-
vácsoltvas kerítés volt a járókám. Most pedig felnıttként, 
mint Faluszépítı, én vigyázhatok rá, szépíthetem a környeze-
tét. (A szobor 2000-ben került a faluba, az Egyháztanács és 
az Önkormányzat döntése alapján.) 
 
Elmondhatom, nagyon jó dolog a településen bármelyik kö-
zösséghez, egyesülethez tartozni, együtt örülni, beszélgetni, 
visszaemlékezni, a községért tenni és dolgozni. 

CIVIL SZERVEZETEK 

Portrék a civil szervezetekbıl 

Sziliczei Zoltánné  

FALUVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ EGYESÜLET 

1 9 3 0 - b a n  s z ü l e t t e m  e g y 
jászboldogházi tanyán. Tisztelettel 
emlékezem volt tanítóimra. Elsı és 
második osztályban, tanítónımre 
Vénusz Máriára, aki a betők írására 
és olvasására tanított meg. Harma-
dik osztálytól már Vitárius Endre 
igazgató tanított, aki viszont a nád-
pálca használatával nem fukarko-
dott. Erıs dohányos volt, gyakran 
engem küldött cigarettáért, rendre 
Hercegovinát kellett hoznom neki. 
Ugyanakkor a templomban kántor is 
volt, mi kisiskolások pedig vasárnap 
az orgona mellett gyülekeztünk, és 
versengtünk azért, hogy ki fújtassa az orgonát. Elemi iskolai 
tanulmányaim befejezésének évében a háborús hangulat és 
fenyegetés miatt 1942. április 30-án be is fejezıdött a tanítás. 
Aztán a háború okozta szenvedést 1944. november elején, a 
front közeledtével mi is testközelbıl megtapasztalhattuk. 
Ezekben az idıkben történt, hogy fiatal legényként disznókat 
hajtottam a mezın, még tılem néhány száz méterre orosz 
repülıgépek lıtték a gépkocsival visszavonuló német kato-
nákat. Ezidıtájt határoztak úgy szüleim, hogy a védelmünk 

érdekében, a front átvonulásáig bunkert kell készítenünk. A 
kiásott gödröt befedtük pallóval, földdel és kukoricaszárral. 
A front áthaladásából tisztán emlékszem arra, hogy lövések 
és gránátok becsapódásai hallatszottak, miközben az újszászi 
templom tornya égett, és Jánoshida irányából is lángokat 
láttunk. Félelmetes volt. Az éjszaka folyamán arra lettünk 
figyelmesek, hogy valami pattog, mikor kinéztünk a ház 
kivételével már minden égett, és a gazdaságot felgyújtó 
szovjet katonák a fogoly német katonákkal együtt sorba állí-
tottak minket. Amikor kivilágosodott, a csapatok elindultak 
Jászberény irányába, a német foglyokat magukkal vitték, mi 
magunkra maradtunk. Bementünk a lakásba, ahol szörnyő 
látvány fogadott: minden feldúlva, a szekrények kiforgatva, 
a füstölt kolbász széttaposva, a kedvenc kalapom szétdara-
bolva. Nem szívesen gondolok vissza ezekre az esetekre és 
az azt követı zabrálásokra. Tudom, azonban hogy sokan 
átéltek hasonló gyötrelmeket, ezért tiszta szívbıl kívánom a 
következı generációknak, hogy soha ne legyen részük ilyen 
sajnálatos eseményekben. 
 
Életemben akkor következett be újabb fordulat, amikor 
1947. január 6-án Budapestre jöttem és a Hofher gyárhoz 
szerzıdtem géplakatos tanulónak. Az új környezetbe arány-
lag könnyen be tudtam illeszkedni, köszönhetıen annak, 
hogy támogatóim mindent megtettek ennek érdekében. 
 

BOLDOGBT EGYESÜLET   

Turóczi Árpád 
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 1949-ben sikeres szakmunkásvizsgát tettem és szakmunkás-
ként kezdtem el dolgozni, majd a Népszínház utcai Gépipari 
Technikumba nyertem felvételt, azonban technikusi tanulmá-
nyaim megkezdése után néhány hónappal 1951-ben behívtak 
katonai szolgálatra. Idıszakos felmentésekkel és külön enge-
déllyel a katonai szolgálat alatt elvégezhettem a techniku-
mot, majd 1954-es leszerelésemet követıen visszamentem az 
akkor már Vörös Csillag Traktorgyárba. Ekkor azonban a 
személyzeti osztály önéletrajzot kért tılem, és a kor sajátos-
ságainak megfelelıen levelet írt a jászboldogházai tanácsnak 
és véleményt kértek a szüleimrıl. Én ebbıl annyit tapasztal-
tam, hogy az akkori tanácselnök válaszlevelének megérkezé-
se után azonnal felmondtak nekem. Bár ezt követı új munka-
helyemrıl az Építıgép Javító Vállalattól káderanyagot a Vö-
rös Csillag Traktorgyártól kértek, ennek azonban a nevezett 
vállalat vezetése miatt, nagy szerencsémre, nem volt jelentı-
sége. Az igazi problémával akkor szembesültem, amikor 
1955-ben egyetemre jelentkeztem. A felvételhez szükséges 
volt egy vállalati ajánlás, amelyet az Építıgép Javító Válla-
lattól nem tudtak megadni, mert édesapám kulák volt, azaz a 
jászboldogházi tanács nyilatkozata szerint „a párthoz és a 
Szovjetunióhoz való viszonya rossz”. Ellenkezésemre és az 

igazgató közbenjárására a jászberényi járási tanács végrehaj-
tási bizottságától, mint felettes szervtıl újabb állásfoglalást 
kértek. Hosszas érvelésünket követıen a jászberényi válasz-
levélben az a válasz érkezett, hogy „osztályhelyzeténél fogva 
édesapám nem számít kuláknak, az állammal szembeni köte-
lezettségét teljesíti”. Az 1956-os forradalom során a helyiek 
kiosztották a káderanyagot, melybıl a fentiek nyomon követ-
hetıek. Ennek alapján az Építıgép Javító Vállalat személy-
zeti osztálya megadhatta hozzájárulását egyetemi tanulmá-
nyaimhoz, melyet 1962-ben sikeresen be is fejeztem. Ezt 
követıen a Mezıgépfejlesztı Intézetnél tervezımérnökként 
kezdtem dolgozni. Ezt csupán azért írtam le, hogy átadjam 
az utókornak, hogy ezekben a viharos idıkben egyetlen toll-
vonással döntöttek emberek sorsáról és ezt egész egyszerően 
nem lehet elfelejteni. 
 
Bár korábban családommal szinte minden hétvégén hazau-
taztam, szüleim halála után egyre ritkábban járok 
Jászboldogházára. A BOLDOGBT-nek 2011 óta vagyok 
tagja. Ezúton köszönöm megkeresésüket, további munkájuk-
hoz minden jót kívánok. 

Tisztelettel: Turóczi Árpád 

A Községi Könyvtárban az alábbi szerzık mővei voltak nép-
szerőek 2011-ben: 
 

TOP 5 a felnıtt olvasók körében: 
Fejıs Éva 
Frei Tamás 
Nora Roberts 
Paulo Coelho 
Wass Albert 

TOP 5 a gyermek olvasók körében: 
Bartos Erika 
Franklin történetei 
Geronimo Stilton mulatságos történetei   
Janikovszky Éva mővei 
Scooby-Doo történetei 

 
Várom az olvasókat! 

Pappné Turóczi Henrietta 
könyvtáros  

Hírek a könyvtárból 

Simon Sándor  
(Születtem: Jászberényben 1951. 
január 12-én). Általános Iskolai 
tanulmányaimat Jászboldogházán 
végeztem. A nyolcadik osztály 
befejezése után Szolnokon a szak-
munkásképzıben szereztem 
központifőtés-szerelı szakmát. 
Munkámat a Szolnoki Állami 
Építıipari Vállaltnál kezdtem, és 
annak megszőnéséig ott dolgoz-
tam. Utána egy Betéti Társaságnál 
helyezkedtem el. Végül a helyi 
Önkormányzattól mentem nyug-
díjba. 

Bajor Zoltán 
1952. február 18-án születtem Jászboldogházán. 
1966-ban befejeztem a 8 általánost. 
1969-ben Kenderesen a Horthy-Kastélyban vé-
geztem növénytermesztı és gépszerelı szakon. 
Az ipari iskola után a jászboldogházi Aranyka-
lász Mg. Tsz.-ben kezdtem el dolgozni a gépé-
szet minden területén. Közben megszereztem a 
motorkerékpártól a buszig a jogosítványt. 
1969-ben jelentkeztem az Önkéntes Tőzoltó 
Egyesülethez, aminek jelenleg is tagja vagyok. 
1971-tıl 2 évig katona voltam Zalaegerszegen, 
mint parancsnoki gépkocsivezetı. 
1976-ban elkerültem Jászberénybe, a 
Zagyvamenti Mg. Tsz.-be, mint markolós. Ebben 
az idıben több nehézgépkezelıi- és típusvizsgát 
szereztem. 
1976-ban elkezdtem építkezni. 
1978-ban megnısültem, és nejemmel az új házba 
kezdtük el a boldog éveinket. 
1979. július 2-án megszületett Zita lányom. 
1982. május 28-án megszületett második lányom 
Edit. 
1984. január 1-jén visszahívtak a Boldogházi 

Mg. Tsz.-be dolgozni. 
1992. augusztus 2-án 
megszületett Zoltán 
fiam. 
1994. november 10-én 
kerültem az Önkor-
mányzathoz, mint 
főtı. 1995. februárban 
kerültem a Vízmőhez 
karbantartónak és 
fürdıvezetınek. Nagyon szerettem az új munka-
kört. 
2003. május 9-én megszületett az elsı unokám 
Miklós Anna (Panka), akit sokat hordtam és 
kísértem óvodába meg iskolába, mivel az édes-
anyja és a nagymamája korán mentek dolgozni. 
2012. január 25-én a második unokám is meg-
született Szıllısy Borbála, Pécsen. 
2011. december 29-én 46 évi szolgálati idı után 
elmentem nyugdíjba, aminek nagyon örülök. 
Szerettem a vezetıimet, a munkatársaimat, sze-
rettem a falu embereit, jó volt velük dolgozni. 
Úgy érzem, a munkámat becsületesen és jól 
elvégeztem, és jólesik a pihenés. 

Nyugdíjasaink 

Nyugdíjas éveikhez jó egészséget és boldog, tartalmas éveket kívánunk. 
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„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk,  
azt nem feledjük el.” 

Shakespeare 

dr. Legeza Róbertné óvónı emlékei 

HÍREK 

Meglepıdve olvastam a részemrıl 
ismeretlen szervezet meghívó 
levelét a Baráti Társaságba. 
Hamarosan felismertem, hogy 
kedves községem hív közéjük és 
tájékoztat a BOLDOGÁZI HÍ-
REK a múltról és a község jelen 
életérıl. 
Örömmel vettem tudomásul, hogy 
még emlékeznek rám, és nem 
felejtettek el, ahogy nekem is a 
Boldogháza szó hallatán, csak a 
boldogság jut eszembe. Kétszeres 
kapcsolódás. 
Egyszer: az ott töltött 6 év sok szép emléke, a hívatásom 
kezdete, a fiatalságom, a sok kedves segítı kolléga, a szülık 
és a boldog gyerekek. Ma is szívesen gondolok az ott töltött 
évekre. 
Másodszor: gyerek- és ifjú koromban sokat 
nyaraltunk a nıvéremmel, édesanyám nagy-
bátyjánál, Piroska János bácsi  tanyáján. Ma 
is emlékszem a régi búcsúkra, cséplésekre, 
és a szép virágos és zöldséges konyhakertre. 
Unokái még most is ott élnek családjukkal a 
községben. Bazsó Mária és Irén. Édesany-
juk már meghalt, Piroska Hermina volt. 
Nekem tehát a község neve kétszeres bol-
dogságot jelentett. Mindig szívesen gondo-
lok az ott töltött évekre, és ha hívnak, me-
gyek a megfiatalodott, fejlıdı Boldogházá-
ra. Ott voltam az óvoda fennállásának 40. 
éves ünnepségén is. 
Röviden eddigi életem évszámai és esemé-
nyei. 
Jászberényben születtem 1941. július 21-én 
iparos családba. Édesapám Hegedős László, 
cséplıgép tulajdonos volt 1952-ig, amíg el 
nem vették a gépeket. Édesanyám Bathó 
Margit, gazdálkodó családból származott. 
Egy nıvérem van, Hegedős Margit, Szécsi 
Róbertné,  tanárnı. 
Óvodába, alsótagozatba a Zárdába jártam, 
államosítás után a Fiú-iskolába. 
Hatvanban a Bajza József Gimnáziumban 
érettségiztem, majd a Szarvasi Felsıfokú 
Óvónıképzı Intézet levelezı tagozatára 
jelentkeztem, ahol 1963-ban sikeres állam-
vizsgát tettem. 1960. augusztus 22-tıl 
Jászjákóhalmán a II.sz. óvodában dolgoz-
tam, mint képesítés nélküli óvónı. 1963. 
október 16-án Jászboldogházára kerültem, 
mint vezetı óvónı. 1969. augusztus 31-ig 
dolgoztam ott. 
1969. szeptember 1-tıl Jászberénybe, a 
Mártírok úti óvodába, majd a Szövetkezet 
úti óvodába kerültem be, mint vezetı óvó-
nı. 

1974. január 1-jétıl a Hőtıgépgyári Maci Óvoda függetlení-
tett vezetı óvónıjének neveztek ki. Itt dolgoztam 1979-ig, 
amikor férjhez mentem Tatabányára, s ott az Óvónıképzı 
Ságvári Endre gyakorló óvodájába kerültem vezetı helyet-
tesnek, s nyugdíjazásomig ott dolgoztam. Férjem dr. Legeza 
Róbert vezetı ügyész. Nyugdíjazásunk után Tatabányáról 
elköltöztünk Balatonalmádiba, ahol jelenleg is lakom.  
2008-ban meghalt a férjem, azóta egyedül élek, de nem ma-
gányosan. Keresztlányom dr. Szécsi Tünde, családjával Flo-
ridában él, és minden tavasszal 2-3 hónapig kinn vagyok 
náluk. Iskolai szünetben nyáron az egész család együtt van 
nálam, a Balatonon. A téli hónapokat nıvéremmel Hévízen 
és Bükkfürdın,  Jászberényben töltjük. 
Balatonalmádi, 2012. február 16. 

 
Tisztelettel: dr. Legeza Róbertné 

sz.Hegedős Ilona 
óvónı 

dr. Legeza Róbertné 
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Történeti visszatekintésben: egyházi és világi hatóságok egy 
véleményen voltak –a farsang rendbontással, lármázással, 
zavargással járt, tehát a „rossz tiltandó szokások” közé tarto-
zott. Ennek ellenére a mai napig szinte változatlan kedvvel 
őzik. Legfeltőnıbb mozzanata a jelmezes álarcos alakosko-
dás. 
Már Mátyás király idejében a királyné itáliai rokonsága mő-
vészi álarcokat küldött ajándékba a magyar rokonoknak. A 
16. századtól említik „Cibere és Konc” –vagyis a „Böjti Éte-
lek és a Húsételek” tréfás küzdelmét. 
Erdélyben, századunkban is szalmabábokkal eljátsszák ezt a 
tréfás viadalt. 
Azokat a lányokat, akik farsang végén pártában maradtak, 
szokás volt kicsúfolni. Húshagyó kedden a pártában maradt 
lányok ablaka alatt pléhdarabokat ütögettek a fiúk, és bekia-
báltak az ablakon: „Akinek van nagy jánya, hajtsa ki a gu-
lyára!”  
Amikor én még kislány voltam, általános iskolás éveimben 
még nem volt divat a jelmezkölcsönzés. Általában az anyu-
kák, nagymamák, szomszédok készítették a gyerekeknek a 
jelmezeket. Mint, ahogy nekem is. 
Egyszer hangjegyeket varrtak a ruhámra, kartonból készült 
cilinder került a fejemre, majd másik évben voltam margaré-
ta, és egyszer pedig fele menyasszony, fele vılegény egy 
személyben. Nekem nagy élmény volt, -díjazták is. Ma már 
úgy tudom, szerencsére nem zsőriznek. Nehéz összehasonlí-
tani a katicabogarat a tigrissel – a királylányt a boszorkány-
nyal. Az a fontos, hogy minden gyerek jól érezze magát a 
bırében. 
Gyermekként mindig nagy izgalommal vártuk a farsangi 
bált, nekünk felért egy riói karnevállal. Majd késıbb lánya-
immal is minden évben még óvodásak, iskolásak voltak vé-
gig mulatoztuk a farsangot. Milyen jelmezt öltsek fel? Mi 
legyek? Nagy móka volt, mikor nagyobbik lányom, Szandra 
egy hirtelen ötlettıl vezérelve szılıfürt szeretett volna lenni. 
A szılıszemeknek fel is fújtuk a sok zöld lufit, és kartonra 
helyeztük. Csak arra nem számítottunk, hogy a lufik néhány 
óra elteltével leeresztenek és olyan hihetetlen formát öltenek, 
hogy úgy aztán igazán nem lett volna ajánlatos megjelenni. 
Szóval a szılıfürt úgymond „nem jött be”. Elıszedtünk 
csörgıt, dobot, színes kendıket, és így végül cigánylány lett.  
Az is emlékezetes nekem, mikor kisebbik lányom, Hédike 
nagy vágya vált valóra, amikor varázsló jelmezbe öltözhe-
tett.  
Elızıleg sokszor megkérdezte:  
- De Anya!  Ugye igazi varázspálcám lesz? 
- Persze, hogy igazi! –(én magam csinálom, gondoltam ma-
gamban:) 
Majd elérkezett a bál ideje, beöltözött, és kérte a 
„varázspálcáját”, aztán eltőnt vele. Kisvártatva az én szolid, 
szerény kislányom megtáltosodva, sírva, ríva szaladt vissza 
hozzám és csípett, mart, harapott engem. Döbbentem próbál-
tam nyugtatni és kideríteni, hogy mi a baj, mi történt? Pont 
az volt a probléma, hogy nem történt semmi. 
- Anya! Ez nem is igazi varázspálca! Hát a nevetésemet nem 
tudtam visszafogni. Csak elképzelni tudom, mi történhetett a 
köztes idıben, amikor eltőnt a csodatárggyal. Talán elmond-
ta a varázsigét? „Csiribá, csiribú, hókusz, pókusz…? – és 
nem történt meg a csoda. İ sem emlékszik már rá, de mindig 
jót nevetünk, amikor erre visszaemlékezünk. 
Gondolom a jelenleg gyakorló anyukák, apukák is győjtik a 
hasonló mókás emlékeket.  
Február 18-án szombaton volt óvodánkban a farsangi mulat-
ság. Nagyon sok szép jelmez volt. Ördögök, angyalok, 
oroszlánok, dínók, tündérek, rendırök, katicák adtak egy-
másnak randevút, és jól megfértek egymás mellett. A két 
csoport kedves kis mősorral készült erre az alkalomra. A 
nagycsoport népi dalos, mozgásos játékot mutatott be. Azu-

tán egyenként bemutatkoztak név szerint.  
A büfé asztalnál az SzMK szülık szorgoskodtak. Sok finom-
ságot ajánlottak fel a szülık, ami értékesítésre került. A süte-
mény, üdítı és a becsületkassza bevételébıl az óvodás gye-
rekek év közben felmerülı kiadásait fedezik. Pl.: gyermek-
nap, kirándulás, ballagás stb.  
A meghívott hivatásos bohócok is tréfás mősorral próbálták 
a gyerekek jókedvét fokozni. Ezután kötetlenül táncolhattak, 
ugrálhattak a gyerekek. Gondolom estére kellemesen elfá-
radtak és nem kellett ıket ringatni.  

A mősor végeztével a szülık a dajkák segítségével elpakol-
tak, összetakarítottak. Köszönjük szépen segítségüket.  
 „Véget ért a móka mára, 
 Zárul az ovi mókatára…! 
Remélem, jól elijesztettük a telet, és most már jöhet a tavasz, 
és várjuk a jó idıt. 

Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
óvónı  

Farsangoltunk, farsangoltunk 
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Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alsó 
tag. 

Felsı 
tag. 

Össze-
sen 

Hiányzás nap/fı 2,15 2,73 2,3 1,65 1,8 1,82 3,45 3,47 2,2 2,64 2,42 

Magatartás átlag 4,75 4,7 4,7 4,77 4,55 4,5 4,3 4,51 4,73 4,47 4,6 

Szorgalom átlag 4,75 4,8 4,5 4 4 3,9 3,8 3,69 4,51 3,85 4,18 

Kitőnık 8 12 1 7 2 6 - 2 28 10 38 

Jelesek 3 6 5 1 3 1 2 1 15 7 22 

Felzárk. szorul/Elégt. kapott - - - - 1 - 2 - - 3 3 

Osztály átlag: 4,5 4,5 4,48 4,27 4,34 4 4 3,98 4,44 4,08 4,26 

- 50 éves az óvodánk, megemlékezı ünnepség (március 24.) 
- A leendı 1. o tanító néni látogatása az óvodában. Ismerkedés az iskolába menıkkel. (megbeszélés szerint) 
- Beiratkozás az iskolába (március 12.) 
- Április 12-én 18 órakor szülıi értekezlet a nagycsoportosoknak az óvodában 
- Kirándulás a Mátrába egyik csoporttársunk meghívására (április vége —Maci csoport) 
- Anyák napi ünnepség (május 6.) 
- Óvodai kirándulás az abonyi állatkertbe (május 16.) 
- Egészség hete az óvodában (május 21-24-ig) 
- Egésznapos gyermeknapi programok (május 25.) 
- Nagycsoportosok búcsúztatása (Június 01, házi ballagás, péntek de. 9 óra) 

- Ballagási ünnepség (Június 02.‚ szombat 16 óra, ebédlı) 

MESEVÁR ÓVODA 
2011-12-es tanév második féléves programjai  

Félévi eredmények 

Hírek  
 

Március 12. 8 és 16 óra között az 1. osztályosok beíratása 
Március 14.  10 óra, az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk a  

6. osztályosok mősorával. 
 
 
Március 24.  szombat munkanap ( pénteki órarend) 
Április 4.   szerda Nyuszi Kupa sportvetélkedı 
 
Tavaszi szünet:  április 5. (csütörtök) – április 10. (kedd) az elsı tanítási nap ápr. 11. 

(szerda) 

ISKOLA HÍREI 
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Karácsony elıtt pár nappal készült el a Jász Múzeum Alapít-
vány egyik könyvújdonsága a „ Vászoncselédtıl a vállalkozó 
nıig” címő mő.. Ennek a bemutatását dr. Selmeczi László 
régész, kistérségünk jó ismerıje tartotta a Jász Múzeumban. 
A könyv megjelenésének elızménye, hogy 2007-ben Jászbe-
rényben volt egy tudományos konferencia a „ Nı a Jászkun-
ság társadalmában” címmel. Ekkor a múzeum vállalta, hogy 
az elhangzott elıadásokat kötetbe szerkesztve kiadja. Erre 
most került sor. A 2007. évi elıadáson 27 elıadás hangzott 
el, és mind a 27 elıadás a jászkunsági nık életformájával, 
életvitelével foglalkozik. 
 Selmeczi László elmondta, hogy a Jászkunságról sok jelen-
tıs munka, kutatás, kiadvány készült már, de a  nık szerepé-
vel, helyzetével valójában nem foglalkoztak. Ez a konferncia 
kellett ahhoz, hogy ezt a területet a tudományos vizsgálat 

tárgyává tegyék. Már az is fontos üzenet, hogy a kötet 27 
szerzıje közül csak 10 a nı. A tanulmányok sokrétőek, a nıi 
szerepváltozás is jól kirajzolódik általuk. A „nık házastársi 
feladata” mellett a családi kötelezettségek , a gyermekneve-
lés is ott van, s az anyós -meny viszony is rejteget mindig 
furcsaságokat. A társadalom hatalmi viszonyaiban nyíltan 
nem vettek részt, azonban mindannyian tudjuk, hogy minden 
sikeres férfi mögött egy olyan feleség áll, amely a sikert 
nagyban befolyásolja. Az idıben haladva egészen a XXI. 
századig ívelnek a történetek, s a mai vállalkozó nı helyzete, 
szerepe, helytállása is megjelenik a kötetben. A szerzık kö-
zül 6 fı vett részt a könyvbemutatón, akik a hivatalos ismer-
tetı után dedikálták a könyveket. 

Nagy Albert 
jászkapitány 

A természet éledése lassú és lágy, mint a simogató 
anyai kéz. Nem melegedik fel egyszerre, mert 
elpusztítana mindent, hiszen a fák magukban 
hordják még a téli dermedést.  
Ha felsüt a nap az erdı mélyén, mintha a 
tavasz orgonája szólalna meg. A napsütöt-
te erdı fölött reszketni kezd a levegı, 
amelynek érintésétıl elindulnak a nedvek 
a fákban, és az alvó rügyek duzzadtak 
lesznek, mint az élet ígérete.  
Minden reggel fényesebb a nap, minden 
reggel jobban tele van muzsikával az erdı.  A 
fák már zöldben pompáznak, az utakat benıtte a 
fő, és száll a dal, készülnek a fészkek, — millió új 
élet lüktet a csirák és szívek mélyén.  
A március meghozza a tavaszt!  De nekünk, 
magyaroknak a tavasz nemcsak a természet 
megújulását j  elenti: összeforrt a szabadság 
eszméjével. 1848. március 15. történelmünk 
legszebb forradalmi tavasza.  
Azon a márciusi reggelen egy csoport fiatal 
indult sietısen a közeli egyetem felé. Arcukba 

havas esıt vert a szél.  Hányan voltak? Negy-
venen? nyolcvanan? — Nem tudjuk ponto-

san. Maroknyi fegyvertelen csapat, — 
nem kiabáltak, nem énekeltek — mégis 
amerre elhaladtak, kinyíltak az abla-
kok. Itt is, ott is lelépett valaki a járdá-
ról, és csatlakozott a menethez. Elöl 
egy nyurga, barna arcú fiatalember 
haladt szigorú, elszánt tekintettel. Pe-

tıfi Sándor volt.  
Mentek, hogy talpra állítsák a pesti nép 

ezreit — kiverekedjék a magyar szabadsá-
got — vagy meghaljanak érte.  

Ezeknek a törekvéseknek és a megvalósult vív-
mányoknak mi, ma élı nemzedékek vagyunk 
az örökösei és a folytatói is.  
Március — a tavasz elsı hónapja. A tavasz 
hangjai álmaink, céljaink magvalósítására 
hívnak. De figyelmeztetnek, hogy emlékez-
zünk elıdeinkre, és arra is, hogy a jövı ér-
dekében tegyük gazdagabbá, szebbé, boldo-

gabbá jelenünket!  

Március 15. ünnepe 

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,  „Vannak napok, melyek nem szállnak el,  „Vannak napok, melyek nem szállnak el,  „Vannak napok, melyek nem szállnak el,      
 De az idık végéig megmaradnak,  De az idık végéig megmaradnak,  De az idık végéig megmaradnak,  De az idık végéig megmaradnak,     
Mint csillagok ragyognak boldogan, Mint csillagok ragyognak boldogan, Mint csillagok ragyognak boldogan, Mint csillagok ragyognak boldogan,     
S fényt szórnak minden születı tavasznak.”S fényt szórnak minden születı tavasznak.”S fényt szórnak minden születı tavasznak.”S fényt szórnak minden születı tavasznak.”    

 HÍREK 

Konkoly Béláné 
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2012. január 17-én töltötte Sass András bácsi 90. születés-
napját. Ebbıl az alkalomból Szőcs Lajos polgármester és 
dr. Fehérváry Mária jegyzını egy gyönyörő fenyı zöld 
mappát adott át az ünnepeltnek. A mappa tartalma nagy 
meglepetést szerzett Bandi bácsinak, mivel a feladója és a 
levél aláírója Orbán Viktor, Magyarország miniszterel-
nöke volt. Ebben a kormány nevében írja: ”kifejezzük a 
szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. 
Ebbıl az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget 
és további boldog éveket.” Olvasóink nevében is szeretet-
tel köszöntjük Bandi bácsit és feltesszük a szokott kér-
dést:  
„ Hogy tetszik lenni?” 
 
Természetesen nagyon megle-
pıdtem és meghatódtam. Örül-
tem a látogatóimnak, és a mi-
niszterelnöki figyelmességnek. 
Nagyon jól esett, mert a kilenc-
ven év nem volt könnyő szá-
momra. 9éves voltam, amikor 
édesanyánk meghalt, egy év 
múlva pedig apánk is, aki halála 
elıtt a mostohánkra hagyott 
mindent. Így hármunknak test-
véreimmel nem maradt más, 
csak a cselédsors. Kegyetlen 
idık jöttek. Hol itt, hol ott szol-
gáltam. Testvéreim hasonlóan 
jártak. Utána jött a háború, fran-
cia fogság, és három év után 
tértem haza. Ez volt életem 
egyik legboldogabb szakasza, 
hiszen élve, egészségesen kerül-
tem vissza. Újra cseléd lettem 
itt Boldogházán, igyekeztem 
szorgalmasan dolgozni, és a 
kapott bért elkezdtem győjtöget-
ni. Megvettem a telket, ahol 
most a házam áll. Lassan győlt 
az építıanyag is, és építkezni 
kezdtem. Közben Szolnokra 
mentem dolgozni, ahol az építı-
iparban kaptam munkát, Itt is-
merkedtem meg a feleségem-
mel, Mártival, aki zsámboki 
lány volt. A vonaton együtt 
utaztunk, és egyszer megmutat-
tam neki az épülı házamat. A 
következı alkalommal mond-
tam, szálljon le, és közelebbrıl 
is nézze meg…1950-ben esküd-
tünk meg,’54-ben és ’56-ban 
születettek meg fiaink:Bandi és Tibi. İk Szolnokon laknak. 
Négy unokám van, és két dédunokám. Sajnos feleségem több 
éve meghalt, egyedül vagyok. Gyermekeim hétvégén jönnek, 
és sokat segítenek. 
Bandi bácsit én a községi építı brigádban ismertem meg. 

Mindig csodáltam a parkban végzett munkáját. Hol ta-
nulta ezt? 
Az élet tanított meg rá. Amint már mondtam, életemben sok 
mindent csináltam. 18 évig voltam a közútnál, majd Bazsó 
Miklósné és Mizsei István javaslatára a tanácshoz jöttem 
dolgozni. Az összes vízvezetéket mi fektettük le, a postát, a 
sok járdát, a tsz-ben a nagy mőhelyt, a falu szélén-a focipá-
lyával szemben-a raktárépületet mind mi építettük. Emellett 
nekem jutott tavasszal a palánták nevelése, majd a kiültetése, 
a virágágyások gondozása. 
A régi munkatársak közül kivel tartja a kapcsolatot? 
Sajnos az, hogy 90 éves vagyok azt is jelenti, hogy sokan 
meghaltak már közülük, és akik még megvagyunk, beteges-

kedünk. A legjobb barátom, 
Matók Pali is meghalt már. A jó 
idıben én is kimegyek az utcára, 
elmegyek az ebédért, és akkor 
több ismerıssel találkozom. Jókat 
beszélgetünk Sass Péterrel és Mu-
hari Mihállyal. Most télen 
Babinyecz Katika hozza az ebé-
det, és vele szoktam beszélgetni. 
Nagyon kedves fiatalasszony, jó 
hogy megkaptam ezt a segítséget. 
Azt mondta, hogy kilenc ember-
nek viszi még az ebédet. 
Hogyan telnek a hosszú téli na-
pok? 
Nagyon unalmasan. Elolvasom a 
Szabad Földet, megnézem a hír-
adót, bekészítem a tüzelıt, be-
gyújtok a csempekályhába, havat 
söprök. Jobban szeretem, amikor a 
kertben dolgozhatok, bár egyre 
nehezebb a munka. Körülbelül 
500 tıke szılım van, amit met-
szeni, permetezni, gondozni, ka-
pálni kell. Segítség kellene, de jó 
napszámost nem könnyő találni, a 
gyermekeimet pedig nem akarom 
tovább terhelni. Szilvafáim is van-
nak, ezeket is nagyon szeretem, 
mert biztosítják a jó pálinka alap-
ját. 
Meg is kóstolja Bandi bácsi? 
Hát, ebéd elıtt szoktam nyelni 
egyet. 
Talán ez is titka a hosszú élet-
nek? 
Én mást gondolok. Egész életem-
ben keményen dolgoztam, mozog-
tam. Nem dohányoztam, és az 
alkoholt is kerültem. És nagyon 

fontos, hogy mindig legyen feladata az embernek! 
Nagyon jó egészséget kívánunk Bandi bácsinak, hogy a 
szılıtıkék sokáig érezhessék szorgos kezének munká-
ját,és mi pedig gyönyörködhessünk gondozott kertjének 
szépségében. 

Zrupkó Ferencné 
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Dr. Fehérváry Mária 

HÍREK 

Beszélgetés községünk fiataljaival 

Kövér Margit - ahogy többen 
ismerjük Mici – már körülbelül 
öt éve nem él a településen és 
sajnos ritkán tud hazautazni a 
szüleihez. Édesanyja Kövér 
Istvánné Margitka az iskola-
konyháról ment nyugdíjba, édes-
apja Kövér István pedig Szolno-
kon a MÁV jármőjavítójában 
dolgozott. Mindkét szülı tevéke-
nyen éli a nyugdíjas napjait, 
édesanyja a nemrég megalakult 
felnıtt kórusban énekel, édesap-
ja pedig a helyi Egyház Tanács 
tagja. 
 
Kedves Mici! Mesélj, kérlek hol tanultál tovább az általá-
nos iskolát követıen. 
A Liska gimnáziumi részén érettségiztem Jászberényben, 
ahol OKJ számítógépes végzettséget is szereztem. A pálya-
választás során fontos szempont volt, hogy a választott felsı-
oktatási intézmény ne legyen nagyon távol, és gazdasági 
tantárgyakat oktassanak. Így esett a választásom a gödöllıi 
egyetem gazdasági agrármérnök, HR (humán erıforrás me-
nedzsment) szakára. Ez idı alatt kollégista voltam, és csak 
hétvégenként utaztam haza.  
Mikor költöztél a fıvárosba? 
Öt éve költöztem fel Budapestre. Sok elınye, de igazából 
még több hátránya volt annak, hogy a fıvárosban éltem. 
Születésem óta vidéken éltem, így furcsa volt számomra 
megszokni a fıváros zaját, közlekedését és rossz levegıjét. 
Két év után úgy döntöttem, hogy inkább egy csendesebb 
külvárosba költözöm közel Budapesthez. Így esett a válasz-
tásom Pécelre, ami már kicsit jobban emlékeztet Boldoghá-
zára. Szeretek itt élni, nagyon szép, nyugodt környék, renge-
teg zöld területtel és kiváló infrastruktúrával rendelkezik. 
Hol helyezkedtél el az egyetem elvégzését követıen és hol 
dolgozol most?  
Az egyetem befejezése után közvetlenül egy munkaerı köl-
csönzéssel és közvetítéssel foglalkozó cégnél helyezkedtem 
el, mint toborzási munkatárs. A feladatunk az volt, hogy a 
minket megbízó vállalkozásoknak az általuk meghatározott 
feltételek alapján kiválasszuk a legmegfelelıbb munkaerıt. 
Itt 2 évig dolgoztam, amikor a cég átalakult, és úgy éreztem 
eljött az ideje a váltásnak. Ezt követıen egy budai kórházban 
kezdtem el dolgozni személyügyi munkatársként, ahol elsı-
sorban orvos pályázatok kiírásért és lebonyolításáért voltam 
felelıs. Sajnos nem igazán éreztem jól magam ebben a mun-
kakörben, mivel ez egy sokkal adminisztratívabb és kevésbé 
változatos munka volt számomra. 
Fél év után jelentkeztem a mostani munkahelyemre, mely 
nagyon jó választásnak bizonyult.  
Már több mint két éve dolgozom HR munkatársként egy 
bank automaták gyártásával és forgalmazásával foglalkozó 
amerikai székhelyő gyár magyarországi leányvállalatánál. A 
hazai gyár 2006 óta üzemel Gyálon, és körülbelül 150-180 
fıs dolgozói létszámmal mőködik. 
Büszkén mondhatom, hogy a cégen belül 2011-ben én lettem 
az Év Dolgozója, melyet az egyéni teljesítményértékelési 
rendszer kidolgozásáért és bevezetésért kaptam. Az általam 
kidolgozott rendszer annyira sikeresnek bizonyult, hogy a 
többi külföldi gyárban is az idei évtıl kezdıdıen be fogják 
vezetni. 

Mi a feladatod pontosan? 
A munkaköröm meglehetısen összetett: céges rendezvények 
szervezése; tréningek és oktatások elıkészítése, illetve meg-
tartása; cafeteria rendszer kialakítása, fenntartása; bérpapí-
rok, utalványok kiadása, jelenléti ívek vezetése, 
idıadatfelelısök koordinálása; munkaruházat, védıfelszere-
lés megrendelése, kiadása; HR folyamatok fejlesztése és 
javítása; interjúztatás, kiválasztás és még sorolhatnám… 
Nagyon szereted a jelenlegi munkádat. Minek köszönhetı 
ez? 
A munkahelyem egy nagy gyártási csarnok, melynek egyik 
végében helyezkednek el az irodák, így munkaközben az 
egész gyártási folyamatot láthatjuk. Nagyon örülök, hogy itt 
dolgozhatok, mert érzem, hogy megbecsülnek és számítanak 
a munkámra. 
Vállalatunk a tavalyi év során sikeresen pályázott egészség-
fejlesztésre (TÁMOP), melynek keretén belül egészségnapo-
kat szerveztünk, ahol vérnyomás- és vércukorszint mérésen, 
valamint az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcso-
latos tanácsadáson és elıadásokon vehettek részt cégünk 
munkatársa. Ennek eredményeképpen pedig hetente egyszer 
ingyenesen járhatunk zumbára és akár focira is. 
Mivel töltöd a szabadidıdet? 
Szabadidım kevés van, de amikor jut idım a kikapcsolódás-
ra, akkor salsa és bachata tánctanfolyamra járok, valamint 
angolt tanulok, hogy szinten tartsam a nyelvtudásomat, mi-
vel amerikai cég lévén, a tulajdonosokkal és a többi gyárral 
is angol nyelven tartjuk a kapcsolatot. 
Sajnos ritkán tudok hazalátogatni, körülbelül havonta egy-
szer vagy kétszer. Amikor Boldogházán vagyok, szüleim 
mindig összegyőjtik a Boldogházi Hírek legfrissebb számait 
olvasgatni, illetve a falu honlapját is szoktam nézegetni, hi-
szen a szívem még mindig hazahúz, a munka azonban Buda-
pest környékén tart. Szerettem volna a környéken elhelyez-
kedni, de a közelben sajnos nem volt lehetıségem, így kény-
telen voltam elköltözni. 
Sokat állás interjúztattál már. Mondanál pár jó tanácsot a 
munkakeresıknek, mire figyeljenek, amikor interjúra men-
nek. 
A véleményem és tapasztalatom szerint az elsı és legfonto-
sabb, hogy fel kell készülni a cégbıl, intézménybıl ahova 
interjúra megyünk. Például, hogy mivel foglalkoznak, mit 
gyártanak, mi a profiljuk. Lényeges, hogy legyünk érdeklı-
dıek, magabiztosak, céltudatosak és határozattak. Legyenek 
elképzeléseink azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk elér-
ni, hová szeretnénk eljutni, állítsunk fel magunknak egy kar-
riertervet. Legyünk tisztában az adott munkakörrel, hogy 

milyen feladatokat rejt magában. 
Külsıleg pedig a leglényegesebb, 
hogy legyünk ápoltak, és öltöz-
zünk a munkakörhöz megfelelı-
en. 
 
Kedves Mici! Köszönöm szépen, 
hogy meséltél egy kicsit magad-
ról. Köszönjük a jó tanácsokat, 
és remélem még többször is Te 
leszel az Év Dolgozója! 
 

Hivatása ... 

Az  Év Dolgozója kitüntetés 
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Az én hobbim  
a fotózás  

  Beszélgetés Babinyecz Jánossal 
 
  Aki "lapozni" szokta Jászboldogháza honlap-
ját, gyakran találkozik a neveddel, ahol 
vagy értesítést, hírt adsz közzé, vagy a 
galériába teszed fel legújabb képeidet a 
különbözı rendezvényekrıl, esemé-
nyekrıl. A polgárırök pedig Neked 
köszönhetik a jubileumi kiadványban 
megjelent, nagyon igényesen elkészí-
tett tablót. 
 
  -Mikor kezdtél a fotózás iránt ér-
deklıdni? 
  -Az már olyan régen volt, hogy 
szinte el is felejtettem, de talán ti-
zenéves koromban. Mint sok min-
den másban, az internet elterjedése 
ebben is nagy segítség, manapság 
az érdeklıdık rengeteg informá-
cióhoz, útmutatáshoz, szakiroda-
lomhoz, ötlethez juthatnak, így 
természetesen én is. Nagy érdek-
lıdéssel olvasom a fórumokat, szakirodalmat, ma már nem 
csak a nyomtatott szakkönyvekre lehet hagyatkozni, nap 
mint nap találhatok újabb, érdekes cikket. 
  -Emlékszel az elsı gépedre, és az elsı felvételedre? 
  -Még általános iskolás koromban kaptam az elsı gépe-
met, természetesen még analóg, filmes kivitelben. Sıt a 
fekete-fehér negatívokat elı is hívtam. Késıbb aztán tükör-
reflexes gépre váltottam, de természetesen még ez is filmes 
volt. Az elsı felvételre már nem emlékszem, de osztályki-
rándulások, családi események során mindig használatban 
volt, számos mappa ırzi ezeket, de gondolom így van ez 
máshol is. 
 
  Ma már ezen igencsak túlhaladott a technika és az inter-
net korában szinte azonnal szükség van az elkészült fotók-
ra, nem lehet heteket várni a kidolgozásra. Így aztán szert 
tettem egy kompakt digitális gépre, majd utóbb ebbıl is 
egy tükörreflexes masina került a táskába. Habár a techni-
ka digitális, de egy kép elkészítése általában nem ér véget 
az exponálógomb lenyomásával. A képek számítógépre 
töltése után ki kell válogatni a kevésbé (vagy egyáltalán 
nem..) sikerült képeket illetve szükség szerint számos kor-
rekciót, vágást, netán effektezést végrehajtani. 
 
  Itt kell megjegyeznem, hogy a digitális korszak bekö-
szöntével ma már mindenki készíthet fotókat, bárhol, bár-
mikor és fıképp bármennyit. Fıleg ez utóbbi az, ami ma-
gában hordozza a minıség javulásának lehetıségét éppúgy, 
mint az ellenkezıjét. Néha a kevesebb több - idézhetném 
az ismert mondást. Az ismert közösségi oldal fotóit nézve, 
sokszor az az érzésem, hogy "alkotók" érdeklıdése, odafi-
gyelése teljesen hiányzik, számtalan rettenetes képet látha-
tunk, portrékat háttérben szennyessel, démoni vörös sze-
meket, lejtıs vízfelületeket. Bár ez utóbbi a vízisí iránt 
érdeklıdıket biztosan lázba hozza :) 

  -Van kedvenc témád? 
  -Nincs konkrét kedvenc. Szoktam 

fotózni a tájképtıl az esküvın át a 
sporteseményig mindenfélét. Min-

den témának megvan a maga 
elınye és hátránya is. A táj elég 
türelmes és lassan változik, bár 

néha nagyon résen kell lenni. 
Gondolok itt pl. a szalmabálás kép 
(a jászboldogházi honlap felsı ré-
szén) elkészülésére, mert egyik 
nap még nem volt bálázva, két 
nappal késıbb meg már el is 
vitték a bálákat, de a szivárvány 
sem várt túl sokáig a falu fe-
lett. A bálok, rendezvények és 

fıképp az esküvık pedig sok 
egyedi pillanatot tartogatnak, me-

lyekbıl igyekezni kell elkapni minél többet 
úgy, hogy tükrözzék a hangulatot. Itt a legna-
gyobb ellenfél a fény hiánya, mert a fotó szó-
nál a magyar nyelv sokkal inkább kifejezi a 
dolog lényegét: Fénykép. Ugyanaz a téma egé-
szen mást ad vissza eltérı fényviszonyok kö-
zött, a fények színe pedig teljesen más dimen-
zióba helyezi a képek hangulatát éppúgy, 
mint az emberekét. 

  -A galériában megjelent képeidet szemlélve megálla-
píthatjuk, nagyon szereted a vidám, ifjú arcokat, jól 
elkapod a huncut pillanatokat. Nem gondoltál még ar-
ra, hogy ezekbıl egy kiállítást lehetne létrehozni? 
  -Igyekszem az önként fotózkodó embereket éppúgy meg-
örökíteni, mint az elcsípett pillanatokat, hiszen ezek az 
alkalmak nem a mőtermi pózolásról, hanem a történésrıl 
szólnak. Talán így lehet a legjobban visszaadni egy ese-
mény hangulatát. A kérdésben foglalt kiállítás tulajdonkép-
pen meg is valósult, hiszen a képek az interneten mind 
megtalálhatóak. Több, a rendezvények alkalmával ide láto-
gató vendég érdeklıdik, hol is lehet majd megnézni a ké-
peket, sajnos nem mindenütt megszokott, hogy a település 
honlapján minden fontosabb rendezvényrıl galériát talál-
nak. Egy-egy esemény után szinte megugrik a honlap láto-
gatottsága, ma már a helyi lakosság megszokta, sıt várja a 
képes beszámolókat, ha netán késik a képek feltöltése, ak-
kor pedig érdeklıdnek. De érdekes lehet mindenkinek 
visszanézni a 2-3-4 évvel ezelıtti képeket, arcokat, pillana-
tokat is. 
  -A fényképezésen túl van más hobbid is? 
  -Szabadidımben olvasok, tévét nézek vagy az internetet 
böngészve találok valami érdekes olvasnivalót, legyen az 
akár a fotózással, vagy bármi mással kapcsolatos, de lehe-
tıség szerint sportolni is szoktam, vagy valamilyen elekt-
ronikus csecsebecsével bíbelıdök, ami nem feltétlen mun-
ka, de ahhoz valamilyen szálon kapcsolódik. 
 
  János!Köszönöm a beszélgetést,és további sok sikert 
kívánok hobbidhoz. Természetesen olvasóinkkal együtt 
várjuk további felvételeidet,ehhez jó témákat és fényvi-
szonyokat  kívánunk! 

 
Zrupkó Ferencné 
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Így farsang táján eszembe jutnak fiatalságom farsangi szoká-
sai. Ilyen a „bakfazék” dobás.  A bakfazekat  azok a lányok 
kapták akik még pártában voltak (nem volt párkapcsolatuk) 
vagy a fiúk neheztelését érdemelték ki. A bakfazékdobás 
ideje farsang utolsó napjára, farsang kedden este történt. 
Erre a farsangi bál után (mely vasárnap volt) adódott a fiúk-
nak alkalom. Az eseményre már korábban készültünk, mert 
a bakfazékba olyan elhasznált anyagok kerültek melyek már 
nem voltak jók semmire. Ilyenek voltak: törött befıttes 
üveg, lyukas lábas, fazék, tepsi, elkopott ekevas, törött cse-
rép stb. minden olyan anyagok, amelyek a földhözvágás után 
csörögtek-csattogtak. Ezeket az anyagokat egy nagyobb 
edénybe raktuk, és este mikor a család bevonult a szobába, 
akkor kezdıdött a ténykedésünk. A bakfazékdobást csopor-
tosan végeztük. Mi, akikrıl írok, tanyán laktunk, és a tanyasi 
lányokat „látogattuk „meg. A tanyákon nem volt kerítés, 
viszont voltak kutyák, általában 2 db 
melyek nappal láncra voltak kötve, és 
éjszaka voltak szabadon eresztve. Ezek 
a kutyák elég támadó jellegőek voltak, 
és ha közeledtünk a tanyához, akkor 
támadtak, és ugatásukkal jelezték a 
háziaknak, hogy idegen közeleg. Ezt 
úgy küszöböltük ki, hogy két csoportra 
oszlottunk. A csoport egyik fele a ku-
tyákat kicsalta a tanyákból a dőlıút 
felé, a másik része a csoportnak elbúj-
va valamelyik épület mögött várta az 
alkalmas pillanatot a bedobásra. De 
tudni kell azt is, hogy mikor késı este 
a  kutyák elkezdtek ugatni, a gazda 
kijött a lakásból, hogy miért ugat a 
kutya. Mikor meggyızıdött arról, 
hogy valakik mennek az úton és azokat 
kíséri a kutya, akkor bevonult nyugod-
tan a lakásba, bekapcsolta a nagyajtót. 
Ezután mi, akik megbújva ott voltunk a 
ház közelében, a bejárati ajtóhoz sza-
ladtunk, és odavágtuk a küszöb elé a 
sok ócskaságot. A lényeg az volt, hogy 
minél nagyobb „durranás” legyen. 
Amikor ez megtörtént, azonnal futás-
nak eredtünk, s a két csapat a határban 
találkozott, s folytattuk utunkat a következı lányosházhoz. 
Ezen az estén 2-3 lányosházat tudtunk meglátogatni.. Én a 
tanyasi gyakorlatot írtam le, falun, városon  ahol kerítés vet-
te körül a házakat, nem tudom, hogy ott hogyan oldották 
meg.  Ez a szokás a „bakfazékolás” az 1960-as évek elejére 
teljesen kiment a szokásból. 

******* 
A farsang a bálozás idıszaka.  Így volt ez régen is, de olyan 
sok bál nem volt, mint mostanában. Éves szinten az alábbi 
idıpontokban voltak szórakozási lehetıségeink: 
          Farsangvasárnap  farsangi bál 
          Húsvétvasárnap  húsvéti bál 
          Búcsúkor   búcsúi bál 
          Szeptemberben  szüreti bál 
          Októberben  regruta bál (sorkatonai szolgálat 

elıtt álló fiatalok bálja) 
          Karácsonykor  karácsonyi bál 
Ezen kívül még a tápiói és a csíkosi búcsúkor volt az iskolá-
ban vagy az olvasókörben báli rendezvény. A bál helye ak-

kor még az Üveges -féle nagyteremben volt megtartva. Ez a 
terem volt a filmvetítés helye (mozi), a tánciskola is ott volt 
tartva, a falugyőlés és a színjátszó körök is ott adták elı sze-
repeiket. Ebben a teremben nagy emelt színpad volt, 
elhúzhatós függönyökkel, ahol győléseken az elnökség fog-
lalt helyet, táncmulatság esetén pedig a zenekar onnan szol-
gáltatta a talpalávalót. A táncmulatságra a terem át lett ren-
dezve. A mozi székeit körberakták a fal mellett, és a szaba-
don maradt terület volt a táncparkett. Az ülıhelyek és a szé-
kek elhelyezése azért volt lényeges, mert akkor a leányok 
(akár volt párkapcsolatuk, akár nem) csak szülıi felügyelet-
tel jöhettek a bálba, és a kísérık (az anyukák) azon foglaltak 
helyet, és onnan óvták a leányukat. Közlekedni akkor még 
gyalog lehetett és mire a Tápióból, a Csíkosból vagy 
Sóshidáról beballagtak a dőlıúton vagy a vasút mellett elég-
gé elfáradtak. Mikor megérkeztek a bálterembe, a lányok 

cipıt, csizmát cseréltek és a Kedves mama 
elıtt állva várták, hogy felkérjék ıket tán-
colni. Ez általában be is következett, de 
akiknek nem jött össze, hogy táncba vi-
gyék azok árulták a „petrezselymet”, ami 
rájuk nézve blamás volt. A fiúk a bálterem 
közepén csoportosultak, és onnan válasz-
tották ki, hogy kivel fognak táncolni. A 
lányok ezt a csoportosulást nevezték a 
„majmok szigetének” A táncolásnak meg-
voltak a szigorú szabályai. Ha már táncoló 
lányt akart a fiú felkérni, akkor odalépett a 
táncoló párhoz, meghajolt és megkérdezte 
a lányt, hogy „szabad egy táncra”. A lá-
nyok általában igent mondtak és a korábbi 
táncosnak megköszönték a táncot. A lekért 
lányt az elızı táncos nem kérhette vissza a 
lekérıtıl, mert ez galibát (nézeteltérést) 
okozott volna. Ha mindenképpen vissza 
akarta szerezni a korábbi táncosát, megkért 
egy „szabadon lévı” fiút, hogy kérje le a 
lányt, és akkor már mehetett újra táncolni. 
Ritkán, de olyan is elıfordult, hogy a lányt 
nem kérték le a fiútól, a fiú megunta a tán-
colást, és a leányzót faképnél hagyta, vagy 
jobb esetben odakísérte az anyukájához 
megköszönve neki az eddigi táncot. Ez 

nagyon kellemetlen volt lány részére. Még ritkábban, de 
olyan is elıfordult, hogy a lány hagyta ott a fiút tánc közben. 
Az ilyen esetbıl egész életre szóló harag lett a fiú részérıl. 
A zenekar a talpalávalót folyamatosan szolgáltatta, csak 
éjfélkor tartottak hosszabb szünetet. Ekkor a táncosok a le-
ány anyukájához mentek, aki otthonról hozott süteménnyel 
kínálta meg leányának táncosát.  Ezek a bálok  a párkapcso-
latok kialakulásának is jelentıs helyei voltak. Az ott szerzett 
ismeretség alapján a fiú megkérdezte a lányt, hogy 
„hazakísérhetlek-e a bálból”. Errıl a lány nyilatkozott, és ha 
a fiú számára kedvezı volt a válasz, akkor még az anyukától 
is engedélyt kellett kérni a hazakísérésre. A válasz általában 
igen volt. Ez ugye jól hangzik, de ha egy sóshidai fiú egy 
tápiói vagy csíkosi kislányt akart hazakísérni, akkor a bálból 
leballagni a Csíkosba, vagy a Tápióba és onnan vissza 
Sóshidára. Nem könnyő dolgok voltak ezek. A fiúnak akkor 
is meg kellett szenvedni a széplány kegyeiért. 
Valahogy így volt, ha régen is volt. 

Nagy Albert 

Régen volt, hogy is volt?  

HAGYOMÁNYOK 
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 Közeledik a tavasz, de számos veszély fenye-
get minket így is. Hiszen melegbıl-hidegbe, hidegbıl-
melegbe megyünk. Kabátot vékonyabbra cseréljük, 
letesszük a sálat, sapkát és azon vesszük észre magun-
kat, hogy köhögünk, fáj a fejünk, lázasak vagyunk, ka-
par a torkunk. Sıt számos vírus és baktériumnak ked-
vez ez az idıjárás így könnyebben leszünk influenzá-
sak is. Ám nem kell egybıl a gyógyszeres doboz után 
nyúlni, sokat segíthetnek a gyógynövények is, de a 
megelızés is nagyon fontos, amit bevihetünk gyü-
mölcs, zöldség vagy tabletta segítségével. A külföldi 
gyümölcsök sajnos már nem tartalmaznak annyi vita-
mint, mint kellene, de hazai zöldségeinkkel tökéletesen 
tudjuk fedezni ıket. Például a cékla, savanyú káposzta 
fogyasztásával. 
 
Tavaszi fáradtság 
Ez nem igazán betegség, az emberi szervezet vitamin-, 
energiaraktárai a hosszú tél folyamán kimerülnek a 
pótlásuk nem megfelelı, és egyszerően fáradtabbak, 
ingerültebbek, kimerültebbek leszünk. Ezeket fokoz-
hatja a fronthatás is. 
Ajánlott: 
Vitaminok ásványi anyagok bevitele, fıleg a C-vitamin 
mennyiség növelése. Ne féljünk ez a vitamin, vízben 
oldódó vitamin, így túlzott bevitel nem lehetséges. A 
felesleg távozik a szervezetünkbıl. 
Amint az idı jobbra fordul, töltsünk minél több idıt a 
szabadban is, a rendszeres testmozgás sokat segíthet. 
 
Torokfájás, torokgyulladás 
Kapar, ég, fáj a torok, köhögés, levertség, fáradékony-
ság, hıemelkedés. 
Probléma ilyenkor, hogy a torok nyálkahártyája be-
gyulladt, vírus vagy baktériumfertızés, hideg, száraz 
levegı következtében. Sokszor bevezetıje komolyabb 
fertızéseknek, így ajánlatos a kezelést korán kezdeni és 
az immunrendszert erısíteni. 
Ajánlott gyógynövények lehetnek: 
Ánizs, Közönséges borostyán, Borsikafő, Eukaliptusz, 
Kislevelő hárs, Mezei iringó, Szöszös ökörfarkkóró… 

 
 
Meghőlés, légúti fertızések 
Gyengeség, levertség, didergés, izomfájdalom, légúti 
gyulladás, orrváladék, köhögés, tüsszögés. 
Probléma ilyenkor, vírusfertızés, ami baktériumfertı-
zéssel társulhat. Immunrendszer legyengül a túlzott 
környezeti hımérséklet (hideg-meleg), szervezeti gyen-
geség, szennyezett levegı, kimerültség, mozgás, - vita-
min, - ásványianyag hiány esetén. 
Ha a megfázás magas lázzal jár és a panaszok nem 
enyhülnek, kérjünk orvosi segítséget! 

Ajánlott gyógynövények lehetnek: 
Fekete bodza, Borsmenta, Csipkebogyó, Eukaliptusz, 
Fekete retek, Fodormenta, Fokhagyma… 
 
Köhögés 
Megjelenhet váladékürüléssel együtt vagy anélkül je-
lentkezı köhögés. 
Probléma ilyenkor, a légzıszervek irritációja, nyálka-
hártyák gyulladása, idegen test a légutakban, dohány-
zás, száraz szennyezett levegı. 
Figyeljünk, ha a köhögés magas lázzal vagy állandó 
hıemelkedéssel jár, illetve ha nem kísérik légúti fertı-
zésre utaló jellegzetes tünetek, és nem reagál a nyálka-
oldó-gyulladáscsökkentı kezelésre, haladéktalanul or-
voshoz kell fordulni! 
Ajánlott gyógynövények lehetnek: 
Ánizs, Bazsalikom, Fekete bodza, Borostyán, Borsmen-
ta, Fekete retek, Fodormenta, Lándzsás útifő 
 
Fülfájás 
Probléma ilyenkor a középfülgyulladás okozta fertızés, 
mely magas lázzal, fájdalommal, halláscsökkenéssel 
jár. Majd pedig kifakad: gennyes, nyálkás váladék jön 
belıle. Forduljunk a kezdet kezdetén orvoshoz. Amíg a 
genny meg nem indul, tehetünk rá meleg pakolást, ha 
már megindult, hősíthetjük káposztalevél-pakolással. A 
fájdalom enyhítésére (a genny mielıbbi kitisztítására) 
jó módszer, ha enyhén fölmelegített vöröshagyma-
pakolást teszünk a fejünkre. 
Itt fontos megjegyezni, hogy a középfül a fülkürtın 
keresztül kapcsolatban áll a garattal. A gyulladás kez-
detén vagy okaként a fülkürt nyálkahártyája megduz-
zad, és ez rontja az ürülést. Így ha az orvos nem fül, 
hanem orrcseppet ír fel, ne lepıdjünk meg. Az orr-
cseppnek is van természetes alternatívája. Készíthetünk 
orrcseppet kristálysó és grapefruit mag olaj felhaszná-
lásával. A só nem csak fertıtlenít, de a duzzadt csök-
kentésében is szerepet játszik. 

Tavaszi betegségek 

 HÍREK  

Szendrei Péter 
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   Községünket gyakran emlegetjük fiatal településként, hi-
szen csak 1946-tól vált önállóvá Jászberénytıl. A régészeti 
leletek azonban arról tanúskodnak, hogy már a jóval a jászok 
betelepülése elıtt is éltek itt emberek. Vajon kik voltak ık, s 
milyen üzeneteket hagytak ránk fennmaradt emlékeikben? 
 
 A  Tetemház titkai 
   A Csíkos-kutyinai határrészen, a Zagyva mellett egy domb 
emelkedett, amit a helyiek a Tetemháznak neveztek. Az itt 
talált sok emberi csontmaradványokról kapta ezt a nevet, 
melyek a Zagyva sodrásának nyomán folyamatosan kerültek 
a felszínre. Amikor a 19. században a lakosok száma 
megnövekedett, maguk is kezdtek ide temetkezni, hiszen 
Jászberény temetıje távol volt, s ısszel és tavasszal az útvi-
szonyok miatt megközelíthetetlenné vált.  Oláh István, kislá-
nya halálakor egy nagy kıkeresztet is állított emlékére a 
dombon. 
   A Tetemház hosszú évszázadokon át ırizte titkait, mígnem 
1893 márciusában egy jászberényi városi kiküldött érkezett a 
Csíkosba, hogy a tavaszi árvíz során keletkezett károkat és a 
mentési munkálatokat ellenırizze. Csónakkal járta körül a 
vidéket társával, s miután útjuk során csupán Oláh István 
tanyája emelkedett ki a víztükörbıl, betértek ide. A berényi 
kiküldött a polihisztornak is nevezhetı Hild Viktor volt, aki 
igen széles érdeklıdési körrel és rendkívüli mőveltséggel 
rendelkezett. Régészeti, ıslénytani, és történeti győjteményé-
vel, értékes magánkönyvtárával késıbb ı 
teremtette meg a szolnoki könyvtár és 
múzeum alapjait.  
   Nem csoda hát, hogy a tanyába érve 
felfigyelt a ház elıtt lévı szabályos csi-
szolt kıre, amit padnak használtak. A 
háziak - látva érdeklıdését - készségesen 
megfordították a követ, melyen Hild Vik-
tor egy római sírkı alsó felét ismerte fel. 
A hiányos feliratból kivehetı volt, hogy a 
sírkı végrendelet nyomán készült. A ven-
déglátóktól megtudta, hogyan került a kı 
a tanyára: Oláh István kislánya a tél folya-
mán a vízbe fúlt, s amikor a közeli dom-
bon sírgödröt ástak számára, egy nagy 
követ találtak. Kivenni nem tudták, de a 
sok csákányütéstıl kettérepedt, s így 
egyik fele a földben maradt, másikat pe-
dig a tanyába hozták.  
   Hild Viktor elkérte az értékes leletet,  és 
a Jász Múzeumba szállíttatta, amit ma is 
ott ıriznek. A késıbbiek során igen jelen-

tıs római kori épületmaradvány került elı ezen a helyen. 
Jelenleg pontosan nem ismeretes, hogyan került római kori 
emlék a csíkosi határba. Feltehetıleg erre haladhatott az a 
postaút, amely Aquincumot (Buda) kötötte össze a Dáciában 
lévı Porolissummal (Szilágy megyei egykori római telepü-
lés). Az utat ırhelyek szegélyezték, s ennek egyike lehetett 
itt a Csíkosban, amely a Zagyván történı átkelés védelmét 
szolgálta. 
 
A középkori Boldogháza temploma és házai 
   Hild Viktort természetesen nem hagyta nyugodni, vajon mi 
lehet a kı másik felén, ezért 1899-ben ásatást kezdett itt tíz 
munkással. A kı másik felét azonban nem sikerült megtalál-
nia, s úgy vélte, Oláh István szándékosan vezette félre a he-
lyet illetıen, hogy ne háborgassák kislánya sírját. 
   Bár a kıre nem találtak rá, ugyanakkor nagyon különleges 
lelet-együttesre bukkantak. Az ásatás során két méter mély-
ségben egy római kori épület romjait találták, melyet vékony 
kövekbıl építettek, ezen pedig egy középkori templom alap-
jai váltak láthatóvá, körülötte igen sok emberi csontmarad-
vánnyal. Hild Viktor ezt írta a naplójába ezen a napon: „egy 
szerény középkori falusi templomocska és azt környezı kerí-
tésfalainak alapjait sikerült felfednünk.” Az ásatáson jelen 
volt Éber László a Nemzeti Múzeum munkatársa, aki a kö-
vetkezıket jegyezte fel: „Lehordván a Zagyva folyó meredek 
partján fekvı magaslat felsı rétegét, körülbelül 30 méter 

átmérıjő, szabályos sokszögő, terméskıbıl 
épült körfal alapépítménye tőnt elı. A mun-
ka elvégzése után két különbözı épület ma-
radványait véltem fölismerni. Eredetileg 
római castellum (vár, erıdítmény) állhatott 
azon a helyen. Erre vallanak a maradvá-
nyok kitőnı gonddal faragott, a távol Mát-
rából ide szállított kıtömbök, a falak konst-
rukciója és egy feliratos kı töredéke. E 
római telep helyén évszázadok múltán egy 
Árpád kori község állhatott; temploma az 
eredeti körfalakon belül állott, apszisát 
azonban a víz elmosta. Óriási mennyiségő 
csontvázat találtunk a templom körüli té-
ren, a cinteremben (temetkezési hely), ré-
szint eltemetve, rendben, részint összehány-
va.”  
   Az ásatás során igen kevés sírlelet került 
elı: egy pár Árpád-kori hajkarika, két győ-
rő, 2 Árpád-kori vaskés, 1 sarkantyú, vas-
tárgyak, néhány ruhadísz, üveggyöngyök, 
kereszt és 2 db díszített kályhacsempe. 

Üzenetek a föld mélyébıl – Boldogháza régészeti emlékeirıl 

HONISMERET 

Kályhacsempe töredék a  
Tetemházi ásatásból 

„Minden kı régi tettek helyén emelve, minden bokor régi jámbor fele/t plántálva, minden dal, régi hısrıl énekelve, 
minden történet vizsgálat, régi századoknak szentelve, megannyi lépcsı a jelenkorban magasabbra emelkedhetni. “  

(Kölcsey Ferenc)  

A most induló sorozatban Boldogháza történetének egy-egy idıszakát. jelentıs eseményeit. fontos emlékeit szeret-
nénk felidézni. A feladat nem könnyő. hiszen az évszázadok viharában többször is elnéptelenedett a település. 
Jászberény pusztájaként sokáig Csupán állatok legeltetésére használták területét. s ezekbıl az idıkbıl nagyon 
kevés írásos emlék maradt ránk. Ezért a múltidézéshez szeretnénk kérni Kedves Olvasóink segítségét is. Örülnénk, 
ha saját ismereteikkel. a szülıktıl, nagyszülıktıl hallott történetekkel, legendákkal kiegészítenék a leírtakat. Azt 
reméljük. hogy e mozaikdarabkák összeillesztésével és a további kutatások nyomán mind teljesebb képet kapha-
tunk szülıfalunk történetérıl. az egykor itt élt emberek mindennapjairól.  

BOLDOGHÁZI MÚLTIDÉZİ 
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Ezek a leletek a Nemzeti Múzeum Régiségtárába kerültek.  
   Éber László és Hild Viktor az ásatások alapján arra követ-
keztetett, hogy a tetemházi domb helyén a középkorban a 
Jász-Szarvas nevő község állhatott, ami a török idıkben 
pusztult el. Ma azonban már bizonyos, hogy Hild Viktorék a 
középkori Boldogháza templomát és temetıjét találták meg. 
   Több mint fél évszázadon át senki sem háborgatta a Te-
temház környékét. 1952-ben azonban egy mélyszántás során 
egy cserépedényt és abban több száz régi pénzt találtak, ezért 
Csalog József a Jász Múzeum akkori vezetıje ismét ásatást 
kezdett itt, ami újabb jelentıs eredményeket hozott. Az ása-
tás során a templom alapja mellett láthatóvá vált az egykori 
házak helye is, és igen sok emberi csont került elı. Csalog 
József már korábban is feltételezte, hogy a középkori temp-
lom az egykori Boldogháza központjában állhatott, amely 
Árpád-kori templom maradványaira épült gótikus templom 
lehetett. Az Árpád-kori templom és falu bizonyára a tatárjá-
rás idején pusztult el.  
   Az ásatás eredménye megerısítette azt a feltevést, misze-
rint az ide érkezı jászok a római kori, illetve az Árpád-kori 
épületromok helyére építették templomukat, és itt alapították 
meg az egykori Boldogházát. Ez a középkori falu a mai 
Jászboldogházától délkeletre 6, Jászalsószentgyörgytıl dél-
nyugatra, 1,5 km-re, a Zagyva jobb partján mintegy 300 mé-
ter hosszú és 180 méter széles dombháton helyezkedhetett el. 
A Zagyva jó vizet, megfelelı átkelıhe-
lyet, a víz halat biztosított az ide érke-
zıknek, s az állatok tartására gazdag 
legelı állt rendelkezésre. A régi épület-
romokat pedig felhasználták a templom 
és a falu házainak felépítésére.   
   A középkori Boldogháza létét már 
írásos emlékek, török kori adóösszeírás-
ok is bizonyítják. De hová tőnt az egy-
kori település? A megtalált gazdag 
éremlelet Németország és Ausztria terü-
letérıl származott, s Csalog József felté-
telezése szerint akkor rejthették el a 
lakosok, amikor 1596-ban Eger eleste 
után a török elıl menekültek. Ekkor 
pusztult el végleg a középkori Boldog-
háza is.  
   Sajnos ma már semmilyen jel nem 

utal az egykori község és templom helyére, mivel az ármen-
tesítési munkálatok nyomán az új gát ráépült a lelıhelyre. 
  
Avar harcos nyughelye az Aranykalász Tsz központi tele-
pén 
   Az 1970-es évek elején az Aranykalász Tsz. központi tele-
pén derítı ásása során egy különös sírleletre bukkantak a 
munkások. A Damjanich János Múzeum régésze már csak 
egy-egy tárgytöredéket, s az eltemetett koponyáját tudta 
megmenteni. Ezek alapján megállapítható volt, hogy egy 
avar kori harcos sírját találták meg. (Az avarok közvetlenül 
a honfoglalás elıtt éltek az Alföldön.) Az itt eltemetett har-
cos igen elıkelı származású volt, amit ezüstbıl készült kard-
jának egyedülálló díszítése bizonyít. Megyénkben mindössze 
egyetlen hasonló fejedelmi lelet került elı ebbıl a korszak-
ból. A koponya  mongoloid vonásokat mutat, ennek alapján 
a harcos az avarság elsı generációjának képviselıje lehetett, 
aki feltehetıleg részt vett a belsı-ázsiai csatákban és a bizán-
ci hadjáratokban, s megöregedve Boldogházán  lelt végsı 
nyugalomra. 
 
Rézkori csákány a Pesti tanyán  
   1899-ben egy rendır hívta fel Hild Viktor figyelmét egy 
vörösréz csákányra, ami a Csíkosban, Pesti István tanyáján 
talált.  Pesti István elmondta, hogy 1884-ben, amikor kutat 

ástak, 4 méter mélységben találták a 
csákányt. Hild Viktor ezt jegyezte nap-
lójába: „Hosszas alkudozás után – 
mert a gazda vonakodott eladni, mint 
mondá: a gyerekeknek igen kedves 
játéka, megvettem 2 koronáért és most 
győjteményemnek egyik értékes darab-
ja.” Az értékes lelet jelenleg Szolno-
kon a Damjanich János Múzeumban 
található. 
   A múlt emlékei, a sokáig a földben 
rejtızı leletek különösen értékesek, 
hiszen nagyon fontos információkkal 
szolgálnak Boldogháza régi történeté-
rıl, azokról az idıkrıl, melyekrıl írá-
sos emlékek nem maradtak ránk.  

 
Papp Izabella 

Az 1952. évi ásatásról készült fotó az Oláh kereszttel Az 1952. évi ásatás cseréptöredékei 

Az avarkori ezüstkard maradványa 
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Háziverseny 2012 március 3. Jászboldogháza, 110 ver-
senyzı, 11 bíró, 30 közremőködı, közel 200 nézı 

Több hetes elıkészület elızte meg a 2012. évi egyesü-
leti háziversenyünket. A boldogházi csapat Simon Orsi 
és Borics Zsolti vezetésével valamint nagy szülıi ösz-
szefogással a lehetı legjobb körülményeket biztosítot-
ták a színvonalas megrendezéshez. A szépen berende-
zett, tágas teremben 4 tatamin folyhattak a küzdelmek. 
A 110 versenyzı sorsolása háromféle lebonyolítási 
rendszerben, az ún. dupla KO rendszerben, teljes kör-
mérkızésben és vegyes rendszerben történt. Az a 40 fı, 
akik a Diákolimpián indulnak, az országos szabály sze-
rint küzdöttek, a többiek pozitív sikerélményt nyújtó 
versenyszabályokban mérhették össze erejüket. A pa-
csi-party a legkisebbeknek ismét nagy sikert aratott. 
Sensei Tóth Ivett látta el a fıbírói teendıket és a bírók 
egységes piros színő ingben az egyesület logóival hí-
mezve, harmonizálva az egyesület arculatával, végez-
ték a bírói munkákat. A csarnokban sok virág, tuja és 

hangulatos elrendezés várta a kezdést. A  versenyre 
ellátogatott sensei Bódi István és kedvese Ági is, vala-
mint shihan Karmazin György és felesége, valamint 
Szőcs Lajos Jászboldogháza polgármestere is. Shihan 
Karmazin szemléletes köszöntıjében rávilágított a si-
ker kulcsára. A verseny kiírt elızetes programját be-
tartva, délután 3-kor már minden résztvevı nyakában 
ott lógott az érem és nézegethette a verseny emléklap-
ját. A diákolimpiai indulóknak remek gyakorlási lehe-
tıség volt a jövı hétvégi selejtezıre, a többiek számára 
pedig igazi élményt adó szárnypróbálgatás és tapaszta-
lás volt a tegnapi nap. Megérte dolgozni az elıkészítı 
csoportokban, mert évrıl évre többen pótolják után a 
versenyzıi létszámot, így ebben az évben is sokan kez-
dik el a versenyzést. 

"Örülök, hogy így sikerült ez a hétvége és ilyen promi-
nens vendégeink voltak. Úgy gondolom mindegy ki 
nyert ezen a hétvégén, mindenki nyert. 

" sensei 

Karate  

Háziverseny 2012 március  

I. kategória 
1. Mezı Lili 
2. Kerekes Réka 
3. Móczó Milán 
4. Racs Tamás 
5. Szabó Lídia  

III. kategória 
1. Erdélyi Vitéz 
2. Jenei Ervin  

II. kategória 
1. Ficzere Roland 
2. Gál Barnabás 
3. Lendvai László 
4. Szabó Máté  

VI. kategória 
1. Kövér Zoltán  

X. kategória 
1. Pásztor Zoltán 
2. Csikós Nikolett 
3. Kovács Kristóf  

XI. kategória 
1. Bordás Sándor 
2. Palásti Kristóf 
3. Juhász Attila 
4. Borsányi Gergı 
5. Bajor Richárd  

 HÍREK  

Vastagon kiemelve a boldogházi versenyzık. 



 27 
Boldogházi Hírek 2012. MÁRCIUS 

 Az Európai Unió nyújtotta pályá-
zati lehetıségek a civil szervezetek 
számára is nyitottak, az önkor-
mányzati és a versenyszféra mel-
lett. Bár igaz a tény, hogy sok eset-
ben hosszadalmas bürokratikus út-
vesztıkkel, és egyéb nehézségekkel 
szembesül a projektgazda, ennek 
ellenére én mindig azt hirdetem, 

hogy ki kell használni a forrásokat, 
amíg rendelkezésre állnak. Még 
2009-ben nyújtottuk be az Ifjúsági 
Egyesület nevében a pályázatunkat 
tábori eszközök beszerzésére. A cél 
az volt, hogy a strandfürdıre láto-
gató ifjúsági csoportok, táboro-
zók számára teremtsünk kissé kom-
fortosabb körülményeket. A napok-
ban kezdeményeztük a pályázat 
elszámolását, és a támogatási 
igénylésünket, amely természetesen 
ez esetben is utófinanszírozásban 
történt. A program kapcsán sikerült 
beszerezni hálózsákokat, sátrakat, 
egy nagy közösségi sátrat, mosoga-
tót, hőtıszekrényt, tábori sütıt. 
Amennyiben a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal jóváhagyja 
az igénylésünket, akkor visszakap-

juk a befektetett forrás 80%-át pá-
lyázati támogatásként. 
A településünkrıl a 2011-es 
LEADER programban 12 pályáza-
tot nyújtottunk be, amelynek szak-
mai, pénzügyi, tartalmi vizsgálata 
és bírálata a napokban zajlik. 
Jászboldogháza a 2. helyen áll a 
legtöbb elkészített pályázatával az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program IV. tengely kapcsán a 
jászságban.  

 
www.umvp.eu,  

www.jkhk.hu ,  

www.mvh.gov.hu  

LEADER  PÁLYÁZATOK 

 HÍREK  

Környezettábor Jászboldogházán 2010-ben 



 28 
Boldogházi Hírek 2012. MÁRCIUS KÉPES HÍREK 

  
  Tervezıszerkesztı 

 Felelıs szerkesztı: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné  Felelıs kiadó: 
Szerkesztık: dr. Fehérváry Mária Községi Önkormányzat 
 Tóthné Simon Aranka 
 Zrupkó Ferencné   
   Készült: 
   Polgármesteri Hivatal  
   Jászboldogháza 

Boldogházi 

Farsang  

Karácsony  

Turóczi Ferencné 1936-2011 
Pócz László 1933-2011 
Háfra Tibor 1962-2012 
Visnyei Imre 1933-2012 
Bazsó Józsefné 1935-2012 
Petı Ferencné 1923-2012 
Dudás Jánosné 1929-2012 

Papp István 1947-2012 
Baranyi Béla 1943-2012 
Szöllısi Béla 1928-2012 
Simon Sándorné 1920-2012 
Varga Mihály 1940-2012 
Mézes Péter 1939-2012 

Búcsúzunk 


