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Rendezvényeinkről, programjainkról 
Október 16-án a Szent Vendel Társulat által szervezett 
ünnepségen vettem részt, amely szentmisével kezdő-
dött, majd ezt követően a településünkön található 
három Szent Vendel szobor koszorúzása követte. Az 
iskolai ebédlőben ezt követően a szobrok állításával 
kapcsolatos dokumentumokat tekinthettük meg, Bajor 
Imre gyűjtésének köszönhetően.  
Október 28-án este a Faluvédő és Szépítő Egyesület 
szervezésében feldíszítettük az ABC előtti kaput őszi 
hangulatba, valamint tökökből faragtuk ki települé-
sünk nevét, ami a hosszú hétvégén minden este kivilá-
gításra került.  
November 1-jén a BOLDOGBT által szervezett koszorú-
záson vettem részt a temetőben, megemlékezve a 
máshol nyugvó elszármazottakról, elhunyt tanítókról, 
és az ismeretlen katona sírjánál is elhelyeztem Önkor-
mányzatunk nevében az emlékezés koszorúját.  
 

November 10-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Itthonról Otthonra programja látogatott el iskolánkba. 
Köszönöm szépen Ráczné Baráth Andrea élelmezésve-
zetőnek, hogy ötletgazdaként közreműködött a prog-
ram megvalósításában, és a konyhás néniknek, akik 
szorgosan előkészítették a friss zöldségeket és gyümöl-
csöket a kóstolásra. A gyerekek valóban tartalmas elő-
adást hallgathattak meg az egészséges táplálkozás 
alappilléreiről. Köszönöm szépen a Nemzeti Agrárgaz-

Polgármesteri tájékoztató 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

„Harang csendül, 
  Ének zendül, 
  Messze zsong a hálaének, 
  Az én kedves kis falumban 
  Karácsonykor 
  Magába száll minden lélek.” 

 
Ady Endre 

Kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, szeretteik körében eltöltött  
boldog perceket, valamint jó egészséget, sikerekben gazdag, 

 boldog új esztendıt! 
 
 

 
Koczáné dr. Fehérváry Mária 

polgármester 
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dasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért fele-
lős országos alelnökének, Süle Katalinnak és Ivanics 
Balázsnak, a kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
alelnökének, hogy a programsorozat egyik állomása 
lehetett településünk. Másnap az iskolakonyhán Füle 
Zoltán vendég séf készítette az ebédet az egészséghét 
lezárásaként. A gyermekeknek pedig Ráczné Baráth 
Andrea élelmezésvezető szervezett kvíz játékot a hé-
ten tanultakból.  
November 12-én Óvodánk 60. születésnapját ünnepel-
tük. Emlékekkel teli beszélgetések részesei lehettünk a 
kedves régi és jelenlegi dolgozók társaságában. Köszö-
nöm szépen Baranyi Béláné intézményvezető asszony-
nak és munkatársainak a szervezéssel járó fáradhatat-
lan munkát! Gratulálok a nagycsoportosoknak a ked-
ves kis műsorhoz! Külön köszönöm a képviselő-
testület tagjainak, hogy a rendezvényen mindannyian 
részt vettek! A kerek évfordulóra retró kiállítás került 
berendezésre a hivatal házasságkötő termében, vala-
mint egy igazán színvonalas kiadványt is kézbe vehet-
tünk a BOLDOGBT támogatásának köszönhetően. Ez-
úton is köszönetemet szeretném kifejezni Veliczkyné 
Koncsik Ilonának a nyomdával történő kapcsolattartá-
sért és a könyvek szállításáért. 
Templomunk díszkivilágításáról 
November 20-án a templomunk került kivilágításra az 
UNICEF kampányának részeként. Köszönöm szépen 
Soós Tamás atyának, hogy engedélyt adott az épület 
kivilágítására. A lakosság részéről olyan sok pozitív 
visszajelzés érkezett a kivilágított templomunkkal kap-
csolatban, hogy a négy adventi vasárnapra is ünnepi 
díszbe öltöztettük az épületet, amelynek megvalósítá-
sához tisztelettel köszönöm Farkas Imre helyi vállalko-
zó felajánlását.  
Fásítás a Vadásztársaság felajánlásának köszönhető-
en 
Dr. Ágotai Ede úr 
vezetésével a va-
dásztársaság telepü-
lésünk határában 
fásításba kezdett. 
Összesen 820 darab 
facsemetét ültettek 
el településünk hatá-
rában, a Csíkosba és 
a Tápióba vezető 
kövesút két oldalán. 
Kérjük az úton közle-
kedőket és az út mel-
letti legelők haszná-
lóit, hogy vigyázza-
nak az elültetett fák-
ra. Köszönöm szépen 
az ültetésben résztvevők önzetlen munkáját! Köszö-
nöm szépen Szűcs Gergely és Vámosi Norbert képvise-
lő uraknak, hogy az önkormányzat részéről a helyszí-
nek kijelölésében közreműködtek! 
Defibrillátor készülék adományozása 
Átadásra került az iskola és A Boldogházi Gyermeke-
kért Alapítvány szervezésében az a defibrillátor készü-
lék, ami az Eszes Zoltán és felesége által nyújtott tá-
mogatásból került megvásárlásra. Zrupkó Ferencné-
nek, az alapítvány elnökének gondolatai az átadáson 
rendkívül meghatóak voltak, az alapítvány működését 
az adventi koszorú négy gyertyájának jelentéséhez 

hasonlította. HIT, hiszen amikor létrehozták az alapít-
ványt, hittek abban, hogy valami jó dolgot és jól fog-
nak majd tenni. REMÉNY, mert folyamatosan remény-
kednek, abban hogy munkájukkal hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az iskola fennmaradhasson településünkön. 
ÖRÖM, hiszem örömmel látják mindig, hogy a gyere-
kek mennyire örülnek az alapítvány által vásároltak-
nak, valamint milyen jól teljesítenek egy-egy verse-
nyen. És végül SZERETET, ami jellemzi a mi kis közössé-
günket, amivel meghálálják azt a sok jót, amit kapnak 
az alapítványtól! 
A legszebb konyhakertek – 2022. 
2022. november 29-én kedden, Biatorbágyon vett 
részt településünk delegációja a „A legszebb konyha-
kertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei orszá-
gos program keretein belül szervezett Magyarország 
legszebb konyhakertje 2022. évi Országos Díjra Jelöl-
tek Ünnepségén.  

A rendezvény keretein belül Baranyi-Nagy Bernadett 
mini, Bóta- Mizsei Istvánné normál, Buzáné Gugi Betti-
na zártkert- zöldség, a Jászboldogházai Mesevár Óvo-
da és Bölcsőde pedig közösségi kategóriában országos 
elismerésben részesültek. Szívből gratulálok nekik az 
elismeréshez! 

A delegáció tagjaként a zsűritagok közül négyen szin-
tén részt vettek az ünnepségen: Berczeli Ildikó, Matók 
Pálné, Fózer Balázs és Szűcs Gergely. Köszönöm szé-
pen a zsűritagoknak a verseny során biztosított közre-
működésüket, szakmai tudásukat, amellyel segítették 
a versenyben résztvevők munkáját!  
Az ünnepségen Szemes-Csecselics Hajnalka is elismerő 
oklevelet vehetett át Sári Kovács Szilvia programigaz-
gató asszonytól, a program helyi koordinálásában 
nyújtott munkájáért. 
Az Önkormányzat nevében pedig elismerő oklevelet 
vehettem át a 2022. évi programban való részvételért. 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy önkormányza-
tunk 2023. évre vonatkozóan is jelezte csatlakozási 
szándékát a program szervezőinek.   
Sportegyesület megemlékezéséről 
Megható képeket juttatott el hozzám a Sportegyesület 
elnöke, Bodor Máté. Lerótták tiszteletüket azon, szá-
mukra kedves személyek sírjánál, akikre hálával gon-

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármester 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Tisztelt Lakosok!  
Rohan az idő! 
Már egy év telt el azóta, hogy hivatalba álltam a tele-
pülésen. 
Az elmúlt egy év nagyon mozgalmasan telt.  
A legnagyobb feladat az áprilisi választások és az októ-
ber-november hónapokban lebonyolított országos 
népszámlálás megszervezése volt. 
Ezt még kicsit megfűszerezte a júliusi időközi választás 
is! 
Jóleső érzéssel, büszkén mondhatom, hogy kiváló kol-
légáimmal mindhárom feladatot sikeresen lebonyolí-
tottuk. 
Köszönöm a település polgárainak, hogy a népszámlá-
lásban aktívan együttműködtek, nagyban segítve ezzel 

a számlálóbiztosok munkáját. A beérkezett adatok fel-
dolgozása hosszú folyamat lesz. 2023 második félé-
vében tud majd a KSH pontos információkkal szolgálni 
a népszámlálás eredményéről. 
Ritka egy település életében, hogy egy év alatt már a 
harmadik polgármester van hivatalban. Elmondhatom, 
mindhármukkal kiváló a kapcsolatom. Szerencsés a 
község, hogy ilyen lokálpatrióta vezetői vannak évtize-
dek óta! 

Tisztelt Lakosok!  
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Boldogházi Hírek legutóbbi megjelenése 
óta több ízben tartott ülést. Az üléseken meghozott 
döntésekről az alábbiakban adok rövid kis összefoglaló 
tájékoztatást az érdeklődő lakosság részére. 

dolnak, a sportegyesületnek nyújtott rengeteg segítsé-
gért. Gratulálok fiúk, ez igazán példamutató cseleke-
det volt!  

Nyugodjanak békében!  
Gömöri Béla (játékos, edző, alelnök), 
Kövér Béla (játékos, edző), 
Somogyi Zoltán (játékos), 
Dr. Pap Béla (vezetőségi tag, támogató), 
Darók Sándor (támogató), 
Neisz Józsefné (könyvelő), 
idősebb Ménkű János (törzsszurkoló), fia Ménkű János 
(törzsszurkoló), 
Simon Béla bácsi (gondnok), 
Fabrinczius Lajos bácsi (gondnok) 
 

0-3 évesek Mikulás ünnepsége 
Önkormányzatunk az idén is egy rövid kis műsorral és 
mikuláscsomaggal kedveskedett a településünkön lak-
címmel rendelkező, bölcsődei vagy óvodai nevelésben 
még nem résztvevő gyermekeknek. 67 gyermeket várt 
a Mikulás december 6-án délelőtt a tornateremben, 
ahol az első osztályosok kedves kis műsora után mind-
annyian kezet foghattak a Mikulással, vagy közös fény-
képet készíthettek. Majd előkerültek a csomagból a 
labdák, és mindenhol táncoló és játszadozó gyermekek 
vettek körül minket. Köszönöm szépen, hogy elfogad-
ták a meghívásunkat! A Télapó bácsi ezt megelőzően 
egész délelőtt településünk utcáit rótta, meglepve ki-

csiket és nagyokat egyaránt egy kis szaloncukorral. 
Köszönjük szépen, Mikulás! 
Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében 
elnyert támogatásról 
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be az 
önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében 
elnyerhető keretösszegre. A támogatói okirat alapján 
9.294.110,-Ft kiutalásról döntött a Belügyminisztéri-
um, amely összeg felhasználása kötött. Egészségügyi 
feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra 172.930,-Ft 
fordítható, míg a maradék 9.121.180,-Ft összegből a 
helyi iparűzési adó túlfizetések visszautalását kell telje-
sítenünk. 
Év végéhez közeledve tisztelettel köszönöm a Boldog-
házi Hírek felelős szerkesztőjének, Konkoly Bélánénak, 
Gerhát Károly tervezőszerkesztőnek, valamint Zrupkó 
Ferencné és Papp Izabella szerkesztőknek az egész 
éves áldozatos munkáját, amelynek köszönhetően 
mindig színes, igényes, részletes és friss információkkal 
töltik meg községünk újságját! Köszönetemet szeret-
ném kifejezni továbbá az intézményeknek, a civil szer-
vezeteknek, az egyházközösségnek, jászkapitányunk-
nak, valamint minden kedves cikkírónak, akik hónapról 
hónapra fáradoznak azon, hogy mindig megteljenek az 
újságunk lapjai! 
 



 5 Boldogházi Hírek 
2022. DECEMBER 

Kiss Csaba 
 jegyző 

Képviselői beszámolók 

SZEPTEMBER 
102/2022. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat 
Jászboldogháza külterületen történő fásításról 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Boldogházi Földtulajdonosi 
Közösség Vadásztársasága (székhely: 5144 Jászboldog-
háza, Rákóczi u. 27.) dr. Ágotai Ede elnök által benyúj-
tott kérelmet, mely tartalmazza, hogy a Vadásztársa-
ság 100 db nemesnyárfa elültetését tervezi 2022 no-
vemberének utolsó hétvégéjén a jászboldogházi külte-
rületen.  
A kérelmet a Képviselő-testület támogatja úgy, hogy az 
ültetés előtt a részleteket a vadásztársaság munkatár-
sa egyezteti Vámosi Norbert és Szűcs Gergely önkor-
mányzati képviselőkkel, akiket a képviselő-testület 
megbízott a feladattal.   
 
OKTÓBER 
105/2022. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat 
Jászboldogháza településen az Alkotmány utca ivóvíz 
gerincvezeték cseréjére 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Alkotmány utcai ivóvíz ge-
rincvezeték cseréjének szükségességét a biztonságos 
üzemeltetés végett, és az alábbi határozatot hozta: 
Az Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a pol-
gármestert, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt.-t bízza meg a munkálatok elvégzésével. 
A munkálatokat december 5-15. között végzik! 
 
NOVEMBER 
Településünk évek óta folyamatosan részt vesz a köz-
foglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény rendelke-
zései alapján az értékteremtő közfoglalkoztatás és a 
munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláske-
resők foglalkoztatásának elősegítése érdekében a köz-
munka programban. 

Az Önkormányzat 2023-ban is szeretné folytatni a köz-
foglalkoztatási programban való részvételt. 
 
A képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
pályázati írására történő jelentkezéseket. Mindhárom 
jelentkező támogatásáról határozott a képviselő-
testület. 

A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felül-
vizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet 
nem tartalmaz szankciókat azokkal szemben, akik 
megsértik a rendelet rendelkezéseit. Továbbá a díjté-
telek sem követték az elmúlt időszak áremelkedéseit. 
Ezért szükséges a rendelet több ponton történő módo-
sítása, a díjtételek aktuális viszonyokhoz való igazítása. 
Mostantól, aki bármilyen munkálatot kíván végezni a 
temetőben, annak azt a polgármesteri hivatalban be 
kell jelenteni! A munkálatok befejezése után pedig 
minden építési és egyéb hulladékot azonnal el kell 
szállítani! E rendelkezések megsértőivel szemben bír-
ság kiszabására van lehetőség! 
 
A díjtételek az alábbiak szerint változtak: 
Sírhely megváltás 18.000,-Ft/25 év (II. sírhely)  
15.000,-Ft/25 év (I. sírhely) 
Hűtőkamra használat 10.000,-Ft/48 óra  
Villanyáram használat 5.000 Ft / nap 
A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák! 
A temetőkről szóló rendelet új egységes szerkezete 
megtalálható a település honlapján. 
 
A képviselő-testület az országos előírásokhoz igazodva 
igazgatási szünetet rendelt el a polgármesteri hivatal-
ban. 

A Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jászboldogházi kirendeltségének igazgatási szünete 
2022. december 22-től 2023. január 6-ig tart. Ezen idő-
szak alatt a hivatal épülete zárva lesz. Kizárólag ha-
laszthatatlan ügyben lesz ügyintézés. A hivatal dolgo-
zói telefonon ügyeletet tartanak. Az ügyeleti telefon-
szám a polgármesteri hivatal bejáratán és a település 
honlapján lesz megtalálható. 

Kedves Jászboldogházaiak! 
Nagyon köszönöm, hogy az elmúlt egy évben segítet-
ték munkámat! Bízom benne, hogy jövőre még haté-
konyabban tudok tevékenykedni a községért!  

Ennek reményében kívánok mindnyájuknak áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Kedves jászboldogházi Lakosok! 
 
Az idei év rengeteg váratlan eseményt hozott, ami 
nem könnyítette meg az éves munkánkat. Alkalmaz-
kodnunk kellett a változásokhoz, és nem várt problé-
mákat kellett megoldani, és kell mind a mai napig. A 
háború és a mindent érintő áremelkedések minden 
ember életében számottevő változásokat hoz, hozott. 
Ezen változások a településünk működését is érintik, 
gondoljunk csak a posta átszervezésére és a Takarék-
bank bezárására, és a rezsi díjak emelkedése is új és 
újabb problémákat jelent. 
Nem szeretnék részletes felsorolást az éves munkáról 

az Önkormányzatnál, de egy pár gondolatot megoszta-
nék Önökkel. A település honlapján megtalálhatóak a 
soros testületi ülések, valamint az összes soron kívüli 
ülés jegyzőkönyvezve, információk a községünk életé-
ről, így mindenki tájékozódhat az aktualitásokról. 
A már említett testületi üléseken igyekeztem részt 
venni, ez egy-két kivétellel teljesült is. Számos megbe-
szélés, valamint e-mail-váltással, telefonbeszélgeté-
sekkel próbáltunk megoldásokat, javaslatokat találni 
az adott kérdésre. Az évben rendezvények, átadó és 
megnyitó ünnepségek, megemlékezések kerültek és 
kerülnek megrendezésre, amin néhány kivétellel, de 
részt tudtam venni. 
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A településünk az idei évben is elnyert pályázatokat és 
támogatásokat, melynek eredményei már kézzel fog-
hatók, mint pl: az új játékokkal felszerelt játszótér, a 
közutak asztfaltozása, Jász Látogatóközpont megvaló-
sítása stb.. Vannak még elnyert és megvalósítás előtt 
álló projektek, tervek, amiről már csak a jövőben tu-
dunk beszámolni.  
Szeretném megköszönni az egész éves munkáját min-
denkinek, akik településünk mindennapi működésén 

dolgoznak, valamint azoknak, akik bármilyen formá-
ban támogatják településünk fejlődését. 
 
Köszönöm, hogy elolvasták!  
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!   
Üdvözlettel: 

  Fajka Gábor 

Tisztelt jászboldogházi Lakosok! 
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy szavazataikkal 
lehetővé tették számomra, hogy településünk érdeké-
ben, képviselőként dolgozhassak. 
Képviselőként és alpolgármesterként is számadással 
tartozom a választók felé az eltelt évben végzett mun-
kámról. Minden képviselő-testületi ülésen aktívan 
részt vettem. A települési rendezvények szervezésé-
ben, előkészítésében és lebonyolításában részt vállal-
tam. 
Számomra a 2022. év nagyobb kihívást jelentett, mint 
az előző évek. 2021. december 15-én Szűcs Lajos le-
mondott polgármesteri tisztségéről, így alpolgármes-
terként rám hárultak a településünk irányításával kap-
csolatos feladatok. Célként tűztem ki magamnak, hogy 
biztosítom településünk zavartalan működését. Fel-
adatomat társadalmi megbízatásban láttam el, napi 8 
órás munkaidőben. Minden esetben eleget tettem a 
munkaidőn túli felkéréseknek is. A képviselő-testület 
tagjainak fokozott figyelmét és támogatását kértem. 
Rendszeresen tájékoztattam őket az éppen aktuális 
eseményekről. Tanácsaikat, javaslataikat örömmel 
fogadtam. 
A hivatal működése jegyzőnk irányításával zavartalan 
volt. Ezen a területen változás történt, mivel a pénz-
ügyi előadó februárban felmondott. Köszönettel tarto-
zom Koczáné dr. Fehérváry Máriának, aki a pénzügyi 
területen és a pályázatokkal kapcsolatban is segített a 
határidős feladatok teljesítésében. Intézményeink mű-
ködése zavartalan volt. Köszönet ezért vezetőiknek és 
az ott dolgozóknak. 
Képviseltem településünket minden olyan szervezet-
ben, ahol tagok vagyunk. Sikeresen lebonyolításra ke-
rült a strand- és kemping nyári működtetése. Táboro-
kat is tudtunk szervezni a helyi családok gyermekei-
nek. Adományokkal hozzájárultunk az ukrajnai mene-
kültek megsegítéséhez, melyeket az önkormányzat és 
a lakosság biztosítottak. 
Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításá-
ban segédkeztünk. Öröm volt számomra, hogy a vá-
lasztói részvétel 75%-os volt. 
Több hatósági ellenőrzés történt, elmarasztalást nem 
kaptunk. 
Trianoni megemlékezést tartottunk a haranglábnál. Az 
ünnepi megemlékezésen Pócs János országgyűlési 

képviselő tartott beszédet. 
Játszótéravatót tartottunk, ahol a gyermeknap alkal-
mából felavattuk a pályázaton nyert játékokat. 
Redemptiós megemlékezést tartottunk az iskola előtti 
parkban, az emlékműnél. 
Jász Világtalálkozón vettünk részt az énekkarral János-
hidán. Köztisztviselők napja alkalmából kirándulást 
szervezetünk munkatársaink részére, elismerve mun-
kakörükön túlmenően a lakosság érdekében végzett 
munkájukat. 
A rend fenntartása érdekében, a strandfürdő területé-
re nyitvatartási időben, biztonsági őrt fogadtunk, az 
ott dolgozók biztonsága és a fürdőző vendégek nyugal-
ma érdekében. 
2012 óta dolgozom a település érdekében, közbizton-
sági referensként. Ezzel kapcsolatban feladatom a ka-
tasztrófavédelemmel és polgárvédelemmel kapcsola-
tos ügyek intézése. 
Önként vállalt feladatként 2002-től 2022-ig voltam a 
Polgárőr Egyesület elnöke. Jelenleg is az egyesület tag-
ja vagyok. Megszerzett tudásommal, kapcsolataimmal 
napi rendszerességgel végzem vállalt feladatomat. 
Tagja vagyok az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok 
Egyesületének. 
Polgármestert választottunk 2022. július 17-én, 
Koczáné dr. Fehérváry Mária személyében, akinek ez-
úton is gratulálok, sok sikert kívánva munkájához. 
A közmunkaprogram tervezését és a munka szervezé-
sét végzem napi rendszerességgel. 
Alpolgármesteri munkámról részletes beszámolót tet-
tem a Boldogházi Hírek megjelent számaiban. 
2022. november 29-én Biatorbágyon vettünk részt a 
„Legszebb konyhakertek” országos eredményhirdeté-
sén. A versenybe nevezettek országos elismerésben 
részesültek, legnagyobb örömemre. 2700 nevező kö-
zül Jászboldogháza az első 100 között szerepelt. Remé-
nyem szerint ez a kezdeményezés összehozza a 
jászboldogházi kertbarátokat. 
Megköszönve eddigi bizalmukat, és élve a lehetőség-
gel, a továbbiakban is minden erőmmel és igyekeze-
temmel azon leszek, hogy a Jászboldogházán élők ja-
vát szolgáljam. 
Sok szeretettel kívánok mindannyiuknak áldott ünne-
peket. 

Joó-Kovács Balázs 
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Kedves jászboldogházi Lakosok! 
Eljött az idő, hogy egy újabb évről beszámolót készít-
sek. Átlapoztam a naptáram, tanári zsebkönyvem, és 
most megpróbálom papírra vetni a 2022-es önkor-
mányzati évem. 
Az idei év is tartogatott meglepetéseket. Polgármester 
lemondás, új polgármester választás, hivatali műkö-
dés, régi „motorosok” távozása, újak érkezése, 
postcovid, háború, válság, energiaárak változása, pá-
lyázati fejlemények, épületátadás, felújítás, fakivágás, 
faültetés, gépbeszerzés, és még sorolhatnám. 
 
Az év eleje a szokásos szervezeti és működési szabály-
zat elfogadásával kezdődött, majd az aktuális felada-
tok megbeszélésével folytatódott. A képviselői munka 
csapatmunka, közösen veszünk részt a feladatok elő-
készítésében vagy megoldásában. Sok esetben, csak a 
beleegyezésünkre van szükség. Közösen gondolko-
dunk, hol egyezik a véleményünk, hol nem. A teljesség 
igénye nélkül összeszedtem pár gondolatot, amelyek-
ben kisebb-nagyobb szerepet töltöttem be, feladatot 
végeztem el, hiszen mindenhez én sem értek. 
Februárban a településképet kellett módosítanunk, 
mivel megnövekedett az építések, bővítések száma, 
így a beépíthetőséget növelni kellett. Szomorúan ta-
pasztaltuk, hogy egyre nőttek a kiadásaink, de a bevé-
teleink nem. Aztán átadtuk a felújított játszóterünket, 
amit azóta is nagy élvezettel használnak gyermekeink. 
Apukaként mi is sokat vagyunk kint a játszótéren, kisfi-
am nagyon élvezi. Aki használja, őket arra kérem, vi-
gyázzunk az elemek, játékok épségére, állaguk meg-
óvása közös feladatunk, hiszen, nem 1-2 évre újultak 
meg. Szakszerű használat mellett sokáig élvezhetőek.  
 
Közös munkánk nagy szelete a Művelődési Ház felújí-
tása, aminek első üteme elkezdődött. Tervezési, előké-
szítési szakaszban járunk. Sok munka lesz még vele, 
aztán meglátjuk, hogy sikerül-e rá forrást találnunk.  
 
Márciusban segítettünk megrendezni a motoros talál-
kozót, biztosítottuk a helyszínt nekik. Az idei év egyik 
nagy képviselői munkám közé tartozott a Jász Látoga-
tóközpont szakmai anyagának elkészítése. Segítettem 
a nyertes pályázónak, hogy egy környékünkre jellemző 
szakmai anyagot lássunk majd. Többször jártam egyez-
tetni a Patkós Stúdióban, adtam tippeket, és kikérték a 
véleményünket az interaktív játékok, információs táb-
lák elkészítéséhez. 
 
Áprilisban szomorúan hallottam a hírt, hogy pénzügyi 
előadói változásunk történt. Ismerem mind a két höl-
gyet, pénzügyi kérdésekben eddig is és ezután is segí-
tőkészen állnak a rendelkezésünkre. Köszönöm ezt 

nekik! Anitának jó egészséget, kitartást kívánok, és 
köszönjük a sok-sok éves munkáját nálunk. 
Nem titok, hogy egy önkormányzat ma az országban 
nyertes pályázatok útján tud nagyobb beruházásokat 
megvalósítani. Ilyen volt a külterületi, mezőgazdasági 
utak felújításáról szóló nyertes pályázatunk, amihez 
pénzügyi szaktudásomat adtam. Többször kihangsú-
lyoztam és érthetővé tettem a banki szaknyelvet kép-
viselő-társaimnak, és segítettem, amiben csak tudtam. 
 
A nyár sokféle feladatról szólt. Egy rendezvényen talál-
koztam a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
munkatársaival, és úgy gondoltam, hogy kezdeménye-
zem a szolgáltatásaikat behozni a településre, mert 
sajnos tapasztalom, hogy egyre nagyobb szükség lesz 
ilyen irányú szaksegítségre a településünkön. Elkezdő-
dött a kommunikáció, és ha minden jól alakul, jövőre 
tagjai lehetünk a segítő szolgálatnak. Ezenkívül telepü-
lésünkön aktívan részt veszek gyermekvédelmi felada-
tokban. Családoknak nyújtok segítséget, legyen szó 
különböző tanácsadásokról, támogatásokról. Ezenkívül 
aktív önkéntes tűzoltó is vagyok, próbálom bemutatni 
testületi szinten is a munkánkat. 
 
Ötletládánkat Hegyesi József, volt képviselőtársam 
indította útjára, sajnos ebben az évben egy ötlet érke-
zett. Sokan csak panaszaikat írták bele, azokban általá-
ban nem mi vagyunk az illetékesek. Az egy ötlet, amit 
kaptunk, a játszótér fásítással volt kapcsolatos, amit 
észben tartunk, napvitorlát és/vagy fákat tervezünk 
ültetni a játszótérre. Sőt ha felajánlásba kapunk nem 
tájidegen fákat, akkor elültetjük őket. 
 
A június, július, augusztus hivatali szinten is nagy válto-
zást hozott. Szűcs Lajos polgármesterünknek köszö-
nöm a közös munkát, örülök, hogy vele kezdhettem el 
első képviselői éveimet. Köszönöm Lajos, vigyázz ma-
gadra és családodra! 
Új polgármester asszonyunkkal kiegészülve folytattuk 
a munkát. Egyre aktívabb volt a pályázati munkák kö-
rül a teendőm. Ellenőriztem több elkészült korábbi 
pályázatunkat. A Jász Látogatóközpont szakmai anya-
gának átadás- átvételében aktívan részt vettem, elhoz-
tuk az elkészült interaktív játékokat és információs 
táblákat. Felhívtam a figyelmet, ha valami hibát észlel-
tem, és próbáltam segíteni ezeket a munkákat is. Tet-
tem és teszem ezt a falu érdekében, hogy amit ka-
punk, arra vigyázzunk, építsük és fejlesszük környeze-
tünket. Lehet, nem tetszik ez mindig mindenkinek, de 
megfogadtam, hogy a falu érdekében végzem a mun-
kám. Próbálok függetlenül, aktívan részt venni a közös 
munkákban, és segítséget nyújtani olyan témakörök-
ben, amihez értek. 

Harmadik ciklusomat töltöm önkormányzati képviselő-
ként. Aktívan veszek részt az üléseken, melyeken közö-
sen döntünk a falu életét, fejlődését érintő kérdések-
ben. Életemben nagyon jelentős a közösségi munka. 
Évek óta szervezem a településen a véradásokat, akár 
rendkívüli esetekben is, mint pl. súlyos betegség, sür-
gős műtét. 
4 éve bekerültem az aratócsapatba, amely méltó mó-

don képviseli a hagyományokat. Az évente megrende-
zésre kerülő Hármas kerületi aratóversenyen minden 
évben részt veszünk, idén pl. Szankon első helyezést 
értünk el. 
Települési rendezvényeken jelen vagyok. Ezeken az 
alkalmakon sokan megkeresnek, elmondják problémá-
ikat, melyeket aztán próbálunk orvosolni. 

Kobela Margit 
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Az ősz beálltával elkezdtük felmérni, hogy ki mivel fűt 
a településen. Próbáltuk elintézni, hogy kapjunk a rá-
szorulóknak tüzelőanyag támogatást. Októberi hónap-
ban aggodalmamat fejeztem ki a közmunkaprogram-
ban dolgozók miatt. Állami szinten csökkenteni szeret-
nék a közfoglalkoztatottak számát. Az önkormányzati 
munka ma már nélkülük megvalósíthatatlan. Volt erről 
egy hosszabb beszélgetésünk a testületben. Úgy gon-
dolom, hogy sűrűbben kell beszélnünk, és alternatívá-
kat kell kitalálnunk, hogyha drasztikusan csökkentik a 
létszámot, akkor hogyan fogjuk megvalósítani a napi 
feladatokat. Itt meg is ragadnám a szót, és megköszö-
nöm nekik a munkát. Lehet, hogy nem mindenkinek 
tetszik a munkájuk, de tudom, hogy szívvel-lélekkel 
csinálják a napi feladatokat. Biztos vagyok benne, hogy 
akkor lenne a legnagyobb baj, ha már nem tudnának 
segíteni nekünk. Becsüljük meg az ő munkájukat is. 
 
Nagy fejtörés és megvalósításra váró feladat óvodánk 
fejlesztése. Amit ha kell, akkor egy harmadik csoport-
szobával kell kiegészítsünk. Sokat gondolkozom rajta, 
hogy lenne a legjobb. De nehéz döntés még strandfür-
dőnk üzemeltetése is. Úgy gondolom, hogy a kemping 
részre kell még nagyobb hangsúlyt fektetni, és fejlesz-
teni, felújítani a fürdő területének több elemét, részét. 
 

A 2022-es év alatt több civil szervezet és egyesület 
munkájában segítettem. Köszönöm nekik az idei évet, 
legyetek minél többen, és tegyetek minél többet kis 
falunkért. Így leszünk szebbek, biztonságosabbak. Mu-
tassunk példát gyermekeinknek! 
 
Cikkem megírása december 1-ig történt. Előttünk áll-
nak még az év végi teendők. 0-3 évesek mikulása, 75 
év felettiek karácsonyi ajándékozása. És az év egyik 
legnagyobb rendezvénye, a III. Kolbásztöltő verseny és 
az adventi műsorok. Ezen rendezvényekben aktívan 
szerepet kapok én is. Nagyon sokat dolgozunk ilyenkor 
év végén, hogy boldogan zárjuk le az idei évet. Kollégá-
im, munkatársaim, képviselőtársaim nélkül ez nem 
menne. Kívánom nekik, hogy a 2023-as évben is ilyen 
összetartóan, aktívan, egészségben gazdagon tudjuk 
szolgálni a településünkön élőket. 
Köszönöm a munkáját polgármestereinknek, képvise-
lőtársaimnak, a hivatal dolgozóinak, bölcsődénk, óvo-
dánk, iskolánk dolgozóinak, az iskolakonyha dolgozói-
nak, az egyesületek aktív tagjainak, barátaimnak, csa-
ládomnak, hogy támogatták és segítették a 2022-es 
évemet. 
Áldott, békés karácsonyt kívánok és sikerekben, egész-
ségben gazdag 2023-as évet! 

Szendrei Péter 

2006 óta vagyok folyamatosan önkormányzati képvise-
lő. Az elmúlt egy évben végzett munkáról szeretnék 
röviden beszámolni, és néhány olyan dologról, amit 
fontosnak tartok a jövőre vonatkozóan, illetve ami sze-
rintem nem jól van így, ahogy van. A település méreté-
ből adódóan nincsen körzetekre osztva a falu területe, 
így a képviselőknek sincs külön személyes körzete. Az 
elmúlt év végén egy szokatlan és váratlan esemény 
történt, lemondott Szűcs Lajos polgármester, így a pol-
gármesteri feladatokat az alpolgármester, Joó-Kovács 
Balázs vette át. Ez egy bő félév volt, amit úgy gondo-
lom, hogy sikerült minden zökkenő nélkül levezényel-
ni, köszönet érte az alpolgármester úrnak. 
Néhány gondolat a személyes munkáról. 
Az elmúlt évben a képviselő-testület minden ülésén 
jelen voltam, és részt vettem a testület munkájában. 
Többször előfordult az év első felében, hogy az alpol-
gármester akadályoztatása miatt megbízott, hogy ren-
dezvényeken, különböző taggyűléseken képviseljem 
településünket. Ilyen rendezvény volt, amikor Jászbe-
rényben a kormány részéről a külgazdasági és külügy-
miniszter tájékoztató fórumot tartott a jászsági vállal-
kozások vezetőinek és a polgármestereknek. Ez a tájé-
koztató nagyon izgalmas időpontban volt, az ukrajnai 
háború kitörése után nem sokkal, amikor senki nem 
tudta, hogy milyen hatása lesz a háborúnak a magyar 
gazdaságra és Magyarország energiaellátására. Ma 
már tudjuk, érezzük ezeket a következményeket.  
Képviseltem Jászboldogháza önkormányzatát Jászapá-
tin a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének taggyű-
lésén, majd egy másik alkalommal a REGIO-KOM térsé-
gi hulladékgazdálkodási cég éves közgyűlésén.  
Önkormányzatunk által a község kertbarátai benevez-
tek a „legszebb konyhakertek” országos versenybe, 

ahol társaimmal a zsűrizésben vettem részt. Az au-
gusztus 20-i ünnepségen hirdettük ki a verseny ered-
ményét. A 4 első helyezett bekerült az országos döntő-
be.  
Az őszi időszakban a vadásztársaság faültetési akciójá-
nak a koordinálásában vettem részt Vámosi Norbert 
képviselőtársammal. Kijelöltük azokat a helyeket, ahol 
remélhetően senkit nem fognak zavarni az elültetett 
fák akkor sem, ha majd megnőnek. A csíkosi út men-
tén jelöltük ki a faültetésre azokat a szakaszokat, ahol 
nem szántóterület van az út mellett, hanem legelő, 
gondolva arra, hogy a nyárfa nagy vízigénye miatt a 
közelében nem igazán lehet kultúrnövényt termelni. 
Ezzel együtt persze megtörténhet, hogy a fák nem a jó 
minőségű talajra kerültek, hanem esetleg gyengébb, 
szikes területre, de inkább ezért tartjuk a hátunkat, 
mint azért, hogy a nyárfa alatt kipusztul minden. Itt 
szeretném megköszönni a vadásztársaság nagylelkű-
ségét, hogy 800 db nyárfa elültetésével hozzájárultak 
Boldogháza természet- és környezetfejlesztéséhez. 
Régen, valamikor az 1960-es évek végén volt ilyen fa-
ültetés az akkor újonnan elkészült öntözött legelő csa-
tornái mellett, és a pelei út mentén a Tápióban, majd 
később a bartali kövesút két oldalán. Sajnos azokból a 
fákból már nagyon sok hiányzik. Ezúton is arra kérem 
az úton közlekedőket és az elültetett fák környezeté-
ben munkát végzőket, hogy vigyázzanak a fákra. 
  
Ennyit a múltról, és ahogy az elején ígértem, a jövőről 
is szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel. 
Nemrégiben a polgármester asszony azt kérte tőlünk, 
képviselőktől, hogy írjuk le, szerintünk milyen kisebb 
volumenű fejlesztésekre lenne szükség a településen. 
Nyilván azért kérte, mert tőle is ezt kérték megyei szin-
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ten. Önökkel is megosztom, hogy én mit tartok fontos-
nak, melyek azok a helyek, ahol szükség lenne változ-
tatni, fejleszteni, felújítani.  
1. Első helyre teszem, hogy a ravatalozó és a hozzátar-
tozó mellékhelyiség állapota az, ami  szerintem sürgős 
beavatkozást igényel. Úgy gondolom, hogy amennyi-
ben új ravatalozó építésére nincs vagy nem lesz lehe-
tőség, akkor is keresni kell a megoldást arra, hogy a 
jelenlegi épület felújításával együtt egy olyan fedett 
tér kerüljön kialakításra, ahol méltó módon lehet meg-
tartani a temetési szertartásokat. 
2. Fontosnak tartom a Tájház felújítását, mert ha pár 
éven belül nem történik meg, akkor csak a lebontás 
jöhet szóba. A benne elhelyezett helytörténeti gyűjte-
mény (amit a falu lakói adományoztak, a nyugdíjas 
egyesület tagjai pedig összerendeztek, és azóta is gon-
dosan felügyelnek) megóvása a jövő nemzedék számá-
ra a most élők, a mi feladatunk. Tudom, hogy nem lét-
fontosságú dologról van szó, de ha már létrehoztuk a 
Tájházat  önzetlen adományok és támogatások elfoga-
dásával, akkor úgy illene, hogy a fenntartásáról, meg-
őrzéséről is gondoskodjunk.  
3. A település jövője szempontjából örömteli, de annál 
inkább nagy és sürgős feladatot jelent, hogy szüksé-
gessé vált az óvoda bővítése. 
4. A strandfürdő és a kemping működtetése is kihívá-
sok elé állítja az önkormányzatot. A biztonságos és 
szabályos üzemeltetés komoly anyagi terhet jelent, de 
hasonlóan a Tájházhoz, véleményem szerint, ha már 
van egy strandunk és egy népszerű kempingünk, min-
dent meg kell tenni a működés és a fenntartás érdeké-
ben. 
 5. Eljutottunk oda, hogy kevés a parkolóhely a falu 
központjában. A reggeli órákban az ABC és az óvoda 
környékén, a Petőfi utca és a Rákóczi utca sarkán a 

szűk hely miatt bizony kialakulnak akár veszélyes köz-
lekedési helyzetek is. A posta áthelyezésével ez a hely-
zet még tovább romlott. Az orvosi rendelő és a piac 
térségében is szükség lenne több parkolóra. Tudom, 
hogy a parkolóhelyek bővítése nem egyszerű döntés 
kérdése, hanem elsősorban hely, másodsorban pedig 
pénz kérdése.  
6. Van egy szépen kialakított, új játékokkal felszerelt 
gyermekjátszótér a Bajnok utcában. Sajnos a nemrég 
történt felújítás pályázati összege nem tartalmazta a 
játszótérhez tartozó WC felújítását, ami jelenlegi álla-
potában használhatatlan. Azt is gondolhatnánk, hogy 
ez nem is olyan fontos, de akinek ott és akkor szüksége 
van rá, annak ettől teljesen eltérő a véleménye, ezért 
ez is sürgősen megoldandó feladat. 
7. A falu legnagyobb épülete a Művelődési Ház, ami 60 
évvel ezelőtt épült, és mára nagyon megérett a felújí-
tásra. Ha több lépcsőben is, de mindenképpen el kelle-
ne kezdeni az épület legrosszabb állapotban lévő ré-
szeinek (pl. tetőszerkezet) felújítását. 
8. Állandó és örök probléma a kerti és az építési hulla-
dék illegális elhelyezése, ugyanis a legális jelenleg 
nincs megoldva. Ennek a megoldása talán a legnehe-
zebb feladat, mert ez nem is csak pénz kérdése. Szám-
talan jogszabály és több hatóság rendelkezik arról, 
hogy hol, hogyan, mi módon NEM LEHET ezen hulla-
déktól megválni, de arról, hogy hol és mit LEHET vele 
tenni, nem igazán szólnak a szabályok. 
 

Köszönöm, megtisztelő figyelmüket, és az év végéhez 
közeledve kívánok jó egészséget, békét és bizakodást a 
jövőben. 

Szűcs Gergely 

Kedves boldogházi Lakosok és  
minden kedves Olvasó! 

Az idei év mindenki számára egy nagyon nehéz és 
stressztől kevésbé mentes  időszak volt. A szomszéd 
országban kialakult háború rányomta a bélyegét a 
mindennapjainkra, és természetesen így az önkormá-
nyzatra is hatással volt, de úgy gondolom, hogy eddig 
sikerült minden komolyabb problémával közösen meg-
birkóznunk! Ennek és a hirtelen megugró alapanyag 
áraknak köszönhetően kellett a gazdaságos működés-
hez szükséges döntéseket meghoznunk többször is az 
évben, sajnos ilyen volt például az étkezési díjak 
változtatása is. 
Az idei évben is az egyik fő törekvésem volt a képvi-
selők és a Szociális bizottság tagjaival együtt, hogy 
mindenben támogassuk a rászorulókat és azokat az 
embereket, akiknek szüksége van szociális segítségre! 
Több esetben járultunk hozzá gyógyszerek és élelmi-
szerek vásárlásához, amivel kicsit könnyebbé tudtuk 
tenni az emberek mindennapjait. Ezek mellett idén is 
próbálunk a szociális keretünkön belül tüzelőanyagot 
vásárolni, melyre hamarosan lehet majd pályázatot 
benyújtani. 
Továbbá folytatódott az otthonteremtési támogatások 
elbírálása, a bölcsődei felvételek lebonyolítása, egyéb 
javaslatok és döntések meghozatala, amelyek a tele-

pülések fejlődését segítik. Törekedtünk a Jász-
Látogatóközpont mihamarabbi megnyitására, beltéri 
utak, járdák javítására vagy akár a régen várt játszótér 
megújítására. Ezen dolgok mellett a vadásztársasággal 
együtt folyamatosan összedolgozunk, és sikerült szoro-
sabbra fűzni az együttműködésünket. Igyekszem heti 
szinten beszélni és egyeztetni velük a határban tör-
ténő eseményekről, hogy a helyi földműves gazdákat 
tudjuk folyamatosan értesíteni a történésekről, pl. ga-
lamb, nyúl vagy akár az őz kilövésekről. Ezek mellett 
egy nagyszabású faültetés megszervezésében is részt 
vettem velük.  
Az idei évben a 0-3 éves gyermekeknek egy ünnepé-
lyes rendezvény keretén belül hozott ajándék-
csomagokat a Mikulás, a 80 év feletti szépkorúaknak 
pedig a megszokott módon a képviselőtársaimmal e-
gyütt juttatjuk majd el idén is a csomagokat. 
 
Bármiben segíthetek Önöknek, keressenek engem is 
bizalommal! 
 
Köszönöm szépen, hogy elolvasták az írásomat, és 
mindenkinek boldog karácsonyt, boldog új évet, jó 
egészséget kívánok! 
Üdvözlettel:  

Vámosi Norbert 
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Polgármester asszonnyal beszélgetünk  - közel fél év-
vel a választás után -  az elmúlt hónapok tapasztala-
tairól, tervekről, célokról, a közelgő ünnepekről.         
 
Júliusban nagy többséggel szavaztak neked bizalmat 
Boldogháza lakói. Idézzük fel, hogyan élted meg ezt a 
győzelmet! 
Megtiszteltetésnek éreztem ezt a magas százalékban 
megmutatkozó bizalmat és felhatalmazást. Ez azonban 
párosult a választást követő napokban a felelősség 
súlyával, a döntések felvállalásával és a számos megol-
dandó feladat listájával. Bevallom őszintén, az elején 
úgy éreztem, csapkodnak a fejem felett a hullámok, és 
nem láttam mindig a fényt az alagút végén. Mára 
azonban már azt mondhatom, nyugodtan és határo-
zottan tudom végezni a munkámat. 
A megválasztásodat követően, egy hónappal később, 
augusztusban köszöntél el véglegesen a korábbi mun-
kahelyedtől. Mit hagytál magad mögött?  
 2022. július 17-ét, a választás napját megelőzően is 
igyekeztem már Jászapátin, a korábbi munkahelyemen 
úgy intézni a folyamatban lévő ügyeimet, hogy az eset-
leges megválasztásomat követően, a feladataimat át-
vevő kollégák zökkenőmentesen tudják azt a további-
akban intézni. Naprakészen és részletesen tájékoztat-
tam őket, hogy ne okozzon fennakadást a váltás. Igye-
keztem új ügyeket már nem iktatni a nevemre.  
Bevallom őszintén, nagyon nehéz időszak volt szá-
momra a választást megelőző és követő egy-egy hó-
nap, hiszen már két helyre kellett koncentrálnom, és 
egyik feladat tekintetében sem engedhettem meg a 
felületességet, maximális odafigyeléssel kellett végez-
nem a munkámat. Rendkívül hálás vagyok Farkas Fe-
rencnek, Jászapáti polgármesterének, aki támogatta a 
polgármesterként történő indulásomat, annak ellené-
re, hogy ezt nehéz szívvel tette, hiszen a három éven 
át tartó közös munkánk során eredményesen tudtunk 
együttműködni, mindig mindenre tudtunk közösen 
megoldást találni. A kollégáimmal is baráti viszony ala-
kult ki. Nagyobb hivatal lévén, számos, nagy tudással 
és tapasztalattal rendelkező munkatársam volt Jász-
apátiban, akikkel csapatként, tudásunkat összeadva 
eredményesen tudtunk együtt dolgozni. A választást 
követően még egy hónapig rendszeresen minden nap 
jártam Jászapátiba, általában a délelőttöket ott töltöt-
tem, délután pedig már a polgármesteri teendőket 
vettem át Joó-Kovács Balázs alpolgármester úrtól, aki-
nek szintén köszönettel tartozom, hiszen még július 
17-ét követően egy hónapon keresztül, természetesen 
a folyamatos tájékoztatásom mellett, vezette közsé-
günket. E nélkül a segítség nélkül nem tudtam volna 
megnyugtatóan lezárni a korábbi jogviszonyomat. 

A több évig tartó jegyzői munkádat értékelte a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a kiváló munká-
ért járó díjjal, amelyhez ezúton is gratulálok!  
Mit jelent számodra a kitüntetés? 
Köszönöm szépen. A díj odaítélése váratlanul és meg-
lepetésként ért, a „merényletet” még Farkas Ferenc 
polgármester úr, Pócs János képviselő úr és a jászapáti 
kollégáim követték el ellenem. Minden év végéig van 
lehetőség a megyei kitüntető díjak odaítélésére javas-
lattal élni, amiről a Közgyűlés tavasszal szokott dönte-
ni, a döntésről pedig levélben értesítik a kitüntetette-
ket. Ez történt velem is, egy pénteki napon pont sza-
badságon voltam, és kivettem a leveleket a postaládá-
ból, köztük volt egy díszes boríték a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnökétől, melyben arról 
tájékoztatott, hogy az idei évben Közszolgálati díjban 
részesülök, melyet az augusztus 20-ához kapcsolódó 
ünnepségsorozat keretein belül vehetek majd át a Me-
gyeházán. Meghatódtam a döntéstől, és rendkívül 
megtisztelőnek éreztem, hogy a fiatal korom ellenére 
elismerésre méltónak találják a közigazgatás területén 
végzett eddigi munkámat. 
A polgármesteri széket elfoglalva, hogy érzed, milyen 
örökséget kaptál a község korábbi vezetőjétől, Szűcs 
Lajostól?  
Szűcs Lajos volt polgármester úr a kampány során is 
támogatásáról biztosított, amit tisztelettel köszönök 
neki, hiszen úgy gondolom, ha valaki, aki tudja, hogy 
mivel jár a polgármesteri tisztség, alkalmasnak tart a 
tisztség ellátására, az rendkívül megtisztelő. 
 Lajos 20 éven keresztül vezette településünket, renge-
teg fejlesztés, projekt megvalósítása fűződik a nevé-
hez. Véleményem szerint rendkívül jól és tudatosan 
végezte a munkáját, amire mindenképpen követendő-
ként tekintek. Természetünkben, vezetői tulajdonsága-
inkban, úgy gondolom, nem vagyunk egyformák, ami 

Beszélgetés Koczáné dr. Fehérváry Mária Beszélgetés Koczáné dr. Fehérváry Mária Beszélgetés Koczáné dr. Fehérváry Mária Beszélgetés Koczáné dr. Fehérváry Mária     
polgármester asszonnyalpolgármester asszonnyalpolgármester asszonnyalpolgármester asszonnyal    

Koczáné dr. Fehérváry Mária 

„…túlzás nélkül állíthatom, egy percet sem gondolkodtam, elindulok a választáson, és az évek alatt megszer-
zett tudást, tapasztalatot itt szeretném kamatoztatni, ahol a családommal élek” – olvashattuk Koczáné 
dr. Fehérváry Mária gondolatait az időközi polgármester választást követően, és úgy gondolom,  ezek a sza-
vak biztosítékot jelentettek és jelentenek a jövőben is a falu közössége számára.           
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Konkoly Béláné 

már eleve abból is adódik, hogy ő férfi szemmel látta, 
én pedig női szemmel látom a dolgokat. A Lajos által, a 
településünkért végzett eredményes munkája megkér-
dőjelezhetetlen, követendő példaként szolgál.  
Hogyan szeretnéd mindezt folytatni? 
Ahogy azt a kampány során is mondtam többször, úgy 
gondolom, településünk a lehető legjobb úton halad, 
az én feladatom, hogy az út folytatásához az alapokat 
lerakjam, és bízom benne, hogy együtt haladunk majd 
ezen a kikövezett úton tovább. 
 Sajnos ez az út, az önkormányzatiság, egy település 
vezetése tele van váratlan, olykor fájdalmas, kellemet-
len helyzetekkel, döntésekkel, amivel az utóbbi pár 
hétben szembesülnünk is kellett, a posta átköltözésé-
vel és a takarékbank fiók bezárásával.  
Összetartó közösséggel, egymás segítésével azonban, 
úgy gondolom, tudunk találni megnyugtató megoldá-
sokat ezekre a változásokra. Igyekszem minden kis ap-
ró kezdeményezésben, ötletben meglátni a lehetősé-
get, részt venni a közösségek, civil szervezetek prog-
ramjain, az elképzeléseikben közreműködni, sokszor 
akár személyesen is. 
 Egy nagyon kedves kolléganőm mondta nekem, ami-
kor eljöttem Jászapátiról, hogy amikor ott voltam, 
olyan megnyugtató volt számára, mert mindig azt 
érezte, ha ott vagyok, akkor semmi baj nem történhet, 
tudta, hogy bármilyen problémával szembesülünk, 
találunk rá megoldást.  Szeretném, ha ezt érezné Jász-
boldogháza lakossága is. 
 Közel fél éve dolgoztok együtt az önkormányzat kép-
viselő-testületével. Mik az eddigi tapasztalataid a 
közös munkáról? 
A képviselő-testület részéről az együttműködés, úgy 
gondolom, hogy jó, minden segítséget megkapok a 
részükről. Vannak területek, ahol nem is titkolom, 
hogy van is erre szükségem, elsősorban a műszaki jel-
legű témákban. Igyekszem rendszeresen tájékoztatni a 
képviselőket a napi munkáról, a legfontosabb változá-
sokról, információkról, hiszen egy-egy képviselő-
testületi ülés között sokszor hetek telnek el. Sokszor e-
mailben kérem ki a véleményüket, amire azonnal, 
konstruktívan reagálnak, közösen ötletelünk, és ami a 
legfontosabb, hogy az esetek túlnyomó részében telje-
sen egyetértünk. 
Hogyan történik a folytatás, melyek a következő idő-
szak legfontosabb teendői? 
Rengeteg feladat áll előttünk, azonban az, hogy milyen 
ütemben haladunk ezekkel, teljes mértékben a pályá-
zati forrásoktól függ. Nagyobb beruházások, fejleszté-
sek megvalósítására ugyanis nyertes projektek nélkül 
anyagi okokból nincs lehetősége az önkormányzatnak. 
Apró, kisebb költségvetési változások, felújítások, első-
sorban karbantartások finanszírozására áll rendelke-
zésre forrás. Elképzeléseinket ezenfelül most felülírták 
a körülöttünk zajló, gazdaságot befolyásoló esemé-
nyek. A rezsi díjak növekedése miatt előtérbe kell he-
lyeznünk a megtakarításokkal járó beruházásokat.  
Meghatározó  szerepe van a településünkön működő 
intézményeknek, itt gondolok az önkormányzati és 
nem önkormányzati fenntartású intézményekre is. A 
civil szervezetek hosszú évek óta gazdagítják, színesí-
tik községünk életét. Hogyan tervezed velük az 
együttműködést?  
 Már az első pár hétben igyekeztem felkeresni az intéz-
ményeinket és vezetőiket, valamint azokat az intézmé-
nyeket, településen működő szolgáltatókat is, akik 

nem az önkormányzat működtetésében, fenntartásá-
ban látják el feladataikat. Mindenhol az együttműkö-
désemet ajánlottam fel, kértem, hogy bármilyen prob-
léma esetén keressenek bizalommal. Úgy gondolom, 
hogy kis település lévén, maximálisan egymásra va-
gyunk utalva. Hol ők, hol mi szorulunk segítségre, és 
egy jó együttműködés alapja a kölcsönös segítőkész-
ség.  
  Teljes mértékben ugyanez a véleményem a civil szer-
vezetekkel kapcsolatban is, vezetőikkel szintén egyez-
tettem már a jövőbeli elképzeléseket illetően. Nekik 
köszönhetjük a színes programokat a településünkön, 
a közbiztonságunkat, a hagyományaink ápolását, a 
gyermekeink támogatását, a sportolási lehetőségeket, 
a virágos utcáinkat, azt hogy tűz esetén közel a segít-
ség. Nélkülük nem lenne az Jászboldogháza, ami most, 
és ezért hálásnak kell lennünk. 
Karácsonyhoz közeledünk. Ilyenkor megszépül a falu, 
a fények ünnepi díszbe öltöztetik az utcákat. Milyen 
érzésekkel jársz most Boldogháza utcáin?   
Valóban ünnepi díszbe öltöztünk, bár az idei évben 
tekintettel a villamosenergia költségek emelkedésére, 
csak a főútnak egy kis szakaszát szereltük fel díszkivilá-
gítással. A község adventi koszorúja most a Polgármes-
teri Hivatal előtt került elhelyezésre, amit advent négy 
vasárnapján a kivilágított templom fényében is meg-
csodálhatunk. Az adventi programokat, valamint a kol-
básztöltő fesztivált és a falu karácsonya ünnepség 
programjait is a költséghatékonyság jegyében állítot-
tuk össze.  
 A karácsony az év legszebb ünnepe. Ilyenkor a szere-
tet összetartó ereje még nagyobb a családokban, a 
közös ünneplés, az együtt töltött idő minden perce 
ajándék. Ti hogyan fogtok ünnepelni a családdal? 
Kisgyermekkorom óta kedvenc ünnepem a karácsony, 
szeretem a kivilágított karácsonyfa hangulatát, a csalá-
di összejöveteleket, beszélgetéseket. Még pár évvel 
ezelőtt mindig anyukám vagy nagymamám készítette 
szenteste a vacsorát, amióta azonban a gyerekek meg-
születtek, inkább otthon szeretjük tölteni a szentestét,   
és mi látjuk vendégül a nagyszülőket, hiszen már egyre 
gyakorlottabbnak érzem én is  magam a karácsonyi 
menü készítésében. 
Mindig nagy izgalommal faragják a fiúk apukájukkal a 
fát, és utána együtt is díszítjük fel. 
A szenteste mindig ilyen szűk körben szokott nálunk 
telni, az azt követő napokban pedig vagy mi látjuk ven-
dégül a család többi tagját, vagy mi kapunk tőlük meg-
hívást.  Bátyáméknak szintén van három gyermekük, 
akikkel közösen rendkívül jó hangulatú közös játszások 
szoktak kikerekedni. Ilyenkor csak beszélgetünk, mesé-
lünk a velünk történtekről, hiszen olyan ritkán tudunk 
ilyen „ráérősen” találkozni a rohanó hétköznapokban. 
Élvezzük az együtt töltött időt!  Egy pár napra lelassul 
minden körülöttünk, valóban érezzük, hogy eltelt egy 
újabb év, és erőt gyűjtünk a következő esztendőre. 
 
Polgármester Asszony, kedves Marcsi, köszönöm a 
beszélgetést.  
Szeretetteljes, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok 
Neked és a családodnak,  az új esztendőben örömteli 
mindennapokat, erőt, kitartást és sikereket a mun-
kádban! 

HÍREK 
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E kezdeményezés szerint 2022. október 18-án, helyi 
idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoztak 
fél órán át a békéért és az egységért. Ebben az eszten-
dőben hittanos gyermekeink is csatlakoztak az ese-
ményhez. Maga a kezdeményezés keresztény közössé-
gektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán 
gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mel-
lettük levő asszonyok kézzel foghatóan érezték a Szűz-
anya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem-
csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elter-
jedt. Kiinduló gondolata az a Szent Páter Piótól szár-
mazó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek 
imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változ-
ni”. Ez az alkalom ebben a formájában kiemelt hang-
súlyt adhatott, egyben megerősítette október havá-
nak, mint a rózsafüzér hónapjának üzenetét. A Kissné 
Kabács Anikó hitoktató vezetésével megszervezett 
közös imádkozás nagy lelki élményt nyújtott a gyerme-
keknek és a felnőtteknek is. A rózsafűzér titkain való 
elmélkedés közben a gyermekek szemenként elhelye-
zett mécsesekkel látható formában is megjelenítették 
a rózsafűzért. A kezdeményezéshez való csatlakozás, 

valamint a közösség közös imája Mária dicsőségére 
még jobban megerősítette bennünk az egység, az ösz-
szetartozás beteljesedésének fontosságát.  

HITÉLET 

Az Egyházközség hírei 

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapja körül ország-
szerte több tízezer kenyeret készíttetnek a Karitász 
egyházmegyei és helyi szervezetei. Bár Jászboldoghá-
zán nem működik a katolikus egyház karitatív szerve-
zete, de mi is csatlakoztunk a kezdeményezéshez. Az 
oltárra helyezett péksüteményeket – „Erzsébet kenye-
reket” Soós Tamás esperes, plébános megáldotta, 
melyből mindenkit megkínáltunk a szentmise végén. A 
jelképes Erzsébet kenyér emlékeztet bennünket arra, 
hogy ne feledkezzünk meg a szükséget szenvedőkről, a 
rászorultakról és Szent Erzsébet lelkiségével forduljunk 
azok felé, akiknek szükségük van a gondoskodó szere-
tet megtapasztalására. A megszentelt kenyerek arra is 
emlékeztetnek, hogy a karitász, a szeretet cselekedetei 
mindannyiunk kötelessége. Hisz az önzetlen, a segítő, 
a cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti.  

Advent, új kezdet, új egyházi év. Újra útnak indulunk 
Jézus Krisztus útján. Jócselekedetekkel akarunk indulni 
a közelgő Krisztus elé. Új elhatározás, szent várakozás 
gyullad a lelkünkben. Virrasztva és imádkozva készü-
lünk Jézus megtestesülését ünnepelni.  

/Bencsik György 2007/  

Hívő lélekkel készülünk Karácsony szent ünnepére. 
Advent 1. vasárnapján Tamás atya megáldotta az ad-
venti koszorút a templomban, a családok otthonaiba 
elhelyezett koszorúkat, majd szentmisét követően a 
település adventi koszorúját is. Egyre több család ké-
szít adventi koszorút, melynek története nagyon rég-
múltra nyúlik vissza. A koszorú a kereszténység előtti 

SZENT ERZSÉBET KENYERE  

„... ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért ...” 

ADVENT – ELJÖVETEL 
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germán népcsoportoktól ered: ők díszítettek elsőként 
gyertyákkal koszorúkat a hideg és sötét decemberi 
estéken, amivel abbéli hitüket fejezték ki, hogy hamar 
eljönnek a meleg és világos tavaszi napok. Később a 
19. század közepi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 
a keresztények készítenek koszorút. 1839-ben egy lu-
theránus lelkész, Johann H. Wichern egy kerékre rögzí-
tette a gyertyákat, melyekből 28 fehér, négy pedig 
vörös színű volt. A vörös gyertyákat a vasárnapokra 
tartogatta. A huszadik században aztán Európa-szerte 
elterjedt a szokás, mely közben meg is változott: 32 
gyertya helyett már csak négy került a koszorúra, 
amely kerék helyett fenyőágakból készül. A katolikus 
hagyományban használt lila gyertyák a bűnbánat jelké-
pei, míg a rózsaszín gyertya, amelyet advent harmadik 
vasárnapján gyújtunk meg, az örömöt jelenti: közele-
dik már az Úr, nem kell sokat várni rá. 
A négy gyertya a négy vasárnapon túl továbbá a hit, 
remény, szeretet és öröm szimbóluma is, melyek sze-

mélyekre is utalnak: a hit Ádám és Éva, a remény a 
zsidó nép, a szeretet Keresztelő Szent János, az öröm 
pedig Szűz Mária, Jézus anyja.    
Advent 2. vasárnapján az ifjúságért, az őket nevelő 
családokért mutatta be a szentmisét Tamás atya. A 
szentmisén az egyházi zenét az Új Tavasz Együttes 
szolgáltatta, akik már több alkalommal végezték ezt a 
szolgálatot nálunk. Köszönjük áldozathozatalukat!  A 
szentmise végén megidéztük Szent Miklós püspök 
alakját és adományozó szeretetét, aki a gyermekeket 
mikuláscsomaggal ajándékozta meg. 

Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Kará-
csony. A hatalmas Isten egészen közelinek, egészen 
emberinek, sőt, gyermeknek mutatkozik, — így 
„ajánlja föl nekünk szeretetét...” (Róm 5,8). A Kará-
csonyt sok kedves szokással vették körül a századok. 
Ami igazán helyes és szép szokás volt, azt ne engedjük 
elpusztulni. Ugyanakkor őrizzük meg az ünnep vallá-
sos, keresztény tartalmát, s ne hagyjuk, hogy édeskés 
polgári-pogány ünneppé váljék. 
Mi a Karácsony tartalma? Jézus hármas születése.  
1. Örök születés: A szentháromságban minden idők 
előtt született a második isteni Személy, az isteni Ige 
az Atyától, anya nélkül. „Kezdetben volt az Ige...”  
2. Földi születés: Isten elküldte egyszülött Fiát az em-
beriség megváltására, időben született szűz anyától, 

atya nélkül. „Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.”  
3. Kegyelmi születés: Jézus születése nem egy rég el-
múlt történeti tény, melyhez semmi közünk. Ő a litur-
giában minden évben megújítja születését, újból és 
újból megszületik hívei szívében, hogy amint ő az Atya 
egyszülött Fia, úgy mi is elnyerjük a fogadott fiúságot.  
Melyek a Karácsony szimbólumai? 
Főképpen az ünnepi örömet hirdető templom. Az ün-
nepi oltár, a fehér és arany miseruhák, a nagymise ün-
nepélyessége is az öröm hírnöke. Visszatér a legszebb 
karácsonyi ének: a Gloria (Dicsőség a magasságban). 
Énekeljük e napokban kétszeres örömmel, hiszen a 
betlehemi angyaloktól tanulta, s a karácsonyi öröm 
szellemében növelte himnusszá az ősegyház e magasz-
taló éneket. 

Tanítás a Karácsonyról 
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Összeállította: Bóta-Mizsei Ilona 

Sok kedves szokást kapcsol a népi áhítat a Karácsony-
hoz. Ezek ugyan nem liturgikus szimbólumok, de segí-
tik a karácsonyi lelkületet. Ilyenek: a betlehem és a 
betlehemes játék, mely a gyermekek szeme elé állítja a 

születés eseményét. Ilyen a Németországból újabb 
korban elterjedt fenyőfa, mely zöldjével az örök életre, 
ajándékaival pedig a Kisded kegyelmi ajándékaira em-
lékeztet. Forrás: ÉE 591. oldal 

 KARÁCSONYI MISEREND 

December 24. 
Szenteste 

Karácsony vigíliája 

December 25. 
Karácsony 

Január 01. 
Újév napja 

Jászboldogháza 20.30 8.00 8.00 

Jánoshida 24.00 9.30 9.30 

Jászalsószentgyörgy 22.00 11.00 11.00 

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,    
és áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknak    

az Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselı----testületének és munkatársainak nevében:testületének és munkatársainak nevében:testületének és munkatársainak nevében:testületének és munkatársainak nevében:    
Soós Tamás esperes, plébánosSoós Tamás esperes, plébánosSoós Tamás esperes, plébánosSoós Tamás esperes, plébános 

Kedves Boldogháziak! 
A 2022-es év végén is hálásan köszönjük nagylelkű adományaikat, persely és egyházi hozzájárulás 
formájában. Hálatelt szívvel köszönjük minden segítségüket, támogatásuk bármilyen formáját! A Jó 
Isten áldása kísérje minden jó szándékú törekvésüket! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2023-
ban is egyházközségünk közösségi alkalmaira! 

Túrmezei Erzsébet: Karácsonyi ének   
 
 
Itt a karácsony! Itt a Megváltó!  
Szálljon az égig boldog énekszó! 
Eljött a mennyből. Emberré lett. 
Ő hoz a földre békességet. 
  
Itt a Megváltó! Itt a szeretet! 
Elhagyott, árva senki nem lehet. 
Eljött a mennyből. Emberré lett. 
Ő hoz a földre békességet. 
  
Szálljon a jó hír! Vigyük szerteszét! 
Hirdessük Isten nagy szeretetét! 
Eljött a mennyből. Emberré lett. 
Ő hoz a földre békességet. 

Betlehem  

Jászboldogháza 
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Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületé-
nek tevékenységéről a Baráti Társasággal történt talál-
kozó után írtam. Egyesületünknél a Boldog Barátokkal 
való találkozó óta nagyobb horderejű rendezvényünk 
nem volt.  
Szeptemberben eltöltöttünk egy ötnapos hétvégét 
Bogácson. Sajnos nagyon kevesen voltunk, mindössze, 
tizenkilencen. Nagyon sajnálom, hogy egyre keveseb-
ben tudtak eljönni. Sokan továbbra is félnek a vírustól, 
és vannak, akik már több napra nem hagyják el az ott-
honukat. A kirándulás mindentől függetlenül, mond-
hatni, felejthetetlen volt. 
A helyi rendezvényeket szívesen látogatják nyugdíjas 
társaink, de hosszabb időre, napokra nem szívesen 
hagyják el a biztos pontot, a lakásukat. Az Idősek világ-
napját október elsején rendre megtartottuk saját kör-
ben. Vendégünk volt községünk polgármester asszo-
nya, aki rövid, szívhez szóló köszöntővel és egy énekes 
fellépővel ajándékozta meg az egybegyűlteket. Kö-
szönjük kedvességét. A rendezvény igazán hangulatos-
ra és családiasra sikeredett. Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy tagjaink szép számmal megjelentek, és úgy 
gondolom, hogy jól is érezték magukat. 
November elsején részt vettünk egy közös koszorúzá-
son, a baráti társaság tagjaival és a polgármester asz-
szonnyal a temetői kopjafáknál és az ismeretlen kato-
na sírjánál. A hónap közepén gombóc partira invitáltuk 
tagjainkat. A helyben főzött, friss, gőzölgő gombócle-
ves jól is esett a borongós, ködös időben. A hab a tor-
tán az volt, amikor Matókné Erzsike egy nagy tál sült 
hurkával és kolbásszal megérkezett. A illatos finomsá-
got lányától, Anikótól kaptuk, amit ezúton is nagyon 

szépen köszönünk. A fenséges ebéd elfogyasztása után 
került sor a karácsonyra való hangolódásra. Nagy örö-
met okozott a jelenlévők között az a bejelentés, hogy 
lesz egyesületünknél is karácsonyváró ünnepség. Ezt 
december tizedikén tartjuk. Ez így volt éveken keresz-
tül, de a COVID miatt az elmúlt két évben erre nem 
kerülhetett sor. Kitörő örömmel és lelkesedéssel ké-
szülünk a rendezvényre. Tagjaink egy része vállalt házi 
sütemény sütést, mások az előkészületi munkákból 
veszik ki részüket. Feldíszítjük a nyugdíjasok kará-
csonyfáját, helyben elkészítjük az ünnepi ebédet, és kis 
műsorral is kedveskedünk a jelenlévőknek. Vendég-
ként meghívtuk a polgármester asszonyt, akit nagyon 
várunk, hogy vele együtt kívánjunk egymásnak szere-
tetteljes karácsonyt. 
 Ezúton szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy 
köszönetet mondjak azért a sok segítségért, amit tá-
mogatóinktól kapunk. Nagyon köszönünk minden se-
gítséget, mert számunkra ez is visszaigazolja a nyugdí-
jasklub létjogosultságát. Köszönöm nyugdíjas társaim-
nak is a támogató hozzáállást.  Reménykedünk abban, 
hogy az „öreg oviba” is visszaköltözhetünk a tavasz 
folyamán! 
Az egyesületünk vezetősége nevében a mi szép, kis 
falunk valamennyi lakosának áldott, békés, családi 
szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendőt kívánunk! 
 

Egyesületünk továbbra is várja   
az adófizetők 1%-os felajánlását a  

18837005-1-16 számú adószámon. 
Orczi Imréné, az egyesület titkára 

Ünnepvárás a nyugdíjasoknálÜnnepvárás a nyugdíjasoknálÜnnepvárás a nyugdíjasoknálÜnnepvárás a nyugdíjasoknál    

Adventi koszorú a falu központjában 
Az adventi koszorú négy gyertyája közül három 
lila színű, mely a hitet, a reményt és a szeretetet 
jelképezi, közöttük a negyedik, az örömöt jelképe-
ző rózsaszín gyertya.  

A Faluvédő és Szépítő Egyesület tavaly első alkalom-
mal hagyományteremtő szándékkal készítette a falu 
adventi koszorúját, mely az önkormányzat anyagi tá-
mogatásával és Jászboldogháza község könyvtárosa, 
Szemes-Csecselics Hajnalka szervezésében közös mun-
kával valósult meg. A koszorú alapját Pesti János helyi 
lakos készítette el. Az adventi koszorú díszítésében a 
faluszépítők mellett Rigó Andrásné Erzsike és dr. Pap 
Béláné Marika is részt vett. Köszönjük munkájukat, 
fáradozásukat.  
 

Adventi rendezvények 
November 27-én megkezdődött az adventi időszak. A 
hagyományokat folytatva, advent első vasárnapján 
Soós Tamás esperes, plébános úr ebben az évben is 
megáldotta a családok otthonról hozott adventi koszo-
rúit, a szentmise után pedig a falu koszorújára is áldá-

sát adta, mely az idén a polgármesteri hivatal előtti 
téren kapott helyet. Ezúton is köszönjük Soós Tamás 
esperes, plébános úrnak és Bóta Mizsei Ilonának, az 
egyházközség képviselő-testület világi elnökének a 
segítségét, az együttműködést.   
 

Faluszépítők hírei 
Karácsonyvárás Jászboldogházán 
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Advent első vasárnapjának délutánján 16 órakor a pol-
gármesteri hivatal előtti téren egy kis ünnepi műsor 
részesei lehettek az érkezők, ami községi könyvtáro-
sunk szervezésével, a Faluvédő és Szépítő Egyesület 
segítségével, az önkormányzat támogatásával valósult 
meg csakúgy, mint a többi adventi program.  

November 27-én, Kovács Lászlóné Lajos Krisztina és 
Molnár László népzenészek előadását láthatta, hallhat-
ta a szép számmal érkező közönség. Köszönjük a meg-
hitt, lélekemelő előadást!  

Ezután Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, elmondta ünnepváró gon-
dolatait, és azt, hogy az egyház jóvoltából advent min-
den vasárnapján az adventi gyertyák színeinek megfe-
lelő színnel világítják meg a templomot. Az előadás 
alatt, amikor már sötétedett, gyertyákat osztottunk, és 
a gyertyák megcsillanó fénye mind az idősebb embe-
rek, mind a kisgyermekes szülők kezében az ünnepvá-
rás semmihez sem fogható hangulatát varázsolta a 
térre azon az estén.  
 

Advent második vasárnapján, december 4-én Gre-
gus Anikó és Dobrozemszky Gábor a Csengőszó című 
zenés, táncos interaktív gyermekműsorral léptek fel a 
piactéren. Gregus Anikó már 20 éve tart gyermekelő-
adásokat. 

 Az előadás végén a gyermekek nagy örömére megér-
kezett a Mikulás. Ezt követően átsétáltunk a polgár-
mesteri hivatal melletti térre, ahol Zrupkó Ferencné 
nyugalmazott iskolaigazgató, községünk díszpolgára 
meggyújtotta a falu adventi koszorúján a második lila 
gyertyát, a remény gyertyáját. Köszönjük szívet melen-
gető, megható köszöntőjét, amellyel a község lakossá-
gához szólt. 

A gyertyagyújtás ideje alatt a lila fénnyel megvilágított 
templom látványa fokozta az ünnepvárás hangulatát 
az emberek szívében. 
Mindkét adventi vasárnapon mindenki a vendégünk 
volt egy meleg teára.  

Tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik megtisz-
telték jelenlétükkel a programokat. 

Köszönet 
Év végéhez közeledve ezúton is szeretném megköszönni faluszépítő 
társaim egész évi lelkes munkáját, a családias hangulatot, az össze-
tartást. Megtiszteltetés együtt dolgozni, örömmel tölt el az érzés, 
hogy egyre többen csatlakoznak egyesületünkhöz, és szívesen ál-
dozzák szabadidejüket kicsiny falunkért annak érdekében, hogy te-
lepülésünk egyre szebb és vonzóbb legyen.  
Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, jó erőt és egész-
ségben bővelkedő új esztendőt kívánok mindannyiuk számára! 

 
Tisztelettel: Szűcs Gergelyné 

a Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke 
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Bemutatkozó— Gaál Pál 

CIVIL SZERVEZETEK 

BOLDOGBT Egyesület 

Karácsony közeledtével minden kedves Olvasónak, a falu lakosságának, a Boldogházáról elszármazot-
taknak, a Községi Önkormányzatnak, Polgármester asszonynak, Alpolgármester úrnak, minden kedves 
segítőnknek, támogatónknak, a Boldogházi Hírek szerkesztőinek áldott karácsonyi ünnepeket, jó erőt, 
egészséget és boldog új évet kívánnak a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai.  

Szülőfalum Boldogháza 

 1948. március 19-én szület-
tem Jászboldogházán. 
(Szüleim Gaál   Pál és Stiszkala 
Amália.  A jászberényi Lehel 
Vezér Gimnáziumban érettsé-
giztem 1966-ban. Még abban 
az évben megkezdtem a ta-
nulmányaimat Gödöllőn az 
Agrártudományi Egyetem Gé-
pészmérnöki karán, melyet 

1971-ben fejeztem be. 
Ezt követően Jászberényben a Jászsági Állami Gazda-
ságban helyezkedtem el. Kezdetben gyakornokként 
dolgoztam, majd gépészeti brigádvezetőként, majd 
műszaki fejlesztési mérnökként.  
Az 1970-es évek közepén az egyetemen levelező tago-
zaton megszereztem az agrár-gépész gazdasági szak-
mérnöki diplomát is. 
Ezt követően kineveztek a gazdaság építési üzemveze-
tőjévé, mintegy 80 ember tartozott az irányításom alá. 
Fő feladatunk a gazdaság építési igényének megvalósí-
tása volt.  
A gazdaság részére többek között egy új 300 férőhe-
lyes tehenészeti telepet, sörpalackozó üzemet, édes-
ipari üzemet építettünk, sertéstelep felújítását végez-
tük el, valamint az épületek átalakítását, karbantartá-
sát is. Szabad kapacitásunkat Jászberényben lakások, 
üzemcsarnokok építésével kötöttük le. 
Az Állami Gazdaság fokozatos megszűnése miatt 1990-
ben sikeresen megpályáztam az ÁB-Aegon biztosító 
jászberényi fiókvezetői állását, ahol korábban másod-
állásban kárszakértő is voltam. Fő feladatom az üzlet-
kötői hálózat, kárszakértők irányítása volt. 

A biztosítónál történt összevonások miatt a munkakö-
röm megszűnt, ezután a jászberényi Acélöntöde Kft.-
nél helyezkedtem el minőségirányítási vezetőként, 
ahol 2007. december végén történt nyugdíjba 
vonulásásomig dolgoztam. 
Özvegy vagyok, 3 gyermekem és 4 unokám van. Most 
az egyik gyermekemmel és családjával élek. 

2015 óta vagyok a BOLDOGBT Egyesület tagja. Öröm-
mel járok az összejövetelekre, találkozom régi ismerő-
sökkel, rokonokkal.  
 
Karácsony közeledtével kívánok mindenkinek nagyon 
szép ünnepeket, jó egészséget és boldogabb új eszten-
dőt! 
 

Gaál Pál 

Unokatestvéremmel, Muhariné Turóczi Bellával a 
 2022-es találkozón  
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Csillagvirág Énekkar Egyesület 

Az Országházban jártunk 
Hetek óta tartó megbeszélések, egyeztetések, szerve-
zés és izgatott várakozás után 2022. szeptember 20-án 
reggel útra kelt a Csillagvirág Énekkar. Indultunk Buda-
pestre, mert az Országház látogatására kaptunk meg-
hívást. Pócs János országgyűlési képviselő úr tette le-
hetővé számunkra ezt az élményt ígérő találkozást. Két 
busszal indultunk, és 11 órakor találkoztunk  vele az 
Országház fogadótermében. Aztán egyik ámulatból a 
másikba estünk. Én korábban, 16 évvel ezelőtt vettem 
részt egy országházi kiránduláson. Azóta rengeteget 
változott minden, sokat fejlődött, és gyönyörű lett.  
A képviselő úr üdvözölt bennünket, és egy végtelenül 
kedves, tájékozott idegenvezető hölgyre bízta kis cso-
portunkat. Örömteli kíváncsisággal indultunk el, és 
gyermeki érdeklődéssel csodáltuk a látnivalókat. Ennyi 
szépség láttán szinte nem is tudtunk minden csodát 
észrevenni. Aprólékos kifinomultsággal megalkotott 
monumentális termek, csodálatos festmények, fres-
kók, történelmünk kiemelkedő alakjainak szobrai - 
mind-mind olyan szépség, amit örökre szívünkbe vés-
tünk. Különösen nagy élmény és megható érzés volt a 
magyar Szent Korona előtt állni, ami mindannyiunk 
számára felejthetetlen emlék marad. Megnézhettük a 
parlamenti üléstermet is, ahol a nagy döntések szület-
nek. A képviselő úr azt is elmesélte, hogy legsikere-
sebb felszólalása a jászok érdekében történt Szabó 
Tamás képviselő úrral. Előterjesztésük alapján sikerült 
egyhangú szavazattal a jászkun redemptió napját em-
léknappá nyilvánítani. 
Jó volt a szervezés, az alapos tájékoztatás és a törté-
nelmi események részletes szemléltetése. Csak ittuk az 
információkat, és igyekeztünk mindent az emlékeze-
tünkbe vésni. A magam részéről azt állapítottam meg, 

hogy őseink csodálatos örökséget hagytak ránk. Szí-
vünk, lelkünk csordultig volt a rengeteg élménnyel, 
örömmel. A barangolás, a látványokban gazdag séta és 
fotózkodás után kimentünk a Kossuth térre, és érzése-
inket kifejezve meghatódottan énekeltük el közösen az 
Estharang című dalt. 
Megnéztük a Duna-partot, rácsodálkoztunk a gyönyö-
rű panorámára, ami elénk tárult. Minden szép volt, és 
boldogok voltunk. Ráadásként Turócziné Teréki Erika 

CIVIL SZERVEZETEK 

Kedves Olvasók! 
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy karácsonyra el-
készül a „Vidám esték, emlékezetes programok – 60 
éves a jászboldogházi Petőfi Művelődési Ház” című ki-
adványunk. Hála Zámboriné Szőrös Évikének, aki össze-
rendezte és mindenkinek, aki megosztotta emlékeit. Kü-
lön köszönet Papp Izabellának a szerkesztésben nyújtott 
segítségért, Konkoly Bélánénak a helyesírási javításokért, 
Gerhát Károlynak a nyomdai előkészítésért, a borító ter-
vekért. 
Az 52 oldalas képes kiadvány reményeim szerint ott lesz 
a karácsonyfa alatt, és sokaknak nyújt vidám perceket ez 
az ajándék. Kérem, keressék Jászboldogházán Koncsik 
Béláné, Matók Pálné, Orczi Imréné terjesztőknél. 

Mindenkinek köszönöm az egész évi támogatást, a közös munkát, a lehetőséget, hogy találkozhattunk, hogy mi, 
elszármazottak otthon érezhettük magunkat. Köszönjük azt a kedves vendégszeretetet,  

melyet minden alkalommal kapunk. 
 

Az egyesület minden tagja és a magam nevében is kívánok áldott, szép ünnepeket,Az egyesület minden tagja és a magam nevében is kívánok áldott, szép ünnepeket,Az egyesület minden tagja és a magam nevében is kívánok áldott, szép ünnepeket,Az egyesület minden tagja és a magam nevében is kívánok áldott, szép ünnepeket,    

jó egészséget és békében, szeretetben, megértésben, eredményekben gazdag új esztendőt.jó egészséget és békében, szeretetben, megértésben, eredményekben gazdag új esztendőt.jó egészséget és békében, szeretetben, megértésben, eredményekben gazdag új esztendőt.jó egészséget és békében, szeretetben, megértésben, eredményekben gazdag új esztendőt.    
 

Baráti öleléssel: Veliczkyné Koncsik Ilona 
BOLDOGBT Egyesület elnöke 
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és Sas Istvánné Jutka a vezetőség nevében meghívott 
bennünket a Tölgyes csárdába. Ez a bensőséges, baráti 
együttlét megkoronázta az egész napunkat.  
Ezúton is köszönöm, hogy részese lehettem e nagysze-
rű kirándulásnak, melynek emléke bizonyára sokáig 
megmarad mindannyiunkban.  
Valamennyiünk nevében szeretnék köszönetet monda-
ni képviselő úrnak a kedvességéért, Erikának és Jutká-
nak a szervezésért, polgármesterünknek, Koczáné 

dr. Fehérváry Máriának, férjének, Kocza Tibornak és 
Joó-Kovács Balázs alpolgármesternek a járművek biz-
tosításáért és a technikai lebonyolításért. Biztos va-
gyok benne, hogy olyan, szívmelengető élményben 
volt részünk, ami megszépítette az életünket és ezt a 
szép napot. Kórustagjaink nevében köszönöm minden-
kinek, aki bármilyen módon hozzájárult ehhez a csodá-
latos kiránduláshoz.  

Zámbori Gyuláné 

Faültetés a 10. évfordulóra 
 

A jászboldogházi Csillagvirág Énekkar Egyesület 2021-
ben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. 
Nagy ünneplés a pandémia miatt nem volt, de egy fa 
elültetésével emlékeztünk e jeles napra.  

A nevezetes fa egy platánfa (latinul: platanaceae), me-
lyet a Kőhidi házaspár, Marika néni és Gyuri bácsi aján-

dékozott az énekkarnak. (Marika néni tagja az ének-
karnak.) 
A platánfát Gyuri bácsi segítségével ültettük el a Mű-
velődési Ház előtti kis parkba. Az énekkar ebben az 
épületben tartja próbáit, így minden héten láthatjuk 
ezt a napot kedvelő, gyorsan növő, hosszú életű és 
majd egykor hatalmas termetűre növő növényt. Már 
nem csemetének számít, hanem „kamaszkorát” éli a 
fa. Hamarosan akkora lombot növeszt, hogy árnyéká-
ban megpihenhet az egész énekkar.  
Ez a picike park a sok szép növénnyel, virággal és most 
az emlékezésünket jelképező fával pihenő és egyben 
pihentető is a próbák előtt. Nem csak szép és üde szín-
folt, hanem szép, tiszta levegőjű környezetet biztosít. 
Nemrég készült el az a tábla, amit most a fa mellé he-
lyezünk. A tábla Nagy János (Csiki) munkája. Ezen a 
táblán olvasható a dalosok hitvallása Kodály Zoltán 
szavaival: 
„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.” 
Reméljük, hogy ez a hatalmasra növő fa jelképezi 
énekkarunk tartósságát a gyökereivel, erős törzsével; 
ágaival tagságunk sokféleségét és összetartozását; haj-
tásai pedig a jövendőbeli énekes társakat, akiket szere-
tettel hívunk és várunk magunk közé. 

Kecskés Istvánné 
szakmai vezető 

Célunk a zene, éneklés szeretetének át-
adása a fiatal korosztály számára 

 
December 8-án az általános iskola első osztályos tanu-
lóihoz látogattunk el. Vittünk  zsákunk-
ban   csokimikulást  és sok szaloncukrot. A gyerekek-
nek szép karácsonyi dalokkal kedveskedtünk, továbbá 
hangszerbemutatót is tartottunk (citera, szintetizátor, 
mandolin, köcsögduda, száncsengő, száncsörgő, trian-
gulum).   
A gyerekek zenei nevelése már az anyuka pocakjában 
kezdődik. Énekkarunk  ezt szeretné tovább folytatni, a 
kicsi gyerekeket  buzdítani a zene, az ének szeretetére 
és művelésére.  

A Csillagvirág Énekkar Egyesület tagjai békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és örömteli, sikeresA Csillagvirág Énekkar Egyesület tagjai békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és örömteli, sikeresA Csillagvirág Énekkar Egyesület tagjai békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és örömteli, sikeresA Csillagvirág Énekkar Egyesület tagjai békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és örömteli, sikeres    
 új évet kívánnak a kedves Olvasóknak. új évet kívánnak a kedves Olvasóknak. új évet kívánnak a kedves Olvasóknak. új évet kívánnak a kedves Olvasóknak.    
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„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata 
van a cinegemadárnak.” Véget ért a nyár, eltelt az ősz, 
és szerencsére csak három esethez riasztottak ben-
nünket. Volt két gaz, avar, tarló tűzesetünk, és egy 
közlekedési balesethez is riasztottak bennünket. A köz-
lekedési baleset a temetőkanyarban történt. Több bal-
eset, kicsúszás helyszíne ez a kanyar, amelynek oka 
elsősorban a nem megfelelően megválasztott sebes-
ség és vizes útszakasz. Az út olyan speciális keverékből 
készült, amit ha nedvesség ér, akkor az autók gumija 
könnyebben csúszik rajta. Ráadásul most szezonja lesz 
a ködös, jeges, csúszós időnek. Fokozott figyelemmel 
vezessünk ezen a szakaszon, mert ha megcsúszunk, 
akkor vagy az árok fog meg bennünket, vagy egy szem-
ből érkező gépjárművel találhatjuk magunkat szembe, 
ami lehet egy kamion is. Figyeljünk egymásra, és gon-
dosan válasszuk meg a sebességet, helyezzük fel a téli 
gumit, és a ködlámpát csak a megfelelő időben hasz-
náljuk! Figyeljünk a környezetünkre is. Ha olyat tapasz-
talunk, hogy a környezetünkben nem tudnak fűteni, 
jelezzék az önkormányzatnál, vigyázzunk egymásra! 
 
Itt szeretnénk megköszönni annak a 44 magánsze-
mélynek, akik adójuk 1%-át nekünk adták. Így 222.070 
forintot kaptunk, amit a gépjárműfecskendő műszaki 
állapotának javítására, karbantartásra fogunk fordíta-
ni. Köszönjük! 
Aki a továbbiakban szeretné támogatni egyesüle-

tünket, ő megteheti a 
69500194-10401031-00000000  

számlaszámon. 
Szertárunk klubhelyisége kapott egy tisztasági festést, 
és egy abonyi barátunktól egy ipari tisztítást. Köszö-
nöm bajtársaimnak, hogy szabadidejükben, sokszor 
estébe nyúlóan a közös cél érdekében együtt felfrissí-
tettük a helyiséget. Külön köszönjük Szórád Zoltán ba-
rátunknak a nagyon alapos tisztítást. 
 
Sok család életét megnehezítik a darazsak. A darazsak 
agresszívak, „csípnek”, szúrnak. Védik a fészek körüli 
területet. És előszeretettel fészkelnek be redőnytokok-
ba, padlásokba, födémekbe. Ha hagyjuk őket elszapo-
rodni, akkor olyan „palotát” építenek fel, amiben több 
száz, esetleg ezer darázs is megjelenhet. Nagyon jó 
kártevő-rovarírtók, de előszeretettel dézsmálják meg 
azokat a gyümölcsöket, szőlőt is, amit mi is szeretünk. 
Gyerekes családok vigyázzanak a legjobban. De mit is 
tehetünk mi? Ha látjuk, hogy valahol fészket építenek, 
már a kezdetekben szüntessük meg. Ha pedig már ki-
terjedt hálózatot hoztak létre, akkor hívjunk szakem-
bert. Mi is tudunk segíteni, ha szükséges! Keressenek 
bennünket bizalommal, ha tudunk, segítünk. 
Egy kisgyermekes pár kérte is a segítségünket nem 
olyan rég. A redőnytokolásban volt a fészek. Az apuka 
már a munka nagy részét elvégezte, de azért szóltak 
nekünk is, hogy segítsünk be. Szívesen mentünk. 
 
Parancsnokunk egy speciális képzésen is részt vett az 
elmúlt hónapban. Napelem és elektromos autók tüzei-
nél milyen beavatkozási lehetőségeink vannak. Ezt a 

tudást átadta számunkra, így gazdagodtunk egy újabb 
plusz információval, amit remélünk, nem kell a gyakor-
latban használjunk. 
Viszont nem vagyunk elegen. Éppen ezért a 
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagfelvé-
telt hirdet. Tagjaink önként, fizetség nélkül, szabad-
idejükben végzik feladataikat. 
 
Amit ajánlunk: 
� jó hangulatú baráti társaság 
� segítség, ha baj van 
� továbbtanulási lehetőségek, ingyenes képzések 
� szakmai fejlődés 

Amit kérünk: 
� 18-40 éves életkor, orvosi alkalmasság 
� büntetlen előélet 
� függőségektől mentes élet 
� 40 órás tűzoltó alaptanfolyam letétele 

(ingyenes) 
� jászboldogházi lakóhely 
� B és C kategóriás jogosítvány előnyt jelent 

 

Jelentkezni lehet Baranyi Bélánál, Kispál Tamásnál és 
nálam. Messengeren, telefonon vagy személyesen is. 
Várjuk leendő tagjainkat! 
 
A közelgő ünnepek alkalmával szeretnénk felhívni a 
figyelmet az adventi koszorúk felelősségteljes haszná-
latára is. Lentebb a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságtól idézünk: 
 
„1. Készíts egy koszorút! (Vagy rakj egy tálba négy 

gyertyát!) 
2. Helyezd el biztonságosan! (Ne billegjen, ne érjen 

hozzá a függönyhöz, és a tálon lévő dekorációt se 
gyújtsa meg.) 

3. Gyújts meg egy gyertyát! 
4. Gyönyörködj benne! 
5. Majd oltsd el! 
6. Mondom: oltsd el! 
7. Nem néznéd meg még egyszer, hogy eloltottad-e? 
8. Köszönjük! 
 
Békés adventet kívánunk!” 

 
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!” 

 

Készítette: Szendrei Péter 

Tűzoltók hírei 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Békés, áldott karácsonyi ünnepeket, 

  és szeretetben gazdag boldog új évet kíván 

A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

�  A Szolnokon  működő Családkutatók Klubjának volt 
vendége dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének el-
nöke, aki az Aba-Novák Agóra központban tartott ok-
tóber 21-én előadást „A hideg hónaljú jászokról.” A 
Családkutató Klub vezetőjének köszöntő szavai után 
dr. Dobos László kezdte meg előadását. A bevezetőjé-
ben ismertette a jászok bekerülését az akkori magyar 
honba, majd letelepedésüket a Zagyva, Tarna terüle-
tén. Megemlítette még a Pest környéki Pilisjászfalut, 
melynek lakói szintén jászok voltak, és a királyi testőr-
ség feladatát látták el (feltételezések szerint). Szólt az 
előadó a jászok nyelvéről is, melynek nyomait egy 
1422-ben kelt levél hátoldalán fedezték fel (44 szó) 
1957-ben. A felfedező Fekete Nagy Antal bosnyáknak 
vélte, de Német Gyula nyelvész szerint az oszéthoz 
tartozik, amit valamikor a jászok is beszéltek. Ez a jász 
nyelv a XV. században szűnt meg, amikor a Ferences 
rendiek a katolikus hitre térítették a jászokat. A jászok 
és a kunok élték életüket az 1700-as évek elejéig, ami-
kor I. Lipót császár a Német Lovagrendnek eladta a 
Jászkunságot. Ezzel az eddigi önállóságuk megszűnt, és 
jobbágysorba kerültek. Ez ellen mind a jászok, mind a 
kunok nagyon tiltakoztak, míg 1745-ben visszaváltot-
ták jogaikat és birtokaikat 580000 rajnai forintért. Ez-
után megkezdődött a szabad élet, újra a maguk urai 
lehettek. Nagy fejlődésnek indult a Jászság és a Kunság 
is. Teljes vámmentességet élveztek, a kegyúri jogokat 
is visszakapták, viszont 1000 fős huszárságot kellett 
kiállítani és fenntartani.  Új templomok épültek, az 
úthálózatot fejlesztették, az árvaellátást is megoldot-
ták. Ez a fejlődés 1876-ig tartott, mert ekkor létrehoz-
ták a vármegyerendszert, ami már egy új közigazgatási 
forma. Az előadó szólt még a Lehel kürtjéről, melyet 
minden iskoláskorú gyermeknek látni kellene. Ugyan-
csak említette a Jászság nagyjait, jeles személyeit, mint 
Kele József főügyészt, Vágó Pál festőművészt, Görbe 
János színművészt, Rácz Aladár cigányzenészt, Hamza 
Dezső Ákos festőművészt, akinek munkásságát múze-
um őrzi Jászberényben.  Szó volt még az előadásban a  
Jászság gazdasági tevékenységéről is. Az előadó el-
mondta, hogy a Jászság Jász-Nagykun-Szolnok Várme-
gyének egyharmadát foglalja el, viszont a megye nem-
zeti jövedelmének kétharmadát adja. Ebben jelentős 
szerepe van a Samsung gyárnak, az Elektroluxnak, az 
Aprítógépgyárnak, a Jász-Plasztiknak.  Szólt még a Já-
szok Egyesületének munkájáról, tevékenységéről, ki-

emelte, hogy ez a szervezet teljesen politikamentes. 
Olyan tagjai vannak, mint Csányi Sándor, a volt leggaz-
dagabb magyar, vagy Pócs János, a Jászság országgyű-
lési képviselője, Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke 
vagy Szekeres Imre, volt honvédelmi miniszter.  A hi-
deg hónaljú jászokról annyit, hogy  a jászoknak ez az 
élet során kialakult viselkedési forma, mert cselekvés 
előtt mindent megfontolnak, felmérnek, nem jellemző 
rájuk a kapkodás. Az együvé tartozásban kifejeződik a 
jogok és a kötelezettségek patika mérlegen való 
egyensúlya.  A jász öntudat a magyar öntudatnak ré-
sze.  Voltak még más témák is, de a jelentősek ezek 
voltak, szerintem. 
�   „Egy különleges római kő”címmel tartott előadást  
a Jász Múzeum szervezésében november 10-én a Vá-
rosháza Dísztermében a lelet megtalálója, Gulyás And-
rás Zoltán, a Jász Múzeum régésze- muzeológusa. Az 
elmúlt nyáron, a főtemplom felújítási munkálatai alatt 
adódott lehetősége a régészeknek rövid feltárást vé-
gezni.  A ma látható épület helyén egykor gótikus 
templom állott, és a régmúltat kutatók munkája által 
került elő a falba építve a szóban említett kő.  Az izgal-
mas leletet online előadás formájában dr. Mráv Zsolt, 
a Magyar Nemzeti Múzeum régésze mutatta be. El-
mondta, bizonyosan Severus Alexander császár jólété-
re,  a III. században állított Jupiter oszlop része lehetett 
a hatszög alakú hasáb, amit afféle építőanyagként ta-
láltak, és a néhai templom kapubejáratának a része 
lehetett.  A feltárás során bizonyítást nyert a középkori 
eredet. Az igazi szenzáció maga a kő, ami Victóriát, a 
győzelem istennőjét ábrázolja, kezében pálmaággal, 
alatta latin felirattal. Mivel a kő a barokk kori karzat 
egyik oszlopának alapozásából került elő, sejteni lehet, 
hogy a török idők után, az újjáépítéshez hozták a kő-
ben mindig szegény Jászságba. Valószínű, hogy a leg-
közelebbi településről, Aquincumból került Jászbe-
rénybe.  Bár ez csak feltételezés. A lelet valódi különle-
gesség, római kori lelet ritkán kerül elő az Alföldön. Az 
új római kori feliratos kőemlék a Jász Múzeum látvány-
tárában megtekinthető. 
�   November 19-én Jászkiséren Gubicz András jászka-
pitány emlékére kopjafa állítást végeztek a kapitányok. 
Gubicz András Jászságért díjas jászkapitány két telepü-
lésnek is jászkapitánya volt.  2000-ben Jászkiséren, 
2002-ben Jászjákóhalmán kérték fel, és töltötte be ezt 
a tisztséget. Élete során munkásságáért nagyon sok 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Nagy Albert  
Jászkapitány 

CIVIL SZERVEZETEK 

Az ősz második fele sem telt el él-
mények nélkül. Októberben az 
egészséges életmóddal és az egész-
séges ételekkel foglalkoztunk, vala-
mint az állatok világnapját ünne-
peltük. Az állatok hetében ellátoga-
tott hozzánk dr. Husz Enikő, aki az 
„állatokról gyereknyelven” című 
előadással kedveskedett a gyere-
keknek. 

 Ezt követően ismerkedtünk a zöld-
ségekkel és gyümölcsökkel, amit 
megszaglásztunk, és meg is kóstol-
tunk. Részt vettünk az almafák le-
szüretelésében is, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni Gerhát 
Zsoltnak és családjának. A gyerme-
kek élményekkel tele és igencsak 
elfáradva tértek vissza a bölcsődé-
be. Az egészséghéthez kapcsolódó-
an meséket meséltünk, beöltöz-
tünk, és élményszerző sétára is in-
dultunk.  
Az egészséghetet követően a „Tök 
jó hét” következett. Ezen a héten 
sült tököt kóstoltunk, tököt festet-
tünk, ismerkedtünk a népi szoká-
sokkal, a gyermekeknek tökfaragó 
versenyt hirdettünk, amelybe a 
családokat is bevontuk. Az otthon 
elkészített alkotásokat az intéz-
ményben állítottuk ki, és szavazás 
alapján „Tök királyt” hirdettünk. 
Ezúton is köszönjük a szülők segít-
ségét és az elkészült alkotásokat is, 
amelyek díszítették az intézmé-
nyünk udvarát. 

A Márton-napi népszokások egy-
részt az év végéhez, a mezőgazda-
sági munkák befejezéséhez, illetve 
az advent közeledtéhez kötődnek. 
Így november 11-én mi is megün-
nepeltük Márton napját. A csoport-
ban táncos, zenés mulatságot ren-
deztünk, libás énekeket és dalokat 

Bölcsődei Hírek 

kitüntetést kapott, úgy a szakmai munkáért, mint a 
hagyományok ápolásáért. Sajnos élete hosszas beteg-
ség után 2020. november 12-én, 83 évesen véget ért. 
Temetése 2020. november 19-én volt Jászkiséren a 
Református Temetőben.  Akkor a Covid járvány miatt 
szűk körű temetés volt, és két évre rá november 19-én 
adódott lehetőség, hogy a három kerület kapitányai 
(Jászság, Nagykunság, Kiskunság) búcsút vegyenek tő-
le. Ez alkalomra Dávid Sándor emeritus jászkapitány, 
fafaragó iparművész készítette el a kopjafát, melynek 
megáldása a református egyház hagyományainak meg-
felelően történt. A református lelkész méltatta Bandi 
bácsi emberi méltóságát, elkötelezettségét és kitartó 
munkásságát. Pócs János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője mint régi ismerőstől búcsúzott el. Méltatta 
kitartását, elkötelezettségét és emberi kiállását.  Ez-
után került sor az egy szál virág elhelyezésére, amely 
javasolva volt, mert a csokrok, koszorúk nem fértek 
volna el a síron.  A megemlékezés után még beszélget-
tünk, felidéztük a közös múltunkat Bandi bácsival, 
majd egy vendéglátásra kaptunk meghívást a napközi 
otthon konyhájához, ahol a személyes beszélgetések 
tovább folytatódtak. Azzal búcsúztunk el tőle, hogy  
„Bandi bácsi, nyugodj békében”. 
�    A Jász Múzeumban november 24-én egy könyvbe-
mutató volt, melyben bemutatásra került a  
„Jászberény-Hajtapuszta” című könyv. Szerzői Varga 
Kamill ferences szerzetes, testvére Varga Zsolt, és a 
fotókat Varga Kátai Andrea készítette. Hortiné 
dr. Bathó Edit megnyitó szavai után egy rövid zenés 
műsor volt, melyben Varga Kamill,  a könyv szerzője is 

részt vett citera játékával.  A zenés megnyitó után Var-
ga Kamill mutatta be a könyvet. A könyv emléket kíván 
állítani annak a tájnak, ahol gyermekkorukat töltötték. 
A terület azóta kihalóban van. A tanyai élet rejtelmeit 
kívánják bemutatni több mint 300 oldalon és nagyon 
sok képpel, fotóval. A könyv bemutatja azokat a válto-
zásokat, melyek kb. 200 év óta zajlottak le. Az esemé-
nyek jelentős része korabeli dokumentumok és vissza-
emlékezések alapján történik. A Hajta nevű terület a 
Neszűr után a 31-es út jobb oldalán van (Nagykáta felé 
haladva). Egy része Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy 
területe, de átér Pest megyébe Egreskáta környékén.  
A könyv 300 oldalát nem lehet ismertetni, de röviden a 
tartalomról: A könyv történeti áttekintést ad a terület 
korábbi életéről, az iskolaépítésről,  a templomépítés-
ről, és még nagyon sok másról, melyek befolyásolják a 
tájék életét. Nagyon sokrétűen mutatja be a tanyasi 
élet mindennapjait, annak szépségeit és nehézségeit. 
Bemutatja mint Tájvédelmi körzetet, annak ritkaságait. 
A több éve megszervezett hajtai túrákról is ad tájékoz-
tatást. A könyv tartalmazza a még élők visszaemléke-
zéseit, a bemutatón is többen voltak, akik írtak emlé-
kezéseket, és hárman fel is olvasták azt. Az ismertető 
után a könyv főszerkesztője dedikálta a helyszínen 
megvásárolható könyveket. 
 
Minden boldogházinak békés, boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok.  
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daloltunk, libáknak „öltöztünk” és 
Márton napi lámpásokat készítet-
tünk. A gyerekek nagy örömmel 
fogadták a kezdeményezéseinket, 
és boldogan részt is vettek azokon.  
 

A tél beköszöntével a Mikulás érke-
zésére és a karácsonyra készülünk. 
Hagyományokhoz híven ebben az 
évben is megérkezett a Mikulás a 
bölcsődébe. December 6-án dél-
előtt a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 
felé vitt az útja. A gyermekekkel és 
szülőkkel már nagyon vártuk a Mi-
kulás bácsi érkezését, lelkesen ké-
szültünk versekkel, dalokkal, hogy 
viszonozzuk az ő kedves ajándékát. 
Gyakran felhangzottak a Mikulásról 
szóló dalok, versek rajzolás, festés 
közben, és megpróbált mindenki 
nagyon jó lenni.   

Szerencsére a Mikulás elbírta a 
nagy puttonyt, ami hatalmas cso-
magokat rejtett. Minden csoport-
ban megpihent, és elidőzött egy 
kicsit.  

A puttonyába a játékokat A Boldog-
házi Gyermekekért Alapítvány fi-
nanszírozta. Nagyon szépen kö-
szönjük! 
Az adventi időszakot a bölcsődei 
csoportban is megünnepeljük. Min-
den héten gyertyát gyújtunk, és 
barkácsolással, közös énekléssel, 
mézeskalács készítéssel várjuk a 
legkisebbekkel a karácsonyt. 
Mindenkinek jó készülődést, jó 
egészséget és meghitt karácsonyi 
ünnepeket kívánunk! 
 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Nagy Lilla 
kisgyermeknevelő 

Események az óvodában 
Búcsúzik november, kopogtat december… 
 Novemberi libás projekthetünk alkalmával egész hé-
ten Márton napjához kötődő szokásokról, ezzel kap-
csolatos időjóslásokról beszélgettük. Ismeretszerző 
sétán voltunk a faluban, és mindegyik csoport elláto-
gatott Dalmadi Ádámékhoz, ahol nagy szeretettel vár-

tak bennünket, melyet hálás szívvel köszönünk! Megfi-
gyelhettük a libákat természetes környezetben, meg-
nézhettük külső tulajdonságaikat, meghallgathattuk a 
hangjukat. A gyerekekkel énekeltünk a libáknak, hiszen 

pont hatan voltak, tehát nagyon odaillő volt a Hatan 
vannak a mi ludaink… című dal. A gyerekek megismer-
kedtek Szent Márton legendájával. Egész héten barká-
csoltunk, libákat ragasztottunk termésekkel, magvak-
kal, libákról szóló meséket hallgathattak a gyerekek, 
tanultunk verseket, mondókákat, énekeltünk dalos 
játékokat, mindennapjainkat színesebbé, hangulato-
sabbá tette a folyamatos éneklés, mondókázás, verse-
lés, amit a gyerekek munkatevékenység végzése köz-
ben maguk is többször kezdeményeztek. 

Libanéző séta Dalmadi Bogikáéknál  

„Hatan vannak a mi ludaink…”  
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Az Európai Mézes Reggeli gondolata szomszédos or-
szágunkból, Szlovéniából indult el. Szlovéniában az 
ottani méhész szövetség kezdeményezte még 2007-
ben, hogy minden évben november harmadik pénte-
kén minden óvodában és általános iskolában a gyere-
kek mézet egyenek reggelire. 2014-ben csatlakozott a 
kezdeményezéshez több ország is (Magyarország, Ro-
mánia, majd Csehország és Ausztria), így lett igazából 
európai a mézes reggeli. 2016-ban az Európai Parla-
ment írásban rögzítette az Európai Mézes Reggeli kez-
deményezés támogatását, és a teljes Unióra való kiter-
jesztését javasolta. Magyarország négy évvel ezelőtt 
kapcsolódott be először a programba, amely azóta 
európai szintűvé vált. Hozzátette: a kezdeményezést 
idén is az Agrárminisztérium és az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület (OMME) koordinálta és támogat-
ta.  

November 23-án ellátogattak hozzánk helyi méhésze-
ink. Ezen a reggelen intézményünk gyermekei ITK esz-
közről ismeretterjesztő kisfilmet nézhettek a méhek 
életéről. Nagyon élvezték az izgalmas, jól érthető és 
látványos kisfilmet. Mézes reggelivel kezdődött a gyer-
mekek délelőttje, a Vuk és Maci csoport gyermekeit a 

településünk méhészei látták vendégül egy finom mé-
zes reggelire. Ezen a napon mézzel csurgatott vajas 
kenyér volt a reggeli.  Minden gyermek megkóstolhat-
ta a szorgos méhecskék által előállított aranysárga, 
édes, folyékony egészséges csodát. A gyerekek jóízűen 
ettek!  Majd a csoportban előadás formájában mesél-
tek a gyerekeknek. Felpróbálhatták a védőruházatot: 
kalapot, kesztyűt. Láthattunk már kereteket és 
kaptárakat, méhviaszból készült gyertyákat, és megbe-
széltük, milyen sokféle méz van. Hozzáértő szakembe-
rek segítségével ismerkedhettek a mézzel, a méz jóté-
kony hatásával, hasznosságával, a méhek és a méhé-
szek munkájával. Hálásan köszönjük Takács-Sós Bog-
lárkának, Takács Lászlónak, Lipták Mihálynak, Nagy 
Lászlónak a méz felajánlását és a bemutatót, mely 
nagyban hozzájárult, a gyermekek gazdagabb, színe-
sebb ismereteihez. Színezőt és tasakos mézet kaptak 
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából! 
Fontos, hogy már kisgyermekkorban felhívjuk a gyer-
mekek figyelmét a méz fogyasztásának fontosságára, 
és annak pozitív hatására! 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából színezőt és tasakos mézet kaptak a gyerekek  

Védőruházat felpróbálása  

Mézes reggeli  

Elérkezett a Mikulás napja. December 6-án, Miklós 
napján már a Vuk csoport, Maci csoport és a bölcsődé-
sek Csibe csoportja is alig várta, hogy megérkezzen 
hozzájuk a Mikulás.  Izgatottság, és boldogság ült ki a 
gyermekek arcára, mikor meghallották a Télapó kopo-
gását az ajtón át. 
A Mikulás-váró projekthét célja a téli népszokások 
megismerése (Miklós püspök legendája), jeles naphoz 
kapcsolódó tevékenységek megismerése és megbeszé-
lése, vidám, felszabadult, élményekkel teli hét biztosí-

tása volt a gyermekek és felnőttek részére egyaránt. 
Örömmel készült mindegyik csoport a Mikulás bácsi 
fogadására. Bátran, hangosan énekeltek, mondókáz-
tak, verseltek, körjátékoztak. Azon a délelőttön a szü-
lőkkel közösen játszhattak a gyermekek, igazi családias 
hangulatban telt, és sok-sok játékkal megfűszerezve. 
A Mikulás bácsitól mindannyian csomagot kaptak, va-
lamint a zsákjából is kipakolta a sok-sok játékot, 
amellyel „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” 
minden évben hozzájárul a Jászboldogházai Mesevár 
Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek a Mikulás puttonyá-
ba való játékokkal. Melyet hálásan köszönünk! 

 Mikulás napja  
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Baranyi Béláné 
intezményvezető 

Most, hogy elmúlt 2022. november 12-e, amikor idő-
szakos retrójáték-kiállítás megnyitóval, nagycsoportos 
óvodásaink műsorával, „Óvodánk 60 éve” című könyv 
megjelentetésével és egy közös ebéddel ünnepeltünk 
az elmúlt 6 évtizedre emlékezvén, eljött az összegzés 
ideje. Pár évet vissza kell repülnünk az időben, egészen 

a 2020-as esztendő 
kora tavaszáig, amikor 
a koronavírus-járvány 
komolyra fordult ha-
zánkban. Mindenki 
emlékezhet rá, hogy 
leállt az élet megszo-
kott körforgása, ennek 
következtében az óvo-
dás gyermekek is ott-
hon maradtak. Mi, a 
Jászboldogházai Mese-
vár Óvoda dolgozói 
ekkor elkezdtünk min-
den fiókot, dobozt, 
szekrényt, zegzugot 
aprólékosan átnézni, 
egyrészt mert közel-

gett a bölcsőde kialakításának kezdete, és ezért szük-
séges volt az elpakolás, másrészt azért, mert ekkor 
gyűjtöttük külön azokat a régi óvodai eszközöket, bú-
torokat, könyveket, melyeket a 2 év múlva esedékes 
óvodai kiállításra szántunk. Ezután csend következett 
be a tervezésben, idén júniusban tudtunk érdemben 
nekifogni az ötletelésnek, majd a munkának. Körvona-
lazódott, hogy a 2 éve elcsomagolt dolgok mellé kér-
jünk a lakosságtól régi játékokat, és szervezzünk egy 
retrójáték- kiállítást, ami talán még stílusos is lehet, ha 
egy óvoda kezdeményezi. Nehezen indult be a gyűjtés, 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Megemlékező ünnepség az óvoda fennállásának 60. évfordulója alkalmából 

Nagycsoportos gyermekek műsora a kiállítás 
 megnyitóján 

Részlet a kiállításból 

KÖSZÖNJÜK 
Szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatóinknak, segítőinknek! Fenntartónknak, a Jászboldogháza Községi 

Önkormányzat dolgozóinak, Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester asszonynak és a képviselő-testület  
tagjainak, hogy mindenben támogatják, segítik intézményünk működését. 

„A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány” minden évben hozzájárul a Jászboldogházai Mesevár Óvoda 
és Bölcsőde gyermekeinek a Mikulás puttonyába való játékokkal. Az Óvodai Szülői Szervezet több  

óvodai rendezvényünk megszervezésében anyagi támogatást nyújtott.  
Ezúton is köszönjük szépen az áldozatos munkájukat! 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és szeretetben, egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk! 

Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde dolgozói 

Törő Zsóka: Advent 
Búcsúzik november, 
kopogtat december, 
a Remény csillaga 
a szemekben. 

 
Ahogy a Megváltó 
érkezését várták, 
úgy várja mindenki 
szíve titkos vágyát. 

 
Jöjj el hát, oly rég várt 
békesség, szeretet, 
tedd te boldogabbá 
a jó embereket ... 

 
Tisztítsa meg lelkünk 
az ünnep várása, 
a frissen hullott hó, 
karácsony varázsa... 

 
Felejtsünk haragot, 
sértődést, bánatot, 
tanuljunk Jézustól 
sok-sok alázatot ... 

Megérkezett a Mikulás a Vuk csoportba  Maci csoport kedves műsora 

Tanuljuk meg tőle, 
mi a megbocsájtás, 
ne legyen közöttünk 
veszekedés, bántás ... 
 

Adventnek idején 
győzzön a Szeretet, 
tegyük boldogabbá, 
aki velünk lehet ... 
 

Fedje be a rosszat 
csillogó hólepel, 
hiszen decemberben 
minden szív ünnepel. 
 

Ajándékba idén 
adj forró ölelést, 
lelket melengető, 
erőt adó reményt ... 
 

Ne legyen szívünkben 
fájdalom és ború, 
legyen a karácsony 
Szeretetkoszorú. 

Ezzel a szép verssel kívánunk intézményünk nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket! 
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de végül már helyhiánnyal küzdöttünk. A kiállítás hely-
színéül a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termét 
választottuk, mivel ez mindenki számára könnyen 
megközelíthető hétfőtől péntekig. A kiállítást Baranyi 
Béláné intézményvezető nyitotta meg, beszéde után a 
nagycsoportos gyermekek műsorát élvezhette a kö-
zönség, Sósné Baráth Erika és Klinkó Andrea óvodape-
dagógusok készítették fel őket, segítőjük Szőllősi Bélá-

né dajka volt.  Érdekesség, hogy a legrégebbi játékok 
az 1950-es évek Szovjetuniójában készültek, előkerül-
tek babák, melyek több évtizeddel a hátuk mögött kü-
lön történettel rendelkeznek, kaptunk vicces reklamá-
lást, hogy lábbal hajtós lemez kisautó miért nincs 
(mert senki nem hozott), és voltak felajánlók, akik azt 
mondták, hogy nem is kérik vissza a játékokat. Utóbbi 
tény azt a gondolatot szülte egyesekben, hogy milyen 
jó lenne egy állandó helyet találni a játékkiállításnak, 
bárki megnézhetné, például akár nyáron a strandon 
táborozók is, színesítené a falut, de sajnos ennek gátja 
a helyhiány. Bízunk benne, hogy a kiállítás megtekinté-
se örömet okozott a látogatók számára a három hét 
alatt. Ezúton szeretnénk megköszönni Koczáné dr. 
Fehérváry Mária polgármester asszonynak és az Ön-
kormányzat dolgozóinak, hogy helyet biztosítottak a 
kiállításunk számára, és segítségünkre voltak. 
Az évforduló kapcsán másik ötletként egy kiadvány 
létrehozása fogalmazódott meg bennünk, melybe első-
sorban óvodatörténetet, egykori óvodások, szülők 
visszaemlékezéseit, volt és jelenlegi dolgozók bemu-
tatkozását terveztük összefoglalni fotókkal színesítve. 
Kállay Kotász Zoltán hitvallása szerint könyvet közread-
ni misztérium, a gondolatközvetítés csodája, miközben 
a könyv írói számára beavatás és kitüntetés is. Ezt mi is 
így gondoljuk, és reméljük, így érzi mindenki, aki kéré-

sünkre vagy önszántából elküldte számunkra írását. Az 
embernek igénye, hogy valamilyen nyomot hagyjon a 
világban, ez lehet egy érzelem a másik lelkében, lehet 
egy történet, egy bölcs gondolat megosztása, egy graf-
fiti a kerítésen, egy fa ültetése vagy bármilyen alkotás, 
a sor végtelen. Mi, az óvoda is rengeteg nyomot hagy-
tunk az elmúlt 60 év alatt a gyermekek és a szülők lel-
kében, amit az írások is tükröznek. Reméljük, egy 
újabb nyomot hagyunk az „Óvodánk 60 éve” című ki-
advány közreadásával a kedves olvasókban. Rengeteg 
munkánk van benne, de nem 
kérdés, hogy megérte megal-
kotni, így is tisztelegve az év-
forduló előtt. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni Konkoly 
Bélánénak és Papp Izabellá-
nak a munkánk kezdetén adott 
tanácsait, amikor még csak 
„tipegők” voltunk, majd idővel 
felnőttünk a feladathoz. Faze-
kas Józsefnének, hogy segített 
a régi csoportképeken szereplő 
gyermekek nevének beazono-
sításában, valamint Gerhát 
Károlynak a szerkesztői és 
tervezői feladatok ellátását. 
Nagyon nagy köszönettel tar-
tozunk Veliczkyné Koncsik Ilonának, aki a nyomdával 
való kapcsolattartásban, ügyintézésben volt segítsé-
günkre.  
A játékkiállítás megnyitója és megtekintése után a 
meghívott vendégeinkkel átsétáltunk az ebédlőbe, 
ahol a gyermekek ismét egy csodás műsorral örven-
deztették meg az egybegyűlteket. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a legtöbb volt óvodai dolgozó elfogadta 
meghívásunkat, és a szélrózsa minden irányából Jász-
boldogháza felé vették az irányt azon a napon (a helyi-
ek mellett pl. Jászberényből, Szolnokról, Balatonbog-
lárról, Tatáról is). Baranyi Béláné intézményvezető egy 
átfogó összefoglalóban ismertette az óvoda 60 évének 
főbb pillanatait, majd Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármester asszony, Szűcs Lajos volt polgármester 
úr és Pócs János országgyűlési képviselő úr gondolatait 
hallgathattuk meg. Az ünnepi ebéd elfogyasztása után 
lehetőség nyílt a megújult óvoda és a két éve kialakí-
tott bölcsőde, valamint az ebédlő feletti közösségi tér-
ben helyet kapó tornaterem megtekintésére. Ezzel egy 
időben az „Óvodánk 60 éve” kiadványt is átvehették a 
támogatóink.  
 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Nagycsoportos gyermekek ünnepi műsora     

Mesevár-torta  

Az ünnepség résztvevőinek csoportképe  
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik voltak olyan kedvesek és kölcsönadták ne-
künk a birtokukban levő régi játékokat, hangszereket, egyéb eszközöket: 

Baranyi Béláné (Pócz Andrea), Bazsó Józsefné, Berkó Árpád, Czapkó Anikó, Darók István,  
dr. Kissné Fazekas Ildikó, Duruczné Kovács Andrea, Gajdos Zsuzsanna, Gömöri Istvánné,  

Gömöriné Darók Mária, Kispálné Baranyi Aranka, Konkoly Mihály, Kövér Gyula,  
Liptákné Szűcs Krisztina, Molnár Tiborné, Palyáné Bazsó Anita, dr. Pap Béláné, Ráczné Baráth Andrea, 
Sósné Baráth Erika, Szádvári Istvánné, Szádvári Henriette, Szijártó Edina, Szőcs Ilona, Szűcs Gergelyné, 

Tarjáni Hajnalka, Turócziné Berkó Ágnes, Veliczkyné Koncsik Ilona, Zámbori Gyuláné, Zrupkó Ferencné 
 

Az eredetileg 32 oldalasra tervezett kiadványunk végül 84 oldalas lett, ami megemelte a költségeket. 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik lehetőségeikhez mérten kisebb-nagyobb összeg-

gel támogattak minket ebben a helyzetben: 
Baranyi Béla, Donkóné Nemes Enikő, Dr. Kissné Fazekas Ildikó, Fajka Jánosné, Farkasné Szabó Mária, 

Fecske Tiborné, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Joó-Kovács Balázsné, Kispálné Baranyi Aranka, 
Krasnyánszki Lászlóné, Mizsei Tamásné, Papp Izabella, Sósné Baráth Erika, Szűcs Gergelyné, Szűcs Lajos, 

Varga Melinda, Veliczkyné Koncsik Ilona, Viller-Szappanos Eszter 

2022. november 12-én az óvoda születésének 60. év-
fordulóján nagyon szép, színvonalas ünnepségen vet-
tem részt, ahol a vezető óvónő visszatekintett az óvo-
da 60 éves történetére. Kellemes érzéseket idézett fel 
bennem, mivel én is közel 30 évig részese voltam az 
óvoda életének. Nagyon tetszett a múltbéli játékok 
kiállítása és a gyermekek kedves műsora. 
Az óvodai kiadvány nagyon színvonalas, terjedelmes, 
sok munkát felkaroló összegzés. Még aznap este elol-
vastam az egészet. Sok szép emléket újra átéltem olva-
sás közben. Azonban meglepődtem azon, hogy olyan 
cikket is találtam, ami nem fedi a valóságot.  
A 32. oldalon megjelent cikkhez kívánok kiegészítést 
írni. Mellékeltem azokat a fotókat, amelyen a mosdó 
és a WC helyiség látható, ami akkor még az udvaron 
volt, nem ugorhatott ki senki a mosdó ablakán, mint 
ahogy azt a cikk írója írta. „Nem az első eset volt”? -- 
Jánoska édesanyja volt olyan „harcias”, hogyha ez igaz 
lett volna, hangot ad neki. „Hallottam, mondták”, - 
amiről nem vagyunk meggyőződve, azt nem írjuk le, az 
írás megmarad, a szó elszáll. Főleg nem szabad azokra 
utalni, akik már nem tudják magukat megvédeni. Ami-
kor nyitott az óvoda, egyetlen egy szakember sem 
volt. A személyi feltételek, tárgyi feltételek hiányosak 
voltak. Hiányzott az összkomfort, annak ellenére so-
sem volt fertőzés, baleset, stb., mert az „őrző szemek” 
jelen voltak.  
Miért jobb leírni azt, amiben bizonytalanok vagyunk?- 
ezzel befeketítve a múltat. Nemcsak az óvoda dolgozói 
vannak megkérdőjelezve, de a családi háttér is. Sokan 
meghaltak a régi munkatársak közül, sajnos. Tőlem 
lehetett volna érdeklődni. Szeretném, ha tudnák, ak-
kor virággal érkeztek a gyerekek (puszi érkezéskor-

távozáskor), számukra ez természetes volt. A szülők és 
a gyerekek által is megbecsült emberek voltunk, mun-
kánkat örömmel végeztük. 

Fazekas Józsefné 
ny. óvónő 

Az óvodai kiadvány margójára... 

Az emeletes Mesevár-torta elfogyasztása után további 
kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd zárult az 
ünnepségünk. Ezúton is köszönjük a konyha dolgozói-
nak, hogy elkészítették erre a jeles napra a finom ebé-
det. Minden kedves vendégünket megajándékoztunk 
egy emléklappal és egy mesebeli várat ábrázoló fatáb-
lácskával, utóbbit Nagy Jánossal (Csiki) készíttettük el. 

Ez a két jelképes emlék erősítse meg mindenkiben 
Szentimrei Jenő szavait, melyek kiadványunk köszön-
tőjében is olvashatóak:  

„A világ fordul, újul az élet, de sose múlnak úgy el az 
évek, hogy tegnapból ne jusson mának okulás, példa, 

útjelző fának.” 
Berkó-Fejes Györgyi 
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Konkoly Béláné 

ÓVODAI HÍREK 

„Az álmaidra vigyázz, 
S őrizd meg friss tej ízét a gyermekkornak, 
                    … 
Mert kell néha pár bolyhos emlék, 
Szótöredék, villanó mondatfoszlány, 
Hogy megtaláld elhagyott gyermekarcod, 
S magadból egy darabot visszahozzál.” 
                               Király Imre: Őrizd meg… 
 
Gyermekkorunk emlékeit visszük magunkkal 
életünk során.  Az első babák, kisautók, játék mackók – 
mind-mind meghatározó építőkövei az életünknek. 
A Mesevár Óvoda és Bölcsőde 60. évfordulója alkalmá-
ból megnyitott játékkiállítás alkalmat adott arra, hogy 
a múltbeli emlékeinket felidézzük, és a féltve őrzött 
képek, amelyek meghatározták gyermekkorunkat, még 
élesebbek legyenek. 
„Azt mondom, játsszunk tovább, álmodjunk hát, mint 
a felnőtt gyermekek” – hangzott fel Demjén Ferenc 
dala a játékkiállítás megnyitó ünnepségén, és az óvo-
dások kedves ünnepi köszöntő műsora még mélyebb 
érzelmeket csalt elő bennünk. 
A kiállított játékok már nem csupán tárgyak voltak a 
szemünkben, hanem ezernyi emlék hordozói is, egy-
egy darabja a gyermekkorunknak. 
Még emlékszem kislánykorom nagy kedvencére, az 
öltöztethető babára vagy a bababútorokra, amelyekkel 
egész délutánokat töltöttünk az akkori barátnőimmel. 

A kiállításon látható babák felidézték kislányom 
babáit is, különösen azt a babát, amelyiket az 

öccse születésekor ugyanúgy babusgatott, aho-
gyan én a kisfiamat. 

Emlékeket idéztek a kiállított kisautók is, ame-
lyekből a fiam szobájában egész gyűjtemény 

volt, hiszen a Matchboxtól az egészen nagy 
játék autókig mind-mind a legkedvesebb 
gyerekkori játékai közé tartozott. 

És élményt jelentettek a kiállított társasjátékok 
is, hiszen már a mi gyerekkorunkban is fontos szerepet 
kaptak, és később a gyerekeim kedvenc társasjátékai 
sok közös, vidám családi estét kitöltöttek. Örök emlék 
a gyerekeimnek és nekem is a Ki nevet a végén vagy a 
Gazdálkodj okosan, mely a játék mellett sok ötlettel is 
gazdagította a gyerekeket. 
Persze a játékok – babák, babakocsik, a különböző fő-
ző eszközök, mackók – az évek során modernebb for-
mát öltöttek, ahogyan a kisautók, kisvonatok is. Mégis 
megdobogtatta a szívét az unokáimnak is, akik szíve-
sen és érdeklődéssel csodálgatták szüleik, nagyszüleik 
kedvelt játékait, amelyekről már sok történetet hallot-
tak. 
Köszönjük az óvoda dolgozóinak, hogy  – Demjén Fe-
renc dalának soraival – felnőtt gyermekek lehettünk, 
és a kiállított játékok emlékei visszahoztak egy-egy 
darabot a gyermekkorunkból. 

Kedves Olvasó! 
Bizonyára sokan megtekintették a jászboldogházi óvo-
da fennállásának 60. évfordulója alkalmából összeállí-
tott játékkiállítást, ahol a gyűjtőmunkában a lakosság 
is részt vett. Nagy örömmel és féltéssel adtuk oda a 
régi játékokat, melyek sok esetben a padláson voltak 
már, de mégis kötődtünk hozzájuk, hiszen gyermekko-
runk emlékeit idézik fel.  
A kiállítás gondosan összeválogatott gyűjteményét 
megtekintve egy kisasztal körül üldögélő, teázó babák-
ra lehetett figyelmes a látogató. Valaki megjegyezte, 
ezeknek a babáknak biztosan van történetük… És igen, 
beszédes történetük van, melyet most örömmel osz-
tunk meg Önökkel. 
A babák tulajdonosai mesélnek: 
Baranyi Béláné vagyok, a Mesevár Óvoda és Bölcső-
de intézményvezetője. Az asztalnál ülő kékruhás, rövid 
hajú baba az én első babám 
volt. _ Kati babának nevez-
tem el, karácsonyra kap-
tam, még óvodás korom-
ban. Gyönyörű szépen be 
volt csomagolva. Szerettem 
vele játszani, nagyon vi-
gyáztam rá! Igazi nagy járó 
baba. Mivel „anya” babája 
volt, lányaimnak is a kedvenc babái közé tartozo`.  _  
Sósné Baráth Erika óvodapedagógus vagyok. A fekete 
hajú, piros ruhás járó babát 1970 karácsony szentesté-
jén kaptam a Jézuskától. Ő a legidősebb baba az asz-
talnál, 52 éves. Gyönyörű világoskék selyemruhában, 

hálóval a haján érkezett 
hozzánk. Ibolyka lett a 
neve. Járás közben a 
fejét jobbra-balra fordít-
ja, és pislant a szemével. 
Nagyon szerettem vele 
játszani, de már első 
osztályos voltam, ami-
kor kaptam, így nagy 
becsben tarto`am. 
Durucz Etuska néni több 
ruhát is varrt neki, így sokszor átöltözte`em - alkalom-
hoz illően. _  Állandó helye a kanapé volt, díszítette a 
szobát. Amikor férjhez mentem, és elköltöztem ott-
honról, a baba anyukámnál maradt, és a mai napig ott 
lakik. A lányom, Bogika is gyakran játszott vele, amikor 
mamához mentünk, de nagyon vigyázott rá. A kis uno-
kám, Edina eleinte félve nézte, hogy lépegetni is tud, 
de azután barátok le`ek. Ha a dédihez megyünk, min-
dig megsétáltatjuk „Ibókát” (ahogyan Edina nevezi). _  
Szijártó Edina vagyok, a Mese-
vár Óvoda és Bölcsőde mini 
bölcsődéjében dolgozom jelen-
leg kisgyermeknevelőként. Az 
álló nagy baba Szíjártó Petráé, a 
kislányomé. Ez Petra legna-
gyobb babája, és Bellának hív-
ják. 1975-ben Szocsiból hozta 
Petra unokatestvérének a ma-
mája a lányának. Amikor felnőtt, 
továbbadta az ő lányainak. Így 

Gondolatok a játékkiállítás kapcsán… 

Az én babám… 
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Iskolai hírek 

került egyiktől a másikhoz, majd nekünk ajándékozták, 
és most “nálunk lakik" . 
Turócziné Berkó Ágnes vagyok. Az én Kata babám a 

történetemből jól felis-
merhető. Kata már 49 
éves, 1973-ban búcsúkor 
vette nekem Gömöri And-
ris bácsi, a leendő kereszt-
apám (ekkor még nem 
vette el Kis Erzsikét, a ke-
resztanyámat). A babám-
nak gyönyörű nagy haja 
volt, de én a hajától úgy 
féltem, hogy valósággal 
sikoltoztam tőle. Egy idő 
után anyukám úgy dön-

tött, hogy megszabadítja Katát a hajától, szépen le-
szedte a fejéről és elége`e. Onnantól fogva imádtam 
vele játszani, sőt később Viki lányomnak is kedvence 
le`.  _  
Szűcs Gergelyné vagyok. A sárga nadrágkosztümös, 
hosszú hajú baba az enyém, melyet a Jézuskától kap-
tam 10 éves koromban. Már több mint 47 éve történt, 
hogy a testvérem születését vártuk, akkor még nem 
tudtuk, fiú lesz vagy lány. Eljött a szenteste, és a Jézus-
kától egy gyönyörű hosszú hajú sírós alvós babát kap-
tam, éppen olyat, amiről álmodtam. Ennek az álomnak 
története van, ugyanis egy ugyanilyen babát én már 
láttam hetekkel karácsony előtt az iparcikkbolt játék-
polcán, ahol akkoriban Eszes Jani bácsi és a felesége, 

Ilike dolgoztak. Mondtam 
is anyukámnak sóvárogva, 
hogy de jó lenne nekem 
az a baba! Sajnos egyszer 
csak eltűnt a polcról - 
anyukám megvette.  Az 
öcsém februárban szüle-
tett, ha lány lett volna, a 
Zsuzsanna nevet kapja. 
Így az én babám neve Zsu-
zsi lett, az öcsémé pedig 
Zoli.    
Kedves Boldogháziak! Ha Önöknek is van története, 
régi emléke a játékkiállítás valamely tárgyával kapcso-
latban, amit szívesen megosztanának az olvasóval, 
írják le, és juttassák el az óvodába. Köszönjük!  
Utóirat: A játékkiállítást jó lenne megőrizni, állandósí-
tani, akár bővíteni, valahol helyet találni neki, hiszen 
ezzel egy újabb érték teremtődne településünkön, 
mely újabb látnivalót kínálna, minden kedves érdeklő-
dőnek, a helybélieknek és községünkbe érkezőknek 
egyaránt. A múlt egy darabkája maradna meg az utó-
kor számára.   
 
Kedves Olvasó!  
Ezen gondolatok jegyében kívánunk meghitt karácso-
nyi ünnepeket, békességet, szeretetet, az új évre sok 
sikert és jó egészséget mindenkinek. 
 

Lejegyezte: Szűcs Gergelyné  

MEGEMLÉKEZÉS 

1956. október 23. 
"Ötvenhat izzó ősze volt, 
Magyarország remény és pokol. 
Gyűlt a tömeg és a harag nőtt, 
Egy hazug világ szilánkokra tört, 
Megmozdult a föld. 
Zúgó szél - újra bontsd ki azt a tépett zászlót, 
Tűz és vér - ősök vágya, ami bennünk lángol, 
Hungary - szólít, hív a remény hullámhosszán, 
Tarts még ki - érted éltünk, érted bátran halnánk! 
Európa mélyen hallgatott, 
Most már késő, ezrek vére folyt. 
Beleremeg, beleremeg a föld - félelem ébred: 
A szabadság lánctalpakon jött, 
Lánctalpakon jött. 
Zúgó szél - széttört álmunk lassan újraéled, 
Tűz és vér - hagyták vérbe fagyni ezt a népet, 

Hungary - a változás szelét most újra érzed, 
Tarts még ki - és ha nincs segítség, akkor most sem 
félek. - Nem! 
Zúgó szél - újra bontsd ki azt a tépett zászlót, 
Tűz és vér - ősök vágya, ami bennünk lángol, 
Hungary - szólít, hív a remény hullámhosszán, 
Tarts még ki - érted éltünk, érted bátran halnánk! 
Hungary..." 
Iskolánkban október 21-én 10 órakor megemlékező 
műsort tartottunk a színjátszó szakkör közreműködé-
sével, melyben megható versekkel és dalokkal idéztük 
fel az 1956-os forradalom és szabadságharc esemé-
nyeit. 
 
HALLOWEEN 
Október 28-án 
halloweeni beöltö-
zős napot rendez-
tünk az iskolánk-
ban. A vállalkozó 
kedvű ( szép szá-
mú ) beöltözők 
zenére felvonultak 
a tornateremben, 
majd fotózkodás 
után jó hangulatú 
osztály bulival zár-
ták a napot. Min-
denki nagyon jól szórakozott. 
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TÁSKAMENTES-NAP 
Iskolatáska-mentes napot tartottunk november 4-én. 
A gyerekek (szülők) fantáziája nem ismert határokat. 
Nagyon vidám délelőtt volt, mindenki jól szórakozott 
az „iskolatáskák” láttán. A nagyszünetben az udvaron 
felvonulást tartottunk, ahol mindenki megmutathatta, 
mivel érkezett aznap az iskolába.  

MAGYAR NYELV NAPJA 
A magyar nyelv napja a közfigyelmet igyekszik ráirányí-
tani a magyar nép szellemi-kulturális öröksége és nem-
zeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre. 2009 
óta április 23-án ünnepeltük, 2011-től viszont novem-
ber 13-án. 
Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2008. december 6-án 
megtartott IX. tisztújító közgyűlésén, elfogadva Graf 
Rezső javaslatát, április 23-át a magyar nyelv napjának 
kiáltották ki. 2008-ban ezen a napon nyitotta meg ka-
puit a Magyar Nyelv Múzeuma a ma Sátoraljaújhely 
részét képező Széphalmon, Kazinczy Ferenc mauzóleu-
ma mellett. 
2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar 
nyelv napjává november 13-át nyilvánította, 1844-ben 
ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart állam-
nyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 
1844. évi II. törvényt. 
November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját.  
2022. november 14-èn játékos nyelvtani vetélkedőt 
szerveztünk a felső tagozatos diákok részére. 
A verseny csapatokban zajlott, melyben furfangos 
nyelvtani feladványokat kellett megoldani. 
 

BOZSIK FOCI 
Újra elkezdődtek a küzdelmek a Bozsik Intézményi 
Programban. Iskolánk idén is nevezett, több korosz-
tályban versenyzünk a környező települések csapatai-
val. 
Az első két tornának a jászalsószentgyörgyi tornate-
rem adott otthont, ahol az 1-2. osztályosok a 3., a 4. 
osztályosok a 3., a harmadikosok az 5. helyet szerezték 
meg. 
A következő tornára Jászberénybe utaztunk. Itt a 7-8. 
osztályosoknak volt lehetőségük megküzdeni a Bercsé-
nyi Miklós Általános Iskola tanulóival. Mindkét mérkő-
zésen jó játékkal győzni tudtunk, így elhoztuk a jól 
megérdemelt első helyet. 
Köszönjük az iskola alapítványának és a település ön-
kormányzatának az utazásunk támogatását! 
November 29-én a jászszentandrási tornaterem adott 
otthont a 4. korcsoportos lány fordulónak. 
A házigazda és a jászapáti csapatait megverve, a jász-
kiséri csapat ellen döntetlent játszva állhattunk fel a 

képzeletbeli dobogó legfelső fokára. 
Jó, bátor játékkal, öt gólt szerezve és mindösszesen 
egyet kapva értük el ezt a szép eredményt. Minden 
játékost dicséret illeti a mai napi szerepléséért. 
Résztvevők: 
Endrődi Anna, Gere Zoé, Marosvári Jázmin, Oláh Ka-
milla, Tajti Nóra, Tálas Melinda, Tóth Lili 
Gratulálunk, csak így tovább! 
 

EGÉSZSÉGHÉT 
Iskolánkban több éve hagyomány, hogy Egészséghetet 
szervezünk a Diákönkormányzat segítségével a diákok 
számára. Ebben az évben erre november 7. és 11. kö-
zött került sor. 
Minden reggel más-más felsős osztály mozgatta meg a 
tanulókat reggeli zenés tornával. 

Rajzpályázatot hirdettünk, melyre szép számmal érkez-
tek be alkotások. A legjobbnak ítélt művek az ebédlő 
falát fogják díszíteni. 
A díjazott alkotók: 
- Cseh Milla 1.o. - Valcsik Melina 4.o. 
- Herczeg Anna 1.o. – Varga Adrienn 4.o. 
- Palya Petra 1.o. – Berkó Viktória 5.o. 
- Valcsik Dorina 1.o. – Szőcs Jázmin 5.o. 
- Borzák Luca 2.o. – Gere Zoé 6.o. 
- Baráth Krisztián 3.o. – Dombai Adrienn 8.o. 
- Szijártó Petra 3.o. – Sas Zsolt 8.o. 
- Berkó Dániel 4.o. 
- Bozsik Hajnalka 4.o. 
 
Egészségügyi szűrő vizsgálatot szerveztünk tanulók és 
felnőttek részére, melyen véroxigén, pulzus, vérnyo-
más, vércukorszint mérésre nyílt lehetőség Borsodi-
Nagy Erzsébet doktornő és Kisádám Péter asszisztens 
segítségével. A szűrésen 75 diák és 10 felnőtt vett 
részt. Legnagyobb örömünkre nem volt kóros eset, 
ezen a téren mindenki egészségesnek bizonyult. 
November 10-én a NAK Itthonról otthonra programja 
keretében Ivanics Balázs Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
alelnök köszöntője után Süle Katalin, a kamara általá-
nos agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke 
tartott előadást a hazai élelmiszerek választásának 
fontosságáról és az egészséges táplálkozásról. 
A gyerekek zöldségeket, gyümölcsöket is kóstolhattak, 
valamint a megyében készült gyümölcsleveket is meg-
ízlelhették. Mindenki kapott emlékül egy foglalkoztató 
füzetet. 
Az iskolakonyha jóvoltából tízóraira minden tanuló 
kóstolhatott sült tököt és köles pudingot, ami nagy 
sikert aratott a diákok körében. 
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A hét zárásaként Füle Zoltán séf készített az iskola-
konyhán sütőtökkrémlevest és bulguros húst. Termé-
szetesen a tanítási órákon is szerepet kapott az egész-
séges életmódra és táplálkozásra való nevelés. A pe-
dagógusok igyekeztek az órai feladatokba beépíteni 
ezeket az információkat. 
 

Eredményes és sikeres hetet zártunk, mellyel, remél-
jük, hozzájárultunk a gyermekek egészségtudatosabb 
magatartásához. 
Nagyon köszönjük Ráczné Baráth Andrea és az iskola-
konyha dolgozói, Borsodi-Nagy Erzsébet, Kisádám 
Péter, valamint valamennyi pedagógus és iskolai dol-
gozó támogatását és segítségét. 

ELHASZNÁLT ÉTOLAJ ÉS ZSÍR  
GYŰJTÉSE AZ ISKOLÁBAN 

 
Közös gyűjtésbe kezdtünk az önkormányzat konyhájá-
val és az iskola alapítványával. 
Megérkezett a 800 literes gyűjtőedény, mely lehetősé-
get biztosít a háztartásokban elhasznált sütőolaj és zsír 
környezetbarát összegyűjtésére, tárolására. 
Minden egyes leadott liter után 35 Ft kerül kifizetésre, 
melyet az alapítványunkon keresztül a diákönkormány-
zatunk kap meg és használ fel a gyerekek javaslatai 
alapján. 
Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük engedi, gyűjt-
sék össze a fent említett anyagokat, és lezárt flakon-
ban helyezzék el az iskola gyűjtőedényébe! 

MÁTYÁS TOP 10 – ÚJRA SULIRÁDIÓ 
Novemberben indult útjára iskolánkban a legjobb slá-
gerek keresése. Minden tanuló leadhatta voksát (1-8.) 
a számára legkedvesebbnek vélt zenére, dalra. A kö-
vetkező számok érték el a legtöbb szavazatot: 
1. James Hype, Miggy Dela Rosa - FERRARI 
2. Valmar - SZÍNVAK 
3. Imagine Dragons - BELIVER 
4. Carson Coma - IMMUNISSÁ VÁLUNK 
5. Contiez, Treyy G, Djuro - TRUMPSTA 
6. Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman, 
Dopamine - FRIDAY 
7. Harry Styles - AS IT WAS 
8. OneRepublic - I AIN’T WORRIED 
9. Valmar - ÚRISTEN 
10. Akon - BANANZA (Belly Dancer) 
… és a „futottak még” kategória 
OneRepublic - WEST COAST 
Gáspár Laci - A SZERETET ÉL 
CTID - HALAAND (HA HA HA) 

Strongi, Stron R - LADA 
Psy - GANGNAM STYLE 
Valmar - MAGYAROK 
Alvaro Soler - SOFIA  
Luis Fonsi, Daddy Yankee - DESPASITO 
Azahriah - FOUR MOODS 
Kiss Kevin - CSINIBABA 
Gabry Ponte, Marnik, Roberto Molinaro - AMENO 
Ham Ko Ham - ELLOPTÁK A BICIKLIM 
Minelli - MMM 
T. Danny - MEGMONDTAM 
Valmar, Manuel - ÉGET A NAP 
Gayle - ABCDEFU 
Little Cow - SZÁJBER GYEREK 
Minelli - RAMPAMPAM 
Imanbek, BYOR - BELLY DANCER 
 
A szavazatok alapján leadott összes zeneszám a 
sulirádión keresztül lejátszásra kerül a tízórai szünetek-
ben. 

ISKOLAI HÍREK 

MÉZES DÉLELŐTT 
 
November 23-án mézes délelőtt volt az iskolában. 
Már évek óta szinte hagyománnyá vált, hogy Takács-
Sós Boglárka, Takács László és Lipták Mihály látogat-
nak el iskolánkba. A tízórai szünetben a konyhás né-
nik jóvoltából mindenkit megvendégeltek egy vajas-
mézes kenyérre és mézes teára. Öröm volt nézni, 
amilyen élvezettel fogyasztották tanulóink a tízórait. 
Utána a tornateremben a méhek életéről láthattunk 
egy érdekes videót, majd a gyerekek felpróbálhatták 
a méhészkedés kellékeit, és kóstolhatták meg a virág-
port. Ajándékba mindenki kapott egy foglalkoztató 
kis füzetet és egy kis tasakos mézet. Köszönjük ked-
ves méhészeinknek, hogy újra itt voltak iskolánkban!  
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Osztálytalálkozók 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
November 28-án  intézményünk tanulói és dolgozói 
köszönetet mondtak Eszes Zoltánnak, aki több éve 
nyújt jelentős anyagi támogatást A Boldogházi Gyer-
mekekért Közhasznú Alapítványnak, az iskolai oktató-
nevelő munka megsegítésére. 
A támogatásból az alábbi eszközök kerültek beszerzés-
re: 
- fejlesztő társasjátékok, 
- kézműves foglalkozásokhoz dekorációs anyagok, 
- informatikai eszközökhöz akkumulátorok, 
- napközis foglalkozásokhoz kiegészítők (homokozó 

játékok, kártyák, társasjátékok), 
- az első osztályos tanulóknak egyenpóló, 
- nyolc személyes udvari kiülő pad, 
- defibrillátor. 
A rendezvénnyel párhuzamosan Muntyán Tamás tar-
tott szakszerű oktatást és bemutatót az elsősegély-
nyújtás és az újonnan kapott defibrillátor használatáról 
az iskolai és az óvodai dolgozók számára. 

A téli szünet december 21-én kezdődik,  
és január 9-én jövünk újra iskolába. 

 

Az oldalt összeállította: Tóthné Simon Aranka 

Szólt a dal, zengtek szeretett iskolánk folyosói az ének-
szótól 2002-ben. Bármilyen hihetetlen, azóta eltelt 20 
év, és a dal újra megszólalt, immár nosztalgiaként, volt 
tantermünkben. 
Szívet melengető érzés volt átlépni 20 év után régi is-
kolánk küszöbét, hiszen annyi élmény ért minket e fa-
lak között. Azok a régi szép idők... 
20 év alatt sok minden történt velünk, és mégis 21-ből 
10+1-en ott ültünk tantermünkben, ki-ki a korábbi ülő-
helyén, kedves osztályfőnökeink Káposztás Istvánné 
tanító és Konkoly Béláné tanárnőnkkel.  
Újra nyílt a napló, izgatottan vártuk, kire mikor kerül a 
sor, viszont ez az izgalom már más volt. 

Egy-egy röpke beszámoló erejéig visszatekintettünk az 
eltelt évekre, az útra, melyet idáig megtettünk. Az el-
múlt évek alatt többünk révbe ért, mondhatni 
"megpihent". Kicsit visszanéztünk a múltba, de mind 
tudjuk, hogy előre kell tekintenünk a jövőbe. 
Osztályfőnöki óránk után az iskola ebédlőjében folyta-
tódott az este egy finom vacsorával, és további kelle-
mes beszélgetésekkel.  
Köszönettel tartozunk a szervezőknek a lehetőség 
megteremtéséért és a résztvevőknek a jelenlétért. 
Találkozunk legkésőbb 5 év múlva ugyanitt. 
Üdvözlettel: 

Ladiszlaidesz-Nosza Niki 

20 év múlva az ifjú vándor megpihen... 

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 
 ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 
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Kedves Olvasóink!  
Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is  

szívesen megosztanának.   

Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

„Tömérdek emlék törekszik ma körénk, 
A múlt megszépülve tárul ismét elénk. 
Nyissuk meg szívünket az emlékek előtt, 
Ki-ki feledje most mit sorsa neki jelölt.” 

/Török Stenczer Enikő/ 
 
Emlékeztek? 
Nem is olyan rég volt, csak 30 éve, hogy ott álltunk 
sorban, és elindultunk az útra, ami aztán szerteágazott 
és szétszórt minket, ahogyan az őszi szél a faleveleket. 
1992 – ebben az évben ballagtunk el az általános isko-
lánkból. Egy csapat kisdiák, tarisznyával a vállán, szí-
vünkben világmegváltó tervekkel, hittel, reménnyel, 
bizonytalansággal, talán félelemmel is a reánk váró 
változásoktól. Elmondható, hogy összetartottunk az 
eltelt évek során, jó néhány osztálytalálkozó megren-
dezésre került, ami azt mutatja, mindig is kerestük 
egymás társaságát, a kötődés-kötelék szoros maradt. 
Ez a 3 évtized olyan gyorsan repült el, mintha csupán 
egy pillanat lett volna. 
Augusztus végén kezdtük el szervezni az osztálytalálko-
zónkat Takács Lacival, amihez azonban nagyon sok 
segítséget és támogató ötletet kaptunk a többiektől is. 
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. 
Egyrészt, mert csak néhányan nem vettek részt a talál-
kozón, másrészt pedig, hogy mindenki épen és egész-
ségesen megérkezett hozzánk. Mind a három osztály-
főnökünk elfogadta a meghívást. Nagyné Bori Mária a 
Balaton mellől utazott az ő „lázadó és szókimondó” 
osztályához, Rigó Andrásné és Konkoly Béláné pedig 
itthon igazította úgy a programjait, hogy köztünk le-
hessenek. 
Messzire sodródtunk a kis falunktól. Van aki az Egye-
sült Államokban él, többen pedig jó néhány országban 
szerencsét próbáltak, de kicsiny hazánkban is szana-
szét vagyunk, mondhatni a szélrózsa minden irányából 
érkeztünk november 26-án délután az egykori alma 
mater falai közé. 
Különös érzés volt. Várni a többieket, hogy ki lép be az 

ajtón. Nézni az arcokat, mennyit változtunk. Átölelni 
egymást, és összenevetni a jól ismert poénokon. 
Beültünk a régi termünkben a padokba, és ugyanolyan 
zsinat volt, mint korábban, amikor kisdiákként ültünk, 
és rendetlenkedtünk ott órakezdés előtt /és néha 
azért bizony tanítás közben is rakoncátlanok voltunk/. 
Megnyomtuk újra a csengőt az osztályfőnöki előtt, ami 
órákon keresztül tartott, és közben rengeteget nevet-
tünk, néha pedig meghatódtunk. Konkoly tanárnő vé-
giglapozta a 8. osztályos naplót, és egyenként felidéz-
tük, kinek hogyan alakult a sorsa. Összességében nem 
változtunk sokat, csak mindenki megvívta a maga csa-
táit, és kicsit talán tapasztaltabbak lettünk. Szerencsé-
re a humorérzékét, úgy tűnt, senki sem veszítette el, 
már az egyéni beszámolókat is folyamatosan vicces 
kommentárok tarkították a többiek részéről, 
valamennyiünk nagy derültségére, és ez később is foly-
tatódott. 
A technika is segítségünkre volt a múltidézésben, egy 
megható összeállítással a régi és mostani fotóinkból, 
valamint a korabeli kirándulásainkból és iskolai pillana-
tokból, amit Tóth (Besze) Ági szerkesztett nekünk. Sa-
ját készítésű, jubileumi egyedi ajándékot kaptunk Ju-
hász Andortól, akinek -bátran mondhatjuk - ez már a 
védjegyévé vált. Nem szabad elhallgatni azt a tényt 
sem, hogy kiváló minőségű házi sütemények és remek 
házi gyümölcspárlatok is érkeztek az osztálytársaktól a 
rendezvényre a vacsora mellé, ezek mind nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy hajnal 5-ig kitartsunk. 
 
Köszönöm ezt az estét, hogy ilyen sokan eljöttetek, a 
sok kedves emléket, ami hozzátok köt, jó volt veletek 
újra találkozni! 
 
„Emlékszel még, mondd, hogy emlékszel még, 
fiatalok voltunk nem is olyan rég.”  /Neoton/ 
 
Kívánom mindenkinek: érje meg ugyanezt a csodát! 

Ilonka Tünde 

30 éves találkozó 
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Bemutatjuk községünk fiataljait 

Kerekes Angéla vagyok, 1982 októberében 
születtem Jászberényben. Anyukám Kere-
kes Istvánné Terike, apukám Kerekes Ist-
ván. Szerintem őket nem kell bemutat-
nom, mivel most is Boldogházán élnek, 
immár nyugdíjasok. Testvérem Kerekes 
Dániel, ő Cegléden él és dolgozik feleségé-
vel, Anikóval. 
Az óvodás és általános iskolás éveket Jász-
boldogházán töltöttem, sok szép emléket 
őrizve az óvó nénikről és kedves, de szigo-
rú és következetes tanáraimról. Az általá-
nos iskolában olyan jó és erős tudásalapot 
kaptam, amelyből még most is meríthetek. 
Középiskolába Szolnokon jártam, a Tiszaparti Gimnázi-
umba. Gimnazista éveim alatt kollégista voltam. 
2001-ben sikeres felvételt nyertem a Debreceni Egye-
temre, ahol biológia-környezettan tanári diplomát sze-
reztem. Annyira megszerettem ezt a várost, hogy itt is 
maradtam, itt terveztem a jövőmet. 
Államvizsga után egy ingatlanirodában voltam irodave-
zető 3 évig. Majd váltottam, és az egyetemi diplomá-
mat kamatoztatva a Debreceni Vízmű Laboratóriumá-

ban kezdtem dolgozni 2011-ben mikrobioló-
gus laboránsként, tehát már 11 éve. 
2013-ban találkoztam párommal, Jánossal. 
Közös otthonunkat Józsán teremtettük meg, 
ami Debrecen egyik szép és csendes kertvá-
rosi része. Házunkat folyamatosan építjük-
szépítjük. Janira rettenetesen büszke va-
gyok, mert az egész házunkat ő újította fel, 
óriási erővel és kitartással. 
Kisfiunk, Péter 2016. december 6-án szüle-
tett. Sokan ismerhetik már Boldogházán, 
mivel elég sok időt tölt a nagyszülőknél. 
Nyári szünetek alkalmával kihasználva a 
strand közelségét, sokat járnak pancsolni 

mamáékkal. De nagy örömmel játszanak a szép felújí-
tott játszótéren is. Péterkém jövőre kezdi az első osz-
tályt, remélhetőleg itt Józsán, egy családias légkörű 
iskolában. 
Szigorú értelemben véve már több évet éltem Debre-
cenben, mint otthon, Boldogházán. De családi gyöke-
reim oda kötnek, a Hajdúságban is mindig „jász kis-
lyány” leszek. 

Turóczi Ádám vagyok, 1989. 10. 
02-án születtem Jászberényben. 
Egész gyermekkoromat Jászbol-
dogházán töltöttem, és jelenleg is 
itt élünk a feleségemmel, Gabival 
és két gyermekünkkel, Hunorral 
és Pannival. Az óvodai és általá-
nos iskolai „gondtalan” évek után 
a jászberényi Lehel Vezér Gimná-
ziumban érettségiztem, ezt köve-
tően Szegedre jártam főiskolára. 
Lassan 12 éve dolgozom a 
tápiószőlősi FERZOL Lemezmeg-
munkáló Kft.-nél – ez egyébként első és idáig egyetlen 
munkahelyem. A kezdeti években több pozícióban és 
területen is voltam a cégnél, 2015-től az értékesítési 
csapatban dolgozom mint projektmenedzser. 
Mikor kaptam ezt a megkeresést, hogy fogalmazzam 
meg, miért döntöttünk úgy, hogy Jászboldogházán sze-
retnénk családot alapítani, már tudtam, hogy nem lesz 
könnyű ezt szavakkal megfogalmazni - ugyanis soha 
nem gondoltam rá, hogy máshol telepedjek le. Egysze-
rűen ide köt minden… Itt nőttem fel, itt laknak a szüle-
im és szinte az összes barátom. 33 évemből 32-ben itt 
éltem - az egy „kakukktojás”, egy Szolnokon töltött év 
volt, ameddig nem készült el a családi házunk a Zrínyi 
utcában. 
Szerencsére Gabit is könnyű volt anno „rábeszélni”, 
hogy Boldogházára költözzünk, hiszen a kezdetektől 
nagyon szeretett ő is itt lenni, nagyon könnyen beil-
leszkedett a baráti körünkbe és a falu közösségébe is. 
Igazából győzködni sem kellett. Azt gondolom, őt is 
sokan megkedvelték, rendszeresen részt vesz a közös-

ségi programokon, tagja az óvo-
dai szülői munkaközösségnek és 
A Jászboldogházi Gyermekekért 
Alapítványnak. Sőt, neki már 
munkába sem kell messzire jár-
nia, egy helyi vállalkozásnál dol-
gozik. 
Boldogháza egy csendes, barátsá-
gos község, sok jó emberrel – 
szinte nem tudunk úgy elmenni 
sétálni, hogy egy ismerőssel ne 
álljunk meg pár szóra, és pont ez 

a közvetlenség, amit én Szolnokon 
nagyon hiányoltam. Nagyon örülök neki, hogy Hunor 
és Panni ebben a közegben nőhet fel. 
Szüleim még fiatalok, bármikor számíthatunk rájuk, és 
a gyerekek is nagyon szeretnek ott lenni – mondanom 
sem kell, mekkora segítség ez gyermeknevelés szem-
pontjából. 
A település jó helyen fekszik, a környező nagyobb vá-
rosok gyorsan megközelíthetőek, és szerencsére már 
kisgyermek is jócskán van, lesz utánpótlása Boldoghá-
zának. Huni még a szomszéd településre járt bölcsődé-
be, de szerencsére már a legkisebbek ellátása megol-
dott itthon – Panni már ide fog járni. 
Mivel társasági emberek vagyunk, nagyon fontosnak 
tartom, hogy sok közösségi programon lehet részt ven-
ni, legyen az egy közös edzés – igen, erre is van lehető-
ség –, egy karácsonyi ünnepség forralt borral, vagy 
akár egy  kolbásztöltő verseny. 
Ha újra dönteni kellene, most sem lenne kérdés, hogy 
itt szeretnénk élni. 

Így együtt 

Kerekes Angéla 

Turóczi Ádám  
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
A babavárás a szülők életének meghatározó időszaka. Ezúttal arra kértük a fiatalokat,  

meséljenek arról, hogyan készültek babájuk/babáik érkezésére. 

2021. 08. 09-én vált biztossá, hogy 
ikreket várunk a férjemmel. A kez-
deti pánikot (mert ugye két gyerek, 
nem egy) hamar felváltotta a lelkes 
várakozás. Rengeteg cikket olvas-
tunk az interneten a babavárásra 
való felkészülésről, videókat néz-
tünk arról, hogyan is kell pelenkáz-
ni, fürdetni vagy épp a köldökcson-
kot kezelni a piciknél. 
Azután kiderült, hogy két lányunk 
lesz- azt megelőzően nem is gon-
dolkoztunk-, de utána már elkezd-
tük latolgatni, milyen neveket is 
válasszunk a lányoknak. Leültünk, 
és kiválasztottunk először 10 nevet, 
majd 4-re, utána 2-re csökkent a 

nevek száma. Számunkra gyönyörű 
neveket találtunk: Martina és Noé-
mi. 
Nem volt egyszerű a terhesség, 
hamar eljött az az időszak, hogy 
nem tudtam közlekedni, vigyázni 
kellett mindennel. Sok orvoshoz 
járkálással és lemondással járt, de 
úgy gondolom, mindez eltörpül 
azok mellett az apró jelek mellett, 
amiket éreztem: az első rúgás, az-
tán az első ,,focimeccs’’, a rendsze-
rint hajnali háromkor rendezett 
bokszmeccsek a babák között…. 
Nagyon mozgékony, aktív babák 
voltak. 
A hatodik hónapra már elkezdtük 
beszerezni azokat a dolgokat, amik-
re a babáknak szüksége van. Szép 
lassan kialakította férjem és apó-
som a babaszobát, megvettük az 
első babaruhákat. Természetesen 
elterveztem, hogy az én lányaim 
nem lesznek ,,rózsaszín babák”, de 
aztán valahogy mégiscsak rózsaszín 
lett az első babaruha pakk, amit 
megvettünk. 
Izgatottan mentem minden egyes 
ultrahang vizsgálatra, vártam, hogy 
az orvos milyen új dolgokat fedez 
fel a lányokon. Mindig volt valami: 

egy tesós rúgás, egy mosoly vagy 
egy kacsintás, vagy épp egy tesó 
mögé bújás… 
A hetedik hónapot kórházban kel-
lett töltenem, a lányok biztonságos 
felügyelete miatt, aztán a nyolcadik 
hónapra kereken úgy döntöttek, 
hogy nem várnak tovább, megnézik 
a nagyvilágot. Remek szülés élmé-
nyem volt, remek orvosokkal és 
szülésznőkkel, a kórházban töltött 
idő alatt sok odafigyelést és segít-
séget kaptam. 
Csodálatos érzés volt a kezemben 
tartani a két pici lányt. A kezdeti 
rutintalanság és féltés mára már 
elillant. Lassan 9 hónapja már, 
hogy velünk vannak, és minden 
egyes napra tartogatnak számunk-
ra valami újat. 

Éjszakás voltam, amikor a műszak 
elején egyszerre megettem egy kiló 
banánt. Elgondolkodtam rajta, 
hogy ez mégiscsak felháborító. 
Másnap a főnököm közölte velem, 
hogy a hangulatom más. Oh, ja és 
már 2 napja késett a menstruációm 
is? Így derült ki, hogy várandós va-
gyok. Nagyon örültünk neki, mert 
másfél éve próbálkoztunk. Titok-
ban nem tudtuk tartani, túl sok 
ügyeleti átszervezést érintett az, 
hogy nem dolgozhattam éjszaka. 
Azonban a fertőző betegek és a 
röntgensugár miatt a munkámat 
nem folytathattam. Ráadásul azon 
a héten, amikor kiderült, hogy pozi-
tív a terhességi teszt, a covid tesz-
tem is pozitív lett. A kontroll vizsgá-
latokon megnyertem magamnak 
egy veszélyeztetett terhes kategó-
riát is. Nálunk ő az első baba. A 18. 
terhességi hétig olyan hányinge-
rem volt, hogy azt sem tudtam néz-
ni, ha a tv-ben kolbászt sütöttek. 
Próbáltam egészségesen táplálkoz-
ni, és amennyit lehetett sportolni. 
A gyaloglást erősítettem fel, ami 
nagyon jót tett. Igyekeztem itthon 
is elvégezni mindent, ameddig tud-

tam. Dolgozott bennem a fészekra-
kó ösztön, kifestettem a gyerekkuc-
kó falát, beszereztük a kellékeket. 
Minden egyes kontroll során izga-
tottan vártuk az aktuális helyzetje-
lentést. Minden percét élveztem a 
várandósságnak. Nagyon jó volt 
látni, hogyan fejlődik a babánk. 
Izgultunk, hogy egészséges legyen, 
nagy élvezettel figyeltük az ultra-
hangos vizsgálatokkor a kis szerve-
it. A terhesség végefelé egyre ne-
hezedett minden, a 7. hónaptól 
kezdve bonyolódott, például segít-
séget kellett kérni, ha dinnyét akar-
tam venni, hogy valaki legyen ked-
ves betenni az autómba. Az embe-
rek nagyon segítőkészek voltak. 
Nagyon jól kitalálta ezt a termé-
szet, mert addig tényleg mindent 
meg tudtam csinálni. Elérkezett a 
nyár közepe, rekkenő hőség, to-
vább szűkítve a mozgásteremet. 
Nagy szerencsém volt, mert nem 
szedtem fel plusz kilót, és nem da-
gadtak a végtagjaim sem. Olyannyi-
ra, hogy szülés után 5 kg-mal vol-
tam kevesebb, mint amikor megfo-
gantam. Ezt például soha remélni 
sem mertem volna a korábbi én-

képpel való tapasztalataim miatt. 
Felejthetetlen élmény volt a szülés 
is. Bár természetes úton szerettem 
volna szülni, de mivel egyáltalán 
nem tágultam, 2 nap  után császár-
metszést végeztek. Amikor meglát-
tuk a picit, euforikus érzés volt. 
Semmihez sem fogható. Ajándéka 
vagy az életünknek. Annyira vár-
tunk, drága kis poronty! És most itt 
vagy! És ezért nagyon hálásak va-
gyunk az életnek! 

Pazdera- Szalóki Szilvia 
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Friss anyukaként, hiszen alig 4 hó-
napos a kislányom, elég éles emlé-
keim vannak arról, hogy az elmúlt 
bő egy évben micsoda érzelmi hul-
lámvasúton mentem keresztül a 
várandósságom alatt. Mint sok má-
sik pár a napjainkban, a férjemmel 

mi is azzal szembesültünk, hogy a 
gyermekvállalás várat magára. 
Mind egyészségügyi, mind a covid 
hullámok által keltett kétségek mi-
att.  
Ezek fényében amikor kiderült, 
hogy végre igazi családdá válunk, 
leírhatatlan boldogságot éreztünk. 
Szép csöndben azonban megjelent 
a boldogság mellett bennem egy 
belső feszültség. Hiszen végre való-
sággá vált, amit már úgy vártam, 
viszont fel kell készülni egy teljesen 
új életre, amiben semmilyen ta-
pasztalatom nincs. A fontossági 
sorrend teljesen más lesz. Döntése-
ket hozni olyan dolgokban, amik 
eddig csak engem érintettek, úgy-
mond könnyű volt, de ezután fele-
lősséggel tartozom a gyerekemért 
is. Természetesen foglalkoztatott, 
hogy mi történik bennem, így hét-
ről hétre elolvastuk a férjemmel, 
hogy hogyan fejlődik a lányunk, 
éppen az ujjacskái jelentek meg, 

akkora mint egy narancs, vagy már 
hallja a hangunkat. Viszont akármi-
lyen orvosi vizsgálatra is mentünk, 
teljes bizonyossággal sosem tudtak 
megnyugtatni, és mindig idegesen 
mentem a következő vizsgálatra is. 
Ahogy telt-múlt az idő, egyértelmű 
volt, hogy kismama vagyok, és pá-
ratlan jóindulattal találtam szembe 
magam. Minden téren kedvesek 
voltak velem, ami nagyon megle-
pett, és végtelenül jól is esett. Visz-
szaemlékszem, mik is zajlottak le 
még bennem, tisztán emlékszem, 
ami talán furcsa, de mérges is vol-
tam egy időben. Hiszen azt érez-
tem, hogy bár arra kaptam okta-
tást, hogy törtet törttel hogyan 
adjak össze, a babavárással kapcso-
latban viszont semmilyen felkészí-
tést nem kaptam. A legnemesebb 
munkaként tekintettem az anya-
ságra. Minden munkahelyen van 
betanítás, hogy tudd, mit hogyan 
kell csinálni, most viszont, amiben 

Számomra a babavárás egy izgal-
makkal, rengeteg új élménnyel teli 
időszak volt. Férjemmel nagyon 
vártuk már, hogy eljöjjön végre az 
életünkben az az idő, hogy gyerme-
künk lesz. Végül háromszor tudtuk 
megtapasztalni ezt a csodás, vára-
kozással teli 9 hónapot. 
Első gyermekünk, Dorina 2017. ja-
nuár 11-én született. Előző év má-
jusban tudtuk meg, hogy hamaro-
san hárman alkotunk egy családot. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy ki-
derült, kisbabánk lesz, az addigi 
életünk megváltozott. Onnantól 
minden más dolog csak másodla-
gos lett.  Már az első hetekben el-
kezdtünk gondolkozni, hogy miket 
kell vásárolni, beszerezni, hogy a 
lehető legnagyobb biztonságba 
érkezzen meg. Alig vártam, hogy 
megvegyem neki az első kisruhát, 
kiválasszam a kiságyát. Körülbelül a 
várandósságom felénél kiderült, 
hogy kislányunk lesz. Választottunk 

neki nevet, és minden egyes nap 
arra gondoltam, hogy vajon milyen 
lesz, ha megszületik. Milyen színű 
lesz a szeme? Kire fog hasonlítani? 
Mivel januárra volt várható az ér-
kezése, az adventi időszak és a ka-
rácsony is teljesen más szellemben 
telt, mint az addigiak. Amíg min-
denki a karácsonyi készülődéssel 
volt elfoglalva, mi Dorina születésé-
re készültünk. Összekészítettem a 
kórházi csomagot, és vártam, hogy 
mikor jön el a perc, hogy indulunk. 
A férjem pedig mindig a telefont 
nézte, hogy mikor hívom, hogy itt 
az idő. 
A második gyermekünk, Luca 2019. 
július 22-én született. Igaz, hogy 
már tisztában voltam vele, hogy mi 
vár rám a várandósság alatt, mégis 
még izgalmasabb volt ez a 9 hónap, 
mivel őt már hárman vártuk. Az idő 
gyorsabban telt, volt már egy két-
éves kislányom, aki koránál fogva 
minden percemet lekötötte. Mégis 
ugyanazok a kérdések fogalmazód-
tak meg bennem minden nap, mint 
az első babavárásomnál, de izgul-
tam azért is, hogy vajon milyen 
testvérek lesznek, hogy fogja Dori-
na fogadni. Szerencsére nagyon 
korán megértette, hogy lesz egy 
testvére, és a Kistesónak – így hívta 
Lucát, amíg várandós voltam -  is 
ugyanúgy mi leszünk az anyukája 
és apukája, mint neki. Sok mese-
könyvet olvastunk a testvérekről, 
és segített választani Lucának pár 
dolgot, amit még vásároltunk neki 
a babakelengyébe. 
A harmadik babavárásom éppen 
két éve kezdődött. Luca még pici 

volt ahhoz, hogy megértse, hogy ő 
is nagytesó lesz, és már nem ő lesz 
a legkisebb, Dorina pedig nagyon 
örült a hírnek. Akkor úgy gondol-
tam, hogy van már annyi rutinom, 
hogy a két kislány után semmi se 
fog váratlanul érni, se a várandós-
ság alatt, se akkor, amikor megszü-
letik. Időközben kiderült, hogy té-
vedtem, majdnem minden más 
volt! A legnagyobb változás az ad-
digi babavárásokhoz képest akkor 
történt, mikor kiderült, hogy kisfi-
unk lesz. Ismét jöttek a kérdések, 
hogy vajon milyen lesz ő, mennyi-
vel lesz másabb egy kisfiúval, mint 
egy kislánnyal. A babasarokban, 
kisruhatárban a rózsaszín helyét 
átvette a barna szín, és elkezdtünk 
gondolkozni a szép fiúneveken is. 
Végül Dorina is segített a döntés-
ben, így a babánknak Levente lett a 
neve, aki 2021. július 31-én megér-
kezett hozzánk. 

Nagyon szerencsésnek érzem ma-
gunkat, hogy van három okos, gyö-
nyörű gyermekünk. El se tudom 
képzelni az életünket nélkülük, így 
érzem teljesnek a családunkat. 
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 Korponai-Faragó Andrea 

a legjobb szeretnék lenni, a kisded 
ápolással kapcsolatban nem kap-
tam semmit. Aztán szépen elcsen-
desedett ez az érzés, hiszen tud-
tam, hogy anyukám, aki 40 éven át 
annyi anyukának segített, ott van 
nekem, és bármi is lesz, segíteni 
fog és segít is a mai napig. Renge-
teg kérdéssel fordultam hozzá, bár 
terhelni sem akartam, így az inter-
net bugyrait is állandóan bújtam. 
Azonban nem csak fizikailag szeret-
tem volna felkészülni a szülőségre, 
hanem lelkileg is. Szeretném úgy 
nevelni a gyermekemet, ahogy en-
gem is neveltek. Azt gondolom, 
hogy nincs olyan ember, aki ne a 
legjobbat akarná a gyerekének, 
viszont döntést hozni abban, hogy 
mikor kell gátat szabni, és mikor 
lehet engedni, az nagyon nehéz 

feladat. Emiatt én Vekerdy Tamás 
könyveit szereztem be és olvastam 
el, mert szerintem ő igazán jó szak-
ember, és érti a gyerekek nyelvét. 

A várandósságom 32. hetéig dol-
goztam, és addig babonából csak 1-
1 dolgot vettem, viszont onnantól 
elindult bennem a fészekrakó ösz-
tön. A férjemmel részt vettünk egy 

baba elsősegély tanfolyamon, ami 
után megvásároltuk a bababútoro-
kat, a kiskádat és az első játékot. Én 
a felszabadult időmben kisruhát, 
textilpelust és fürdető kesztyűket 
készítettem. Kidekoráltuk a lá-
nyunk szobácskáját, szépen lassan 
minden a helyére került, és 2022. 
07. 23-án megérkezett a nagyvilág-
ba a kis tulajdonos. 
Összefoglalva, ahogy az elején is 
kezdtem, számomra egy igazi érzel-
mi hullámvasút volt a várandósság, 
de nagyon szerettem kismama len-
ni. Egy igazán különleges felkészü-
lési időszak ez, amikor szülővé érik 
az ember, és az időszak végére kvá-
zi újjászületett a lelkem a babával 
együtt. 

 

 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

HÍREK 

Ezeknek a 
kedves 
figuráknak 
az elkészí-
tése ko-
moly kéz-
ügyességet 
igényel. 
Honnan az 
indíttatás? 
- A kéz-
ügyességet 
anyai és 
apai ágon 
is örököl-

tem. Anyukám édesapja, Inges 
nagyapám kukoricacsuhéból sző-
nyegeket, táskákat készített. Apu-
kám két leánytestvére pedig na-
gyon szép ruhákat varrt. Anyukám 
már lánykorában készített necc 
horgolásokat nagyon vékony tűvel. 
Ezeknek az elkészítése tényleg nagy 
kézügyességet, odafigyelést igé-
nyelt. Néhány még ma is megvan, 
szekrényem díszei. Később sapkát, 
mellényt kötött, terítőket, angyal-
kákat horgolt. Emlékszem, tejes-
zacskókból szőnyeget horgolt, én 
segítettem neki felcsíkozni a zacs-
kókat. Azt láttam, hogy mindig dol-
gozik valamin, és ez rám is hatással 
volt. Ő tanított meg horgolni, ami-
ért a mai napig hálás vagyok neki. 
Sokat jelentett az is, hogy az iskolá-
ban a gyakorlati órán Bazsó Ernő-

nétől tanultunk varrást is, ami ne-
kem különösen tetszett. Később 
varrótanfolyamra is jártam itt hely-
ben. Amikor férjhez mentem, a 
Burda divatlap szabásmintája alap-
ján ruhát varrtam a gyerekeimnek, 
magamnak, és persze a 
játékbabáknak is, férjemnek pedig 
ingeket. Kötöttem pulóvereket, 
hímeztem párnákat, horgoltam 
kisebb-nagyobb terítőket. Szinte 
folyamatosan foglalkoztatott a kéz-
művesség. Nővéreim is szeretnek 
kézimunkázni. Márti lánykorában 
szalmából készített képeket. Kiva-
salta a szalmaszálakat, megalkotta 
a képet, és bekeretezte. Ma már 
papírfonással gyönyörű használati 
tárgyakat készít, és ő is elsajátította 
az amigurumi technikáját. Ica nővé-

rem  úgyszintén varr, horgol, papírt 
fon, amigurumozik.   
Negyven évig óvodában dolgoztál, 
ahol sokat jelentett a kézműves 
beállítottságod.  
- Igen, ott nagyon fontos a kéz-
ügyesség, a kreativitás. Én készítet-
tem a csoportszobánk dekorációit 
és az ablakdíszeket is. Amikor el-
megyek az óvoda előtt, vagy beme-
gyek, jó érzés látni, hogy még ma is 
kinn vannak a munkáim. A gyere-
kekkel is nagyon élveztem a kéz-
műves foglalkozásokat.  
Néhány éve nyugdíjas vagy, ez 
bizonyára komoly változást jelen-
tett számodra.  
- Nehéz volt eljönni, sokszor ál-
modtam az óvodáról. Nagyon sze-
rettem az óvónői pályát, ha újra 
kezdeném, akkor is ezt a hivatást 
választanám. Úgy érzem, a gyere-
kek között mindig fiatal marad az 
ember. Nyugdíjasként jól érzem 
magam, de gyakran hiányoznak a 
kollégák, a gyerekek, az óvoda lég-
köre. Az ott töltött szép évek emlé-
ke örökre megmarad. Amikor eljöt-
tem, ballagó óvodásaimnak baglyos 
könyvjelzőt horgoltam. Most már 
az óvodások hiányát a négy csodá-
latos fiúunokám pótolja, akikkel 
sok időt töltök.  
 Az új életforma új hobbit is ered-
ményezett, ami talán éppen az 
unokáknak köszönhető.  

Az amigurumi egy japán horgolási technika, ami valójában horgolt, illetve kötött játékot  jelent. Elsősorban állat-

figurákat készítenek ezzel a technikával. Rácz Béláné Marika komolyan foglalkozik ezzel a szép hobbival, és 

megcsodálhattam azt a kis mesebirodalmat, amit horgolással készített. A karácsonyi ünnepvárás idején vele 

beszélgettünk az alkotás öröméről.  
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- Az amigurumizás úgy kezdődött, 
hogy Nóri lányom kérte, horgoljak 
kisfiának egy kisrókát. Utánanéz-
tem, hogyan készül, és meghorgol-
tam. Ettől kezdve nincs megállás, a 
többi unokának is készítem a mese-
figurákat. Orsi lányomék Angliában 
élnek, nekik két kisfiuk van.  

Legutóbb, amikor náluk jártam, 
Minion figurákat vittem nekik, mert 
azt kértek. Nagy kedvencük lett, 
azóta velük alszanak. Mindig van 
újabb „megrendelés”, azt a figurát 
készítem, amit kérnek. A legkisebb 
unokám, aki Boldogházán él, most 

ment bölcsődébe, neki is horgol-
tam már elefántot, különféle állat-
kákat. Emellett terítőket is horgo-
lok. Eddigi legnagyobb munkám az 
ebédlőasztalra készített terítő, amit 
hosszú idő után végre befejeztem. 
Jó ránézni, és bár nagy munka volt, 
nagy örömet jelent, hogy elkészült.  
A horgolt terítőt könnyű elképzel-
ni, de hogyan készülnek ezek a 
háromdimenziós figurák? 
A minta alapján (ami legtöbbször 
angol nyelven van), a figurákat spi-
rál alakban rövidpálcákkal kezdem 
horgolni. A térbeliséget a szemek 
számának növelésével és csökken-
tésével érjük el. Külön meghorgo-
lom a testrészeket, majd töltő-
anyaggal kitömöm, és végül össze-
varrom őket. Nagyon időigényes és 
nagy precizitást igénylő munka, de 
szívesen csinálom. 

Mit jelent számodra ez az időtöl-
tés, miért szereted? 
- A legnagyobb motiváció, hogy 
örömet szerzek vele az unokáim-
nak. Az az igazi öröm, amikor lá-
tom, hogy szívesen játszanak vele. 
Magát a horgolást is szeretem, jó 
látni, hogy honnan kezdtem, és 
milyen szép, amikor elkészül. Nem 
tudnék választani, melyik a legked-
vesebb – mindig az, ami éppen el-
készül. Általában esténként horgo-
lok, ez teljesen leköt és kikapcsol.  
Úgy érzem, tartalmasan telnek a 
napjaid, örömteli elfoglaltságokat 
találtál magadnak. 
- A kézművesség mellett nagyon 
szeretek a kertben tevékenykedni, 
gyönyörködni a virágjaimban. A 
kert sok elfoglaltságot ad. Emellett 
rendszeresen járok angol tanfo-
lyamra, főleg a gyerekek miatt. Sze-
retünk közös kirándulásokat, nya-
ralásokat szervezni a családdal. Én 
legjobban itthon szeretek lenni. 
Tősgyökeres boldogházi vagyok. Itt 
születtem, itt dolgoztam, itt élek – 

szeretek ebben a faluban, ebben az 
utcában lakni (születésem helye). 
Néha kicsit hiányzik a városi nyüzs-
gés, olyankor fogom magam, és 
megyek Nórika lányomhoz Szolnok-
ra.  
Közeledik a karácsony, biztosan 
tervezed az ajándékokat. Vannak 
újabb ötletek, kérések? 

- Karácsonyra egy angyalka készül, 
de egy nagyobb méretű, amihez 
nővéremtől kértem a mintát. És 
persze készítem a horgolt ajándék-
figurákat is: Paddington macit, téli 
kismadarakat, manókat. Örülök, 
mert unokáimban is látom a kreati-
vitást, kézügyességet. Bízom ben-
ne, hogy öröklődik a kézműves haj-
lam, és nekik is sok örömet jelent 
majd az életük során. 

Kedves Marika, azt olvastam, hogy 
akit az amigurumi egyszer megfer-
tőz, az már sosem tud szabadulni 
tőle. Kívánom, hogy találj tovább-
ra is nagyon sok örömet az alkotó 
tevékenységben, az unokákban – 
és az ő örömükben. Karácsony kö-
zeledtével békés, meghitt ünnepe-
ket kívánok, kedves családoddal. 

Papp Izabella 
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- beszélgetés Ragoncza Annával és Balog Tiborral 

Advent van, a várakozás és az elcsendesülés ideje. 
Egy nagyon kedves párral találkoztam, akik tényleg a 
béke szigetét teremtették meg otthonukban, Bajnok 
utcai házukban. A kandallóban pattog a tűz, a televí-
zió letakarva, és forró, illatos teát kortyolgatunk. 
Annával és Tiborral véletlen volt az ismeretségünk 
egy kiállítást követően. Nyitottságuk, közvetlenségük 
nemcsak engem, de másokat is magával ragadott.  
Amikor elárultam, hová, kikhez megyek riportot ké-
szíteni, azonnal örömmel nyugtázták. Volt, aki a jóga-
foglalkozáson ismerte meg Annát, a Faluvédők pedig 
megemlítették, hogy munkájukat máris segítették, 
támogatták. A szomszédok a szorgalmukat, figyel-
mességüket dicsérik.  
Ez azt jelenti, hogy a boldogháziak, az itt élők befo-
gadtak bennetek. 
Ti is így érzitek? 

Anna: Az emberek örültek, hogy idejöttünk. Hozták a 
kis figyelmességüket, tanácsokat adtak, adnak, min-
denben segítenek, bármilyen korúak, szinte nem is 
érzed a korukat. 
A vidéki embereket ugyanúgy sújtja az élet, de megol-
dást keresnek, míg a pestiek panaszkodnak, a hibákat 
keresik. Hosszú budapesti lét után költöztünk ide a 
nyáron, és tapasztaljuk a pozitív energiákat. 
Több települést, várost megnéztünk. Nem a helységet 
kerestük, hanem az érzetet, a miliőt, a környezeti össz-
hatást. Nógrád, Szeged, Kecskemét, Bükkalja és szám-
talan város, község ismerete volt tarsolyunkban, ami-
kor rátaláltunk Jászboldogházára. 
Éreztük a természet ritmusát, a végeláthatatlan teret… 
és sírva fakadtam. 

Tibor: Ez nekünk annyira ajándék! Normális, nyitott 
emberi kapcsolatok vesznek körül bennünket.  
Partnerség minden területen, hierarchia mentes, ez 
számunkra újszerű, hisz Budapest nagysága ellenére 
szűk volt nekünk. Ott minden manipulálva van, vegyél, 
vásárolj… Itt rácsodálkozunk a bájos falusi csendre, 
halljuk a madarakat, az állatok életjeleit, a vonat zaka-
tolását. Látjuk a csillagokat, az évszakok változatos 
színeit. 
Voltam a Tsz-ben, szeretettel, tisztelettel, nyitottan 
fogadtak. Kerestem a gumiszerelőt, egy nap múlva 
már fogadtak is. Amíg Pesten éltem, mindenre heve-
sen reagáltam, és most nyugalom vesz körül, és ha 
elmegyünk nyaralni, „hív az otthonunk” jelszóval sie-
tünk haza. 
Minden, mint a „kés a vajban”, szépen halad, akadá-
lyok nincsenek. Példa erre a kormánybusz! Lakcímkár-
tyát igényeltünk volna, de a hosszú várakozás miatt 
nem került ránk a sor. Az ügyintéző szólt, menjünk ve-
lük Alattyánra, és valóban ott elsőként elintézte kéré-
sünket. 
Az utcára fákat ültettetek, ez számomra jót jelent. 
Ismeritek Ti is a kínai mondást: 
„Ha egy évre tervezel, magot vessél, 
Ha több évre tervezel, fát ültess! 
Ha száz évre tervezel, akkor tanítsál!” 
Az utóbbit már teljesítettétek munkátok, hivatásotok 
gyakorlása során, mert pedagógusok vagytok, volta-
tok.  

Most fákat ültettetek, tehát hosszú távra terveztek. 
Tibor: Így van! Olyan aranyos volt Marika néni 

(Menyhárt Ernő anyukája), aki megkérdezte: „Ugye 
sokáig maradnak?” 

Anna: Igen. Ez az ölelő befogadás megerősít bennün-
ket. Olyannyira, hogy a szívünkre hallgatva itt tervez-
zük a jövőnket. Magamról annyit, hogy egy hét gyer-
mekes családban hetedikként jöttem a világra. Testvé-
reim hatalmas tudást adtak, én a „MI”-ben születtem, 
csak a felnőttkoromban tanultam meg az „ÉN”-t. 
Tanító lettem, majd férjhez mentem. 4 évet tanítot-
tam, majd négy gyermek -2 fiú és 2 leány- anyukája 
lettem. Ezeket az éveket könnyedén éltem meg. Filo-
zofikus alkat vagyok, mindig kutattam az ok-okozat 
összefüggéseit. 
Gyermekeim Waldorf iskolába jártak, nem véletlenül. 
Tapasztaltam, hogy 30 gyermeket nem lehet egy kalap 
alá venni. Szabad látószög kell, amit a mai iskolarend-
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szer nem ad meg. Waldorf szülő lettem, és gyermekei-
met is az alapján neveltem. Sokat  foglalkoztunk a kéz 
kimunkálásával, ének, tánc, mozgás jellemezte az első 
éveket. A szülői értekezletek is az önismeretre épültek 
a Rudolf Steiner oktatási filozófia alapján. Nemcsak a 
gyermekben, de a szülőkben is igyekeztek a belső mo-
tivációt kialakítani. Így én is megtanultam a homeopá-
tiát, több tudományt (Számmisztika, Tarot, 
Kronobiológia, Génkulcsok, Szimbológia, Művészette-
rápia,…) megismertem, amelyek kielégítették gyer-
mekkori kíváncsiságomat. Fontosnak tartom az egyen-
súly megtalálását, hogy ne húzzanak ki a tengelyből, és 
megtanuljak visszamenni, ha kibillennek. 
Ehhez tanultam, elsajátítottam a NIA tánc alapjait (egy 
amerikai licenc alapján), mely a bal és a jobb agyfélte-
ke összhangjára épül, és megmutatja a tánc örömét, 
megfigyelheted, mit üzen a tested, és ez alapján ho-
gyan lehet gyógyulni, befelé utazni.  
Ez a táncforma jó belépő volt a saját programom elké-
szítésére, ami MAona : a Teljesség Tánca lett , amely 
már védett program. Célja: saját magad megismerése, 
és tudd, hogy te irányítod az életedet. 
Erre ösztönzöm a nőket, hogy megismerjék önmagu-
kat, hogy pl. mitől vagyunk szeszélyesek, türelmetle-
nebbek, érzékenyebbek. Önismereti tanácsadóként  
nyitva áll az ajtóm a boldogházi embereknek is.  
Továbbra is tartom a képzéseket az országban, ha hív-
nak, megyek. Női köröket vezetek immár 15 éve. Ab-
ban segítek, hogy megerősítsem önbecsülésüket, önis-
meretüket, gyász és párkapcsolati válság esetében a 
problémák feldolgozásában. 

Tibor: Testnevelő-sportszervező tréner vagyok. 3 
lányom van és 6 unokám. Én 20 évig vízilabdáztam 
válogatott szinten, amíg jólesett, addig. 
A sport területén kalandos életem volt. Amatőr 
maratonfutóként 30 évig álltam rajthoz. Futottam 
New Yorkban, Firenzében, Prágában, Budapesten, Kas-
sán, Párizsban, Amszterdamban, Bécsben, Berlinben, 
Velencében, Nürnbergben, és 5 magyar között Boston-
ban. Egy ilyen alkalommal jött egy, a hazai kultúrát 
megalapozó gondolatom. 
 Húsz évig vezettem a vak gyermekek számára létre-
hozott „Szól a szív” alapítványt, jelentős eredménye-
ket elérve. Az Alapítványt azzal a céllal alapítottuk, 
hogy a Vakodában (a gyerekek hívták így) élő óvodás, 
iskolás nebulók számára kinyissuk jobban a világot. 
Mozgáskoordináció fejlesztésében láttam nagy lehető-
séget testnevelőként, és elképzelésem az volt, hogy 
helyben kell, hogy építsünk egy uszodát. Nem tétlen-
kedtünk, több szervezet, magánszemély segítségével 

alapítottuk meg az alapítványt. 1987. április 19-én az 
LGT és Barátai indították útra a Petőfi Csarnokban a 
nagyreményű kezdeményezést. A TV díjból aktivált 
összeg óriási lendületet adott az uszoda építéséhez. 
Ezért úgy gondoltuk, lehetőség nyílik Magyarországon 
kialakítani az adományozási kultúra egy nemes válto-
zatát. Kulturális rendezvények szervezésével tettük 
ismertté az Alapítványt, hoztuk közelebb a társadalmat 
e terület megbecsülésében. A kulturális küldetésnek is 
tekinthető vállalkozás fantasztikus népszerűséget szer-
zett az Alapítványnak. A helyszínek, a művészek tekin-
télyt szereztek az adományozási kedvnek. Így pl. Pesti 
Vigadó, Magyar Tudományos Akadémia díszterme, 
Mátyás-templom, Zeneakadémia, Szt. István Bazilika, 
Kongresszusi Központ, Vígszínház a teljesség igénye 
nélkül. LGT, Szenthelyi Miklós, Magyar Korál Kvintett, 
Németh Tamás, Érdi Tamás, Cserhalmi György, Halász 
Judit, és még sokan mások. Közel 150 rendezvény! Tíz 
évig váratott magára az uszoda felépítése, de ma már 
nem kell szállítani más helyszínekre a vak gyermeke-
ket. Persze addig is számos, az életüket megkönnyítő, 
színessé tevő eszközök kerültek be az intézménybe. 
Finanszíroztunk továbbképzéseket, tanulmányi utakat, 
kirándulásokat. Munkásságomat nem úgy fejeztem be, 
ahogy a sikertörténetekben megszokott, de életem 
meghatározó időszaka volt, különös tekintettel, hogy 
senki nem tudott a vakon elhunyt négy és fél éves kis-
húgunkról, Ágikáról. 
 
Tízszer körbefutottuk barátaimmal Magyarországot, 
mindenütt népszerűsítve a futást, és adományokat 
gyűjtöttünk például a paraolimpikonoknak.  
Szerepeltem rádióban, újságokban: „Futócipőben a 
világ utcáin” címmel. 
Napjainkban vízitúrákat vezetek a hazai vizeken, ka-
landtáborokat, tánctáborokat szervezünk, katamará-
nozunk, kirándulásokat vezetünk. Elsajátítottam a ha-
waii Lomi – Lomi  masszázst is.  
Egy történetet szeretnék megosztani Önökkel. 
Budapesten az Orczy parkban kalandparkot hoztunk 
létre. Fák között akadályokat készítettünk, ami az önis-
meret egyik gyakorlati színtere volt.  Sok gyerek és 
anyuka eljött ide, és közben ráláttam a középkorú nők 
élethelyzetére. Ekkor került kezembe egy újság, mely 
Annáról szólt, aki már foglalkozott női oldalról evvel a 
területtel.  A cikk alapján szerettem volna találkozni 
vele, hogy ebben a témában együtt gondolkodjunk, 
női-férfi oldalról.  

Anna: Tiborral mesebeli volt a találkozásom. Akkor 
már 11 éve elváltan éltem. Felhívott telefonon, és kér-
te, szeretne megismerni. Ez 2016-ban történt, 13 szál 
narancssárga rózsával látogatott meg otthonomban. 
Eleinte munkakapcsolat volt, fokozatosan alakult ki a 
„rezgés” közöttünk. Az említett újságcikk februárban 
jelent meg rólam, az augusztusi már rólunk szólt, az 
egymást emelő kapcsolatunkról. A jelent éljük, és ra-
gyogtatni szeretnénk az embereket, a világot. Nem 
vagyunk házasok, de gondolatainkban már megfogal-
mazódott, hogy itt, Jászboldogházán szeretnénk meg-
erősíteni kapcsolatunkat. 

A mi újságunk megjelenése december közepére vár-
ható. Tehát elárulhatjuk a nagy titkot! Tibor, Te a Mi-
kulás szerepét elvállaltad kicsiknek – nagyoknak.  

HÍREK 
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Tibor: Mikulás napján reggel 7-kor a zebránál üdvöz-
löm a gyerekeket, felnőtteket, majd a Hivatal és más 
intézmények, szolgáltatók dolgozóit. Utána  Budapes-
ten folytatom ezt az ajándékozást,  és természetesen a 
Bajnok utcaiakat is meglátogatom.  

 
Kedves Anna és Tibor! 
Ti otthont kerestetek és találtatok. Nyitottak vagy-
tok, és már sok kedves emberrel találkoztatok, barát-
koztatok. Olvasóink nevében mit is kívánhatok kará-
csony közeledtével? Szeretetteljes, áldott ünnepeket, 
és sok szép élményben gazdag új esztendőt, minden 
területen partnerséget, örömteli emberséges kapcso-
latokat! 

 
Zrupkó Ferencné  

HÍREK 

 Egészségünk védelmében 

Postai változások 
Kedves boldogházi Lakosok! 

Bizonyára mindenki értesült már róla, hogy a helyi kis 
postánk áthelyezésre került a Coop üzletbe. Egy éve 
kaptuk a hírt a körzeti postavezetőtől, hogy a Magyar 
Falu Program keretében pályázat indult a kis falvak 
postáinak üzemeltetésére. Jászboldogházán a helyi 
Coop ABC elnyerte a pályázatot, és november 24-én 
megnyílt egy modern, számítógépes rendszerrel mű-
ködő postai szolgáltatást ellátó pult a bolton belül. 
Sorolhatnám a hátrányait, de úgy gondolom, hogy in-
kább örüljünk annak, hogy helyben el lehet intézni 
minden eddig megszokott ügyet, és nem került sor a 
bezárásra. Elérhető szolgáltatásaink továbbra is a 
csekkbefizetés, levelek és csomagok feladása, vala-
mint sorsjegy, képeslapok, borítékok értékesítése.  
A településen a házhoz kézbesítést továbbra is a Ma-
gyar Posta végzi, ami annyiban változott, hogy az eddi-
gi 2 fő helyett 1 személy látja el, Matókné Kerek And-
rea. Mivel elég sok küldeményt kell eljuttatnia nap 
mint nap az emberekhez, előfordulhat, hogy nem a 
megszokott órákban keresi fel önöket. Ettől függetle-
nül minden levelet és utalványt (pénzt) időben kikéz-
besít.  
A további változások a szolgáltatásokkal kapcsolatban 
az alábbiak szerint alakultak: 
Azok a küldemények (ajánlott levelek, pénz), melyek-
nek az aznapi kézbesítése sikertelen volt, csak másnap 
10 órától vehetők át. 

Ideiglenes változás az állampapírok forgalmazása 
(Kincstári Takarékjegy). Egyelőre még nem elérhető, 
de a szerződéskötés folyamatban van. Addig is szíve-
sen segítünk abban, hogy ezt a szolgáltatást hol tudják 
legközelebb elérni, illetve a meghatalmazás nyomtat-
vány kitöltésében is.  
 
Kérem mindenki megértését, türelmét és elfogadását 
ezekkel kapcsolatban.  
Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk! 

Pintér Andrea és Hagyóné Szabó Erika 

Kedves Betegeink, tisztelt  Lakosaink! 
Rendelői híreink a következők: 
Megkezdtük az influenza elleni oltások adását a rende-
lőben. Minden hétfőn 11-12 óra között bejelentkezés 
nélkül lehet jönni az oltás felvételére. 
A rendelőben továbbra is kötelező a maszk használata! 
Az akut betegek (lázas, köhög, náthás, hasmenése, 
hányingere van) bejelentkezés nélkül 8.30 és 10. 30 
között a délutáni rendelésen 12.30  és 14.30 között 
bármikor jöhetnek. 
11 és 12 óra között, a délutáni rendelésen 15 és 16 óra  
között az egyéb egészségügyi problémával küzdő bete-
geink időpontra jöhetnek előjegyzés alapján. 
Laborvizsgálatra havonta 1-szer, keddi napon van lehe-

tőség a rendelőben. Érdeklődni a rendelési időben le-
het a következő időpontról. 
Január hónapban lehetőség lesz ismét gyógycipő íratá-
sára. Gyermekek, közgyógy. igazolvánnyal rendelkezők 
számára is. A pontos időpont ki lesz függesztve az üzle-
tekben, rendelőben, gyógyszertárban. 
Gyógyszerek írása továbbra is a megszokott módon 
történik: 
-postaládába dobva: név, TAJ-szám, gyógyszer neve, 

mennyi időre kérik: 1-2-3 hónap (van olyan fájdalom-
csillapító és nyugtató, amit nem írhatunk 3 hónapra) 

- e-mail-címre küldve szintén a fenti kritériumok sze-
rint. 
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KÉRJÜK, NE HAGYJÁK UTOLSÓ PILLANATRA A GYÓGY-
SZEREIK KIÍRATÁSÁT!!!! 
Az új közgyógy. kártyát személyesen kell behozni a 
rendelőbe, amikor a betegek megkapják. Nem elég 
beküldeni a számát vagy a fénymásolatot! 
Ez vonatkozik a szakorvosi javaslatokra is. Szakorvosi 
javaslatból az eredeti példányra van szükségünk. 
Munkaalkalmassági vizsgálathoz a dolgozónak a cég 
üzemorvosától, foglalkozás egészségügyi orvosától kell 
beutalót kérnie labor- és tüdőszűrő vizsgálatra! 
 
Rendelési idő: 
Hétfő:  8-12 óráig 
Kedd:  12-16 óráig 
Szerda:  8-12 óraig 
Csütörtök:  8-12 óráig 
Péntek:  8-12 óráig  

TELEFON: 57/460-021 
ÜGYELETI MOBIL: 8-16óráig 06/20-824-9182 
Email-cím: rendelo@jaszboldoghaza.hu 
Az ünnepek miatt a rendelő december 26-án zárva! 
Sokan érdeklődnek a fogorvosi ellátásról. Kedden dél-
után és csütörtökön délelőtt van fogorvos. Ha bármi 
változás történik náluk, a RENDELŐ AJTAJÁN ki van 
írva! 
Vigyázzanak magukra és szeretteikre! 

 

Szeretetteljes, áldott ünnepeket  
és egészségben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

 
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 

Anikó és Peti 

MÚLTIDÉZŐ 

Amikor 1946-ban Boldogháza önálló községgé vált, a 
hivatal számára nem volt alkalmas épület, ezért az 
1924-ben alakult Kisgazdakör épületébe költöztek. Az 
épület a templom mellett állt, a mai községháza he-
lyén. A község vezetői öt évre bérbe vették a kisgaz-
dáktól, de visszaadásra sosem került sor, hiszen az 
egyesületeket, köröket 1949-50-ben feloszlatták. 
A három szobából álló épületben kezdett dolgozni az 
új község elöljárósága és tisztségviselői. Lelkes munká-
juk nyomán rövid idő alatt jól működő közigazgatással 
rendelkező új község született. Az első postahivatal is 
az épületben működött, a belső udvarról lehetett meg-
közelíteni.  
 

Az évek során történtek kisebb átalakítások, de az épü-
let állapota folyamatosan romlott. Ezért 25 év eltelté-
vel úgy döntöttek, hogy lebontják, és helyére új épüle-
tet emelnek.  
1972-ben készült el az új községháza a kor építési stílu-
sában, lapos tetővel. Később megtörtént a bejárati 
rész felújítása. Jelenlegi külsejét 2009-ben nyerte el, 
amikor elvégezték a tető szigetelését és a nyílászárók 
cseréjét is. Az 50 év során az épület tanúja volt a törté-
nelmi változásoknak, ami elnevezésében is tükröző-
dött.  1946-tól KÖZSÉGHÁZA volt, a tanácsok megala-
kulásával 1950-től TANÁCSHÁZA, a rendszerváltozás 
után ismét KÖZSÉGHÁZA, jelenleg pedig POLGÁRMES-
TERI HIVATAL.  

A 50 ÉVE ÉPÜLT A KÖZSÉGHÁZA 

Képes összeállításunkkal az 50 éves évfordulóra emlékezünk. 

A posta bejárata a községháza udvarán Iskolások 1963-ban, mögöttük a községháza épülete 

A községháza bontása Az építkezés  

MÚLTIDÉZŐ 
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Berkó-Fejes Györgyi  

MÚLTIDÉZŐ 

A Marsbook Kiadó 2022 nyarán indította 
„Létvágytalanság” című verspályázatát. Az amatőr 
költőktől az volt az elvárás, hogy soraikban igyekezze-
nek megfogalmazni azt a nyomasztó bizonytalansá-
got, amely az elmúlt évek sajátja: járványok, háborúk, 
népvándorlások. A negatív hatások sokunkat foglal-

koztatják, és a nemzetközi nagypolitika színpadáról az 
érzetek és hangulatok leszivárognak a mindennapja-
inkba. A kiadó célja ezen életérzések indikálása volt a 
pályázattal. A beérkezett művekből válogatva szüle-
tett meg a „Túlpart nélkül” című e-book, a legreleván-
sabb pályaművek pedig a „Létvágytalanság” című 
nyomtatott versantológiában kaptak helyet, ami no-
vember végén jelent meg. Ebbe került bele ez a ver-
sem is: 

Velünk történt ... 

Gyökértelenség 

gyökértelen társadalom 
gyűlik benne az álcázott lom 
kontinensnyi vad távlatok 
honelhagyó áradat-sokk 
 
 
 
 
 

 

Az új épület 1972-ben Bazsó Miklósné tanácselnök az 
épület ünnepélyes átadásán 

Az ünnepség közönsége 

A község megalakulásának 50. évfordulóján 1996-ban A Polgármesteri Hivatal bejárata napjainkban 

 
Polgármesterek 
Matók István 1990-2002 
Szűcs Lajos 2002-2021 
Joó Kovács Balázs  
alpolgármester 2021-2022 
Koczáné dr. Fehérváry Mária   2022- 

      Főbírók  
Nagy János  1946-1948 
Ménkű István 1949-1950 

 
Tanácselnökök 
 Almási Péter    1950-1951 
 Kovács József    1951-1953 
 Bozsó István    1953-1954 
 Bazsó Mihály    1954-1963 
 Nagy András    1963-1971 
 Bazsó Miklósné    1971-1985 
 Matók István    1985-1990 

Községünk vezetői 1946-tól 

feketék vászonná dagadva 
nyugati szélre felakadva 
sötét szövetként szökdösnek 
átíródott az Európa-ének 

migráns méteráru létek 
sok kilométert megléptek 
szögesdróthoz megérkezve 
szakad üldözöttségük heve 

gondot okozó tömegnyomor 
országunk szabója komor 
visszamennének -e oda 
ahol van nekik saját varroda 

ha lenne hozzá elég kellék 
örömüket is fércelnék 
határnál ők csak ellenség 
csupa gyökértelenség 
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Szemes- Csecselics Hajnalka 

Kedves Olvasók! 
Ismét eltelt egy év. Szinte észre sem vettük, úgy elro-
hantak mellettünk a napok, hetek, hónapok. A könyv-
tári hétköznapokat olyan programok színesítették, 
mint például november elején a második osztályos 
gyermekek látogatása. A gyerekek könyvtárhasználati 
órán vettek részt, majd ezután szabadon válogathat-
tak és olvasgathattak a polcokon található könyvek-
ből. Többségük már eddig is rendszeres látogatója 
volt a könyvtárnak, de azért remélem, egy-két új kis 
olvasót is sikerült a könyveknek elcsábítani. 

Novemberben és decemberben is tartott egy-egy 
Kerekítő foglalkozást Kovács Zoltánné Lajos Krisztina. 
Az év során 10 alkalommal találkozhattak itt az anyu-
kák és a kisgyermekek az EFOP-1.5.3.16-Humán szol-
gáltatások fejlesztése pályázatnak köszönhetően, 
amit ezúttal Jászberény város finanszírozott.  

A foglalkozások gyakoriságának köszönhetően a kis-
gyermekek már ismerősként fogadták a helyszínt, a 
foglalkoztató tárgyakat, és Kriszta néni dalait és mon-
dókáit is. Jó lenne megtalálni a lehetőségét, hogy 
valamilyen forrásból jövőre is folytatódhassanak a 
foglalkozások, hisz itt a gyermekek és az anyukák 
életre szóló kapcsolatokat köthetnek, mely elkísérhe-
ti a gyermekek óvodás és iskolás éveit is. 

November végén ismét megrendezésre került két 
program is, ami tavaly került bevezetésre itt a köz-
ségben. Jászboldogháza Községi Önkormányzat ren-
dezésében, a Faluvédő és Szépítő Egyesület és a 
Könyvtár szervezésében ismét megrendezésre kerül-
tek az adventi, karácsonyváró programok. Idén az 
időjárás is kegyesebb volt hozzánk, így szép számú 
nézőnek okozhattak örömet az előadók. 
A másik program az „Adventi világító ablakok” játék, 
mely idén ismét nagy népszerűségnek örvendett. 
December 24-éig lehet keresni az adott napnak meg-
felelő ablakot, majd ezután a Facebookon lehet sza-
vazni a legszebben díszítettre. Kérem, figyeljék a kö-
zösségi oldalt, és szavazzanak az Önöknek leginkább 
tetsző ablakra! 

Az elmúlt évben- a könyvkölcsönzésen túl- a könyvtár 
ismét sok programot nyújthatott a helyi lakosoknak; 
óvodás, iskolás, s még ennél is fiatalabb gyermekek-
nek. Remélem, a következő év hasonlóan bővelkedik 
majd programokban, és akár ezeken, vagy akárcsak 
egy jó könyvet keresve ismét találkozhatok az olva-
sókkal! 
Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és 

békés, boldog új esztendőt kívánok! 

B. Radó Lili: Mit üzen az erdő? 
Víg ünnepre készülődünk, 
esteledik már. 
Szobánkban a szép fenyőfa 
teljes díszben áll. 
Zöld ágain kis csomókban 
puha vattahó, 
tűlevél közt víg aranyszál, 
fel-felcsillanó. 

 
Itt is csillog, ott is ragyog, 
mint a napsugár, 
s csilingelő csöpp csengettyű 
édes hangja száll, 
akárcsak az erdőben a 
dalos kis madár. 

 

 

 
Csitt csak! Figyeld mit is suttog 
szép fenyőfánk most neked? 
-Halló itt az erdő beszél! 
Sürgős fontos üzenet: 
Kívánunk ma mindenkinek 
szép fenyőfa ünnepet! 

Könyvtári hírek 

Adventi világító ablakok  

Decemberi  kerekítő tippentő 

Novemberi Kerekítő foglalkozás 

Másodikosok a könyvtárban 
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Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?    

Határszemle 
Induljunk el a határ egyik irányába, 
mondjuk a Csíkos felé. A tsz közpon-
tot elhagyva az út két oldalán szépen 
zöldellnek a búzatáblák. Elkanyarod-
va a vasút felé, tovább folytatódik a 
zöld szőnyeg, amint a tritikálé, őszi 
búza, őszi árpa táblák váltakoznak. Az 
úgynevezett 25-ös rampán átjutva egé-
szen a szolnoki út Y elágazásig szinte fo-
lyamatos a gabonavetés, kisebb lucernatábla, illetve 
őszi szántás szakítja meg az egyhangúságot. Hasonlóan 
sok gabona-, főleg búzatábla található, akkor is, ha egy 
másik irányba indulunk el a határt megszemlélni. Az 
enyhe időjárás és a csapadék hatására szépen kifejlőd-
tek az elvetett gabonák, megerősödve várják a telet. A 
talaj alsóbb rétegéből azonban továbbra is nagyon sok 
csapadék hiányzik. A még itt-ott megtalálható ásott 
kutakban a vízszint semmit nem változott a nyári szint-
hez képest, ha egyáltalán van benne víz. A tavaszi ve-
tésre szánt területekből feltűnően sok a forgatás 
(szántás) nélkül megművelt föld, ez adódik abból, hogy 
a száraz talaj, főleg a kötöttebb fajta nagyon nehezen 
volt szántható, inkább a középmély lazítást választot-
ták, és abból is adódik, hogy a jövő évtől hatályos tá-
mogatási rendszer is ebbe az irányba ösztönzi a gazdá-
kat.  
Elérkezett András napja, a régi emberek úgy tartották, 
hogy „a jó gazda András-napkor beköti az ökröt telelő-
re”, vagyis november végére elvégez a határban. Az 
idén ez sikerült, a határ elcsendesült, csupán a vadá-
szok „hangoskodnak” hétvégeken. A dűlőutakon is 
csak az ő járműveik közlekednek leginkább. Itt kell 
megemlíteni azt a vadásztársasággal kapcsolatos ese-
ményt, hogy november utolsó hetében több mint 800 
nyárfát ültettek el a társaság tagjai a Csíkosban és az 
oda vezető út mentén - az önkormányzat által kijelölt 
részeken. Köszönjük felajánlásukat és munkájukat!  
 
A téli pihenőre tért gazdálkodók már a jövő évet terve-
zik, ha lehet egyáltalán tervezni a mai viszonyok kö-
zött. Többen rendelkeznek még eladatlan készlettel 
búzából, napraforgóból, amit próbálnak jó áron érté-
kesíteni. Az idei kukoricával értékesítési problémák 

nincsenek, környékünkön a szemeskukorica tel-
jes egészében megsemmisült az aszály következ-
tében. Próbálják beszerezni a tavaszi műtrágyát, 

vetőmagot. A műtrágyapiacon beindult valami 
mozgás, az árak valamelyest lejjebb kúsztak.  
Az idei télen is van mit tanulmányozni a gaz-
dálkodóknak, szépen lassan csordogálnak a 
különböző információs csatornákon a jövő 

évtől érvényes, a támogatásokat jelentősen 
befolyásoló újdonságok. Aki magasabb összegű 

támogatást szeretne, annak többet kell vállalni a kü-
lönböző feltételekből. Az első látásra bonyolult rend-
szerben nem könnyű kiigazodni. Remélhetőleg tava-
szig még több tájékoztatás eljut az új lehetőségekkel 
és feltételekkel élni kívánó gazdákhoz. Az állattartók is 
a nyári aszály következményeivel küzdenek, szűkösek 
a takarmánykészletek, főleg a magas áron beszerezhe-
tő abraktakarmány veszélyezteti a jövedelmezőséget. 
A szarvasmarhák egyik legfontosabb tömegtakarmá-
nya, a kukoricasiló beltartalma is messze elmarad a 
szokásostól, így még több abrak kiegészítésre van 
szükség, ami tovább emeli a költségeket. 
 
 Kiskertekről                                                             
Mint már korábban beszámoltam róla, a 
helyi kertbarátok a tavasszal beneveztek 
a „Magyarország Legszebb Konyhakert-
jei” országos versenyre, aminek a díját-
adó ünnepségét november 29-én Bia-
torbágyon rendezték. A versenyen kü-
lönböző kategóriákban lehetett indulni. 
Nálunk négy kategóriában neveztek a kertészek. Mind 
a négy kategória első helyezettjét meghívták a díját-
adóra. Kertészeink mini terménybemutatóval is készül-
tek, amit az ünnepségnek helyet adó biatorbágyi Mű-
velődési Ház előcsarnokában mutattak be. A díjátadó 
ünnepségre a polgármester asszony, az alpolgármester 
úr, a verseny helyi koordinátora és mi, a zsűri tagjai is 
elkísértük a győztes kertek gazdáit, akik elismerő okle-
velet és ajándékot vehettek át. Gratulálunk nekik! 
Megköszönve egész éves figyelmüket, a gazdálkodók-
nak, a kertészkedőknek és az újság olvasóinak jó pihe-
nést, kellemes év végi ünnepeket kívánok! 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN – MI ÚJSÁG A KISKERTEKBEN? 

Szűcs Gergely 

Szalókiné Antal Éva 

Szeretek könyvtárba járni. 
A könyvtárba járás egész gyerekkoromat végig kísérte, és megmaradt a mai napig. 
Mindig is könyvek vettek körül, az első könyvemet tizenhat napos koromban kap-
tam karácsonyra. Sokszor voltam beteg, az olvasás volt az, ami segített a hosszú 
kórházi napok alatt.  Legelőször az iskolai könyvtárba iratkoztam be, majd a jászbe-
rényi nagykönyvtárba. A faluba költözésünk után nem sokkal már az itteni könyvtár 
olvasója lettem, és az vagyok a mai napig. Szeretem, hogy mindig kedvesen fogad-
nak. Az utóbbi időben egyre több új könyv érkezik. Hajni már tudja, milyen jellegű 
könyveket szeretek, így soha nem távozom üres kézzel. Sokszor keresek olyan 
könyvet, ami nem található meg a könyvtárban, ezeket mindig megszerzi nekem 
más könyvtárakból.  
Aki szeret olvasni, bátran keresse fel a könyvtárat, biztosan talál magának megfele-
lő olvasnivalót, legyen az könyv vagy színes folyóirat, képregény. 
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Tisztelt Boldogháziak, kedves Barátaim! 

Engedjék meg, hogy néhány szóban beszámoljak a 
2022. évben a Boldogházi Vadásztársaságban történ-
tekről. 
Sajnos a tavasszal a szezon a csapadékszegény időjárás 
miatt nem indult jól. Szomorú volt látni a januári-
februári időszakban a porviharokat, mikor a szelek a 
termőtalajt hordták el a földek tetejéről. 
Az áprilisi őzbakvadászatot már 2 fő hivatásos vadász-
szal kezdtük, Szűcs Imre mellé társaságunkba került 
Horváth Patrik is, jelenleg ők látják el a vadőri szolgála-
tot.  
Az Önkormányzat segítségével idei évben is sikerrel 
folytattuk a település lakói által bejelentett belterületi 
rókák élvefogó csapdával történő befogását. Ezen te-
vékenységünket Jánoshidára is kiterjesztettük, több 
ravaszdit sikerült ott is fogni. 
A nyári időszakban folyamatos ragadozó gyérítést foly-
tattunk, jó eredménnyel. 
A napraforgó kelési időszakban ismét megszerveztük a 
folyamatos őrzést a gazdák közreműködésével. 
Sajnos a rettenetes szárazság a vadállományra is nagy 
veszélyt jelentett. Köztudott, hogy még a Tápió folyó is 
teljesen kiszáradt. Intéző Bizottságunk ezen veszélyt 
időben észlelte, így intézkedéseket tettünk a vadállo-
mány megmentésére. A területen található kutak egy 
részét kitakarítottuk, közel 20 itatót létesítettünk, aho-
vá folyamatosan szivattyúztuk, ill. Tóth László úrnak 
köszönhetően tartállyal hordtuk a vizet. Ezúttal is kö-
szönjük neki a segítséget. Szintén köszönettel tarto-
zunk Pócs János képviselő úrnak, aki térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsátott több tonna selejt dinnyét. 

Köszönet az újszászi és a szászbereki Coop áruházak 
dolgozóinak a folyamatosan biztosított selejt zöldsége-
kért, gyümölcsökért. Ezek nélkül rengeteg őz, nyúl, 
fácán elpusztult volna szomjan. 
A napraforgó érési időszakban az előző évekhez ha-
sonlóan intenzív galamb gyérítést végeztünk. 
Sajnos egy kellemetlen kötelességünknek is eleget kel-
lett tennünk, egy, a pulykatelep melletti gyepet meg-
gyújtó személy ellen rendőrségi feljelentést tettünk, a 
nyomozás még folyik. 
Novemberben régi álmunk valósult meg! Urbán Péter 
vadászmesterünk vezetésével az Önkormányzattal kar-
öltve fásításba kezdtünk. 850 db csemetét ültettünk a 
köz javára. Az ültetésben az Önkormányzat és a gazdák 
egy része is a segítségünkre volt. A fásítási programun-
kat jövő ősszel is folytatjuk. Ekkor 1000 db feletti cse-
mete ültetésését tervezzük. A most ültetett csemeték 
egy része a csíkosi istálló felé vezető út két oldalán 
van, az istállóhoz közelebb. Kérek minden jóérzésű 
sétálót, kerékpározót, hogy a nyári szárazságban ne 
sajnáljanak a fáktól 1-1 üveg vizet! 
Örömmel közlöm, hogy Nagy István barátunk (aki 10 
éven keresztül közmegelégedésre vezette a vadásztár-
saságot) a vadászatért és vadgazdálkodásért végzett 
tevékenységéért augusztusban megkapta a Hubertus 
Emlékkereszt gyémánt fokozatát.  
A nehéz gazdasági és politikai helyzet ellenére társasá-
gunk bizakodva néz a jövő év elé. 
Minden kedves Olvasónak kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kívánok! 

Dr. Ágotai Ede 
                                 Boldogházi Vadásztársaság elnöke 

A Vadásztársaság 2022. évi működéséről 

Gasztroangyal jelenti Receptek Anditól... 

Ráczné Baráth Andrea 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Sokat gondolkodtam azon, hogy karácsony közeledtével 
mit is javasoljak az ünnepi asztalra. 
Úgy gondoltam, hogy se nem halat, se nem pulykát, hanem 
sertést javasolnék. Mégpedig a sertéstarját. A családom 
férfi tagjai nagyon szeretik a cigánypecsenyét. Bevallom 
őszintén, én is csak nemrég próbáltam ki ezt a receptet. 
Hozzávalók 

1 kg sertéstarja 
30-40 dkg füstölt szalonna 
1 ek pirospaprika 
4 ek olaj,  
8 gerezd fokhagyma  
só, őrölt bors 

Körethez: 
1,5 kg burgonya 
olaj 
só 
őrölt bors 
majoranna 
 

A sertéstarját ujjnyi vastagra vágjuk. A többi hozzávalóból 
pácot készítünk. Egy tálba beletesszük az olajat, a zúzott 
fokhagymát, színespaprikát, sót és a borsot. A hússzelete-
ket beletesszük, és a páclében megforgatjuk. Egy órára a 
hűtőbe tesszük. 

A szalonnát félujjnyi vastagra vágjuk, 
majd bemetéljük, és egy serpenyőben piros-
ra sütjük, majd kivesszük. A szalonnazsírba 
beletesszük a hússzeleteket, és mind a két 
oldalát 4-5 percig sütjük. A serpenyőből ki-
szedett húsnak nagyon szaftosnak és puhának 
kell lennie. A tapasztalatom az, hogy a hússzeleteket már 
előző nap be lehet pácolni. 
A köretnek a burgonyát megpucoljuk, négybe vágjuk, majd 
megszórjuk sóval, borssal, majorannával, egy kevés 
színespaprikával. Meglocsoljuk olajjal, majd összekeverjük. 
Előmelegített sütőben 40-45 percig sütjük. Időnkét megke-
verjük. Ha megpuhult, 220 fokon pirosra sütjük. A megsült 
fűszeres burgonyát egy tálba szedjük, a hússzeleteket szé-
pen rárakjuk, majd a húsra helyezzük a szalonnát is. Sava-
nyúságot kínálunk hozzá. 
Remélem, felkeltettem az érdeklődésüket. 

 
Szeretnék Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és egészségben és boldogságban gazdag 2023 -as évet 

kívánni! 
Ne feledjék: 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 
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Új Néplap, 2022. november 19. 
Hatvan éve nyitotta meg kapuját a  
jászboldogháziak Mesevár óvodája 

Különleges időutazásra hív a Jászboldogházi Mesevár Óvoda 
és Bölcsőde retrójáték-kiállítása, mely az óvoda fennállásá-
nak hatvanadik évfordulója alkalmából nyílt meg a polgár-
mesteri hivatalban. Csonti társasjáték, Hugó Hami, búgócsi-
ga és természetesen megannyi kisautó, maci, hajas baba és 
mesekönyv idézi fel a régmúlt hangulatát, a jubileumra 
megjelent „Óvodánk hatvan éve” című kiadvány pedig visz-
szaemlékezések, fényképek segítségével mutatja be a neve-
lési intézmény történetét. 
 
Hatvan évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját az apróságok 
birodalma a faluban. E jeles évfordulót ünnepelték a minap 
a polgármesteri hivatal nagytermében, ahol régmúlt idők 
játékaiból nyílt kiállítás. A retró játékok sok-sok kedves em-
léket, megható érzést és pillanatot elevenítettek fel a részt-
vevőkben. 
- A kiállítást hosszú gyűjtőmunka előzte meg. Miután lakos-
sági felhívást tettünk közzé, nagyon sokan hívtak, kerestek 
bennünket, hogy szeretnének játékokat hozni, és gazdagíta-
nák a gyűjteményt. A gyűjtemény egészen az 1950-es évek-
től kezdődően mutatja be a huszadik század második felé-
nek játékait. Hordozzák a régmúltat, mindenkinek üzennek 
valamit, messze túlmutatnak az adott tárgyon. A kiállítás 
egyszerre szólítja meg a gyerekeket és a felnőtteket. Idézi 
gyermekkorunk pillanatait, hiszen a játék a gyermekek biro-
dalma és kifejezőeszköze, általa ismerik és hódítják meg a 
mesevilágot – mondta köszöntőjében Baranyi Béláné, a 
Jászboldogházi Mesevár Óvoda és Bölcsőde vezetője. A 
retró gyűjtemény december másodikáig tekinthető meg a 
polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében. 
Az eseményen Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester 
köszöntötte az óvoda régi és jelenleg dolgozóit, valamint a 
szülőket, gyerekeket, majd méltatta a kiállítást, az intéz-
mény dolgozóinak munkáját. Az óvoda nagycsoportos gyer-
mekeinek műsorát követően a résztvevők megcsodálták a 
retró játékokat, és nosztalgiával idézték fel a múltat. Rég 
nem látott kollégák, ismerősök örvendtek egymásnak. 
- Nagyon kedves emlékek fűznek az óvodához, szívesen gon-
dolok vissza hivatásom kezdetére, a gyerekekre és szülőkre. 
1963-tól 1969-ig dolgoztam az intézményben, Jászberényből 
vonattal jártam ki Jászboldogházára. Öröm volt részese len-
ni az óvoda fejlesztésének, amiben a szülők társadalmi mun-
kája is sokat segített. Az óvoda fennállásának negyvenéves 
évfordulóján is jelen voltam, boldogság számomra, hogy 
most itt lehetek – osztotta meg érzéseit dr. Legeza Róbertné 
Hegedűs Ilona nyugdíjas óvónő. 
Az ünnepi rendezvény az intézmény ebédlőjében folytató-
dott, ahol Pócs János, a térség országgyűlési képviselője is 
köszöntötte a jubiláló intézményt. 
 
Visszaemlékezések színesítik a jeles évforduló alkalmából 
kiadott könyvet 
Az évfordulóra jelent meg az „Óvodánk hatvan éve” című 
kiadvány, melyben visszatekintenek az elmúlt hat évtizedre. 
A kötetben helyet kapott többek között a jelenlegi óvoda és 
bölcsőde dolgozóinak névsora, valamint az óvoda volt mun-
katársainak névsora. Visszaemlékezések, gyerekszáj, az óvo-
dakonyha hatvanéves története és rengeteg fénykép színe-

síti a helytörténeti dokumentumot, melyben a mini bölcső-
déről is lehet olvasni. 
 

Új Néplap, 2022. november 30. 
Végleg bezár a Takarék boldogházi bankfiókja 

Váratlanul érte a helyieket Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármester közösségi oldalon tett keddi bejelentse, mi-
szerint a Takarékbank december 19-ével bezárja a 
jászboldogházi fiókot. A településvezető úgy fogalmazott: a 
tájékoztatást tudomásul vette, ám elfogadni nem tudta, 
ezért Pócs János térségi országgyűlési képviselő közreműkö-
dését kérte. Kiemelte: sok idős ügyfélnek gondot okoz majd 
a bankfiók bezárása, ahol egyébként az önkormányzat, a 
civil szervezetek, intézmények, helyi vállalkozások is vezetik 
folyószámláikat. Ráadásul a szomszédos településekről is 
sokan átjártak ügyet intézni, miután sorra zártak be a bank-
fiókok a környéken. 
- Pócs János kérésére a Takarékbank illetékesei újratárgyal-
ták a kérdést, de döntésüket nem változtatták meg, tehát a 
bankfiók bezárása végleges. Az egyeztetés eredményeként a 
bankautomata marad a településen, és a lakosság rendelke-
zésére áll – számolt be róla a polgármester. 
 

Új Néplap 2022. december 1. 
Egy életmentő berendezést adtak át az intézményben 

Az összefogás erejének köszönhetően adhatták át hétfőn a 
Mátyás Király Általános Iskolában azt a defibrillátort, amit 
Eszes Zoltán lokálpatrióta vállalkozó adományából vásárolt 
meg a Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány. Az 
újraélesztő készülékkel szeretnék még biztonságosabbá 
tenni az intézményt és a települést. Annak érdekében, hogy 
minél többen tudják szakszerűen használni az eszközt, az 
önkormányzat, az óvoda és az iskola dolgozói oktatáson 
vettek részt. 
 
A november huszonnyolcadikán tartott adományátadó ün-
nepségen elsőként Tóth Pál, a Mátyás Király Általános Iskola 
intézményvezetője mondott köszönetet a vállalkozónak és 
az alapítványnak. 
- Többször hallottunk már olyan esetről a hírekben, hogy 
valaki hirtelen összeesett, és nem tudtak rajta segíteni. Ah-
hoz, hogy megmentsék az életét, kellett volna egy 
defibrillátor és olyan ember, aki megfelelően alkalmazza az 
eszközt. A rendezvénnyel párhuzamosan az önkormányzat, 
az óvoda és az iskola dolgozói oktatáson vesznek részt. Bí-
zom abban, hogy a készüléket nem kell majd használni, de 
ha baj van, akkor életet tudunk menteni. Az intézmény ne-
vében köszönetemet szeretném kifejezni Eszes Zoltánnak, 
aki több éve jelentős anyagi támogatást nyújt a Boldogházi 
Gyermekekért Alapítványnak – mondta Tóth Pál. A felaján-
lásból nem csak defibrillátort vásároltak, hanem többek 
között fejlesztő játékokat, dekorációs anyagokat, az infor-
matikai eszközökhöz akkumulátorokat, az első osztályos 
tanulóknak egyen pólókat, valamint egy nyolcszemélyes 
udvari kiülő padot is kaptak a gyerekek. A Boldogházi Gyer-
mekekért Közhasznú Alapítvány immár harmincegy éve dol-
gozik azért, hogy a közel ezerhétszáz lelkes községben meg-
teremtsék azokat a lehetőségeket, amelyek az óvodás és 
iskolás gyermekek személyiségét, képességeit sokoldalúan 
fejlesztik. Küldetésüket lelkes lokálpatrióták segítik. 
- Advent van, a várakozás és az elcsendesedés ideje. A hit 

Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 
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Pesti Hunor  
2022. november 08. 

 Pesti Katalin 
Pesti Szilárd 
Tavasz u. 11. 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak! 

Fülöp Marcell 
2022. október 21. 

Fülöp-Bozsó Nikolett  
Fülöp Edvárd   

Széchenyi u. 46. 

Hagyó Liána 
2022. november 17. 

 Hagyó-Szabó Vivien  
Hagyó Ferenc 

Dózsa  Gy. u. 2. 

SZERKESZTŐSÉGI  KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a 

következő lapszámunkhoz  a kéziratokat és a fotókat  
2023. február 20-ig kérjük 
eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

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

E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

 Tervezőszerkesztő 
 Gerhát Károly 

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

Boldogházi 

HÍREK 

gyertyája már ég. A négy gyertya tulajdonképpen az alapít-
ványt is szimbolizálja, hiszen amikor létrehoztuk, hittünk és 
bíztunk benne, hogy működni fog. Mindig reménykedünk 
abban, hogy a település iskolája fenn tud maradni – fogal-
mazott az ünnepségen Zrupkó Ferencné. Az alapítvány elnö-
ke szerint az örömet a mosolygó gyermekek jelentik. Végül 
pedig arról a szeretetről szólt, ami az önkormányzat, a tá-
mogatók és a szülők részéről öleli körbe az iskolát.  
- Az iskola egy veszélyes üzem. Az élet sokszor megmutatta 
már, milyen nehéz helyzetbe kerülhetünk. Emlékszem, ami-
kor a nyolcvanas évek végén egy kislányra ráesett a Bajnok 
utcai focikapu. A kilencvenes években pedig a tornacsarnok-
ban a lámpatest zuhant rá egy gyermekre. Hála Istennek, 
mindketten túlélték a balesetet. Akkoriban az alapítvány 
támogatásával hálókat vásároltunk a tornaterem mennyeze-
tére, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő. Próbálunk 
mindenre odafigyelni, ezért óriási segítség a defibrillátor, 
bár ne kerüljön sor a használatára – zárta gondolatait 
Zrupkó Ferencné, majd köszönetet mondott a támogatók-
nak. 
Fontos a társadalmi szerepvállalás a vállalkozó számára 
Az átadó ünnepségen Eszes Zoltán, az Obsitos Clean Team 

Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ezúttal is örömmel segített, 
ami a cég működésének, a kollégái által elért eredménynek 
köszönhető. Bár Szolnokon él családjával, de feleségével 
együtt tősgyökeres jászboldogháziként szívén viseli szülőfa-
luja sorsát. Már nem először támogatta az alapítványt.  
A felajánlott összeget mindig arra fordítja a közösség, amire 
éppen a legnagyobb szükség van. Az életmentő készüléket a 
iskolában jól elérhetően helyezik el. Az önkormányzat nevé-
ben Koczáné Fehérváry Mária polgármester köszönte meg a 
vállalkozó adományát. A rendezvény részeként Muntyán 
Tamás mentőtechnikus tartott oktatást az önkormányzat, az 
óvoda és az iskola dolgozóinak. A szakember lépésről lépés-
re mutatta be az újraélesztés folyamatát és a defibrillátor 
használatát. 
Decemberben jelent meg Jászberényben a Jászsági Év-
könyv sorozat 30. kötete dr. Pethő László szerkesztésében. 
A kötetben  Gondolatok „A nem múlhatnak el nyomtalanul – 
Boldogháziak emlékkönyve” című kiadványhoz - címmel 
tartalmas és színvonalas ismertetőt olvashatunk Szakácsné 
Nagy Évától a 2021-ben megjelent boldogháziak emlékköny-
véről 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. értesítése alapján  
tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a  

Kukás hulladékszállítás 
2022. DECEMBER 23-ÁN PÉNTEKEN LESZ.  2022. december 26-án hétfőn a szállítás szünetel! 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat  

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

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

Hagyományok hétvégéje 

Óvodai ballagás 

Bölcsődei ballagás 

Trianoni emlékünnepség A felújított játszótér  átadása 

Sóshidaiak találkozója Iskolai ballagás 

Polgármesteri eskütétel Új kenyér ünnepe 

2022  
KÉPEKBEN 
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Gyökereink – a kiállítás megnyitója Szent Vendel Társulat és a jakabiak találkozója 

Elszármazottak találkozója Magyar Falu Program – eszközátadás 

Autómentes nap Tápiói búcsú 

60 éves az óvoda Csíkosi búcsú 

Közmeghallgatás Mikulás ünnepség 0-3 éves korig 
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Konkoly Béláné 
felelős szerkesztő 

November 20-a a gyermekjogok világnapja. 1989. novem-
ber 20-án 33 éve lépett életbe a Gyermekjogi Egyezmény, 
amelyet Magyarország az elsők között ratifikált. Ez az 
egyezmény biztosítja, hogy szerte a világon azonos 
jogok illessenek meg minden gyermeket. 
Három éve Jászboldogházát az a megtiszteltetés 
érte, hogy megkapta a „Gyerekbarát település” 
címet. A díjjal elismerték a község hosszú évek 
óta tartó munkáját, amelyet a helyi önkor-
mányzat, a gyermekekkel foglalkozó intéz-
mények, a civil szervezetek és a község civil 
lakosságának az összefogásával a gyerme-
kekért tettek. De ez a cím nem jelenti azt, 
hogy hátra lehet dőlni, hanem még több 
munkára sarkall, hogy Jászboldogháza a 
jövőben is megfeleljen ennek a megtisztelő 
címnek. 
Az elmúlt három évben a Jászboldogháza 
Községi Önkormányzat több sikeres pályázatot 
is meg tudott valósítani, ennek köszönhetően 
még inkább gyerekbarát lett a település. Meg-
épült a régóta áhított bölcsőde, mely azóta maximá-
lis létszámmal üzemel. Idén tavasszal szintén egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően megújult a községi játszótér, 
melyet a helyi gyermekek nagy örömmel vettek igénybe. 
Az EFOP-1.5.3.16-2017-00019 Humán pályázatnak köszön-
hetően az utóbbi két és fél évben az óvodáskorú gyerme-
kek támogatott angol és néptánc, az iskoláskorú gyerme-
kek mazsorett foglalkozásokon vehettek részt. Nyáron az 

úszótanfolyamot tudtuk ugyanebből a pályázatból finan-
szírozni. Természetesen a civil szervezetek és az intézmé-
nyek ugyanígy azon dolgoztak, hogy a gyermekeknek mi-

nél jobb, minél egyenlőbb feltételeket biztosítsa-
nak. 

Jászboldogháza idén immár harmadik alka-
lommal ismét csatlakozott az UNICEF glo-

bális felhívásához, hogy öltöztessük kék 
fénybe az épületeinket. Idén az 1930-
ban épült Szent Család Római Katolikus 
Templom épületét világítottuk meg a 
gyermekek jogaiért. 
A helyi egyházközösség nagy figyelmet 
fordít a gyerekek lelki nevelésére. 
2014-ben megalakult Boldogházán a 
Szent Vendel Cserkészcsapat, ahol a 
gyerekek közösségi programokon, tábo-

rozásokon, sportprogramokon vehetnek 
részt. Ezeken felül is igyekeznek megszólí-

tani a boldogházi gyermekeket évente több 
eseménnyel: például közös imádkozással; az 

iskolatáska megszentelésével, mikuláscsomag 
osztásával. Ezeken az eseményeken a cserkészet és 

az UNICEF egyik közös fő törekvése valósul meg, a - gyere-
kek között is megtalálható- társadalmi egyenlőtlenségek 
megszűntetése. 
A kék fénnyel kivilágított templom 2022. november 20. 
vasárnap 17 órától másnap reggelig volt megtekinthető. 

Szemes- Csecselics Hajnalka 

Kék fények a gyermekek jogaiért 

Kedves Olvasók! 
A Boldogházi Hírek ez évi szerkesztői munkáinak a végéhez közeledünk.  
Köszönettel tartozom Olvasóinknak, akik több mint két évtized után is érdeklődéssel forgatják lapunkat. Köszönöm a 
dicsérő szavakat, amelyeket nemcsak a Jászboldogházán, hanem az ország sok-sok településén élőktől kapunk, és 
amelyek nagyon sokat jelentenek számunkra a szerkesztői munkánkban. 
 
Köszönöm Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester asszonynak, a községünkben működő intézmények és civil 
szervezetek vezetőinek, rendszeres és alkalmi szerzőinknek, akik fontosnak tartják, hogy a Boldogházi Híreken keresz-
tül is tájékoztassák a lakosságot, és írásaikkal színesítik lapunkat. 

Örömmel tölt el, hogy a lap iránti érdeklődés az elmúlt években is megmaradt, és az elektronikus letöltési lehetőséget 
kedvelők  is szívesen keresik meg az egyes lapszámokat a boldogházi honlapon. 
Bízom benne, hogy a jövőben is számíthatunk az olvasók érdeklődésére. A Boldogházi Hírek megrendelése továbbra is 
a megszokott módon történik, év elején a Polgármesteri Hivatalban és a Virágüzletben lehetőség van éves 
előfizetésre. 
 
Kedves Boldogháziak! 

A Boldogházi Hírek 6. ünnepi száma minden boldogházi lakoshoz ajándékként eljut,  

fogadják szeretettel! 

Konkoly Béláné  Papp Izabella Zrupkó Ferencné Gerhát Károly 

Kedves Olvasóinknak   szeretetben töltött, örömteli karácsonyi  ünnepeket, az új esztendıben Kedves Olvasóinknak   szeretetben töltött, örömteli karácsonyi  ünnepeket, az új esztendıben Kedves Olvasóinknak   szeretetben töltött, örömteli karácsonyi  ünnepeket, az új esztendıben Kedves Olvasóinknak   szeretetben töltött, örömteli karácsonyi  ünnepeket, az új esztendıben     
boldog, békés,  sok szép pillanatot nyújtó mindennapokat kívánunk!boldog, békés,  sok szép pillanatot nyújtó mindennapokat kívánunk!boldog, békés,  sok szép pillanatot nyújtó mindennapokat kívánunk!boldog, békés,  sok szép pillanatot nyújtó mindennapokat kívánunk!    



 52 Boldogházi Hírek 2022. DECEMBER 75 év 
Adventi gyertyagyújtás 


