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Karácsonyi csomaggal kedveskedtünk a 80 év feletti 
szépkorú lakosainknak 
Tavaly év végén a képviselő-testület tagjaival felke-
restük településünk 80 év feletti lakosait, egy kis 
ajándékcsomaggal kedveskedve nekik a közelgő ün-
nepek alkalmával. 93 szépkorú lakost látogattunk 
meg az otthonában, ahol mindannyian kedvesen és 
örömmel fogadtak bennünket.  
Természetbeni szociális ellátásként tűzifaosztásra 
került sor településünkön 
840.000,-Ft értékben önerőből vásárolt tűzifát ön-
kormányzatunk, amit a benyújtott kérelmek alapján 
78 háztartás számára juttattunk el. Egy háztartás szá-
mára 3 mázsa tűzifa került kiosztásra, csökkentve 
ezzel a téli fűtési időszak kiadásait. 
Elkészült a felújított járda a Kossuth utcában 
A kivitelező készre jelentette, és 2023. február 20. 
napján sor került a Kossuth utcai járdaszakasz felújí-
tásának műszaki átadás-átvételére. A Magyar Falu 
program keretein belül elnyert támogatási összegből 
a Rákóczi Ferenc utca irányából indulva a Dózsa 
György úti kereszteződésig felszedésre kerültek a 
járdalapok, és a helyén térkőburkolattal ellátott jár-
da került kialakításra, valamint a magasabban lévő 
földterületek kerültek megnyesésre, és a szikkasztó 
árkok kialakítása is megtörtént. A Magyar Falu prog-
ram által nyújtott 100 %-os intenzitású támogatás 
keretein belül a fentiekben leírt munkálatok 240 mé-
ter hosszan valósultak meg, a fennmaradó 77,4 mé-
ter kiépítését az önkormányzat saját költségén vállal-
ta. Tisztelettel köszönöm a kivitelezéssel érintett in-
gatlanok lakóinak, valamint az utcabelieknek, hogy a 
felújítással járó kellemetlenségeket példamutatóan 
viselték.  
Közfoglalkoztatás 2023. évben 
2023. március 1. napjától veszi kezdetét az új közfog-
lalkoztatási program, amely 2024. február 29. napjáig 
biztosítja további egy év időtartamra önkormányza-
tunk számára a közfoglalkoztatás lehetőségét. A ko-

rábbi évekhez hasonlóan ismét a mezőgazdasági és a 
közutas programban veszünk részt 20 fő foglalkozta-
tásával.  
Takarékbank 
A takarékbank fiók bezárása óta településünkön to-
vábbra is elérhető a régi helyén a bankautomata, 
amely használatával kapcsolatban már több alkalom-
mal kérték a hivatal munkatársainak a segítségét. 
Kérem Önöket, hogy ezt a továbbiakban is, amennyi-
ben szükségét érzik, vegyék igénybe, mi szívesen se-
gítünk. Kérem a lakosság segítségét továbbá abban, 
hogy aki az automata meghibásodását észleli, vagy 
esetleg „kifogy a pénz” az automatából, jelezze azt a 
hivatalban, hogy a bejelentést a lehető leghamarabb 
továbbíthassuk az illetékeseknek, és a probléma rö-
vid időn belül megoldódhasson.  
Továbbá a takarékbusz rendszeresen hétfői napokon 
elérhető a Piactéren 9.00 órától 11.20 óráig. A köz-
meghallgatás keretein belül érkezett felvetés a taka-
rékbank épületének megvásárlására. A képviselő-
testület egy későbbi ülésén tárgyalta a javaslatot, és 
a döntés értelmében vételi ajánlatot tettünk az épü-
let megvásárlására, amellyel kapcsolatban az egyez-
tetések még folyamatban vannak.  
Tájékoztatás a fogorvosi ügyelet működéséről 
Önkormányzatunk a Szolnoki Kistérségi Többcélú 
Társulás keretein belül biztosítja a lakosság számára 
a fogorvosi ügyeletet, amely szolgáltatás biztosításá-
ra 35,-Ft/fő/év összeget fizetett 2020. évtől. Az ener-
giaszolgáltatások árainak drasztikus emelkedése és 
az egészségügyi dolgozók béremelése miatt azonban 
a költségek megemelkedtek, így 2023. április 1. nap-
jától az önkormányzat által fizetendő települési hoz-
zájárulás 65,-Ft/fő/év összegre emelkedett, amely 
éves szinten nagyságrendileg 110.000,-Ft kiadást je-
lent önkormányzatunknak. A fogorvosi ügyeletet a 
jászboldogházi lakosok vehetik igénybe. Helye: Szol-
nok, Móra Ferenc út 9. Fogorvosi ügyelet ellátója: Dr. 
Abkarovics Dentál Bt. A fogorvosi ügyelet ideje pihe-

Polgármesteri tájékoztató 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Nőnapi köszöntő! 
 

"Nınap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,  
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.  

Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,  
De szívbıl tudunk mindezért szeretni,  

Köszönet és hála nektek mindenért,  
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért." 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nőnap alkalmából településünk 

 valamennyi nő lakosát: a hölgyeket, lányokat, asszonyokat! 
 

Joó-Kovács Balázs  

alpolgármester 
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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármester 

nő- és ünnepnapokon: 07,00-15,00, elérhetősége: 
56/429-937. 
Csatlakozás a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
által fenntartott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálathoz 
Önkormányzatunk már több éve tagja a Jászsági Szo-
ciális Szolgáltató Társulásnak, amely keretén belül 
látja el a házi segítségnyújtást, illetve a szociális étke-
zést. Igényként merült fel, hogy a Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat is 
igénybe tudják venni településünk lakosai, ezért a 
képviselő-testület arról döntött, hogy 2023. július 1. 
napjától biztosítja az intézmény által nyújtott lehető-
ségeket községünkben. Feladatuk a szenvedélybe-
tegek alacsonyküszöbű ellátása, mely magába fog-
lalja a prevenciós, ártalomcsökkentő és kezelésbe 
juttató tevékenységet. Szolgáltatási körük példálózó 
jelleggel: információnyújtás, tanácsadás telefonon 
vagy személyesen, segítségnyújtás szociális ügyek 
intézésében, egyéni esetkezelés, kríziskezelés, drog-
prevenciós programok iskolákban, igény szerint önse-
gítő csoportok alakítása, kezelésbe juttatás (önkén-
tes alapon). Az ellátásba kerülés névtelenül és önkén-
tesen történik, a szolgáltatások ingyenesen vehetők 
igénybe. A részletekről a szolgáltatás kezdő időpontja 
előtt tájékoztatni fogjuk még a lakosságot. 
Falu Karácsonya rendezvényről 
December 17-én a Művelődési Házban került meg-
rendezésre a Falu Karácsonya rendezvény a Kolbász-
töltő versennyel együtt. A program a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület közreműködésével egy Leader pá-
lyázat keretein belül került megvalósításra. Hangula-
tos és élményekkel teli rendezvényt tudhatunk ma-
gunk mögött, amely nem jöhetett volna létre anélkül 
a sok-sok segítség és támogatás nélkül, amit Önöktől 
kaptunk!  
Köszönjük a fellépő 1. osztályosoknak és az óvodá-
soknak a csodás műsort és az őket felkészítő pedagó-
gusok munkáját, a Csillagvirág Énekkarnak a meghitt 
hangulatú énekeket, a mazsorettcsoportnak a látvá-
nyos fényshowt, a zsűritagoknak és mindazoknak, 
akik a kalács, kenyér, pálinka versenyre beneveztek, 
valamint a kolbásztöltő csapatoknak. 
 
Kolbásztöltő verseny eredménye:  
1. helyezett: Betöltés 1. csapat 
2. helyezett: Betöltés 2. csapat 
3. helyezett: Ászkolbász  
Különdíjban részesültek a Töltelék csapat és a Bol-
dogházi kolbászok. 
 
Bejgli és kalács verseny eredménye:  
1. helyezett: Iskola konyha  
2. helyezett: Joó-Kovácsné Anikó  
3. helyezett: Tóth Regina  
 
Pálinka verseny eredménye:  
1. helyezett: Betöltés 1. csapat 
2. helyezett: Eszes Zoltán  
3. helyezett: Szaszkó Béla  
 

Házi kenyérsütés verseny eredménye:  
1. helyezett: Joó-Kovácsné Anikó  
2. helyezett: Lajkó Gergő  
3. helyezett: dr. Nagylakiné dr. Nemes Orsolya 
 
Köszönettel tartozunk a kézműveseknek és árusítók-
nak, hogy eljöttek és bemutatták termékeiket ezzel is 
színesítve a rendezvényünket, az iskolakonyha dolgo-
zóinak az egész napos sütésért, főzésért és a finom 
székelykáposzta vacsoráért, amihez a húst Bertalan 
László, a kenyeret pedig a Jász Sütőház ajánlotta fel. 
Az óvoda és bölcsőde, az önkormányzat és hivatal 
munkatársainak, a közmunkásainknak, valamint a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjainak a felszolgá-
lásban, a díszítésben és a pakolásban a fáradhatatlan 
közreműködést szintén hálásan köszönjük! Köszönjük 
továbbá a fűtőtestek biztosítását Bori Dénesnek, az 
ajándék tárgyak feliratozását Nagy Jánosnak, a piros-
paprikát Durucz Tibornak és családjának, a szuper 
fényképeket Babinyecz Jánosnak, a hangosítást 
Szöllősi Bélának. A falu karácsonyfáját Balázs Berna-
dett és kedves családja ajánlotta fel, amit az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület tagjai vágtak ki és állítottak 
talpba. A rendezvény biztosítását pedig köszönjük 
szépen a Polgárőr Egyesületnek. 
A felsorolásból is látszik, mennyi szorgos kéz munkája 
van egy-egy ilyen rendezvény szervezésében. Bízom 
benne, hogy mindannyian jól érezték magukat! 
A rendezvény jó hangulatát beárnyékolta, hogy 
mindannyian éreztük, ezt a két rendezvényt össze-
vonni egy zárt térben nem volt jó döntés, hiszen a 
kolbásztöltő versenyen résztvevők felhőtlen hangula-
ta hangoskodással járt, ami az ünnepi műsor hangu-
latát sajnos beárnyékolta. A jövőben mindenképpen 
át fogjuk gondolni az év végi ünnepi rendezvények 
szervezését, hogy az ne okozzon senki számára kelle-
metlen perceket. 
Gondosóra program 
A Magyar Kormány által ingyenesen biztosított 
Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre 
épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős 
emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolat-
ba léphessenek elsődlegesen a Diszpécserközponttal, 
ahol képzett munkatársak próbálnak segíteni a fel-
merülő problémákban. Az országos program keretein 
belül településünk lakosainak is lehetőségük van idős 
szeretteik számára úgynevezett gondosórát igényel-
ni. Ez egy olyan csuklóra rögzíthető vagy nyakba 
akasztható eszköz, amelyhez 0-24 órában elérhető 
Diszpécserszolgálat tartozik. Minden 65 éven felüli 
állampolgárnak alanyi jogon, ingyenesen jár. Az esz-
közről további információ a www.gondosora.hu we-
boldalon érhető el, továbbá az igénylés is ezen a we-
boldalon a ’regisztráció’ gomb segítségével történik. 
Az eszköz igénylésével kapcsolatban további informá-
cióért, kérem, keressék bizalommal a hivatal munka-
társait.  
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Településünk meghatározó turiszti-
kai területe a strandfürdő és a 
kemping, amely fejlesztését az 
évek során mindig kiemelkedően 
fontosnak tartották községünk ve-
zetői. Prioritást élvezett a pályázati 
lehetőségek keresésében és igény-
bevételében annak érdekében, 
hogy egy olyan színfoltja lehessen 
községünknek, amire büszkék lehe-
tünk. Ez az elv vezérelte a képvise-
lő-testületet a döntés meghozata-
lában, amikor TOP pályázat kerete-
in belül lehetőség adódott egy 
újabb turisztikai elemmel bővíteni 
a strandfürdő és kemping környe-
zetét.  

A Jász Látogatóközpont megépíté-
sének célja egy olyan helyszín kiala-
kítása volt, ahol gyermekeink, vala-
mint a településünkre látogató 

gyermekcsoportok játékos formá-
ban megismerkedhetnek a Jászság-
ra, valamint a szűkebb környeze-
tünkre jellemző növény- és állatvi-
lággal. 
A pályázat keretein belül két épület 
került megépítésre. Az egyikben a 
szociális helyiségek, valamint egy 
irodai helyiség került kialakításra, 
míg a másik nagyobb épület egy 
nagy légtérrel rendelkezik, ami ma-
ga a kiállítótér, valamint egy fedett 
terasz rész is tartozik hozzá. A he-
lyiségek hűtése és fűtése klíma ké-
szülékekkel megoldott, valamint a 
Látogatóközpont tetején napele-
mek kerültek elhelyezésre. A pályá-
zati támogatás 100 %-os intenzitá-
sú volt, ez azt jelenti, hogy az ön-
kormányzatnak a projekt megvaló-
sításához önerőt nem kellett bizto-
sítania. A támogatási összeg 96,89 
millió forint volt, amelyből a fenti-
ekben ismertetett épületek kivite-
lezési költségei, a kiállítótér beren-
dezési tárgyai, a tervező és a mű-
szaki ellenőr költségei, a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának kiadá-
sai, valamint egy marketing költ-
ségsor kerültek finanszírozásra. 
A projekt zárásának határideje 
2023. január 31. napja volt, eddig a 
határidőig kellett az összes támo-
gatott és vállalt feladatot elvégez-
nünk. Ezt követően tudtuk elindíta-
ni az engedélyeztetési folyamato-
kat. Jelenleg az épület használatba 
vételi engedélyeztetése van folya-
matban, amíg az építéshatóság 
részéről a jogerős engedély nem 
kerül kiadásra, az épületet a láto-
gatók számára nem lehet megnyit-

ni. Továbbá kidolgozás alatt van a 
működésre vonatkozó szabályzat, a 
nyitvatartási idő és a belépő díjak 
meghatározása. Amint a fentiek 
mind rendelkezésre állnak, a Láto-
gatóközpont ünnepélyes keretek 
között átadásra kerül majd. 

A kiállítótér berendezése során 
kiemelt figyelmet kapott az, hogy 
az ide látogatók interaktív, játékos 
formában tanulhassanak, bővíthes-
sék tudásukat. A benti és kinti 
„tanösvény” elemein a színes és 
látványos illusztrációk mellett he-
lyet kaptak a részletes leírások, 
információk is, ezért a látogatók 
akár külön kísérő nélkül is bejárhat-
ják a kiállítóteret. A kiállítótérben 
eltöltött idő során többek között 
óriás puzzlet rakhatunk ki, 3D for-
mában vizsgálhatunk meg közelről 
állatokat, kitalálós kérdéseket fejt-
hetünk meg, a rendelkezésre álló 
minták alapján rajzolhatunk. 
Bízom benne, hogy most már nem 
sok időt kell várni, és megnyithat-
juk a Jász Látogatóközpont kapuit, 
amelyre szeretettel várjuk majd 
Önöket! 

Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármester 

JÁSZ LÁTOGATÓKÖZPONT 

Az Országgyűlés döntése alapján a 
történelmi hagyományokra hivatkozva 
2023. január elsejétől a közigazgatás-
ban a megye elnevezés megszűnt, és a 
vármegye kifejezés vette át a helyét. 
Korábban, 2022. július 28-tól a kor-
mánymegbízottak elnevezése főispán-
ra változott. 
A vármegye a magyar közigazgatás 
alapvető területi egysége volt 1000–
1949 között. Elnevezése az 1949-es 
alkotmány nyomán változott megyére.  
A vármegyék élén 1526-tól 1949-ig a 
király által kinevezett főispán állt. 

1950-től a megyei tanács elnöke, majd 
a kormánymegbízott töltötte be ezt a 
tisztséget. 
  Megyénk közigazgatásának története 

az országos vármegyerendszertől elté-
rően alakult. A kiváltságokkal rendel-
kező Jászkun Kerület, ami a Jászságot, 
Kiskunságot és Nagykunságot foglalta 
magában, 1876-ban megszűnt. Ekkor 
jött létre területi változások nyomán 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. El-
nevezése 1950-től, a tanácsrendszer 
bevezetésétől Szolnok megyére válto-
zott. A renszerváltozást követően 
1991-től Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye, 2023. január 1-től pedig ismét 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye az 
elnevezése. 

VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSI ELNEVEZÉSEKBEN 
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Tisztelt Lakosok!  
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Boldogházi Hírek legutóbbi megjelenése 
óta egy ízben tartott ülést. Az ülésen meghozott dön-
tésekről az alábbiakban adok rövid kis összefoglaló 
tájékoztatást az érdeklődő lakosság részére. 
FEBRUÁR 
A képviselő-testület megtárgyalta a 2023. évi költség-
vetés tervezetét: 
6/2023. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi 
pénzügyi tervének és kötelező előirányzatainak megál-
lapítására, a költségvetésről szóló információ-tervezet 
elfogadásáról 

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-
testülete „Az önkormányzat és költségvetési szervei 
2023. évi költségvetésről szóló Információ-tervezetet 
megtárgyalta, és első olvasatra elfogadja, alkalmasnak 
tartja a rendelet-tervezet következő soros ülésre tör-
ténő elkészítésére. 
A Nagykáta-Újszász közötti vasúti szakasz felújítása 
során szükségessé vált Jászboldogháza Község telepü-
lésrendezési tervének módosítása 
7/2023. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat 
Jászboldogháza Község településrendezési terve mó-
dosításához telepítési tanulmányterv elfogadásáról, a 
településrendezési eszközök módosításának elhatáro-
zásáról és a tartalomra vonatkozó feljegyzés elfogadá-
sáról. 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő– 
testülete a tervezéssel érintett területre készült telepí-
tési tanulmányterv alapján megtárgyalta Jászboldog-
háza Község településrendezési eszközének módosítá-
sára és a feljegyzésre vonatkozó előterjesztést, és a 
következőképpen döntött:  
1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képvise-
lő - testülete Jászboldogháza külterületén, a 120. sz 
vasúti fővonal vasúti forgalmat akadályozó jelentős 
műszaki és forgalmi akadályok felszámolása megvaló-
sítása érdekében történő településrendezési tervmó-
dosítással összefüggésben elkészített telepítési tanul-
mányterv tartalmát megismerte, jelen határozat 1. 
melléklete szerinti telepítési tanulmánytervet elfogad-
ja. 
2. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képvise-
lő - testülete a beérkezett kérelemmel egyetértve, a 
telepítési tanulmányterv alapján támogatja a telepü-
lésrendezési eszköz módosítását a külterületi 120. sz. 
vasútvonal vasúti forgalmat akadályozó jelentős mű-
szaki és forgalmi akadályok felszámolása megvalósítá-
sa érdekében. 
3. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 419/2021. 
(VII.15.) Korm. r) 59.§ (2) bekezdés d) pontja alapján, 
valamint a 419/2021. (VII.15.) Korm. r 7§(7) bekezdése 
szerinti feljegyzést jelen határozat 2. melléklete sze-
rint elfogadja. 
 

8/2023. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat 
A fogorvosi ügyelet ellátásáról 
Jászboldogháza  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete megtárgyalta a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulás  tájékoztatását,  és  elfogadja  a  Képviselő-
testület a fogorvosi ügyeleti ellátásra 2023. április 1. 
napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtar-
tamra vonatkozó 65,- Ft/fő/év hozzájárulási összeg 
megfizetését.  
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat gazdálko-
dását, hogy a fenti szolgáltatási díjat a 2023. évi költ-
ségvetés tervezésekor vegye figyelembe, valamint fel-
kéri a Polgármestert, hogy a szerződést írja alá.  
10/2023. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat 
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kérelméről 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Jászság Egészségéért” Ala-
pítvány és a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház támo-
gatási kérelmét. 
A kérelmet a Képviselő-testület az önkormányzat tá-
mogatja. 
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat gazdálko-
dását, hogy a 2023. évi költségvetésbe tervezzék be a 
100,- Ft/lakos/év összeget, és a Képviselő-testület 
megbízza Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármestert 
a támogatói szerződés megkötésével, aláírásával.  
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 12/2023. (II. 15.) sz. határozata 

Csatlakozás a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
által fenntartott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szol-
gálat feladatellátásához 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2023. július 1-től csatlakozik a Jászsági Szoci-
ális Szolgáltató Társulás által fenntartott Jászsági Szen-
vedélybeteg-segítő Szolgálat feladatellátásához. 
Képviselő-testület vállalja a feladat ellátáshoz szüksé-
ges költségek biztosítását. 
Képviselő-testület felkéri Koczáné dr. Fehérváry Mária 
polgármestert, hogy a csatlakozási szándékról 15 na-
pon belül tájékoztassa a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás elnökét. 
13/2023. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat 
A 2023. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terü-
let biztosításáról 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselő-
testülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros Klub 
Egyesület (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 6.) ké-
relmét, és az alábbiak szerint döntött. 
Az önkormányzat 2023. május 12- május 14. között 
tartandó Motoros Találkozó megrendezéséhez az elő-
ző évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biz-
tosítja a strandfürdő területét. 
A Képviselő-testület felkéri az egyesület képviselőjét, 
hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket a 
találkozó megrendezése előtt Koczáné dr. Fehérváry 
Mária polgármesterrel egyeztesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az egyeztetéseket követően a bérleti szerződést 
írja alá. 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Kiss Csaba  
jegyző 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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Az Egyházközség hírei 
Visszatekintés a karácsonyi ünnepkörre 
Az egyházi év ismétlődő eseményei az adventi, karácsonyi ünnepkör. Bár 
már a nagyböjti időszak kezdetén vagyunk, de egyházközségünkben sok 
közösen megélt pillanattal gazdagodtunk a fent említett időszakban is. Az 
adventi vasárnapokon a szentmisén megáldott adventi koszorúkat, házi 
betlehemeket vihették haza a hívek. Karácsony napján a hittanos gyer-
mekek szívet, lelket melengető előadásukkal Jézus születésének történe-
tét idézték meg. A gondosan összeállított műsorban a felcsendülő zenei 
alkotások, a gyermekek előadása, játéka nagyon meghitt, ünnepi hangu-
latot varázsolt szép kis templomunkban. Vízkereszt napján Tamás atya 
hagyományosan megáldotta az életet teremtő vizet, kérve a Jóisten áldá-
sát. A híveket kis üvegcsényi szenteltvízzel ajándékoztuk meg. A közös 
események éltető ereje által még erősebben tudunk kapcsolódni Isten-
hez, mindannyiunk teremtőjéhez! 

Hitünk fő igazságai 
1. Egy Isten van. -- Az egy Istenben három személy 
van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja. 
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy 
minket megváltson és üdvözítsen. 
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen meg-

bocsát. -Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a go-
noszokat pedig megbünteti. 
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb 
pásztora a római pápa. 

AMIT A HITTANÓRÁN TANULTUNK… 

Isten tízparancsolata  
I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (rendszeres ima, hálaadás) 
II. Isten nevét hiába ne vedd! (káromkodás, trágár szavak, esküdözés) 

III. Az Úr napját szenteld meg! (vasárnapi, ünnepnapi szentmise mulasztás) 
IV. Atyádat és anyádat tiszteld! (szülők, idősek tisztelete) 
V. Ne ölj! (másnak testi-lelki fájdalom okozás) 

VI. Ne paráználkodj! (tisztátalan beszéd, viselkedés) 
VII. Ne lopj! (eltulajdonítás, kötelességek elmulasztása) 

VIII. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! (hazudozás, más becsületében 
károkozás) 

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! (más házasságának feldúlása) 
X. Mások tulajdonát ne kívánd! (irigykedés más értékeire, tehetségére) 

Az anyaszentegyház öt parancsolata 
Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál 
fogva a hívek és a hivő közösség életét segítő, szabá-
lyozó rendelkezéseket hoz. 
1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével 
és pihenéssel szenteld meg! 

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtö-
ket tartsd meg! 
3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldoz-
zál! 
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, 
és gyermekeidet katolikus módon neveld! 
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 

A szentmise méltó megünneplése 
A szentmise, a római katolikus liturgia legszentebb és 
legfontosabb része, katolikus értelemben az egész ke-
resztény élet forrása és csúcsa, ezért fontos, hogy mél-
tón vegyünk rajta részt. A közösség nagy áldozatát a 
templomban mutatják be, közösségi alkalom, amikor a 
hívő közösség tagjai találkoznak az Úr Jézussal és egy-
mással. Ha valakihez látogatóba megyek, ott nem vi-
selkedhetek akárhogyan, kötnek az illendőség szabá-
lyai. A templomnak is vannak illemszabályai. 
A templomba lépés előtt kikapcsolom a mobiltelefo-
nom. 

A mise kezdete előtt legalább néhány perccel érkezem 
meg. Imádsággal ráhangolódva jobban elő tudunk ké-
szülni a szentmisére. 
A templomba érve 
először meghintem 
magam szenteltvízzel. 
A keresztvetésre 
most és mindig na-
gyon vigyázok. Nem 
kapkodok, nem na-
gyolom el.  
Amikor ahhoz a pad-
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hoz érek, ahol ülni szeretnék, az Oltáriszentségben 
jelen levő Úr Jézus előtt tisztelettel térdet hajtok. Ha 
valamilyen okból (betegség, lábfájás) nem tudok tér-
det hajtani, akkor egyenesen megállok, és csak a feje-
met hajtom meg. 
A padban ülő ismerősöket mindössze néma fejhajtás-
sal üdvözölhetem. A kézfogás, hangos és főleg világi 
üdvözlő szavak nem valók a templomba, mint ahogy a 
szentmise előtti csendes percek zavarása beszélgetés-
sel. 
Bekapcsolódom a szentmisébe válaszadással, éneklés-

sel, a szentmise cselekményeinek megfelelően állok, 
ülök vagy térdelek. 
Amikor valamilyen légúti betegség tüneteit észlelem 
magamon, köhögés, tüsszögés, nátha, akkor kerülöm a 
közösségi alkalmakat, így a templomlátogatást is, fele-
lősségteljesen ügyelve ezzel mások egészségének vé-
delmére. 
Udvariatlan és méltatlan viselkedés a rágózás, étkezés, 
cukor papír csörgetés, ezért ezeket kerülöm. 
Méltó módon, tiszta lélekkel és tiszta kézzel járulok 
szentáldozáshoz. 

Nagyböjt 
 
Az Ó- és Újszövetségben a böjt arra való, hogy a vá-
lasztott nép – amely az engedetlenség útján – eltávo-
lodott az Úrtól, ismét haza találjon /vissza találjon/. 
A böjt AKARÁSÁNAK lépései: 
Első lépése, hogy felismerjük, hogy eltávolodtunk az 
Istenünktől. 
Második lépés, annak felismerése, hogy a vissza talá-
lás CSAK az engedelmesség útján lehetséges (a böjt 
módja és formája nem önkéntes, nem választható) 
Harmadik lépés: az önmegtagadás – nem a saját érde-
keimet, előnyeimet tolom előre, hanem másokra figye-
lek (kiengesztelődök, megbocsátok, bocsánatot kérek, 
jótékonykodok…) 
EZEK NÉLKÜL NINCS BÖJT – nincs vissza találás az Is-
tenhez! (Amely az Isten iránti szeretetből fakad – tehát 
a böjtöt valakire “RÁKÉNYSZERÍTENI nincs értelme!!!) 
Forrás: https://mente.hu/nagybojt-kezdeten/# 

„Az imádság kieszközli 
az erőt a böjtöléshez, 
a böjtölés pedig méltóvá tesz 

az imádság kegyelmeire. 
A böjt erősíti az imádságot, 
az imádság megszenteli a böjtöt, 
és bemutatja az Úrnak.” 

Clairvaux-i Szent Bernát apát 
 
Mindenható Istenünk, 
add kegyelmedet, hogy 
a nagyböjti szent idő-
szak évenként visszaté-
rő gyakorlatai által egy-
re jobban megismerjük 
Krisztus életének titka-
it, és méltó keresztény 
életünkkel igazodjunk 
hozzá. Urunk, Istenünk, 
tekintsd jóságosán néped buzgóságát. Add, hogy testi 
önmegtagadásaink és jó cselekedeteink gyümölcse-
ként lélekben újjá szülessünk. A mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek-
kel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

Mikor és hogyan áldozhatunk? 
Talán fel sem fogjuk, milyen nagy 
dolog történik a szentáldozáskor, 
amikor is találkozunk az Úr Jézussal. 
Ezért is nagyon fontos, hogy ezt mél-
tón tegyük! Mára természetessé vált 
a kézbe áldozás lehetősége, ám so-
kan vannak, akik nem ismerik a kézbe 
áldozás helyes módját. Az áldoztató 
papok egészen furcsa kéztartásokkal 
találkoznak. Ebben szeretnénk segít-
séget nyújtani.  A szentáldozáshoz 
csak felkészülten, tiszta szívvel sza-
bad járulni, hittel elfogadva azt a cso-
dát, amit az Oltáriszentség jelent. 
Ki áldozhat? 
� Aki katolikusnak meg van keresz-
telve, és volt elsőáldozó. 
� Aki a kegyelem állapotában van, 
vagyis rendszeresen szokott gyónni, és aktuálisan nin-
csen halálos bűne (nem vét a 10 parancsolat ellen). 
� Aki betartotta a szentségi böjtöt. Ez azt jelenti, 
hogy aki áldozni szeretne, az Jézus iránti tiszteletből 
egy órával a szentáldozás előtt nem fogyaszt semmi 
enni- és innivalót (kivéve tiszta vizet és a szükséges 
gyógyszereket). 
Mikor lehet áldozni? 
Elsősorban szentmise keretében, mivel a szentmise az 
utolsó vacsora emlékezete. Fontos, hogy vegyünk 

részt a teljes szentmisén, elejétől a végé-
ig! 
Hogyan kell áldozni a szentmisében? 
Az Isten báránya imádság után a pap 
(vagy az áldoztató) az áldoztató kehellyel 
a kezében lemegy az oltár elé, közben a 
hívek felsorakoznak előtte. 
Beállunk a sorba, és amikor a pap elé 
érünk, ő felmutatja előttünk az ostyát, s 
azt mondja: „Krisztus teste!” Erre így fele-
lünk: „Ámen!” 
Kézben áldozás helytelen módja: csak egy 
kézzel vagy két tenyér egymás mellett, 
vagy az Oltáriszentség elvétele az áldozta-
tó kezéből. 
A kézben áldozás helyes módja:  
Kezünkből trónust alakítunk ki, amely 
majd a szentségi Jézust fogadja. Mindkét 
tenyerünket felfelé fordítjuk, és egymásra 

tesszük úgy, hogy az ügyetlenebb kéz legyen felül (a 
jobbkezesek tehát a bal tenyerüket tegyék felülre). Ki 
nyújtjuk egy kicsit előre és felfelé a kezeinket, hogy a 
pap kényelmesen a tenyerünkbe helyezhesse az os-
tyát. Amint ez megtörtént, megfogjuk a szentostyát a 
másik kezünkkel, és az áldoztató előtt a szánkba tesz-
szük. Szigorúan tilos az Oltáriszentséget elvinni! Amint 
visszaérünk a helyünkre, letérdelünk és megköszönjük, 
hogy részese lehettünk az áldozás szentségének, és 
kérjük Isten áldását életünkre! 

Bóta-Mizsei Ilona 
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dr. Ágotai Ede 
Vadásztársaság elnöke 

HÍREK 

Lelki életünkben gyümölcsöző nagyböjti időszakot és kegyelmet 
árasztó, áldott húsvéti ünnepeket kívánok szeretettel  

az Egyházközség Képviselő Testülete és munkatársai nevében: 

 
Soós Tamás esperes, plébános 

Nagy István 71 éve született jászberényben. 
Gyermekkorát a boldogházi határban töltötte, de felnıttkorát is a tele-
pülés és környezetének szeretete jellemezte. Súlyos betegsége alatt is 
rendszeresen kijárt szeretett szülıfaluja határába. 
Tanulmányaiban, munkájában ezer szállal kötıdött a természethez, 
késıbb a vadászathoz.  

1985-ben belépett az újszászi Szabadság Vadásztársaságba, ahol kezdetektıl aktívan részt vett az egyesület mőködésé-
ben. 
1996-tól a jászboldogházi földtulajdonosokat képviselte a földtulajdonosi győléseken. 
2001-ben az újszászi vadásztársaság titkárává választották, ahol elnök híján éveken át mindenki megelégedésére vezet-
te a vadásztársaságot. 

2006-tól a vadászati törvény lehetıvé tette, hogy a vadászati jogot a földtulajdonosok gyakorolják. Nagy István ekkor 
hozta létre a boldogházi földtulajdonosok közösségét, a mai vadásztársaság elıdjét. Tulajdonképpen a semmibıl terem-
tette meg ezt a közösséget, biztosítva személyi, tárgyi mőködési feltételeit. 
2008-ban a vadászatban elért kiemelkedı munkájáért és eredményeiért Nimród emlékérmet kapott. 
2011-ben nyugdíjba vonult, szinte teljes erejét és idejét a vadásztársaság mőködtetésére fordította. Tevékenységének 
köszönhetıen mőködött végig stabilan a vadásztársaság, és vette sikeresen az elé gördülı akadályokat. 

 Nagy István 2017 márciusáig vezette a társaságot, mikor is az új vadászati törvény miatt civil egyesületté alakultunk. 
István barátunk a földtulajdonosi közösség vezetıjeként az átalakulás idıszakában és utána is rendkívül sok segítséget 
nyújtott az új vezetıségnek. Mindig precíz, átgondolt döntéseket hozott. Folyamatosan kereste a problémák békés meg-
oldási lehetıségeit, de ha a vadásztársaság érdekeinek védelmérıl volt szó, nem ismert kompromisszumot. 
2022 májusában a vadásztársaság intézı bizottsága a Hubertus-kereszt gyémánt fokozatára terjesztette fel Nagy Ist-
vánt, akit a vadászati kulturális egyesület arra érdemesnek talált. A díjat büszkén adtuk át 2022 augusztusában. 

Sajnos az elmúlt 2 év során Pista már nem tudott a vadászatainkra eljárni, de amennyire egészsége engedte, győlésein-
ken, rendezvényeinken  mindig aktívan részt vett. Problémák felmerülése esetén szívesen segített azok orvoslásában. 
Józan gondolkodásának, hozzáértésének köszönhetıen mindig jó tanácsokat tudott adni. 

Súlyosbodó betegségét méltósággal viselte, szeretett felesége, Marika támogatásával.  
Pista utolsó heteiben sem hazudtolta meg precizitását, földi dolgai maradéktalan elrendezése után 2022 decemberében 
békében szenderült örök álomra. 

Fájdalommal búcsúzunk tıle a boldogházi vadásztársaság nevében, kívánom, hogy lelke békét és nyugalmat leljen az 
örök vadászmezıkön. 

BÚCSÚZUNK  

NAGY ISTVÁNTÓL 
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Oláh Kálmán 1950. május 12-én született Jászbe-
rényben. Szülei, nagyszülei földmőveléssel, állattenyésztéssel 

foglalkoztak. Már kisgyerekként is nagyon szorgalmas volt, sokat 
segített szüleiknek az állatok körül, bár már ekkor is inkább a gé-
pek, a motorok érdekelték. 
Jászboldogházára járt általános iskolába. Ezután gyermekkori álmát 
valósította meg azzal, hogy autószerelınek tanult, amit kitőnı vizs-
gával zárt. 
Cegléden 2 évig, 1969-1971-ig volt katona, ahol megszerezte az ösz-
szes jármő vezetıi engedélyét, és tizedes rangfokozattal, a Magyar 

Néphadsereg kétszeres Kiváló Katonája kitüntetéssel szerelt le. 
1968-tól a jászboldogházi Aranykalász MGTSZ dolgozója volt. Szerették, mert olyan 
autószerelı volt, aki bármilyen meghibásodott gépjármővet, teherautót, személygépkocsit, motorkerékpárt, biztosan meg 
tudott javítani. A tsz minden jármővét hordta mőszaki vizsgára. A falu szinte összes meghibásodott jármőve – Wartbur-
gok, Zsigulik, Barkaszok, IFÁ-k, motorok – mind hozzá kerültek javításra. Biztos sokan emlékeznek a „101 forintos mun-
kadíjra”. Amikor több napig tartó, szinte lehetetlennek tőnı szerelések végén megkérdezték tıle, hogy mivel tartozunk… 
101 forinttal. 1 Ft a munkadíj, 100 Ft pedig, hogy tudtam, hova kell ütni – hangzott a válasz.  Munkahelyén a Mezıgaz-
daság Kiváló Dolgozója címet érte el, amely kitüntetést személyesen a mezıgazdasági és élelmezésügyi miniszter adta át 
neki. 
Munkája mellett a falu életében is tevékenyen részt vett. 1985 – 1990 között Jászboldogháza tanácstagjaként segítette a 
községet. Évtizedeken át a község minden fontos társadalmi munkájába bekapcsolódott. Az óvoda és az iskolai tornaterem 
építésébıl is kivette a részét. Önkéntes tőzoltóként szolgálta a lakosság biztonságát. A tsz buszsofırjeként hordta kirán-
dulásokra Jászboldogháza diákjait, dolgozóit, nyugdíjasait, sportolóit és az egyház tagjait. Ausztriába, a valamikori Cseh-
szlovákiába vagy Máriapócsra, Mátraverebélybe, illetve II. János Pál pápa budapesti látogatására tett kirándulásra bizo-
nyára még sokan emlékeznek. A kilométerek gyorsan szaporodtak, 1980-ban megkapta a 250 ezer km Balesetmentes Veze-
tésért kitüntetést.1968-tól 1999-ig dolgozott a jászboldogházi tsz-ben. 2000-tıl fiatalkori barátja, Gaál Ferenc mezıgaz-
dasági vállalkozó cégénél helyezkedett el, ahol még nyugdíjazása után is évekig dolgozott. Munkája során végig folyamato-
san képezte magát, hogy a komoly mőszaki felszereltségő, nagy mezıgazdasági gépeket is kezelhesse, javíthassa. 
Munkájára büszke volt, csakúgy mint családtagjai, hiszen a sok munka mögött egy szeretı, támogató, jóban-rosszban ösz-
szetartó család állt.  
Nem sokkal bevonulása elıtt, 1969-ben ismerkedett meg Balla Évával, akivel késıbb, 1974. december 24-én házasodtak 
össze. A családi házat családja és barátai segítségével építette fel, miközben az újszászi szakközépiskolába, majd a 
túrkevei technikumba járt. Két gyermekük született, 1975-ben Zsolt, 1981-ben Kálmán. 6 unokája van: Zsolt és Tünde 
gyermekei, Olivér és Hanna; Kálmán és Andrea gyermekei, Emese, Sarolta, János és László.  
Otthon sem ismert soha lehetetlent. Nem volt kérdés, hogyha bármi elromlott, még azt is megjavította, amire más azt mond-
ta, hogy ezt nem lehet, ki kell dobni. De nem csak a meghibásodott tárgyak megjavításához értett. Bárkinek megoldhatat-
lannak tőnı gondja-baja támadt, İ biztosan segített, sıt sokszor İ maga oldotta meg. Mindig volt egy olyan ötlete, gondo-
lata, mondata vagy cselekedete, ami a legkilátástalanabb helyzetekbıl is kisegítette az embert. Szorgalma és becsületessége 
a munkában, valamint családszeretete és humora örök emlék feleségének, és életre szóló iránymutatás gyermekeinek, unoká-
inak. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek Oláh Kálmán búcsúztatásán,  

és elhelyezték a tisztelet és emlékezés virágait.  

Hálásak vagyunk mindenkinek, akik részvétnyilvánítást, segítséget, szeretetet nyújtottak nekünk.  

A gyászoló család 

Búcsúzunk Oláh Kálmántól 
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Éves közgyűlés az Ezüstkornál 

Egyesületünk a sikeres 
karácsonyi gyertya-
gyújtási ünnepségen 
találkozott utoljára 
tagjaival. A kedves kis 
bensőséges ünnepsé-
get az általános iskola 
néhány tanulójának 
szavalata és a Csillag-
virág kórus nyugdíjas 
szekciójának előadása 
tette emlékezetessé. A 
kis első osztályosok 
karácsonyi rajzai is 
megmelegítették tag-
jaink szívét. 
Az Ezüstkor Nyugdíja-
sok és Magányosok 
Egyesületének tagjait 
a vezetőség február 
11-re hívta össze éves taggyűlés megtartására és egy-
ben egy kis farsangi összejövetelre. A január 29-i veze-
tőségi ülésen összeállításra került a 2022. évi tevé-
kenységi és gazdasági beszámoló a 2022. évre. 
Fózer Tibor, egyesületi elnök a jelenlévők köszöntése 
után közölte, hogy a tagság több mint 50%-a jelen van, 
tehát a közgyűlés határozatot hozhat. Majd ismertette 
az éves beszámolót az egyesület tevékenységéről kro-
nológiai sorrendben. Az egyesület a tevékenységét 
előre elkészített munkaterv alapján végzi az előre el-
készített költségvetést és az elfogadott alapszabályt 
figyelembe véve. Ezt Kőhidi Györgyné gazdasági beszá-
molója követte. Végezetül Matók Dezsőné is ismertet-
te az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a beszámo-
lót. 
Mindhárom napirendi pont egyszerre került megtár-
gyalásra a költségvetési számadatokkal együtt.  
Az Egyesület éves bevétele   1.697458 Ft  
Előző évi pénzmaradvánnyal együtt 
Az egyesület éves kiadása    543.208  forint  
Év végi pénzmaradvány  1.115425   Ft  
ebből bankszámlán  l.044.270 és készpénzben 109980 Ft 

Az egyesület tagsága az ismertetett beszámolókat egy-
behangzóan elfogadta. 
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki egész évben 
elősegítette az egyesület működését. Köszönjük a tá-
mogatásokat, amit az év folyamán kaptunk az egyesü-
let sikeres működéséhez. 
A hivatalos rész végére már tagjaink igen megéheztek, 
és áttértünk a farsangra. Jó jászszokás szerint kocso-
nyával és fánkkal folytattuk a napot, amiről fényképet 
is mellékeltünk. Tagjaink szívesen fogyasztották el a 
helyben főzött remegő kocsonyát és a frissen sütött 
farsangi fánkot.  
Úgy gondoltuk, hogy mindenki jól érezte magát, vár-
ják, hogy visszakapjuk az Idősek Napközi Otthonát és a 
húsvét utáni összejöveteleket. 
Mindenkinek jó egészséget, sikeres nyarat és sok szép 
élményt kívánunk.  
Az adózók 1%-os felajánlását ez évben is szívesen fo-
gadjuk.   

ADÓSZÁMUNK: 18837005-1-16.     
 

Orczi Imréné egy. titk. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

A katonaságtól való leszerelése után 21 évesen került 
az Aranykalász Tsz-be, ahol azonnal bekapcsolódott a 
tűzoltó egyesület életébe. Abban az időben a tsz adta 
a tűzesetekhez vonuló állományt szinte teljes egészé-
ben. Sok előnye volt ennek, mert ez az állomány itt 
volt helyben, így gyorsan rendelkezésre állt a kellő lét-
szám. Oláh Kálmán szakmájából adódóan, elsősorban 
a műszaki, technikai oldalát erősítette az egyesület-
nek. Amikor odakerült, még használták a lóvontatású 
szivattyút, majd sikerült beszerezni egy Robur fecsken-
dőt, aminek a felújításában aktívan kivette a részét. 
A versenyekre az ő irányításával készítették fel a szük-
séges eszközöket. A versenyeken is mindig szakmai 

felügyeletet biztosított a technikai eszközök felett. 
Gépkocsivezetőként és fecskendő kezelőként sok tűz-
esetnél jelen volt, ezek között volt jónéhány komo-
lyabb eset is. Hosszú éveken át volt a parancsnok he-
lyettese. Közösségi ember volt, általában jól érezte 
magát a társaságban, és mindig megtalálta a közös 
hangot a nála sokkal fiatalabbakkal. Az egyesületen 
belül a fiatalok tisztelték, és elismerték szakmai tudá-
sát, tapasztalatát. 
Ahogy egészségi állapota engedte, mindig jelen volt 
taggyűléseinken, kíváncsian figyelte és követte önkén-
tes tűzoltóságunk életét. Hosszantartó, türelemmel 
viselt betegségben 72 évesen elhunyt. Nyugodjál béké-
ben Kálmán, emlékedet megőrizzük! 

Oláh Kálmán emlékére 
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1954. június 25-én szü-
lettem Jászboldogházán 
a tápiói  tanyán.  Édes-
apám Sebestyén Kalocsa 
Sándor tősgyökeres föld-
műves gazdálkodó volt, 
édesanyám Szűcs Teré-
zia pedig Jászladányból 
származik. 
Szüleim harmadik gyer-
mekeként láttam meg a 
napvilágot  két  nővére-
met követően, akik 7-14 

évvel előzték meg születésemet. 
Gyermekkorom az akkori körülményeknek megfelelő 
csintalanságokkal, vidámsággal, néha a nehéz körül-
mények miatt szomorúsággal, szigorral telt.  
Általános iskolámat a tápiói iskolában kezdtem, majd 
két évet a jászkiséri kollégiumban töltöttem, ahol már 
villanylámpa mellett, jobb körülmények között tudtam 
tanulni. 1966-ban kerültem fel Budapestre, ahol felvé-
ve a városi élet ritmusát, végeztem a 8 általánost, 
majd azt követően az Ikarus gyárnak lettem szakmun-
kás tanulója. Ennek elvégzése után szinte rögtön letöl-
töttem katonaéveimet Devecseren. 
1977-ben megnősültem, feleségem Janik Éva Anna. 
Két gyermekünk született Diána és Szandra. 
Közös elhatározás alapján  vállalkozást indítottunk, 
amit a mai napig szívvel-lélekkel bővítünk, fejlesztünk 
lányaink segítségével. A családi vállalkozás főként az 
árnyékolástechnikához  szükséges  műanyag  profilok 
gyártásával foglalkozik. 
Az életünk nem volt mindig egyszerű, a nehézségeket 

leküzdve  mindig 
felülkerekedtünk, 
s  túlléptünk  az 
akkori  rendszer 
korlátain, megfele-
lési  kényszerein, 
annál  is  inkább, 
hiszen  sok  alkal-
mazottért  vállal-
tunk  felelősséget, 
akik  bíztak  ben-
nünk. 
 
Úgy  gondolom, 
hogy  igyekeztem 
úgy  élni,  ahogy 
szüleim tanítottak. 
A  szülőföldhöz 
való  ragaszkodá-
som töretlen volt. 
Tartottam a kap-
csolatot  a  régi 
szomszédokkal, 
ismerősökkel,  ro-
konokkal. Itt emlí-
teném meg a bol-

dogházi búcsúk igazi jász hangulatát, amit szeretett 
keresztapám és keresztanyám, a Konkoly házaspár, Vili 
bácsi és Magdi néni a legnagyobb szeretettel tartottak 
meg, amire még az unokák is emlékezni fognak. 
 
Örömmel veszünk részt az elszármazottak rendezvé-
nyein, ahol minden találkozást az összetartozás, egy-
más szeretetének és megbecsülésének érzése hatja át. 
Köszönjük mindazoknak, akik egész évben tervezgetik, 
szervezgetik ezeket a találkozókat. 
Mindig jó szívvel emlegetjük a gyerekkori és a jelenko-
ri rendezvények emlékeit, szeretettel gondolunk a 
múltra és a jelenre. A fáradságos hétköznapok után 
mindig jó érzés visszatérni, „hazamenni” egy kicsit. 
 

A haza ott van, ahol születtél, ahová szíved mindig 
húz! Ne felejtsd el, hol születtél, nem hátráltat a múlt. 
Őrizd értékét annak, amit tanítottak, légy ember a ne-
héz napokban.  

CIVIL SZERVEZETEK 

Bemutatkozó  Sebestyén Sándor 

BOLDOGBT 

Augusztusi találkozón 2015-ben 
nıvéreimmel, Terikével és Marikával 

Tápiói búcsún feleségemmel, unokámmal  
és Kocsis Imréékkel 

Lányainkkal  és ... 

unokáinkkal 

Sebestyén Sándor 
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Együtt ünnepelni jó 
Decemberben történt… 

2021-ben hagyományteremtő szándékkal először való-
sult meg az adventi karácsonyváró programsorozat 
településünkön Jászboldogháza Községi Önkormányza-
ta, a Faluvédő és Szépítő Egyesület és Szemes 
Csecselics Hajnalka, községünk könyvtárosa szervezé-
sével.  
Ehhez kapcsolódóan 2021-ben elkészült a falu adventi 
koszorúja, és még ebben az évben felépült a falu bet-
leheme, mely - már hagyományként - advent harma-
dik vasárnapjától látható a templomkertben egészen 
január 6-ig, és a téli ünnepek várva várt látványossága 
lett. 
 

Boldogházi lány a Jászság Népi Együttesben 
Amikor elérkezett advent harmadik vasárnapja, a falu 
adventi koszorúján meggyújtottuk az örömet jelképe-
ző rózsaszín gyertyát.  Ezen az estén kivételes élmény-
ben volt részünk, hiszen a már sok értékes díjat el-
nyert - köztük több ízben a Fölszállott a páva tehet-
ségkutató verseny győzteseként is ismert - Jászság Né-
pi Együttes tagjai látogattak el hozzánk, és lenyűgöző 
műsorukkal elkápráztatták a közönséget. Az 1971-ben 
alakult, gazdag kulturális értéket bemutató együttest a 
Zagyva banda nagyszerű muzsikusai kísérték.   

Az előadás számunkra még egy különleges élményt is 
tartogatott, hiszen a kitűnő táncosok között láthattuk 
a boldogházi Kövér Csengét, aki tagja a jelenleg 50 fő 
táncosból álló, kiváló eredményekkel büszkélkedhető 
társulatnak. Csenge a Viganó művészeti iskola korának 
megfelelő csoportjában kezdte a tánctanulást, jelenleg 
a Jászság és a Jászság  utánpótlás csoportban is tán-
col. Óvodás kora óta, immár 14-15 éve foglalkozik a 
néptánccal, melynek szeretete nem véletlen, hiszen 
szülei korábban a Szolnoki Tisza Táncegyü  ttesben tán-
coltak.  
  
A négyhetes adventi időszak végén, december 18-án a 
szeretetet jelképező negyedik gyertyát Orczi Imréné, 
az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesületének titkára gyújtot-
ta meg. A gyertyagyújtást egy kedves műsor előzte 
meg a Polgármesteri Hivatal előtti téren. A Mátyás 
Király Általános Iskola két tehetséges tanulóját hallhat-
tuk. Gajdos Márta karácsonyi verssel, Valcsik Melina 
pedig furulyás összeállítással hozta közelebb az év leg-
szebb ünnepét, a karácsonyt. 

Faluszépítők hírei 

Középen Kövér Csenge 

Tánc közben  

Falu karácsonya 
A Művelődési Házban december 17-én a falu karácso-
nya rendezvényen boldogházi fellépők előadásával 
megvalósított karácsonyi ünnepi műsornak is részesei 
lehettünk. Tisztelettel köszönöm az egyórás ünnepi 
műsor minden kedves szereplőjének fellépését, a 
nagycsoportos óvodások szívet melengető műsorát, az 
első osztályos gyermekek  fantasztikus szereplését, a 
mazsorett csoport elegáns  bemutatóját, a Csillagvirág 
kórus meghitt műsorát és a felkészítő pedagógus mun-
káját. Köszönöm mindannyiuk heteken át tartó fárado-
zását, lelkes készülését, a sok próbát, a sok energiát, 
amit áldoztak arra, hogy minél színvonalasabb műsor-
ral lépjenek fel ezen az estén, hogy együtt hangolód-
junk rá az év legszebb ünnepére.  
A karácsonyi ünnepségen beszédet mondott Koczáné 
dr. Fehérvári Mária, községünk polgármestere, és a 
meghívott vendégek, Pócs János országgyűlési képvi-

selő úr és Borbás Zoltán a Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megyei közgyűlés alelnöke. 
Köszönöm a helyi kézműveseknek, hogy eljöttek, és 
szép munkáikat bemutatták. Sok ember sok munkája 
kellett a rendezvény megvalósításához. Köszönöm fa-
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Szűcs Gergelyné 
Faluvédő és Szépítő Egyesület  

Szűcs Gergelyné 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

 elnöke 

luszépítő társaim munkáját, amiben tudtunk, segítet-
tünk. Köszönjük az Önkéntes Tűzoltó Egyesület áldoza-
tos munkáját, hogy ebben az évben is kivágták a meg-
felelő fenyőfát, amely a falu karácsonyfájaként a Mű-
velődési Ház udvarát díszítette a téli ünnepek alatt. 
Gratulálunk a kolbásztöltő-, a pálinkaverseny, a bejgli-, 
kalács- és kenyérsütő verseny győzteseinek 
A jövőben szeretnénk visszahozni a régi karácsonyi 
ünnepségek hangulatát, és akár szerényebb körülmé-
nyek között, de ünnepváró hangulatban készülni közö-
sen a karácsonyra.  

CIVIL SZERVEZETEK 

Kedves Támogatónk! 
Megkezdődött az adóbevallások  benyújtásának időszaka. 
Bizonyára Ön is minden évben rendelkezik befizetett adójá-
nak 1 %- áról. Ez Önnek plusz kiadást nem jelent,mivel a 
munkáltatójuk által levont, és befizetett adó 1 %-át az adó-
hatóság megküldi az Ön által támogatott alapítványnak. 
Községünkben A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZ-
NÚ ALAPÍTVÁNY  a legújabb jogszabályok szerint is megfe-
lel a törvény által előírtaknak. 

 Alapítványunk 2023-ban is szeretné folytatni támogató 
munkáját. 

Fő feladatunk továbbra is, hogy iskolánk gyermekei számá-
ra is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, mellyel 
személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük. 
Ezért: 
- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat,  

a sportolókat, a tehetséges gyermekeket. 
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költsége-

it. 
- Szükség szerint biztosítjuk a  tanévvégi jutalomkönyveket. 
- Támogatjuk a sportszerek pótlását. 
- Minden tanév végén átadjuk a Bódi Margit és a dr. Pap Béla-

díjat. 
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, 

pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket. 
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis és bölcsis játékcsomagot. 
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást nyúj-

tunk. 
 

Ezúton kéri, és előre is köszöni az Ön  
és családtagjai személyes támogatását: 

A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

Számlaszámunk: 69500194-10400250  

Takarékszövetkezetben 

Adószámunk: 19220794-1-16 

ADÓ 1 % 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület főbb célja, hogy segítse a 
település építészeti, környezeti és természeti értékeinek 
megőrzését, korszerű, esztétikus fejlesztését, szépítését, 
ápolja a lakóhely hagyományait. Emlékhelyek létrehozásá-
val, új közösségi hagyományok megteremtésével, kulturális 
tevékenységgel, szép, rendezett környezet fenntartásával, 
erősítse a lakosság szeretetét, ragaszkodását szülőhelye és 
otthont adó környezete iránt. Szeretnénk, ha a felnövő 
fiatalság többsége, gyermekeink, unokáink is itt alapítaná-
nak családot, és népesítenék be szeretett kis falunkat, és az 
ideköltözők is otthonra találnának. 

Tisztelt Adófizető! 

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, 
hogy személyi jövedelemadójának  

1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 
tevékenységét támogatná. Tisztelettel köszönjük előző 
évi felajánlását, mellyel segítette terveink megvalósítá-
sát.  

Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület oldalán is megtalál a következő: 

 A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egyesület 
Jászboldogháza 

 A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16 
 Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el 

rendelkező nyilatkozatát a NAV részére. 

Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen 
támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha tehe-
ti nagyobb) összeggel, ezt megteheti a Jászboldogházi Fa-
luvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeg-
gel. 

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591  

Támogatását előre is köszönjük! 
Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület 



 14 
Boldogházi Hírek 2023. MÁRCIUS CIVIL SZERVEZETEK 

2022 decemberében immár máso-
dik alkalommal került lebonyolítás-
ra Jászboldogházán az „Adventi 
világító ablakok” játék a Könyvtár, 
a Faluvédő és Szépítő Egyesület, és 
a helyi Önkormányzat közös szer-
vezésében. A játékban 24 díszítő 
vett részt, akiknek az ablakait de-
cember 1. és 24. között csodálhat-
tuk meg napról napra. Ha lehet 
ilyet mondani, a díszítők még pro-
fibbak lettek az előző évhez képest, 
gyönyörű alkotások születtek. Az 
ablakok különböző kézműves tech-
nikával készültek, valaki fújt, valaki 
festett, valaki hosszú órákon át 
vagdosta ki papírból a dekorációt. 
Szavazni a legszebb ablakra decem-
ber 30-án éjfélig lehetett; majd-
nem 2000 szavazat érkezett össze-
sen a megadott határidőig.  Szoros 
volt a verseny, többször is megfor-
dult az első és második hely sorsa, 
míg végül 367 szavazattal a 16-os, 
Farkasné Szabó Mária által díszített 
angyalkás ablak lett a nyertes. 
Az ablakot keresők között még szo-
rosabb volt a verseny, mint tavaly. 
Idén is 20- an küldtek be legalább 

egyszer ablakot, de míg tavaly 4-en 
voltak a legkitartóbbak, akik min-
dennap elmentek ablakot keresni, 
idén már 11-en töltöttek fel képet 
mind a 24 ablakról. A legkitartób-
bak sorsoláson vettek részt, ahol a 

szerencse ezúttal Kövér Bettinának 
kedvezett. 
A nyereményeket a Jászboldogháza 
Községi Önkormányzat biztosította 
a játékhoz. 
Reményeink szerint 2023 decem-
berében ismét várjuk a lelkes díszí-
tőket és keresőket, hisz mint tud-
juk, nem csak a nyeremény a fon-
tos, hanem a játék öröme, a csodás 
ablakok, az adventi hangulat és 
vendégvárás mind- mind a része 
ennek a játéknak! 

Szemes- Csecselics Hajnalka 

Hírek a tűzoltók életéből 

2023-as év eleje szerencsére eseménymentesen telt, 
de nem munka nélkül. Szertárunkban folyt a munka. 
Csiszoltuk, zsírtalanítottuk, alapoztuk és több rétegben 
lefestettük a Csepel gépjárműfecskendőnk tartályát. A 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével pályázatot 
ír ki minden évben, és ezen pályáztunk mi is. Sikerült, 
és ezen pályázaton nyert klímáinkat be is üzemeltük, 
amit az eddig fűtetlen szerállásokban helyeztünk el. 
Lassan elérkezik az adók 1% leadási ideje. Az adó 1%-t 

éves orvosi vizsgálatra, műszakiztatásra, kötelező biz-
tosításra, szakfelszerelések kötelező karbantartására, 
bevizsgálására fogjuk költeni, mert minden évben 
több százezres kiadás szokott lenni, és ezek nélkül 
nem működik az egyesületünk. 

Adószámunk: 18838439-1-16 

Köszönjük. 
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!” 

Készítette: Szendrei Péter 

Lassan az újonnan csatlakozott tag-
jainknak – akik már önállóan újabb 
csoportokban tudnak dolgozni – is 
elkészülnek a Polgárőr igazolvá-
nyok, amit többen már kézbe is 
vettek. 
Továbbra is igyekszünk a falu biz-
tonságát szolgálni az éjszakai jár-
őrözéssel, a reggeli órákban az is-
kolások biztonságos átkelésével. 
Napközben is sok munkánk akad, 
az illegális hulladéklerakók, szeme-

tet szétdobáló emberek miatt a 
szelektív gyűjtők körül. 
A rendőrségnek is be szoktunk se-
gíteni, például az erdők védelmé-
ben. Volt már rá példa, hogy a 
rendőri intézkedést is kellett támo-
gatni, vagy épp a forgalmat irányí-
tani.  
Várjuk a tavaszt, hogy tudjunk a 
községben ismét közös programot 
szervezni. 

Polgárőr Egyesület  

Adventi világító ablakok Jászboldogházán 

Kövér Bettina  

Farkasné Szabó Mária 

Ficzere József 
elnök 
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 Mivel az elmúlt időszak nagyon csendes volt, ezért 
nem az általam megélt eseményeket adom az olvasók 
tudtára, hanem az ismereteimbe jutott eseményeket, 
melyek hagyományőrzéssel, a Jászkunság  életével, a 
jelenkor eseményeibe enged betekinteni napjainkban.  
� Ilyen múltidőző beszélgetés volt december 13-
án a Duna Tv Retikül műsorában. A műsorvezető 
Díóssy Klárának olyan beszélgető partnerei voltak, 
mint Zsikó Zsuzsanna népdalénekes, Péterbence Anikó 
néprajzkutató, Birínyi József népzenekutató és Hortiné 
dr. Bathó Edit néprajzkutató, a Jász Múzeum igazgató-
ja.  
A beszélgetés témája „ Luca-napi babonák, népszoká-
sok és hiedelmek a köztudatban.” A jelenlegi Gergely 
naptár bevezetése (1582) előtt december 13. volt a 
legrövidebb nap, és a karácsony előtt ugyanúgy 12 
nappal volt, mint napjainkban. A köztudatban két Lucia 
létezik. Az egyik egy jóságos fiatal lány, aki beteg édes-
anyját egy zarándokhelyre vitte, és teljesen meggyó-
gyult. Ezért hálából szüzességi fogadalmat tett, és a 
közelgő esküvőjétől is visszalépett. A vőlegénye ezért 
bíróság elé hurcolta, ahol bűnösnek találták, megkí-
nozták, majd kegyelemdöféssel megölték. Ez a hiede-
lem inkább Nyugat- és Észak Európában van elterjed-
ve. A másik Lucia a boszorkányos, akinek napját go-
noszjáró napnak is nevezik. Ezen a bizonyos napon 
boszorkányok és varázserejű személyek jelennek meg, 
akik elől az embereknek el kell rejtőzni. Sok hagyo-
mány kötődik a Luca-naphoz, de a legismertebb a Luca 
székének elkészítése.  
Ezen a napon kezdik a szék készítését, és olyan ütem-
ben kell készíteni, hogy a munka kitartson karácsonyig. 
Ezért van az a népi mondás, hogy „Lassan készül, mint 
a Luca széke.”. A szék készítéséhez 9 fajta fát kell hasz-
nálni, és szöget vagy vasdarabot nem szabad tartal-
maznia. A széknek olyan erősnek kell lenni, hogy egy 
felnőtt ember testsúlyát meg tudja tartani. Az elké-
szült széket december 24-én az éjféli misére beviszik a 
kabátjuk alatt elrejtve, és ráállva meglátják a boszorká-
nyokat. Ezután az embereknek el kell menekülniük, 
hogy a boszorkányok szét ne tépjék őket. A menekülők 
zsebükben mákot vittek, ezt  menekülés közben kiszór-
ták a zsebükből. A boszorkányoknak a mákszemeket 
fel kellett szedni, és így a fiatalok el tudtak menekülni. 
A Luca széket otthon tűzre vetették, és ez a boszorkák 
végét is jelentette.  
A beszélgetés résztvevői több néphagyományt is fel-
idéztek, mert az ország különböző részein végeztek 
kutatásokat. Ilyen a Luca-napi jóslás, amit fiatal lányok 
végeztek.  A hagyomány szerint 12 férfi nevet írtak 12 
papírra, és minden nap egy papírt a tűzbe vetettek, és 
az utolsó papíron szerepelt a vőlegény neve.  De ilyen 
volt a gombócfőzés is. A lányok 12 férfi nevet írtak 12 
darab papírra, és azt a gombóc közepébe helyezték, 
majd főzték a gombócokat, és az első, amelyik feljött a 
víz színére, azt kellett kivenni, és az lett a vőlegény.   
A Luca Kalendárium is elterjedt volt, mert december 
13. időjósló nap is volt. Ettől a naptól karácsonyig fi-
gyelték az időjárást, és minden következő nap az eljö-
vendő év egy-egy hónapjára adott útmutatást.   
Az időjárás előrejelzésének voltak más módszerei is. A 

vöröshagymát 12 felé vágták, megsózták, és amelyik 
szeleten a só elolvadt, az esős hónapnak számított.  
A Luca-búza is egy előrejelzés volt. Luca napján egy 
tálba búzaszemeket helyeztek, és ha karácsonyig kikel-
tek, akkor jó termés volt várható, a lány is férjhez me-
hetett, és a háziállatok is egészségesek maradtak. A 
kikelt búzák közé gyertyát helyeztek, és karácsonyi 
dísznek is használták.  
Nagyon sok szokás elhangzott a beszélgetésben, ilyen 
volt a Luca-pogácsa. A kész pogácsába madártollat 
szúrtak, és ha a toll sütés közben megperzselődött, 
akkor ott haláleset volt várható. A pogácsával kapcso-
latban, egy pogácsába  pénzérmét tettek, és aki azt 
kiharapta, az meggazdagodott. Sok népszokás elhang-
zott még a műsorban, de ezek a szokások tájegységen-
ként változtak, ez csak egy kis része az Európában ki-
alakult népszokásoknak. 
�    A kapitányok közül egy nagykun kapitányt mutatott 
be az M5-ös Tv csatorna január 20-án a Librettó műso-
rában. Név szerint Győrfi Lajost, akit 2021 szeptembe-
rében avattak kapitánnyá Berekfürdőn. A televízió 
nem a kapitányi munkásságát mutatta be, hanem a 
polgári foglalkozását. Győrfi Lajos a Magyar Örökség 
díjas szobrászművész abból az alkalomból került a te-
levízió műsorába, hogy Kölcsey Ferencről készít szob-
rot, melyet Romániában, Szatmár megye egyik telepü-
lésén Nagykárolyban fognak felállítani.  Ez abból az 
alkalomból időszerű, hogy 200 évvel ezelőtt írta meg 
Kölcsey Ferenc a Himnuszunkat. A szobor felavatására 
április hónapban, a magyar költészet napján kerül sor.  
Kölcsey kötődése Nagykárolyhoz onnan ered, hogy 
fiatal korában ott a jegyzői pozíciót töltötte be. A 
nagykárolyiaknak már korábban is volt Kölcsey-
szobruk, de azt az 1930-as években eltüntették, és 
most kerül pótlásra.  Győrfi Lajos megmutatta a szobor 
előtervét, elmondta, hogy a szobor bronzból fog ké-
szülni. A szobor tervezésénél a helyszínt - ahová a szo-
bor elhelyezésre kerül - többször is megtekintette, 
hogy a szobor összhangban legyen a környezettel. A 
szobor talapzatának egyik oldalán a megzenésített 
Himnusz egy kottasora lesz feltüntetve Erkel Ferenc 
aláírásával. Győrfi Lajos munkásságáról még annyit, 
hogy mintegy 300 köztéri szobra van felállítva, ami az 
ő keze munkája. Szobrai megtalálhatók Európa több 
országában, de van szobra az Amerikai Egyesült Álla-
mokban és Japánban is. A további munkájához sok 
sikert kívánok neki. 
�     A következő rendezvény, amiről internetes hírt 
kaptam, Fábián-Rigó Attila beszámolója a 2022 decem-
berében Szentpéterváron az Ermitázs Múzeumban 
megnyílt kiállításról. A kiállítás témája az „Alán-jász 
kincsek”. Ugyanis a jászok és az alánok egy népcsoport 
voltak, melyek rokonságban voltak az oszétokkal. Ezek-
nek a nemzetségeknek az őshazájuk a Kaukázuson túli 
területen volt, valószínű, hogy az Ermitázs dolgozóit ez 
inspirálta arra, hogy egy kiállítás keretein belül, bemu-
tassák ennek a nemzetnek az ottani értékeiket. A be-
mutatott műtárgyak négy teremben vannak elhelyez-
ve, és időrendi sorrendben vannak bemutatva.  Az első 
teremben a korai alán korszakból való műtárgyakat 
mutatja be az V. századig, főként az ókori ékszerészek 
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alkotásait. A második terem Alánia történetének a  VI-
IX. századáról szól, amikor az alánok elfoglalták a Kau-
kázus hegység hegyszorosait.  A kiállításnak ez a része 
az alán katonák által használt fegyvereket, lószerszá-
mokat, arany és ezüst övvereteket mutatta be. A kiállí-
tás harmadik terme a X-XIII. század kulturáját és művé-
szetét mutatja be.  A 900-as években az alánok felvet-
ték a kereszténységet, és csatlakoztak a keresztény 
államok családjához. A városi élet, a kultúra és a mű-
vészet ekkor érte el csúcspontját.  Itt kerülnek bemu-
tatásra az építészet, a templomi falfestmények töre-
dékei, a keresztény istentisztelet során használt kegy-
tárgyak. Az alán művészet fejlődésének csúcspontját 
az itt bemutatott ékszerek jelentik, de a fegyverek és a 
ruházat is bemutatásra kerül. Ebben a teremben ér 
véget az alánok és a Magyar Királyság területére ván-
dorolt jászok közös történetének bemutatása. A kiállí-
tás utolsó terme a XIV. századtól a XX.  század elejéig 
terjedő időszakot mutatja be. A pusztító hadjáratok 
ebben az időben letörölték az Alán Királyságot a tér-
képről. A lakosság a hegyekben keresett menedéket, 
és ennek az időszaknak a leletei vannak bemutatva. Az 
időszaki kiállítás 2023 áprilisáig van nyitva. Ezzel a le-
irattal azt akartam közölni, hogy az őseinkről, az alá-
nokról is van megemlékezés. 
�    A Jászkapitányok  Tanácsa ülésezett február 16-án 
a Jász Múzeumban. Az ülés levezető elnöke a hagyo-
mányoknak megfelelően a regnáló jászkapitány, 
Szöllősi Sándor volt. Az ülésen részt vett Hortiné dr. 
Bathó Edit is mint a jászkapitányok mentora. Mi, kapi-
tányok szép számmal voltunk jelen, többeket a felesé-
geik is elkísértek.    

Az ülés első részében Szöllősi Sándor ismertette az 
eddigi tevékenységét, majd vázolta a következő idő-
szak  feladatait. A következő ülésünk a Jászkun Kapitá-
nyok Tanácsának ülése lesz április 23-án Jánoshidán a 
Premontrei rendházban. Azon a három kerület kapitá-
nyai lesznek jelen. Ezt követően a Jász Világtalálkozó-
ról számolt be Bollók György Jászdózsa korábbi jászka-
pitánya és felesége. Az időpont adott, június 30. és 
július 2. Az előkészületekkel  vannak gondok, de bíznak 
benne, hogy megoldják, úgy anyagilag, mint szervezé-
sileg.  Jelenleg még a jászkapitány jelöltük neve nincs 
nyilvánosságra hozva, az előző kapitány nem vállalja 
újra ezt a tisztséget.   
Szó volt még a Kunok Napjáról, melyet az utóbbi évek-
ben rendszeresen megtartanak, melyen mi, jászkapitá-
nyok is részt szoktunk venni. Ez a nap már biztos, hogy 
augusztus 19-én lesz megtartva Szankon. Tájékozta-
tást kaptunk arról is, hogy a kiskunkapitány avatást, 
melyet a múlt évre ígértek, szeptember első hétvégé-
jén fogják megtartani Helvécián.  Az utóbbi időben 
egyre többször felvetődik a házi pénztár létrehozása, 
részünkről megállapodás történt, de hogy a másik két 
kerület- a kiskunok és a nagykunok-, hogyan fognak 
ehhez viszonyulni, az a jövő titka.  
Szó volt még a tavaszi hadjárat szervezéséről és annak 
fiatalításáról is. Szervezés alatt van  a jászkapitányok 
részéről egy erdélyi út megszervezése. Már több éve a 
környező országok magyarlakta területére évente egy 
utat szerveznek, és most Erdély van tervben. (Én eze-
ken nem szoktam részt venni.) Ezek voltak röviden a 
témái a jászkapitányok tavaszi tanács-
kozásának. 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Nagy Albert 
jászkapitány  

CIVIL SZERVEZETEK 

Bölcsődei összefoglaló 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a hosszú téliszünet után 
vidáman érkeztek reggel a gyerekek a bölcsődébe. 
Annak is örültünk, hogy az elmúlt hónapokban alig volt 
hiányzás. 

A január 6 fővel indult. Februárban érkezett hozzánk 
egy új kisgyermek. Márciusban, mivel minden gyer-
mek betölti a 2 éves kort, ezért fel tudtuk venni a nyol-
cadik gyermeket is, így maximális kihasználtsága lesz a 
mini bölcsődénknek. 
Január 20-án, a magyar kultúra napján a Csibe csoport 
is ellátogatott a helyi könyvtárba.  
A legkisebbeknek is nagy élmény volt a mesevetítés. 
Szívesen nézegették a szebbnél szebb könyveket. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni Szemes-Csecselics 
Hajnalkának a kedves fogadtatást és az ajándékokat. 
A Mesevár Óvoda és Bölcsődében február 17-én került 
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Biatorbágyon jártunk… 
Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a 
környezeti nevelés. A kerti munkálatok fejlesztik a 
gyermek önállóságát, kötelezettségek vállalására és 
teljesítésére való ösztönzését. Rendszerességre nevel, 
ráirányítja a gyermekek figyelmét a kertben zajló vál-
tozásokra, formálja a személyiségüket. 
Az ötletgazda, Sári Kovács Szilvia karcagi alpolgármes-
ter 2012-ben hirdette meg városában ezt a versenyt, 
amely azóta országos mozgalommá vált, nagy népsze-
rűségnek örvend faluban és a nagyvárosokban egy-
aránt. 2022-ben óvodánk is részt vett a legszebb kony-
hakertek” versenyében, s mint Zöld óvoda nagyon fon-
tosnak tartjuk a már kora gyermekkorban megalapoz-
ható környezettudatos magatartás formálását, a kö-
zösségi, egészséges életvitelre a fenntartható fejlődés-
re nevelést. 
2022 tavaszán beadtuk a pályázatot a legszebb kony-
hakertek – Magyarország legszebb konyhakertjeire. 
Bejárásra is sor került a nyáron, hiszen a kertet ellen-
őrizték, megnézték a 
zsűritagok. Ezután a he-
lyi eredmény 2022. au-
gusztus 20-án került 
kihirdetésre a Tájház-
ban, és közösségi kate-
góriában I. helyezésben 
részesültünk. Ezután 
2022. november 29-én 
Biatorbágyon vettünk 
részt, ahol Országos Díj-
ra jelölték az intézmé-
nyünket, az ünnepségen 
közösségi kategóriában 
országos elismerésben 
részesültünk, és ünne-
pélyes keretek között 
oklevelet vehettünk át. 
Hálásan köszönjük fenn-
tartónknak, a Jászbol-
dogháza Községi Önkor-
mányzatnak, hogy lehe-

tővé tették utazásunkat a helyszínre. 
A kiskertünket végig figyelemmel kísérjük, ültetéstől a 
betakarításig. Együtt kapáljuk a gyerekekkel, és locsol-
juk a kis ágyásainkat, az esővízgyűjtőben összegyűjtött 
vízzel is locsoljuk a földet. Valamint az ablakpárkányra 
elhelyezett muskátlikat is ebből az összegyűjtött eső-
vízből locsoljuk. A gyógynövényeinket kiszárítjuk, majd 
teaként fogyasztják el a gyerekek. A kiskertünkben 
megtermelt javakat – hagyma, répa, zöldség, borsó 
karalábé, paradicsom stb. - közösen szüreteljük le a 
gyerekekkel, és fogyasztják el a tízórai, uzsonna mellé. 
A tápanyag utánpótlás szerves hulladékkal a komposz-
tálóból történik, és így fogjuk tenni kora tavasszal is a 
lelkes apukák segítségével. A kertészkedés gyermek-
korban igen érdekes, egészséges és közösségi tevé-
kenység, mely során rengeteget tanulhatnak. Minden-
ki egy kicsit hozzátesz a kiskert műveléséhez, és csodá-
kat tudunk művelni! 

Baranyi Béláné óvodapedagógus 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

EREDMÉNYEINK 

megrendezésre a farsangi bál. Mindenki izgatottan várta ezt a napot, 
amit kéthetes készülődés, hangolódás előzött meg. A kisgyermekek és a 
felnőttek is jelmezbe öltöztek. Már kora reggeltől indult a zene és a tánc. 
Reggeli után pedig az óvodásokkal együtt megnézhettük az óvó nénik és 
dajka nénik vidám meseelőadását. A délelőtt többi részét minden csoport 
külön tartotta. A konyhás néniktől fánkot és mézes teát, az OSZSZ-től pe-
dig gyümölcsöket, gyümölcslevet és tejszeletet kaptak a gyerekek. 
Mindennek nagyon örültünk.  
Köszönjük, hogy hozzájárultak a fergeteges farsangi hangulathoz! 
Reméljük, hogy sikerült elűzni a telet, és mihamarabb elérkezik hozzánk a 
tavasz. Addig is készülünk az elkövetkezendő ünnepekre és az új kisgyer-
mek fogadására. 
Mindenkinek jó egészséget és vidám napokat kívánunk! 

 Szijártó Edina 
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Az óvodánk Tehetségműhelyébe járó gyermekekkel 
(Bozsik Zita, Donkó Péter, Laki Máté Mátyás, Sallai Jáz-
min, Szőrös Dorina, Szűcs Bianka, Valcsik Regina; a 8. 
tag Papp Dóra Hanna sajnos beteg volt, amikor a közös 
mű készült) indultunk „A Mikulás titokzatos élete – 
Csodák Szent Miklós életéből” alkotói pályázaton, me-
lyet a Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei 
Gyűjtemény hirdetett meg 3-18 év közötti gyermekek 
és fiatalok számára. Több mint 500 alkotás készült, s 
nagy örömünkre az óvodások korosztályában díjazot-
tak lettünk egy balassagyarmati és egy bátonyterenyei 
óvoda mellett! (Konkrétan 1.-2.-3. helyezetteket nem 
neveztek meg.) A zsűrit az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola két vizuális kultúra és nevelés tanára, Pázmány 
Karolina Ágnes és Wiedermann Katalin, valamint 
Kesserű Andrea jelmeztervező iparművész alkotta. Az 
eredményt kihirdette és a kiállítást megnyitotta Koncz 
Kinga, a Gyűjtemény igazgatója és Marton Zsolt me-
gyéspüspök, melyre 2022. december 16-án került sor. 
Az alkotás témája Miklós püspök legendás életének 
felidézése mellett olyan mai élethelyzet is lehetett, 
melyben szükség lenne a segítségére és csodatévő ere-
jére.  

Ebből kifolyólag olyan sugallatom támadt, hogy a 
szomszédos Ukrajnában dúló háború legyen a kiindu-
lópontunk. A téma érzékeny, hiszen óvodás gyerme-
kekről van szó, de úgy gondolom, hogy az ő szintjükön 
is lehet, sőt! szükséges erről beszélni, hiszen nekem is 
elmondták az alkotást megelőző beszélgetésen, hogy 
pl. „Anya mindig nézi a híradóban a háborút!”, vagyis 
az ő kis mindennapjaikba is begyűrűzött a harcok léte. 
Hála az égnek, hogy saját bőrükön nem kell megta-
pasztalniuk. Tehát mi Szent Miklósnak abban kértük a 

segítségét, hogy járjon közbe a béke megvalósulásáért. 
A 7 gyermek külön-külön készítette el a rajzát, melyből 
egy ún. leporelló lett összeragasztva, kollázs elemek-
kel. A színes ceruza és a zsírkréta mellett színes gyap-
jút is felhasználtunk az alkotásunkhoz, melyhez egy 
levelet is mellékeltem, amit meglepetésemre kiragasz-
tottak a művünk mellé a kiállítótérben. 
A megnyitó után lehetőség adódott a zsűri két tagjával 
beszélgetni, akik megemlítették, hogy mely alkotói 
megoldásaink nyerték el a legjobban a tetszésüket, 
ami nagy elismerést jelent számunkra. Egyrészt azért 
is, mert Pázmány Ágnes kutatási területe az óvodásko-
rú gyermekek személyiségfejlesztése komplex képző-
művészeti alkotások bevonásával, emellett a keresz-
tény ünnepek és szimbólumok. 
Hálás köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, 
hogy támogatták elutazásunkat, és Joó- Kovács Balázs-
nak, hogy vállalta a sofőr szerepét, így részt tudtunk 
venni a megnyitón. Köszönjük a két anyukának 
(Szőrösné Csík Szandra és Palcsó Szilvia), hogy gyerme-
keiket elkísérték Baranyi Béláné intézményvezetővel 
és velem együtt, így méltó módon képviselhettük a 
tehetségműhelyünket, a Jászboldogházai Mesevár 
Óvodát és Bölcsődét, valamint Jászboldogházát. Be-
szélgetésünk során a püspök úr is elismeréssel adózott 
kis falunknak, értékelte, hogy ilyen messziről utaztunk 
el, és személyes jelenlétünkkel megtiszteltük a kiállítás 
megnyitót. Az alkotásokból készült kamarakiállítást 
2023. február 5- ig tekinthették meg az érdeklődők a 
Váci Egyházmegyei Gyűjteményben. 
A pályázat lényege Szent Miklós csodáiról szólt. Úgy 
hiszem, hogy ebből a csodából mi is részesültünk azál-
tal, hogy figyelemre méltónak találták a munkánkat. 

Berkó-Fejes Györgyi  
óvodapedagógus 

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

szívesen megosztanának.  Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Vácon jártunk… 
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Óvodai eseményeink 

Itt a farsang, áll a bál… 
A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig más megfo-
galmazás szerint a másnapi hamvazószerdáig, a nagy-
böjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományo-
san a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepé-
lyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a ke-
resztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá je-
lentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyo-
mányokra épül. A farsang csúcspontja a karnevál, ha-
gyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a far-
sangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három 
nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbú-
csúztató is.  
Ezt megelőző farsangi projekthetünkben már feldíszí-
tettük a termeket, verseket, dalokat, mondókákat-

énekeket tanultunk. Sokat barkácsoltunk, vizuális te-
vékenységek során festettünk, színeztünk. Elérkezett a 
várva várt farsangi bál! Február 17-én tartottuk intéz-
ményünkben a farsangot. Reggel megtelt hercegnők-
kel, pókemberekkel, harcosokkal és egyéb mesehősök-
kel az óvoda.  Délelőttünk folyamán „ A mumus” című 
meseelőadást nézhették meg a gyerekek az óvó nénik, 
dajka nénik színes előadásában. A tornateremben már 
előre berendezésre kerültek a díszletek. A gyerekek-
nek nagyon tetszett a meseelőadás, a végén őket is 
bevontuk az éneklésbe. A kicsik és nagyok csoportja 
ezután külön teremben kezdte az ünneplést. A gyere-
kek sok-sok verssel és énekkel kergették el a telet. Ed-
dig tanult farsangi énekek, versek, mondókák, közös 
előadására került sor. 
Természetesen minden jelmez csodálatos volt, a gye-
rekek nagy élvezettel mutatták be ezeket. A bemutat-
kozásért a jelmezbemutatásért, felvonulásért kaptak 

A magyar kultúra napja  
Hagyományaink közé tartozik, hogy minden évben ja-
nuár 22-én megünnepeljük a magyar kultúra napját. A 
gyermekek számára legkönnyebben a játékokon, a me-
séken, verseken dalos játékokon keresztül közvetíthet-
jük kultúránkat, hagyományainkat. Az igazi értékeket 
nem szabad elfelejteni, elveszni hagyni. Minél több 
verset, mesét, mondókát, éneket ismertetünk meg az 
óvodásokkal, minél szélesebb körben nyitogatjuk szár-
nyaikat. 
Intézményünk gyermekei ellátogattak a helyi könyvtár-
ba. Projektoron megnézhettük a Kormos mesékből A 
fecske meg a szalmaszál című mesét, amit mindenki 
érdeklődéssel nézett végig. Ezután könyveket nézeget-
tünk, meséltünk a gyerekeknek, és amelyik könyv meg-
tetszett, azt kikölcsönöztük, így az óvodában tovább 
mesélhettünk a gyerekeknek, és nézegethették a ké-
peskönyveket. Búcsúzáskor kaptak a gyerekek ajándé-
kot, egy szép könyvjelzőt. Hálásan köszönjük Szemes-
Csecselics Hajnalkának a szeretetteljes fogadtatást. Úgy 
gondoljuk, hogy tartalmas délelőttön vehettünk részt, 
ezzel is ápolva hagyományainkat, és megerősítve a 
gyermekekben a magyar kultúra értékei iránti tisztele-
tet. Élménydús, színes programokkal zártuk a hetet. 

Macis szépségek 

Vidám vetélkedő a Maci csoportban 



 20 
Boldogházi Hírek 2023. MÁRCIUS MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

ajándékot a gyerekek, valamint a délelőtt folyamán 
sok-sok gyümölccsel voltak kínálva a gyerekek az Óvo-
dai Szülői Szervezet jóvoltából. A konyhás nénik finom 
teát és fánkot sütöttek a gyerekeknek, volt fánkevő 
verseny, teaivó verseny és különféle ügyességi játé-
kok. Székfoglaló, sorversenyek, váltóversenyek, ping-
ponglabda fújás, kooperációs ernyővel való játék, sep-
rűadogatás zenére, „találj bele a fánk közepébe” bab-
zsákkal játékokat játszottunk. 

 A farsangi bál a tánccal teljesedett ki. Az ebéddel ért 
véget a vidám délelőtt, ahol reméljük, hogy mindenki 
jól érezte magát, és élményekkel telve tért haza, hi-
szen tartalmas, maradandó élményt nyújtó farsangi 
mulatságot töltöttünk együtt, melyet mosolygós, vi-
dám arcok igazoltak.   

Baranyi Béláné  
óvodapedagógus  

Szuperhősök 

Hangszerekkel, hangos énekszóval elkergettük a telet 

Ügyességi játékok Pingponglabda fújása 

Seprűtáncoltatás 
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Iskolai események 
Közlekedj biztonságosan! 
Szimba intézményi pályázat 2022 
A Generali Biztosító minden évben közzé teszi a 
„Közlekedj biztonságosan!” intézményi pályázatot, 
amire iskolánk módszeresen pályázik több-kevesebb 
sikerrel. 
Legutóbb beadott jelentkezésünket nagy örömünkre, 
pozitív elbírálásban részesítették, nyertünk!!!!! 
A pályázat célja, hogy a gyerekek részére koruknak 
megfelelő olyan eszköz- és oktatási csomagot biztosít-
sanak, amelynek köszönhetően játékos formában 
megismerkedhetnek a közlekedés szabályaival és ezzel 
párhuzamosan a biztonságos közúti közlekedéssel. 
Az elnyert általános iskolai kategória egy 75.000 Ft 
értékű eszközcsomagot jelent számunkra, ami 4 db 
rollert és a hozzá tartozó oktatási segédanyagot tartal-
maz. Ezen eszközök kiszállítására 2023 márciusáig kap-
tunk ígéretet a biztosító alapítványától. 

Ragyogó mosoly, ragyogó jövő! 
Iskolánk sikeresen regisztrált a „Ragyogó mosoly, ra-
gyogó jövő” online egészségnevelő programra, amely 
6-8 éves iskolás gyermekeknek szól. Ez lehetőséget 
biztosít az egészséges táplálkozás és a szájápolás té-
makörben bővíteni a csemeték tudását. 
Az első fordulón már túl is jutottak az első és második 
osztályos tanulók. A pályázatban lévő ügyes és aktív 
munkájukért 1-1 minőségi fogkefét és fogkrémet kap-
tak a gyerekek ajándékba. 

Mikulás kupa 
Hagyományainkhoz híven került megrendezésre isko-
lánkban a labdarúgó Mikulás kupa. 
Évről évre a fiúk és a lányok ebben a sportágban mérik 
össze tudásukat osztályonként. 
Minden tisztelet a gyerekeké (alsó és felső egyaránt), 
akik sportszerűségből jelesre vizsgáztak, így ennek kö-
szönhetően sérülés nélkül ért véget a torna.  
 Gratulálunk minden csapatnak! 

Mézeskalács készítés 
A gyerekek nagyon szeretik a mézeskalácsot, a kará-
csonyi készülődést, a családdal vagy a barátokkal közö-
sen végezhető tevékenységeket. Így az első osztály is 
kipróbálta, hogyan kell mézeskalácsot készíteni. A he-
lyi nyugdíjas klubban szokta Csecselics Hajnalka tartani 
a mézes szakkört, így adódott a lehetőség, hogy ott 
sütkérezzünk. Az ügyes kis kezek kevertek, kavartak, 
gyúrtak, nyújtottak, formáztak, díszítettek, s persze 
végül meg is kóstoltuk, amit alkottunk. Az egyik kis 
tanulónk, Izabella mondása szerint: - Ez egy nagyon 
finom nap volt! Köszönjük szépen Hajninak a sok segít-
séget a sütkérezésben! 

A kicsik ünnepe 
December 6-án volt a 0-3 éves apróságok Mikulás ün-
nepsége, ahol az 1. osztály szerepelt. A Mikulás meg-
érkezése után a gyerekek téli és Mikulásról szóló ver-
seket adtak elő, majd Rudolf szarvas kedvenc zenéjére 
táncoltak is egyet. A műsor után pedig az elsősökhöz is 
eljött a Mikulás, hogy megajándékozza a gyerekeket. 
Rendhagyó énekóra az elsősöknél 

December 8-án eljöttek hozzánk a helyi énekkar tagjai, 
akikkel közösen egy rendhagyó énekórát sikerült meg-
alkotni. Téli, Mikulás és karácsonyi dalokat énekeltek 
nekünk, s amit ismertünk, abba mi is bekapcsolód-
tunk. Majd a hangszerek bemutatása következett. 
Szintetizátor, mandolin, citerák és különféle csengők, 
csörgők színesítették az élményt. Ezután a kis elsősök 
versekkel, tánccal és az általuk készített karácsonyi 
képeslapokkal köszönték meg a szép előadást. A kicsik 
is kaptak Mikulást és szaloncukrot. Az önkormányzat 
meleg teával és pogácsával látott vendégül minden 
jelenlevőt. Alig fértünk el az osztályteremben - és biz-
tos emiatt is - nagyon családias, meghitt, igazi szívet-
lelket melengető jóérzés volt ez mindenki számára. 
Tavasszal visszavárjuk az énekkart nagy szeretettel az 
iskolánkba egy újabb „örömünnepre”! 

Bozsik foci 
A téli időszakban sem pihentek focistáink. Sikerrel tér-
tek haza 7-8. osztályos labdarúgóink Jászszentand-
rásról. 
A négy csapatos tornán egy vereséggel, egy döntetlen-
nel és egy győzelemmel az előkelő 2. helyet szerezték 
meg nagy küzdelemben. 
Csapattagok: 
Endrődi Máté, Erdei Alex, Kisbalázs Bence, Mukri Za-
lán, Oláh Levente, Tóth Lili, Varga Szabolcs 
Jászalsószentgyörgyre látogattunk 1-2. osztályos csa-
patunkkal. 
A gólokban gazdag tornán győztünk és vesztettünk is, 
viszont egy-két esetben a szerencse most elpártolt 
tőlünk, a kapufáról nem befelé, hanem kifelé pattant a 
labda. 
Az első meccset megilletődve kezdtük, kikaptunk, de a 
második meccsen feljavult játékunk, győztünk. 
Játékosaink mindent megtettek a sikerért, büszkék 
lehetünk rájuk! 
Csapattagok: 
Baráth Balázs, Fehér Fanni, Kis-Varga Martin, Matók 
Bence, Szepesi Bence, Tóth Zoltán, Vámosi Noel 
Jászberénybe utaztunk a IV. korcsoportos sportolóink-
kal. 
Ennek a tornának a Bercsényi úti Sportcsarnok adott 
otthont, ahol két helyi és a Székely Mihály Általános 
Iskola csapatával mértük össze tudásunkat. 
Az első mérkőzést sikerrel vettük (1:0), majd a máso-
dik (1:1) és a harmadik találkozón (0:0) nem tudtunk 
győzni, de fölénk sem tudtak kerekedni ellenfeleink, 
döntetlent értünk el. 
Az eredmények összesítése után csapatunk a második 
helyen végzett, mindent megtettünk, amit csak tud-
tunk az első helyért, csupán egy góllal maradtunk le a 
dobogó legfelső fokáról. 
Csapattagok: 
Bujtár Dominik, Erdei Alex, Fekete Milán, Kisbalázs 
Bence, Tálas Melinda, Tóth Csaba, Tóth Lili 
A 3-4. osztályos csapatainkkal indultunk útnak, hogy 
részt vehessünk a soron következő II. korcsoportos 
focitornán. 
A rendezvénynek Jászalsószentgyörgy adott helyet, 
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ahol hét csapat gyűlt össze elnyerni a tornagyőzelmet. 
Két csapattal vettünk részt, külön versenyeztek a har-
madikosok és a negyedikesek. Mindkét csapatunk fel-
állhatott a képzeletbeli dobogóra, a kisebbek harmadi-
kok, a nagyobbak másodikok lettek. 
Sok gólt szereztünk, kaptunk is egy keveset, de összes-
ségében jó és hajtós mérkőzéseken szerepelhettünk. 
Csapattagok: 
3. osztály: Bankos Kornél, Baráth Krisztián, Bartvai 
Miklós, Durucz Máté, Kiskartali Vendel, Szatmári Ben-
ce, Szűcs Levente 
4. osztály: Berkó Dániel, György Csaba, Herczeg Ben-
degúz, Koós Zoltán (5. osztály), Németh Róbert, 
Szalóki István, Viller József 
Gratulálunk az eredményekhez! 
Edzőmérkőzés 
Vendégül láttuk a szomszédos település III. korcsopor-
tos fiú focicsapatát. 
A három játékrészben potyogtak a gólok mindkét ol-
dalon, szebbnél szebb cseleket, passzokat és 
kapuralövéseket láthattunk. 
A mi csapatunkban lányok is szerepeltek, és volt olyan 
mozzanata a mérkőzésnek, amikor öt lány és egy fiú 
játékossal játszottunk, de a kapunk érintetlen maradt. 
A jövőben rendezünk még hasonló barátságos villám-
tornát a tápiógyörgyeiekkel, ahol tovább tudjuk erősí-
teni a csapatjátékunkat, mérni tudjuk fejlődésünket. 
Csapattagok: Endrődi Anna, Endrődi Máté, Erdei Alex, 
Fekete Milán, Gál Zsombor, Jana Arnold, Ludányi Bar-
nabás, Marosvári Jázmin, Marosvári László, Matók Edi-
na, Oláh Kamilla, Papp Gábor, Tóth Lili, Velkei Patrik 
Újabb szép eredmény 
Gajdos Márta 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el 
egy országos prózaíró versenyen. Külön öröm, hogy 
művében megemlítette iskolánk színjátszó csoportját. 
Gratulálunk Mártinak, további sikeres alkotásokat kí-
vánunk! 
Karácsonyi ünnepség 
2022. december 20-án tartottuk iskolánkban a kará-
csonyi ünnepséget.  
Pontban délben gyűltünk össze a tornateremben. A 
vidám mosolyok és csillogó szempárok megmelengetik 
ilyenkor az emberek lelkét. 
A műsorban hallhattunk szép karácsonyi verseket az 
első osztály tolmácsolásában, majd láthattuk őket egy 
vidám tánc során is, ahol megidéztèk Rudolfot, a piros 
orrú rénszarvast. A mazsorett csoport nagyobb tanulói 
a Jingle Bells ismerős dallamaira mutathatták be leg-

újabb gyakorlatukat, a Viganó Alapfokú Művészeti Is-
kola jászboldogházi gyermektáncegyüttese pedig egy 
színvonalas előadással lepte meg a közönséget. Valcsik 
Melina furulyajátéka, Gajdos Márta és Berkó Viktória 
szavalata igazi, meghitt pillanatokat teremtett. Isko-
lánk színjátszó csoportja most egy varázslatos dallal 
készült, melyben hosszú utazásra invitálta a 
vendègeket, s ezzel az örömènekkel kívánt mindenki-
nek szép karácsonyi ünnepet. A műsort az angolos 
csoport zárta, akik szintèn egy énekkel készültek, ter-
mészetesen angol nyelven. 
Magyar kultúra napja  
"Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon 
tartani nehéz, elveszteni könnyű. " 
(Kodály Zoltán) 
Iskolánkban  játékos feladatok keretében megemlé-
keztünk a magyar kultúra napjáról, melyet minden 
évben január 22-èn ünneplünk. 
A gyerekek (5-7. o.) csoportmunkában megismerhet-
ték Kölcsey Ferenc életét, munkásságát, melyhez in-
ternetes kutatómunkát végeztek. Betekintést nyerhet-
tek a magyar hungarikumok világába, megtekinthették 
a Himnusz eredeti kéziratát, s természetesen elolvas-
hatták a költeményt is. 
Beszélgettünk a hazaszeretetről, a hagyományok meg-
őrzéséről, szót ejtettünk a kultúra fontosságáról. A 
nap kellemesen zárult, magyar dalokat énekeltünk 
közösen. 
Köszönöm minden résztvevő tanuló munkáját! 
Szép magyar beszéd verseny 2023 
A Kazinczy-dîj Alapítvány felkèrésère a Szép magyar 
beszéd verseny területi fordulóját Jászberény és kör-
nyéke általános iskolái számára a Szent István Sport 
Általános Iskola és Gimnáziuma biztosította. 
Örömmel vettünk részt a 
versenyen, mely számunkra 
teljesen új kihívás volt, hi-
szen még iskolánk tanulói 
nem jártak ezen a nívós ren-
dezvényen. 
Az idei versenyen Gajdos 
Márta 5. osztályos tanuló 
bizonyíthatta tehetségét. 
Egy szabadon választott, 
illetve egy kötelező szöveg 
felolvasása volt a feladat. 
Márti magabiztos, értő olva-
sásával elhozta az első he-
lyezést a korosztályában! 
Szívből gratulálunk 
a teljesítményéhez, s további sikereket kívánunk! 
Rendkívüli élménybeszámoló 
Február 10-én 10 órai kezdettel Balogh Tibor (volt) 
hosszútávfutó tartott beszámolót az általa teljesített 
maratoni távok megélt történeteiről. 
Tibor az előadásban kitért a felkészülési időszakra, 
bemutatta a versenyek helyszíneit, rajtszámainak gaz-
dag gyűjteményeit, az ott kapott relikviáit, részletes 
szóbeli tájékoztatást kaptak a gyerekek a futás nehéz-
ségeiről, a szakaszok szurkolói táborairól és a célba 
érés különlegességéről. A gyerekek nagy érdeklődéssel 
hallgatták az előadást. 
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Az oldalt összeállította : Tóthné Simon Aranka 

ISKOLAI HÍREK 

A digitális bemutató végén az érdeklődő tanulók kér-
déseket tehettek fel e témában, illetve kezükbe vehet-
ték a versenyen kapott érmeket, emlékplaketteket. 
Köszönjük Tibor jó hangulatú, gyermekbarát előadá-
sát, és reményeink szerint folytatás is lesz hamarosan. 
Farsangi témahetünk alkalmával, minden nap egy 
kis vidám közös játékra hívott bennünket a DÖK. 
Hupikék hétfő, kalapos kedd, szalagos szerda, csíkos 
csütörtök, pöttyös péntek. A gyerekek és pedagógusok 
is igyekeztek ahhoz  a naphoz illő ruhában megjelenni. 
Sikeres, kreatív és vicces volt ez a hét.   
Február 18-án került megrendezésre az SZMK szerve-
zésében a hagyományos farsangi bálunk a tornaterem-
ben. A műsorban láthattuk a mazsorettes csoportokat, 

a színjátszó szakkörösöket, Valcsik Melina 
furulyaelőadását. A jelmezes felvonulás előtt játékra, 
köröm- és csillámtetoválásra hívtuk a gyerekeket. A 
büfében is sok finomság, zsákbamacska várta a részt-
vevőket. A tombola után a felsős tanulóink még disz-
kózhattak. Vidám délutánt tölthettek el gyermekeink 
és a kísérőik. Köszönjük a felajánlásokat, segítségeket!  

Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alsó tag. Felső tag. Összesen 

Hiányzás óra/
fő 

39 31,4 27,4 24,3 12,6 33,23 42,3 55,6 

30,53 35,93 33,23 

Magatartás 
átlag 

4,9 5 4,4 4,9 4,77 3,85 4,84 4,6 

4,80 4,52 4,66 

Szorgalom 
átlag 

4,9 4,7 4,5 4,9 4,62 3,77 4,74 4 

4,75 4,28 4,52 

Kitűnők 11 11 5 9 3   2 1 9 2 5,5 

Jelesek 8 8 5 8 2 2 2 4 7,25 2,5 4,875 

Elégt.kapott           1     
      

  -               -     

Osztály átlag: 4,70 4,80 4,70 4,70 4,56 4,14 4,30 4,28 4,73 4,32 4,52 

2022/2023 félévi összesítő                   
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Bemutatjuk községünk fiataljait 

1998. 12. 26-án születtem Jászberény-
ben. Jászboldogházán nőttem fel, ide 
köt a gyermekkorom. Édesanyám 
Baranyi Béláné Andi, édesapám pedig 
Baranyi Béla. Többen is ismerhetik 
őket, aktív szerepet vállalnak a falu 
életében a mai napig. Testvérem, And-
rea is Jászboldogházán él a férjével, 
Patrikkal. 
Az óvodai és általános iskolai évekre 
szeretettel emlékezem vissza. Az ott 
töltött éveim nagy hatást gyakoroltak 
rám, nagyon megszerettem a termé-
szetismeretet. Később ennek tükrében 
választottam középiskolát is. Szolno-
kon tanultam tovább környezetvéde-
lem szakirányon a Pálfy-Vízügyi Szak-
gimnáziumban. Majd ezt követően 
éles váltás következett, 2018-tól 
pénzügy-számvitelt tanultam a Deb-
receni Egyetem szolnoki campusán. Ezzel egyidejűleg 
gyakornokként dolgoztam az egyik szolnoki bankban. 
Az egyetem végeztével a gyakornoki munkából főállás 
lett, viszont nem leltem benne sok örömet. Véletlen-
szerűen jött egy lehetőség, és azt megragadva vissza-
kanyarodtam a középiskolai technikus végzettségem-
hez, és 1 évet dolgoztam laboránsként. Már máshol 
dolgozom, de nem bánom, hogy több területen is ki-

próbáltam magam. 
Időközben megismertem a páromat 
is, Gergőt. Gépészmérnökként vég-
zett, és ebben is helyezkedett el. Jász-
berényben élünk, és támogatjuk egy-
mást a mindennapokban, már több 
mint egy éve. Igyekszünk minél sű-
rűbben hazajárni, és mindig örömmel 
veszünk részt a faluban tartott ren-
dezvényeken, hiszen ilyenkor lehető-
ségünk van összefutni régebben nem 
látott kedves ismerősökkel is. 
Egy kollégám megkérdezte a napok-
ban, hogy „Jászboldogháza egy tipi-
kus unalmas kicsi falu, igaz?”. A vála-
szom határozott nem volt. Jászbol-
dogháza egy igazán kedves kis telepü-
lés, különleges atmoszférával és na-
gyon összetartó közösséggel. Itt egy-
szerre talál az ember nyugalomra és 

pezsgésre a faluban tartott eseményekre kilátogatva. 
Én úgy fogalmaznék, hogy ez egy olyan hely, ahova jó 
letelepedni, és jó lehet itt megöregedni. Talán pár év 
múlva újra innen indulok majd útnak reggelente, de 
addig is gyermekkorom sok szép emlékét őrzi. Szeren-
csés vagyok, hogy itt nőhettem fel. Mindig elmosolyo-
dok, ha eszembe jut az idilli táj, a szülői ház és a meg-
annyi csodás gyermekkori emlék. 

1990. 02. 05-én születtem Szolnokon. 
Gyermekkorom gondtalan éveit 
Jászboldogházán töltöttem, és jelen-
leg is itt élünk párommal. Az óvodai 
és általános iskolai évek után tanul-
mányaimat a szolnoki Jendrassik 
György Gépipapari Technikumban 
folytattam, ahol leérettségiztem, 
majd a technikumot is elvégeztem. 
Az iskolapadot elhagyva elkezdődött 
a „nagybetűs” élet. A  kezdeti évek-
ben a tanulás és a tapasztalatszerzés 
volt a fő cél, amire lehetőséget is 
kaptam egy közeli mélyépítéssel fog-
lalkozó cégnél, ahol 10 évet dolgoz-
tam. Jelen pillanatban már két éve a 
Tiszamenti Regionális Vízműveknél 
dolgozom Jászberényben. 7 évvel 
ezelőtt megismerkedtem párommal, 
Anillával. Anilla jászalsószentgyörgyi 
származású, és az ottani óvodában 
dolgozik dajkaként. Amikor felmerült bennünk a lakás, 
illetve házvásárlás gondolata, nem is volt kérdés szá-

momra, tősgyökeres boldogháziként, 
hogy  nagyszüleim és szüleim után mi 
is Boldogházán szeretnénk folytatni 
közös életünket. Szerencsére ebben 
párom is partner volt, mivel nagyon 
megszerette ezt a kis községet.  A 
gondolatot már csak meg kellett való-
sítani, amire 2017-ben lehetőségünk 
is adódott, és megvásároltuk Dózsa 
György utcai házunkat. Hosszas ter-
vezés és kivitelezési munkálatok után 
2020-ban sikerült is beköltöznünk, 
otthonunkat azóta is próbáljunk szé-
píteni, csinosítani.  Szerencsére Anilla 
is könnyen vette a környezetváltozás 
nehézségeit, és gyorsan sikerült beil-
leszkednie  a falu vérkeringésébe. A 
lakhelyváltozás nem okozott neki 
nagy problémát a munkahelye szem-
pontjából sem, így hát nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy Boldogháza volt 

a legjobb döntés a letelepülésünket érintően.   

Anilla és Gergő 

Fanni és Gergő 

Szádvári Gergő  

Baranyi Fanni Nóra  
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
Hóesésben gyönyörködni, havas téli élményeket szerezni   -  ma már igazán ritka lehetőség  a mi vidékünkön.  

Ezért   arról kérdeztük a fiatalokat: 

Ki keresett havat a Mátrában, és milyen élményeket szereztetek? 

 Téli Mátra teljesítménytúra  
2023. 01. 28. 
Szombaton szép időre ébredtünk, 
tudtam, hogy ez egy igen jó nap 
lesz.  
Mátrafüredre érkezve láttam, hogy 
szép havas futás lesz, elvétve sár-
ral, de aztán ez néhol inkább fordí-
tott lett, sok sár némi hóval, de így 
is élveztem minden percét. Ez az út 
nekem egy úgynevezett visszatérés 
volt az igazán hosszú és nehéz tere-
pekhez a műtétem óta. Sokat is 
készültem rá, viszont ez egy másik 
történet. Most jöjjön, amiért itt 
vagyunk.  
Első ellenőrzőpontra érve 
(Lajosháza, 7 km) éreztem, hogy 
sok erőm van még, magával raga-
dott a táj szépsége. Következő el-
lenőrzőpontig csak hó volt, néhol 
térdig érő egynyomos útvonalon 
kígyóztunk, nagyon látványos volt. 
Aztán jött a 3. állomás (Galyatető), 
itt már megvolt a táv fele (20 km), 
a kilátó térségében jégvilág foga-
dott, a fákat, talajt mindent beterí-
tett, néhol eléggé csúszós szaka-
szokkal, sokan ekkor már elővették 
a hátitáskából a csúszásgátlókat, és 
azzal folytatták útjukat. Gyors 
ereszkedés a Vörösmarty turistahá-
zig (26,5 km) itt tudtam, hogy in-
nen lassabb lesz a haladásom, 
ugyanis itt nagyon sok túratárs volt 
az úton. Gyors frissítés után men-
tem is tovább. Jött a Pisztrángos tó 
(29,5 km) ellenőrzőpont, ami egy 
igen kemény kaptató előtt van, ez 

vezet fel teljesen a legmagasabb 
Magyar tetejére, vagyis a Kékesre, 
most itt nagyon bedugult a turista 
út, itt is egynyomos úton haladtunk 
a nagy hóban, így előzgetésre nem 
akartam energiát pazarolni, úgy 
voltam vele, hogy a biztonság az 
első mind magam és mások felé is 
nézve. Ilyen lassabb tempóban na-
gyon könnyedén értem fel a csúcs-
ra, jött is az ellenőrzőpont a torony 
lábánál lévő kis faházban (32,5 
km). Már az elején úgy voltam vele, 
hogy Kékesig kell okosan mennem, 
innen már kisebb emelkedőket le-
számítva nem lesz mászás. csak 8 
km „ereszkedés”, ahol be lehet 
gyújtani a rakétákat (persze a saját 
szintemen, mindig magadat nézd, 
ne másokat). Néhol úgy éreztem, 
repülök, csodálkoztam, hogy ennyi 
erőm van még, de ezt már most 
tudom, hogy a felkészülésnek kö-
szönhető és a tudatosan felépített 
edzésnek. Mátraháza után jött a 
fekete hó, mindenhol sár és sár, de 
annyira a futás örömében voltam, 
hogy nem érdekelt, sokan kerülget-
ték a nagyobb vizeket, sarakat, de 
én beleszaladtam a közepébe, kisfi-
am jutott eszembe, mikor meglát 
egy pocsolyát, és végigszalad rajta, 
hasonló érzések lehettek bennem 
is. A játék után már Mátrafüreden 
is voltam a célban, és büszkén hív-
tam fel feleségemet, hogy elmond-
jam, bent vagyok, és hogy megkö-
szönjem a sok támogatást, amit 
kapok tőle.  

Ezt jelentette nekem a Téli Mátra 
túra, nagy visszatérés egy elhomá-
lyosult világból, de egyszer, mint 
minden kitisztul, ha teszünk érte!  
Össz táv és szintemelkedés: 40,5 
km 1600 m+  
Teljesítés idő: 6 óra 24 perc  
(Összehasonlításképpen 2016-os 
teljesítésem 9 óra 9 perc volt.)  
Következő nagyobb megmérette-
tés a Kis Péter emléktúra lesz, ami 
02. 18-án kerül megrendezésre.  
Itt 37 km és 1800 méter szintemel-
kedés vár rám.  
Köszönöm, ha elolvastad, és zár-
szóként annyit, hogy ne felejtsünk 
el egy kicsit játszani is ebben a zsú-
folt, pörgős világban!  

Fülöp Zoltán  

Egész karácsonyi időszak alatt nagyon vártuk 
a gyerekekkel, hogy essen a hó. Olyan szép, 
amikor fehérbe öltözik a táj, és nagyokat 
lehet a szabadban játszani. Így megörültünk, 
amikor meghallottuk, hogy a Mátrában ha-
vazott. Elhatároztuk, hogy hétvégén elme-
gyünk a Kékesre. Kissé kalandosra sikerült a 
kirándulás. Ahogy megérkeztünk, szinte 
minden parkoló foglalt volt, ezért egy mel-
lékúton álltunk meg, ahol természetesen el 
is akadtunk. A gyerekekkel kellett kiszabadí-
tani az autót, mert egy lélek sem volt a kö-
zelben, hisz mindenki a szánkópályán múlat-
ta az időt. Miközben toltuk a kocsit, a gyere-
kek már az erdőben töltött éjszakát tervez-
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Szűcsné Sebők Kata 

HÍREK 

Január végén egy hideg téli reggelen felkerekedtünk a 
szokásos év eleji Téli Mátra Teljesítménytúrára. Fél 7-
kor elindult a csapat (Darók László, Gömöri András, 
Gömöri Gyula, Sziliczei Zoltán és jómagam, Kerekes 
Antal) Mátrafüredre, a Mátra Erdészeti Szakközépisko-
lába, ahol a rajt és a cél is található. Parkolni már csak 
Gyöngyössolymos leágazásnál tudtunk. A hidegre való 
tekintettel az elmaradhatatlan reggeli pálinka elfo-
gyasztása után célba vettük a rajt helyszínt. Némi sor-
ban állás, átöltözés, regisztráció után 8.10-kor indul-
tunk. Mi a mostani formánk alapján a legrövidebb, 19 
km-es távot választottuk. Még ezenkívül 3 távot lehe-
tett választani: 26, 34 és 42 km-es etapok. Az első el-
lenőrzési pontig, Lajosházáig nagy sár várt ránk. Az 
ellenőrző ponton frissítő és gyümölcs elfogyasztása 
után elindultunk a túra legnehezebb szakaszán. A ki-

áradt patakot négyszer kellett keresztezni, kidőlt fákon 
és csúszós köveken lépegetve! Már hóba emelkedve 
értük el a Vörösmarty turistaházat, ahol tea és frissítő 
magunkhoz vételét követően Mátraháza érintésével a 
csúszós úton ereszkedtünk a harmadik ellenőrzési 
pontig, amely a Gyökeres forrásnál volt. Innen már 
csak 5 km volt a cél, ahová szintidőn ( 5:30 h) belül, 
fáradtan, csapzottan megérkeztünk 4 óra 40 perc 
alatt. A célban a kitűző és az oklevél átvétele után át-
öltöztünk, és elfogyasztottuk a megérdemelt uzson-
nánkat. Az események megbeszélése után fotózkodás, 
majd hazautazás következett. Összességében jó han-
gulatú, de kemény túrán vagyunk túl. 

Kerekes Antal 

Egy januári vasárnapon, mikor meghallottuk, hogy a Mátrában végre  hó 
esett, mi is felkerekedtünk egy kellemes, téli kirándulásra. Utunk először 
a mátrafüredi Keresztelő Szent János templomba vezetett a vasárnapi 
szentmisére. Ezután  Mátraháza felé vettük az irányt. A kanyargós úton 
Gergő már alig várta, hogy megérkezzünk. Évszakhoz mérten csodás téli 
panoráma, gyönyörű napsütéses idő fogadott bennünket. Először a szán-
kópályát próbáltuk ki. Igaz, itt nem volt olyan vastag hóréteg, de azért 
szépen siklott a szánkó a gyerekek örömére. Gergőke és Misi többször is 
lecsúsztak a lankás domboldalról. A szánkózás után egy kis erdei sétára 
indultunk a közelben. Gergő kifejezetten szeret mindent, ami a termé-
szettel kapcsolatos. Sétabotokkal felszerelkezve róttuk az erdőt, s közben 
sok érdekes dolgot megfigyeltünk. A csupasz ágak közül kivillanó madár-
fészkeket, állatok lábnyomait, a fák törzsébe vájt odúkat. Téli sétánk so-
rán sor került egy kis hógolyózásra, hóban hempergésre, mely minden 
gyermek számára kihagyhatatlan móka. Mire az autóhoz visszaértünk, 
kellemesen elfáradtunk. Mindannyiunknak jólesett a friss lángos és a for-
ró tea. Téli utunkról élményekkel gazdagodva indultunk haza. 

Liptákné Szűcs Krisztina 

ték, sejtelmes hangokat hallottak, épp csak szellemet nem láttak… Amikor ezeken 
túl voltunk, a gyerekek felvették a vízhatlan ruháikat, és végre mi is elindultunk a 
pályára. Először sétáltunk egy nagyot, gyönyörködtünk a tájban, és élveztük a téli 
világot, aztán előkerült a szánkó, és indult a móka. Zselyke és Venci sötétedésig 
csúszkáltak a lejtőkön. Hiába volt kipirosodva az arcuk, nem fáztak, és nem akar-
tak hazaindulni, még pár hóangyalnak el kellett készülnie, mikorra búcsút tudtunk 
venni a Mátrától. Nagyon szuper délutánt töltöttünk el a gyerekekkel, máskor is 
fogunk menni. 
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„Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?/Magasba vágy-
va, tengni egyre – lent.” Nemzeti ünnepünk közeledté-
vel felcsendülnek fülemben Sajó Sándor fájdalmasan 
szép versének sorai, melyek örökérvényűek a magyar-
ság egész történelmére nézve.  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. év-
fordulójához érkeztünk. Gyermekkoromban magától 
értetődő volt, hogy a hóvirágok megjelenése után, 
amikor a tavaszi napsugarak már egyre erősebben me-
lengetik arcunkat, felöltjük egy napra a fekete-fehér 
ünneplőt, és kitűzzük a piros-fehér-zöld kokárdát. Ak-
kor még nem igazán fogtam fel, mit is jelentenek ezek 
a szavak: forradalom, szabadság, haza. Ahogy teltek az 
évek, az ünneplő elmaradt, a fogalmak viszont értel-
met nyertek.  

Azt hiszem, egy külföldi nyaralásról hazatérve kezdtem 
igazán megérteni, hogy számomra mi a hazaszeretet: 
amikor gyorsabban dobogott a szívem, ha megláttam 
a magyar nyelvű táblákat; amikor a többsávos sztrádát 
barátságos kis falvak között kanyargó út váltotta fel; 
amikor fordítás nélkül is megértettem a körülöttem 
lévők beszédét. Vagy amikor könnybe lábadt a sze-
mem egy augusztus 20-i ünnepségen az István, a király 
előadást nézve.  

Néhány év múlva az én gyermekeim is ünneplő ruhába 
öltöznek majd, hogy a közösségben megemlékezzenek 
a hőseinkről. Itthon is biztosan szóba kerül majd, mit is 
takarnak pontosan a nemzeti ünnepeink. Egy-egy tör-
ténelmi esemény évfordulója nekünk, szülőknek is egy 
lehetőség arra, hogy felfrissítsük esetlegesen megko-
pott iskolai tanulmányainkat, és együtt idézzük fel 
nemzeti hőseink tetteit a fiatalabb generációval. Kivá-
ló családi program lehet egy-egy tematikus múzeum 
meglátogatása kirándulással egybekötve. Manapság az 
internet lehetővé teszi, hogy interaktív módon tanul-
junk. A fiatalok sokszor száraznak és unalmasnak talál-
ják a történelmet, de például, ha egy-egy híres csataje-
lenetet animációs oktatófilm formájában látnak a 
videómegosztón, talán könnyebben elképzelhetővé és 
tanulhatóvá válnak a tankönyvben olvasottak. Megfe-
lelő ellenőrzés mellett az internet hasznos kiegészítő 
eszköze lehet a tanulásnak.   

A hazaszeretet nem mindenkinek jelenti ugyanazt. De 
mindannyiunk feladata, hogy ne hagyjuk feledésbe 
merülni azoknak a hősöknek az emlékét, akiknek a 
hazánkat köszönhetjük!  

Programajánló 
Végre beköszöntött a tavasz! Re-
méljük, hogy az időjárás is kedvez-
ni fog a szabadtéri programoknak.  

Március 11-én ismét megnyitja 
kapuit a közkedvelt Tisza-tavi 
Ökocentrum Poroszlón, ahol szó-
rakoztató és interaktív módon is-
merhetjük meg a Tisza-tó és a Ti-
sza-völgy élővilágát.  Az 
Ökocentrum kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt kínál szórakozási le-
hetőségeket. A látogatóközpont-
ban található Európa legnagyobb 
édesvízi akváriumrendszere. Idő-
szakos és állandó kiállítások, ját-
szóház, játszótér, látványetetések, 
tanösvények várják az idelátogató-
kat, illetve csónakázni és hajózni is 
lehet.  A létesítményhez 
halászskanzen, tájház és hagyo-
mányőrző baromfiudvar is tarto-
zik, így a múlt századi falusi embe-
rek és halászok mindennapjaiba is 
bepillantást nyerhetünk.  

(Bővebb információ: https://
tiszataviokocentrum.hu). 

Talán sokan nem tudják, hogy 
nemzeti ünnepeinken, így március 
15-én is több múzeum ingyenesen 
látogatható, például a fővárosi 
Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Terror Háza. Indulás előtt érde-
mes az adott múzeum honlapján 

ellenőrizni a nyitvatartási informá-
ciókat.  

Ha közelebbi helyszínen keresnénk 
kiállítást, remek családi program 
lehet a március 17-19-ig megte-
kinthető 9. Szolnoki Országos Vas-
úttörténeti és Vasútmodell Kiállí-
tás az Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központban.  

(Bővebb információ:  
https://agoraszolnok.hu/event/
viii-szolnoki-orszagos-
vasuttorteneti-es-vasutmodell-
kiallitas). 

Szintén Szolnokon várja a repülő-
gépek iránt érdeklődőket a RepTár 
Szolnoki Repülőmúzeum, mely 
április 06 – 11-ig az állandó él-
ményelemek mellett gyereksarok-
kal és tojáskereső játékkal is ked-
veskedik a gyerekeknek.  

(Bővebb információ: https://
www.reptar.hu). 

Az aktív pihenést kedvelők számá-
ra Mátrafüreden idén is megren-
dezik a hagyománnyá vált tojáske-
reső túrát április 8-án. A túra a 
mátrafüredi esőbeállótól indul. A 
részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges.  

(Bővebb információ: https://
kekesturista.hu/esemeny/lista/5019). 

Bár kicsit messzebbre esik, igazán 
különleges élményt nyújthat a 
Hollókői Húsvéti Fesztivál.  

Hollókő volt az első falu az egész 
világon, mely felkerült az UNESCO 
világörökség - listájára. A település 
egyedülálló módon őrzi a palóc 
hagyományokat. Húsvétkor is 
számtalan programmal várják az 
idelátogatókat: többek között tra-
dicionális palóc ételek főzése, to-
jásfestés, kézműves kirakodóvá-
sár, mesemondás, táncház, 
néptáncegyüttesek és zenekarok 
fellépése biztosítja a fergeteges 
hangulatot.  

(Bővebb információ: https://
www.husvetifesztival.com). 

Szöllősiné Koncsik Barbara 

Szöllősiné Koncsik Barbara 

„Magyarnak lenni…” 
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Beszélgetéseink során számomra 
mindig kiderül, hogy a  folytonos 
tervezés, ötletelés a mindennapjaid 
része, és ezek a tervek, álmok az 
egyesület tagjainak aktív munkájá-
val egyszer csak meg is valósulnak.  
Ennek szellemében teltek az elmúlt 
évek is? Hogyan jellemeznéd az 
utóbbi évek faluszépítő munkáját? 

Egyesületünk 2019-ben „Jászbol-
dogháza községért” kitüntető díjban 
részesült. Ez a kitüntetés kötelez, és 
arra ösztönöz minket, hogy még na-
gyobb odaadással folytassuk tevé-
kenységünket. 
Mindig is fontosnak tartottuk, hogy 
jól érezze a lakosság magát Boldog-
házán. Ennek érdekében meg-
megújuló, érdekes, vidám, barátsá-
gos, olykor ünnepélyes ötleteket pró-
bálunk megvalósítani - mint például 
a tojásfa, szalmanyuszi, májusfa, díszkapu, betlehem, 
adventi koszorú, adventi ablak keresés stb.  -   a ren-
dezett és virágos környezet fenntartása mellett.   
Öröm számomra, hogy a húsvéti és karácsonyi ünne-
pek előtt sikerült kialakítani egy olyan ünnepváró 
hangulatú településképet, ami segíti az ünnepre han-
golódást, a meghitt ünnepvárást a lakosság számára. 
De több maradandó dolog is elkészült az utóbbi évek-
ben, úgy mint az egyesületünk ötlete alapján megva-
lósított, a Haranglábnál található három zászlótartó 
rúd, a tájház kiskapuja fölé tavaly augusztus 20-ra 
elkészült a tető, befestettük a beton virágtartókat a 
kísérletinél, a templom és a Sportcsarnok előtt. Min-
den ősszel több mint ezer árvácskával ültetjük be a 
köztereket. Az Erzsébet parkot kicsit felújítottuk, fes-
tettünk, terepet rendeztünk. A strandfürdő jóvoltá-
ból, magasnyomású vízzel, körben megtisztították a 
mészkő felületet. Köszönet érte! 
Az Önkormányzat kezdettől fogva segíti munkánkat, 
elfogadja ötleteinket, egyes tervünket közösen való-
sítjuk meg, ilyen például a piactéri korlát kiszélesítése 
2022 őszén, Gömöri György, kiváló szakember hozzá-
értő munkájával és a közmunkások segítségével. 
Eszes Zoltán feleségével együtt mindig figyelemmel 
kíséri a településünk fejlődését, segítenek, ahol tud-
nak. Adományozással sok esetben hozzájárultak már 
a közös célok megvalósulásához, például egyesüle-
tünk esetében anyagilag segítették 2021-ben a kará-
csonyi betlehem felépítését. 
 

Mindig büszkén mesélted, hogy az 
egyesület stabil tagsággal rendelke-
zik, és a legfőbb jellemző a közösen 
gondolkodás, a közös tervezés és 
munkálkodás. Milyen most az egye-
sület élete? 
Tagjaink többsége egységes gondol-
kodású, lelkes munkatárs, akik oda-
adóan végzik munkájukat. Tevékeny-
ségünk a községért végzett önzetlen 
munkán alapul. Ahogy telnek az 
évek, egyre összeszokottabbá válik 
közösségünk. Jó a csoportszellem. Új 
tagjaink pedig tele vannak ötlettel, 
lendülettel. Legutóbb már ők szer-
vezték a kirándulást is. Voltunk már 
együtt a Nyugdíjasok Egyesületével 
Szarvason, aztán kaptunk tőlük egy 
kedves meghívást Bogácsra, tavaly 
pedig Vácon töltöttünk egy szép na-
pot. Közös összejöveteleket is tartunk 
a kirándulások mellett, ősszel főzünk, 

mely találkozásokra mindig tisztelettel hívjuk és vár-
juk Szűcs Lajos volt polgármestert, Joó-Kovács Balázs 
alpolgármestert, csakúgy, mint Koczáné dr. Fehérváry 
Máriát, aki amellett, hogy egyesületünk lelkes tagja, 
mint polgármester, sokban támogatja ötleteinket. A 
COOP ABC előtti kapu díszítése valóságos népünne-
pély számunkra, fantasztikus közösségkovácsoló ereje 
van. A nagysikerű őszi kapu díszítés ötletét éppen 
polgármesterünknek, Marcsinak köszönhetjük. Sokan 
dicsérték, kiváló ötlet volt töklámpásból kifaragni a 
JÁSZBOLDOGHÁZA feliratot. 
Vannak fiatalok, diákok is, akikkel együtt szépítjük a 
falut már évek óta, nekik is köszönettel tartozunk, 1-1 
édességcsomaggal szoktuk őket meglepni, az önkor-
mányzat pedig strandbérlettel jutalmazza szorgalmu-
kat. 

Az elmúlt években sokan telepedtek le községünk-
ben. Hogyan sikerül bevonni az újonnan érkezőket a 
faluszépítő munkába? 
Egyre többen csatlakoznak hozzánk, elmondták, hogy 
látják az egyesület igyekezetét, szép és rendezett a 
falu, jó dolgok valósulnak meg, és hogy ők is szívesen 
részt vennének ebben a munkában. Egyesületünk 
sokoldalúsága az új tagjaink érkezésével kiszélese-
dett, és egyre inkább nyit a lakosság felé. Van, aki  -
részben a munkájához is hozzátartozik ugyan, de - 
igazán kreatívan és lelkesen, akár estébe nyúlóan is 
különböző tanfolyamokat tart másik faluszépítő tár-
sunkkal együtt a lakosság számára, ilyenek például a 

HÍREK 

A Faluszépítő Egyesület tagjainak munkája évről évre látványosan megszépíti Jászboldogháza közterületeit. A 
virágosítás mellett a hagyományok megőrzése, a közös rendezvények -  mind-mind jelentősen hozzájárulnak 
ahhoz, hogy községünk lakói jól érezzék magukat a folyamatosan megszépülő környezetben. 
Szűcs Gergelyné sok éve mozgatója, irányítója ennek a közösségért végzett szép munkának, amelyről újra és 
újra érdemes beszélgetnünk. 

Szőcs Gergelyné  
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Konkoly Béláné 

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

 a kéziratokat és a fotókat  
2023. április 24-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 
E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

gyöngyfűző, makramé és mézeskalács készítő foglal-
kozások. 
Tervezzük, hogy advent idején mézeskalácsból „fel 
lehetne építeni” például Jászboldogháza főutcáját – 
polgármesteri hivatal, templom, kultúrház, COOP 
ABC...  –,  mint kiállítás, látható lehetne a téli ünne-
pek idején, egy másik évben pedig másik utcát lehet-
ne „felépíteni”. 
A nagy sikerű adventi ablakok keresése is újonnan 
érkezett tagunk kiváló ötlete volt, csakúgy, mint a 
falu adventi koszorújának elkészítése, és az otthonról 
hozott, családok adventi koszorúinak megáldása a 
templomban, az adventi vasárnapok megünneplése 
egy-egy rövid műsorral, és az adventi gyertyagyújtás 
is. Volt, aki vállalta a Mikulás szerepét az óvodai és az 
iskolai ünnepségeken, egy kedves hölgy tagunk pedig 
nőnapi műsort, valamint tánctanítást vállal, és szere-
tettel várja az érdeklődőket. Volt, aki a „Te szedd” 
hulladékgyűjtési akciót szervezte meg településün-
kön, s amikor kirándulni mentünk, sofőri feladatot is 
szívesen vállalt. Köszönet érte! 

A hagyományőrzés terén eddig is sokat tett az egye-
sület. Hogyan tervezitek ezt folytatni? 
A tájházi rendezvényt emelném ki. A tájház az egyik 
legkedveltebb közösségi terünk. Nagy érték hordozó-
ja. Sok régiséget, a lakosság féltve őrzött tárgyait őrzi. 
2011 óta szervezzük itt, közösen a Nyugdíjasok Egye-
sületével az augusztus 20-i ünnepséget, az önkor-
mányzat és támogatóink segítségével. Igyekszünk 
gazdag kulturális műsort biztosítani, ahová minden 
évben sokan látogattak ki. Az ünnepség mégis főleg 
az idősebb korosztályt érinti meg. Minden alkalom-
mal a Falu kemencéjében sül a kenyérlángos, kíná-
lunk mellé szörpöt és fröccsöt. Tervezzük Népi játszó-
tér építését, amellyel kisgyermekes családoknak is 
vonzóvá tehetnénk az augusztus 20-i ünnepségeket. 

Az árvízi emlékmű állítása szép példája annak, hogy 
fontos szerepet vállaltok a község történetének 
megőrzésében. Hogyan készültök ez évben a 60. év-
fordulóra? 
Egyesületünk ötlete, kezdeményezése alapján, az 
Aranykalász Tsz által valósult meg az Árvízi emlék-
hely, melynek az avatása 2017. szeptember 2-án volt. 
Fontosnak tartottuk, hogy ne hagyjuk elveszni a régi 
idők történését. Minél több, Boldogháza múltjával 
kapcsolatos emlékhely jön létre, annál inkább válik 
ismertté, és él tovább a község története a fiatalok s 
mindenki más számára. Ezeken a helyeken meg lehet 
állni, emlékezni, s mesélni róla gyermekeinknek, uno-
káinknak. Az évforduló alkalmából az 1963-as árvízi 
mentésben használt csónak köré virágágyást szeret-
nénk kialakítani, és a tápiói búcsú napján egy ünnepi 
műsorral emlékezünk majd a 60 évvel ezelőtti ese-
ményre. 

A Faluszépítő Egyesület programjai közül kiemelke-
dő jelentőségű a falu karácsonyi ünnepségének 
megszervezése. Az eddigi tapasztalatokat figyelem-
be véve hogyan szeretnétek ezt folytatni? 
2010 decemberében legszebb álmunk vált valóra, 
első alkalommal valósítottuk meg a Falu karácsonyát 
a Szent Vendel tér ölelésében. Néhány éve kolbász-
töltő versennyel egészült ki a karácsonyváró ünnep-
ség. Most szeretnénk a régi karácsonyok hangulatát 
visszahozni. A kolbásztöltő versenynek és a falu kará-
csonyi ünnepségének is immár szép hagyománya van, 
igényli, várja a lakosság. Ezért arra gondoltunk, hogy 
a két eseményt két különböző napon lehetne megtar-
tani. 

Mit tartasz településünk szépítésében a közeljövő 
legfontosabb feladatainak? Milyen tervek, célok 
foglalkoztatnak most? 
Van néhány terv. A Tápiógyörgye felőli faluköszöntő 
táblát jó lenne kicserélni. A fásítás is fontos teendő - 
a kerékpárút mellé lehetne egy szép fasort ültetni. 
Lehetne egy-egy kerékpártúrát szervezni, akár a nem-
rég településünkre költözőkkel együtt, például a régi 
iskolai emlékhelyekhez, keresztekhez. „ Petőfi 200” 
emlékév van, szép lenne megemlékezni… 150 éves a 
Hatvan-Szolnok vasútvonal, a civil nap keretén belül 
egyesületünk szeretne egy évfordulós, könyvbemuta-
tóval összekötött ünnepséget megvalósítani, hasonló-
an a 10 évvel ezelőtti megemlékezéshez. És úgy gon-
dolom, egy díszkút még szépen díszítené a települést. 

Néhány hónap múlva nyugdíjba vonulsz. Hogyan 
képzeled el nyugdíjasként a mindennapjaidat? 
Eddig kevés idő jutott a pihenésre, sok mindent sze-
rettem volna csinálni, benne voltam a sodrásban, 
munkahely, család, háztartás, faluszépítés, kórustagi 
teendők mellett minden percem be volt osztva. 
Nagy dolog, hogy nem fog reggel csörögni az óra!
Szerettem a munkahelyemet, hiszen biztos megélhe-
tést jelentett számomra, de várom már a SZABADSÁ-
GOT is! 
Ami itthon, a munkahely után vár rám, az egy csodá-
latos világ! Csodálatos családom van, és csodálatos a 
falu, ahol élek, és örömmel tölt el, hogy tehetek a 
szépüléséért, fejlődéséért. Remélem, ezentúl még 
több időt tudok tölteni a faluszépítéssel és a csalá-
dommal. Férjemmel együtt várom, hogy legyenek 
unokáink, és láthassuk őket felnőni békében, szere-
tetben, egészségben. 
 
Marika, köszönöm a beszélgetést. Faluszépítő mun-
kátokhoz továbbra is sok új ötletet, ezek sikeres 
megvalósítását, nyugdíjas éveidben jó pihenést kí-
vánok, természetesen a tőled megszokott, aktívan 
töltött mindennapokkal! 
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 AZ ALKOTÁS ÖRÖME 

A karácsonyi ünnepség kézműves 
vásárán újra megcsodálhattuk 
ügyes kezű alkotóink szebbnél 
szebb munkáit. Ebben az évben 
tovább bővülhet a helyi alkotók 
köre, hiszen decemberben két 
szakkör indult, ahol a makramé 
készítés és a gyöngyfűzés alapjait 
sajátíthatják el a résztvevők. Ez 
alkalommal a gyöngyfűző szakkör-
ben beszélgettünk, miközben a 
szorgos kezek nyomán egy hosszú 
viráglánc készült. Magam is járok a 
szakkörbe, így megtapasztalom az 
alkotás szépségét, és azt is, hogy 
az egyszerűnek látszó kis virágmin-
ták néha bizony komoly nehézsé-
geket rejtenek.  

A szakköröket Szemes-Csecselics 
Hajnalka, községünk könyvtárosa 
szervezte. - Hogyan, milyen felté-
telekkel indult a két szakkör? 
- Magyarország Kormányának kö-
szönhetően a Nemzeti Művelődési 
Intézet 2022-ben is lehetőséget 
kapott közel 5000 szakkör támoga-
tására. A szakkörök indításának a 
célja 2021-ben az volt, hogy a 
Covid-járvány közösségi életet 
érintő káros hatásait enyhítse. A 
helyi önkormányzat tavaly és idén 
is élt a lehetőséggel, plusz még 
saját forrásból kipótolta a hiányzó 
alapanyagokat. Tavaly mézeska-
lács szakkör indult, idén gyöngyfű-
zésben és makraméban próbálhat-
ták ki magukat a jelentkezők.  

 A szakkörök indulása előtt 
Bujtárné Grósz Renáta helyi kéz-
művest kértem fel, hogy mint 
szakkörvezető segítse a foglalkozá-
sok lebonyolítását. Reni türelme-

sen és szakszerűen, az alkotási 
folyamatot végigkísérve segíti a 
szakkörön részvevők munkáját. 
Köszönettel tartozom neki, hogy 
időt, energiát nem sajnálva foglal-
kozik velünk hétről hétre! 
A szakkör résztvevőit kérdeztem, 
hogyan vélekednek erről a lehe-
tőségről. 
Répási Jánosné Rózsika: - Nagyon 
sok időt töltesz az unokákkal, 
vagy ők jönnek, vagy te mész hoz-
zájuk. Mégis mindkét szakkörre 
jelentkeztél, mi motivált ebben? 
- Felkeltette az érdeklődésem a 
felhívás. Bár régebben többféle 
kézimunkával foglalkoztam, a 
gyöngyfűzést sosem próbáltam. 
Nagyon tetszik, jó a társaság, sze-
retek ide jönni. A gyöngyfűzés le-
köt, kikapcsol, és bizony vannak 
néha nehezebb kihívások. Volt 
olyan gondolatom is, hogy föl-
adom, de Renáta kedvessége, tü-
relme mindig átsegít. Nagy öröm, 
amikor egy szép munka, például 
egy karkötő, kokárda vagy nyak-
lánc elkészül, és ha nem tudom itt 
befejezni, akkor otthon is szívesen 
folytatom. A család, az unokák 
általában hétvégén jönnek, és a 
hétköznapokban nagyon jó elfog-
laltságot jelentenek a szakkörök. 
Mindenkinek ajánlanám, jöjjenek, 
próbálják ki. 
Stecklné Tiliczki Adrienn: - Sokféle 
kézműves tevékenységgel foglal-
kozol, de a gyöngyfűzés eddig 
nem szerepelt közöttük. 

- Utoljára gyerekkoromban fűztem 
egyszerű gyöngysorokat, de most 
egészen más, bonyolultabb mintá-
kat készítünk. Nagyon szeretem az 
aprólékos, „szöszölős”, nagy fi-
gyelmet igénylő tevékenységet, és 
a gyöngyfűzés pont ilyen.  Jól ér-
zem itt magam, nagyon tetszik a 
szakkör, ahol szép dolgokat ho-
zunk létre, és örömet jelent a vég-
eredmény. Eddig az itt tanultakat 
készítettem, de tervezem, hogy új 
mintákat is kipróbálok majd. A 
kisfiunk miatt sokszor sietnem kell 

haza, ilyenkor otthon fejezem be 
az elkezdett munkákat. Nagyon 
örülök ennek a lehetőségnek, és 
ha lesz folytatás, szívesen jelent-
kezem. 

Hajnalka, te nem csak szervezed a 
szakköröket, és fotókkal doku-
mentálod a munkát, hanem min-
den alkalommal szorgalmasan 
készíted az aktuális alkotásokat. 
- Számomra nagyon fontos a kö-
zösség, és a szakkörök foglalkozá-
sait amolyan fonós hangulat jel-
lemzi. Új embereket ismerhetünk 
meg, illetve más oldalról láthatjuk 
őket. Beszélgetünk, nevetgélünk, 
és közben alkotunk, ami fontos, 
mert sikerélményt, örömet jelent. 
Szívesen csinálom a gyöngyfűzést, 
bár van olyan minta, amivel meg-
küzdök. Örülök, hogy van ilyen 
lehetőség, reméljük, hogy lesz 
folytatása, és még sok új dolgot 
sajátíthatunk el. A mai a 13. alka-
lom, és eddig is nagyon szép mun-
kák születtek. Ezeket összegyűjt-
jük, és májusban kiállítást terve-
zünk az elkészült munkákból.  
A szakkör legfiatalabb résztvevője 
a kislányod, Bogi, aki első osztá-
lyos, és nagyon kreatív.  
- Bogi szívesen jön velem mindkét 
szakkörre, jól érzi magát, és már 
várja, hogy mikor lesz a következő. 
Színes gyöngyeiből különféle 
gyöngysorokat készít, rajzol, szí-
nez, amíg az édesapja jön érte. 
Otthon is szeret kézműveskedni, 
így egyedüli gyermekként sem 
unatkozik. 
Magamról:  
- Nagyra értékelem a kézműves 
tevékenységeket, és örömmel ké-
szítem az interjúkat községünk 
ügyes kezű alkotóival. Fiatalon 
varrótanfolyamra jártam, később 
virágkötő tanfolyamot végeztem, 
de gyöngyfűzéssel sosem foglal-
koztam. Igazi örömet jelent, ami-
kor a sokszor bizonytalan próbál-
kozások után elkészül egy-egy kar-
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kötő vagy nyaklánc. A gyöngyfűzés 
türelemre tanít, mert néha bizony 
le kell bontani a rontott sorokat, 
kibogozni az összekuszált fonalat. 
Szeretem a szakkörök hangulatát, 
látni a színes gyöngyök sokaságát, 
az alkotásban elmélyült társakat, 
de fontos vonzóerő a közösség, a 
beszélgetések és a vidám hangulat. 
Renáta kedvessége, végtelen türel-
me és szaktudása pedig biztonsá-
got és ösztönzést jelent. 
A gyöngyfűző és makramé szakkör 
vezetője Bujtárné Grósz Renáta, 
aki nagyon sokféle kézműves tevé-
kenységet végez, és szinte folya-

matosan tanul valami újat. - Mi-
lyen érzésekkel vállaltad a szakkö-
rök vezetését? 
- Meglepett a felkérés, de szeretem 
a kihívásokat, így nem is gondol-
kodtam, egyből vállaltam. A 
gyöngyfűzést és a makramé készí-
tést általános iskolában tanultam. 

A szakkörök indulása előtt egy kép-
zésen vettem részt, ahol megis-
mertük a tematikát, amit a csoport 
haladásának megfelelően tudok 
alkalmazni. 
Népi mintá-
kat készí-
tünk, szere-
pel közöttük 
moldvai, 
ukrán, erdé-
lyi és más, 
sokszínű, de 
nem túl bo-
nyolult min-
ta és techni-
ka. 
 
Hogyan készülsz a foglalkozások-
ra? 
- Középiskolában dolgozom, és 
megszoktam, hogy alaposan felké-
szülök az órákra, előtte mindig el-
készítem, amit szeretnék bemutat-
ni. Ezt a szakköröknél is nagyon 
fontosnak tartom. Előre elkészítem 
a soron következő mintákat, ami 
ösztönzést is jelent a szakkör tagja-
inak. Fontos, hogy legyen sikerél-
mény, ezért ha egyik alkalommal 
nehezebb, bonyolultabb munkát 
készítünk, a következőn könnyebb, 
látványos munka készül. Számomra 
a szakkörök kikapcsolódást jelente-
nek, az egész napi iskolai munka 

után inkább pihenés, hiszen más 
jellegű tevékenység. Igyekszem 
mindenkire figyelni, és ha elakad, 
segíteni. Jó érzés látni, hogy szépen 
halad a csoport. Van, aki nagyon 
ügyes, de a legfontosabb, hogy 
mindenki szívesen jön, megszeret-
te a gyöngyfűzést.  
Miért ajánlanád másoknak is ezt a 
tevékenységet? 
- Csapatépítő időtöltés, megismer-
jük egymást, van idő beszélgeté-
sekre, ami a mai világból nagyon 
hiányzik, a nagy rohanásban alig 
figyelünk egymásra.  A szakkör erre 
jó lehetőség, miközben fontos az 
alkotó tevékenység is. Kilépünk a 
komfortzónából, a napi rutinból, és 
valami újat hozunk az életünkbe. 
Nagyon szeretem a kézműves mun-
kák minden változatát, hiszen az 
igazi értéküket az egyediség adja, 
soha nem készül két ugyanolyan 
alkotás, mindegyik egyedi és meg-
ismételhetetlen. Ezt az érzést is 
szeretném átadni a szakkör tagjai-
nak. 
Ez igazán szép gondolat a beszél-
getés befejezéséhez. Közben szé-
pen formálódtak a virágláncok, és 
kedves motivációt jelentett, ami-
kor Hajnalka férje egy tálca csodás 
süteménnyel lepett meg bennün-
ket. Ezúton is köszönjük a szakkör 
lehetőségét, Hajnalka szervező 
munkáját, Renáta  odaadó segítő-
készségét és türelmét, ami által a 
színes, tarka gyöngyök új színt, 
örömet hoznak a mindennapokba. 

Dalmadi Fruzsina  
 2023. 01. 10. 

Mészáros Zsuzsanna 
Dalmadi Ádám  

 Rákóczi Ferenc út 55. 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek 

és családjuknak! 

Gólyahír 
„Azért mert szerettek, jöttem a világra,  

s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.  
Szeressetek engem igaz szeretettel,    

a kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!” 

Papp Izabella 

Könyvelés 

Jászboldogházán  
 

+36 20/42-46-222 
 

Cégek, egyéni vállalkozók  
könyvelését vállalom.  

 

Keressen bizalommal. 

 

Ott Fruzsina 
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Boldogházán itthon 
-beszélgetés Muntyán Tamással és feleségével, Muntyánné Szabó Mariannal 

A házaspár augusztusban költözött be Arany János 
utcai házukba. A járókelők csodálattal nézik az abla-
kokban elhelyezett, változatos színekben pompázó 
orchideákat, az udvarban „motorozó” kisfiúkat, Ta-
mást és Zsombort. 
Amikor a beszélgetésre készültem, érdekes összefüg-
géseket fedeztem fel. Mariannal először mint bolti 
eladóval találkoztam a Balázs boltban. Itt dolgozott 
másfél évig. Tamással szintén a Balázs boltban – a 
vasúton túliban – futottam össze, ahol a házátalakí-
tás gondjairól beszélgettünk. Mariannról kiderült, 
hogy volt kedves tanítványom, Dobos Piroska lánya, 
és nagyapja a tótkéri iskolában osztálytársa volt a 
férjemnek. Többször említette, hogy Dobos Miskának 
voltak a legszebb, a legjobb gombjai fűzérbe gyűjtve. 
(Ugyanis abban a korban, 75 éve, a gyerekek nem 
legóztak és „kütyüztek”, hanem kinn a szabadban 
gomboztak.) 
 
Tudják, hogyan kell ezt játszani? 
Tamás: Fogalmam sincs. 
Nagyon egyszerű. Egy kb. 7 cm átmérőjű lyukat készí-
tenek a gyerekek. Majd bizonyos távolságból szemé-
lyenként 3-3 gombot megpróbálnak a lyukba dobni. 
Ha nem ment be, addig „pöckölik” míg valakinek 
mind a három bele nem talál. Ő lesz a győztes.  
Mariannak nem volt ismeretlen a községünk, hiszen 
édesanyja itt nőtt fel. 
Mariann: Nagyon sokat voltam Jászboldogházán. Bár 
szüleim már Berényben éltek, de én örömmel és bol-
dogan jöttem nagyapámhoz. Minden hétvégén itt vol-
tunk, a nyári szünetet pedig itt töltöttem. Még most is 
érzem a széna illatát, ahogyan tata a kiskocsira felrak-
ta, és én felhuppantam a tetejére. Szerettem az állato-
kat, szívesen etettem őket. Tata megismertette velem 
a falusi létet, amit máig nem felejtettem el. 
Már nálunk is szaporodik az állomány. Van 3 kutyánk, 
cicánk, sok kedves madarunk, papagájok és pintyek. 
Mariann! Hogyan sikerült férjét meggyőzni a boldog-
házi házvásárlásra? 
Mariann: Nem volt egyszerű. 
Tamás: Én inkább úgy fogalmaznám, nagyon nehezen. 
Farmos és Jászberény között csodálatos környezetben 
nőttem fel. Csöndes, ligetes táj, a madarak éneke vett 
körül. Ott van ma is az asztalos műhelyem, s ha ked-
vem támad az alkotásra, odamegyek. De vissza a kér-
déshez, az ész azt diktálta, ide kell költöznünk. Nem-
csak az én munkahelyem miatt (a boldogházi mentőál-
lomásom dolgozom), hanem a gyerekek érdekében is. 
Szép óvoda, iskola, jó közbiztonság, szép, gondozott 
gyermekbarát település. 
Mentősként dolgozik, ami nagyon komoly felelősség-
gel jár. Gyorsan kell gondolkodni, határozott, jó dön-
tést hozni. Nehéz megélni a mindennapokat? 
Tamás: Mentőtechnikus vagyok, így ápolóként, szük-
ség esetén gépkocsivezetőként is dolgozok már 7 éve. 
Nehéz megszokni a rendkívüli helyzeteket. Az adott 
szituációban azonban nem arra kell koncentrálnunk, 
hanem a mentésre. Egy-egy nehéz eset után a munka-
társakkal megbeszéljük, „kibeszéljük” a feszültséget. 
Emlékszem az első, számomra nehéz mentésre, de 

kollégáim segítettek a feldolgozásban, amit meg kel-
lett, meg lehetett tanulni. Ebben az is segített, hogy 
régen sürgősségi betegellátásnál is dolgoztam, napja-
inkban pedig – szabad időmben – orvosi ügyeletben is 
segédkezem. 
A mentés csapatmunka. Munkatársai, akikkel egy 
gépkocsiban szolgálnak állandóak vagy változnak? 
Tamás: A boldogházi állomáson 14-en dolgozunk. Fele 
gépkocsivezető, másik része ápoló (négyen mentő-
technikusok). Általában ugyanabban a felállásban dol-
gozunk. Ismerjük egymást, már jelekből látjuk, mit kell 
tennünk. Hárman vagyunk boldogháziak, de Tápió-
györgyéről, Jászágóról, Jászberényből, Szolnokról és 
Jászkisérről is járnak ide munkatársaim. Jól képzett 
kollégákkal dolgozom, és a családias hangulat segít a 
nehezebb esetek feldolgozásában. 
Nemcsak az állomáson vagyunk együtt, de a hétköz-
napokon is segítünk egymásnak. 
Hogyan élték meg a COVID-ot? 
Tamás: Nagyon nehezen! Rettenetes volt! Először csak 
a kósza híreket hallgattuk, hogy mi van Kínában. Majd 
itthon is berobbant, vittük a fuldokló betegeket, min-
dennap át kellett élni a halál közelségét. Nagyon sok 
munkatársunkat, ismerősünket elvesztettük. Nagyon 
fájó Ménkű János barátunk, munkatársunk halála. Hiá-
ba rohantunk menteni, a gyilkos vírus elvitte. (Tamás 
szeme most is könnybe lábadt!)  
Félve jöttem haza is, hiszen nem tudhattam, hogy én 
fertőzött vagyok-e. Ruháimat külön mostuk, fertőtlení-
tettük, mindenre vigyáztunk. Szerencsére mi túléltük! 
De amit nem lehet elfelejteni, a betegek félelmét 
nemcsak a vírus, hanem a megélhetéstől való bizony-
talanság is okozta. Volt, aki elveszítette a munkáját, a 
hozzátartozóját. A panaszok, a fájdalmak tömkelege 
zúdult ránk. 
Ilyenkor a munkatársakon kívül kaptak segítséget? 
Tamás: Igen. Szükség esetén. Ez történt Ménkű János 
halála után is, pszichológus segített a feldolgozásban. 
A modern technika is rendelkezésünkre áll, online is 
kérhetünk lelki támogatást. A mai napig nehéz elfo-
gadnom azt a tényt, hogy nem tudunk mindenkin segí-
teni. De mindent megteszünk, és mindent meg kell 
tennünk! 
Amikor még tanítottam, évente kétszer tűzvédelmi 
gyakorlatot kellett tartanunk. Önöknél is van próba-
riasztás? Milyen szabályok vannak? 
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Tamás: Riasztás 
esetén reggel 6 
és este 10 között 
1 percen belül, 
este 10 és reggel 
6 között 2 percen 
belül el kell indul-
nunk. Ezt folya-
matosan ellenőr-
zik. Természete-
sen a továbbkép-
zéseket is bizto-
sítják nemcsak 
jelenléti formá-
ban, hanem 
online módszer-

rel is. Mindezekről vizsgák során adunk számot. 
Ma – február 19-én – van az „Ápolók napja”. Köszö-
nettel tartozom, tartozunk Önöknek. 
Tamás: Családom és munkatársaim nevében is köszö-
nöm. Ugyanis feleségem Mariann is tanul, míg itthon 
van a kisfiunkkal. Radiográfiai asszisztens lesz. Édes-
anyám a berényi kórház belgyógyászatán ápolónő, 
húgom Budapesten a Kékgolyó utcai onkológiai osztá-
lyon ápolja a betegeket, nővérem pedig a berényi 
Kígyó gyógyszertárban dolgozik. 
Örömmel hallom Mariann, hogy tanul. Hogyan szán-
ta rá magát, hiszen a 4 éves Tamás és a 2 éves 
Zsombor mellett számtalan teendője van. 
Mariann: Valóban 4 év óta a gyerekekkel vagyok. 
Előtte egy szolnoki építőipari cégnél irodavezető vol-
tam. Sok férfi között egyetlen nőként dolgoztam. Sok 
mindent gyorsan, felelősségteljesen meg kellett olda-
nom. Az elmúlt 4 év azonban rádöbbentett, tanulnom 
kell. Ismerve Tomi családját, én is az egészségügy felé 
kutatgattam. Így találtam a „Radiográfiai asszisztens” 
képzőre. Szépen haladok a tanulmányaimban, heti 1 
napot vagyok az iskolában, és 1 napot pedig a 
Hetényi kórházban gyakorlok. Hamarosan megismer-
kedhetek újabb területekkel is, amit nagyon várok. 

Szerencsére családom sokat segít nekem. Mivel 
Zsombort még nem vették fel a bölcsibe, így édes-
anyám szabadnapjaira támaszkodom. 
Milyen terveik vannak a jövőre? 
Tamás: Szeretnénk befejezni a házfelújítását, vete-
ményest, gyümölcsöst kialakítani, a barátságokat to-
vább ápolni, az elfogadó közösséget erősíteni, kirán-
dulni, nyaralni, horgászni és a gyerekeket szeretet-
ben, boldogságban felnevelni. 
Mariann: Tovább-
ra is megtartani 
ezt a harmóniát, 
ami ránk jellemző, 
ebben szeretnék 
segíteni párom-
nak. Madárcsiri-
pelést hiányolta a 
régi otthonából, 
most már itt éne-
kelnek a pintyei, 
jeleznek a papa-
gájai. Időnként 1-
1 tortával kedves-
kedek a csalá-
domnak, úgy néz 
ki megtaláltam új 
hobbimat. Termé-
szetesen, ha az 
élet még megajándékoz bennünket új csöppséggel, 
örömmel fogadjuk, hiszen Tomi is nagycsaládban nőtt 
fel. 
Kedves Mariann és Tamás! Elrepült az Önökkel töl-
tött délután, számomra is maradandó emlékekkel. 
Tamás hivatása, annak szeretete tiszteletet érde-
mel! 
Családi légkörük, harmóniája példaértékű. Kívánom, 
ez maradjon meg életük végéig, és neveljék fel a 
csöppségeket szeretetben, békességben. 

Zrupkó Ferencné 

MMMMAONA TTTTÁNC  
MAona: a Teljesség Tánca  

csütörtökönként 18.00 - 19.00 - ig  
 

Szereted a táncot és a zenét?  
Szereted a bensőséges hangulatot?  

Szeretned a kettőt együtt?  
Itt a helyed!  

 

A MAONA táncban saját magadat fedezed fel és éled 
meg, egy megtartó női körben.  
Ne félj a tánctól, ez egy eszköz ahhoz, hogy  
- a tested koordinálttá, áramlóssá váljon,  
- az érzelmeid nyitottá, őszintévé  
- és szellemed tudatossá, befogadóvá  
Az elégedettség érzését váltja ki a tánc benned: a ta-
pasztalással és a megengedéssel  
Egy út lényedhez, élj vele!  

Az első alkalom 2023. február 16.  
Helyszín:  Jászboldogháza, az ebédlő feletti közösségi tér  
 
Megjelenés: könnyed, laza 
ruhában (pl. egy leggings és 
egy tunika)  
A tánc mezítláb javasolt, de 
lehet zokniban vagy vékony 
talpú váltócipőben is.  
A mozgásóra nem igényel 
táncos előképzettséget!  
Hozz magaddal egy kis vizet, 
polifoamot, a jókedvedet és 
a nyitottságodat!  
 

Anna  
 

Várom jelentkezésedet, kérdéseidet Ragoncza Anna 
06/30 789 6595 
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60 évvel ezelőtt, 1963 márciusában volt a Jászság és 
benne Jászboldogháza történetének tragikus esemé-
nye, amikor a még kiterjedt csíkosi és tápiói tanyavi-
lágra kényszerűségből a Zagyva gát átvágásával ráen-
gedték a folyóban feltorkollott vizet, ami soha nem 
látott pusztítást végzett mindkét határrészen. 
Előzmények: Február utolsó napjaiban egy hirtelen jött 
erős felmelegedés hatására a Mátrában az átlagosan 
egy méteres hó intenzív olvadásba kezd, majd március 
első napjaiban nagy mennyiségű eső esik a Zagyva víz-
gyűjtőjén. A hóolvadás és az eső együtt nagyon ko-
moly árhullámot indított el a Tarnán és a Zagyván. A 
Mátrából lerohanó víz a Jászságban szinte megfékez-
hetetlen árvizet okozott. A Tápió is áradásnak indult a 
hirtelen hóolvadás következtében, ami a Zagyván levo-
nuló árral egyidőben érte el Újszászt, ahol kritikus 
helyzet alakult ki. 
Az árvíz levonulását és a védekezésnek a folyamatát a 
Szolnok Megyei Néplap archívumának segítségével 
idézzük fel.  
 
Szalagcímek az újságból az adott napokon  
1963.03.09. szombat, előző napi események                                                                                                                                                      
Negyven millió köbméter belvíz a jászsági földeken                                                                                           
Árvízvédelmi készültség a Zagyván és a Tarnán                                                                                                  
A Zagyva felső szakaszán és a Tarnán az áradás miatt 
megmozdult a jég, aminek a vastagsága 25-40 cm. 
Jégtorlaszok alakultak ki a hidaknál és a kanyarulatok-
ban, a honvédség robbantással segíti a jégtáblák levo-
nulását. 
1963.03.10. vasárnap, előző napi események                                                                                                                                       
Harmadfokú árvízvédelmi készültség 
A Mátrából lezúduló óriási víztömeg rendkívüli módon 
felduzzasztotta a Zagyva és a Tarna vízszintjét, a vas-
tag jégréteg a folyók teljes szakaszán felszakadt, a 
zajló jég újabb torlaszokat okozott, ezért a Közép-
Tiszai Vízügyigazgatóság mindkét folyón elrendelte a 
III. fokú készültséget. 
1963.03.12. kedd, előző napi események                                                                                                                                               
Kemény munkára van szükség a gátakon, a vízügy 
szerint aggodalomra nincs ok.  
A védekezés erőit Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, 
Alattyán, Jásztelek határába irányították, délután há-
romnegyed kettőkor Jászalsószentgyörgyön félreverték 
a harangot, ezzel szólították a falu népét a gátra. Fél-
óra alatt kétezer ember jelentkezett. Jászteleknél két 
óra alatt 32 centimétert áradt a Zagyva. Alkonyatkor a 
szolnoki katonák megkezdték a jászalsószentgyörgyi 
hídnál beszorult jégtáblák felrobbantását.  
1963.03.13. szerda, előző napi események                                                                                                                                                  
A megyei vízügyi vezetők szerint továbbra sincs ok 
aggodalomra. 
Reggel 6 óra: Jánoshida veszélyben van, félreverik a 
harangokat, hangosbemondón munkára szólítják a 
falu lakóit. Azonnal meg kell kezdeni a Dimitrov Tsz 
állatainak kitelepítését, a Dimitrov tanya az árvíztől 
nem védett, mentetlen területen fekszik. Délután 13 
óra: a jászberényi járási pártbizottság  első titkára se-
gítséget kérve tájékoztatja az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság vezetőjét – két településen kritikus a helyzet, 
az egyik Jászdózsa, itt a Tarna fenyeget, a másik 
Jánoshida, itt a Zagyva árad roham tempóban. Azon-

nal elrendelik mindkét településen a körgát építését. 
Jászdózsára 1500 embert vezényelnek Jászapátiból. 
Jánoshidán a falu egész lakossága és 150 katona építi 
a gátat. A Zagyva jászsági szakaszán 6500 ember küzd 
a vízzel. Jánoshidára újabb 600 embert és 25 nehézgé-
pet vezényelnek. Ha időben elkészül az 5,2 km-es kör-
gát, Jánoshida, megmenthető lesz - jelenti a vízügy. 
Minden mozdítható emberi és gépi erőt a gátépítésre 
irányítanak. Jánoshida versenyt fut az idővel. 
1963.03.14. csütörtök, előző napi események   
 Jászdózsa nagy részét elöntötte a víz. 
Reggel 4 óra: Jászárokszállás és Jászdózsa között a víz 
elszakította a vasúti töltést, a vonatnak is vissza kellett 
tolatni. Délelőtt 10 órára Jászdózsa utcáit elöntötte a 
víz, néhol egy-, másfél méteres vízből mentették a la-
kosságot. 11 órakor szovjet katonai műszaki alakulat 
érkezett a faluba, azonnal megkezdték a mentést. A 
lakosságot Jászapátiba szállították, ott helyezték biz-
tonságba. Esti órákban érkezik a hír, hogy Jászberény 
térségében tetőzik a Zagyva, megállt az áradás. Jász-
telektől délre viszont kritikus a helyzet. A Jászdózsánál 
kiszabadult víz elérte a Jászberény - Jásztelek közötti 
32-es műutat, ahol azon átbukva a Zagyva jobb olda-
lán elérte Jánoshidát. A víz a Jánoshida–
Jászboldogháza összekötő úton átfolyva zúdul a Csí-
kosba, a jánoshidai Telek-ér híd alatt teljes kereszt-
metszetben ömlik a víz keresztül. Most már a veszély 
áthelyeződik Jászalsószentgyörgy-Újszász-Zagyvarékas 
térségére. Újszász fokozott veszélybe került, a Tápió 
most tetőzik Tápiógyörgyénél, és mivel a megáradt 
Zagyva nem fogadja be a Tápió vizét, így kritikus hely-
zet alakult ki Újszásznál. A Tápió vizének kordában 
tartásához Újszász lakosságának a segítségére is szük-
ség van. A délutáni órákra a Zagyván a szászbereki 
vasúti hídnál, kb. egykilométeres jégtorlasz gyűlt ösz-
sze, amit robbantással sem, és repülőgépes bombázás-
sal sem sikerült elmozdítani.  
 Ennyit írt a Néplap!  
A nap további eseményei a helyiek visszaemléke-
zéseiből (1963. március 13.) 
 Jászalsószentgyörgynél este a gát magassága már csak 
14 cm vízszintemelkedést bír el. Azonnal cselekedni 
kell. A szakemberek úgy döntenek, hogy 
Jászalsószentgyörgy, Újszász és Zagyvarékas meg-
mentése érdekében a Csíkosban két helyen robban-
tással meg kell nyitni a Zagyva jobb oldali gátját. A 
víznek teret kell engedni. Erről 20 óra 30 perckor 
Nánási László, a Járási Tanács elnöke, aki 
Jászalsószentgyörgyön tartózkodott, telefonon értesí-
tette Nagy Andrást, Jászboldogháza tanácselnökét. 
Utasította, hogy azonnal kezdjék meg a víznek felsza-
badítandó csikosi területről a mentési munkákat. A 
robbantást 23 órakor végre is hajtották. Ezzel kb. 24 
óra alatt víz alá került a Csíkos, majd a tápiói terület 
szinte teljes egészében. Nagyon rövid idő állt rendel-
kezésre, a lakosság mentését éjfél után megkezdték. 
Az ott lakókat előre nem is tudták értesíteni. Éjféltáj-
ban Nagy András tanácselnök félreverte a csíkosi 
templom harangját, ezzel riasztotta e szokatlan időben 
az ottaniakat. Ekkorra megérkezett a tsz-ből öt traktor, 
a faluból 30 ember lovaskocsikkal, és azok, akik a fél-
revert harang hallatára a csíkosi templomhoz összejöt-
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tek, sötétben, esőben, óriási sárban megkezdték men-
teni a leginkább veszélyben lévőket. A tanyák egy ré-
sze néhány óra alatt víz alá került.  
Azon az éjszakán és a következő napon összesen 232 
tanyából, 228 családot kellett kitelepíteni. A Zrínyi Tsz 
állatállományát, ami az Oláh-tanyában volt, az elsők 
között kellett kimenteni, már éjfélkor térdig érő vízben 
hozták ki az állatokat. Másnap a reggeli órákban meg-
érkezett a magyar és a szovjet katonai segítség, az ő 
vízi és kétéltű járműveikkel felgyorsult a mentés, de 
így is volt, akit már a háztetőről vagy a padlásról kel-
lett menteni. Ugyancsak aznap 16 óra 50 perckor érke-
zik a hír, hogy Jásztelek felől a Zagyva jobb oldali gát-
ján kívül érkező víz elöntötte a Boldogházára vezető 
utat, amit valószínű, hogy Jánoshidánál fel kell robban-
tani, mert az út akadályozza a víz továbbhaladását, így 
a felgyülemlő víz veszélyezteti Jánoshidát. A Telek-ér 
híd alatt teljes keresztmetszetben ömlik át a víz, de ez 
a nyílás nem elegendő, az utat is át kellett vágni, a vi-
zet tovább engedték Csíkos irányába, ami tovább ron-
totta a helyzetet a Csíkosban. Jászboldogháza csak 
katonai járművekkel volt megközelíthető Jánoshida 
irányából. A település számára a fontosabb szállítási 
feladatokat a honvédség biztosította.  
1963.03.16. szombat, előző napi események 
Gondoskodnak az árvízkárosultakról 
A vízügy jelenti: Rendkívüli mentési munkák folynak a 
jászboldogházi tanyavilágban. A  honvédségen és a 
munkásőrségen kívül Csongrádról ide vezényelt szovjet 
katonai alakulat is részt vesz a mentésben, motorcsó-
nakokkal és kétéltű járművekkel mentik a lakosságot 
és a még menthető vagyontárgyakat, valamint az ál-
latállományt. A tápiómajori vasúti megállóhoz szállít-
ják az elöntött területről kimentett értéket, onnan te-
hervonattal a boldogházi állomásra. Újszásznál is 
megfeszített erővel védekeznek a Tápió jobb oldali töl-
tésén.  
Amit nem írt meg a Néplap 
 Jászboldogháza mindennapjait, annak ellenére, hogy 
itt nem volt árvíz, teljesen felforgatta a tanyavilágban 
történt katasztrófa. A több mint 200 kitelepített csa-
ládnak órák alatt biztosítani kellett a szállást, az élel-
mezést stb. Az embereket személyvonat és pályakocsi 
hozta Tápiómajorból a vasútállomásra, ahol fogadóbi-
zottság várta őket, megmondták, ki hol lesz elhelyez-
ve.  Szerencsére rendelkezésre állt a vadonatúj Műve-
lődési Ház, ami nagyon gyorsan (mai szóval) menekült-
szállóvá alakult. Az élelmezést az óvodakonyha látta 
el. Itt kell megemlíteni, hogy a megyei és a járási ta-
nács részéről is nagyon gyorsan megérkezett a segít-
ség az elhelyezéshez és az élelmezéshez. A honvédség-
től is érkezett 70 vaságy, és hozzá matracokat, pokró-
cokat hoztak a Művelődési Házhoz. Egy hónapig 28 
család otthonaként és az idevezényelt katonák szállá-
saként szolgált a Művelődési Ház.  
Nagyon nagy gondot jelentett az elöntött tanyákból 
kimentett állatállomány elhelyezése és a takarmányo-
zása. A tanyákon lévő takarmány szinte teljes egészé-
ben megsemmisült. A tsz hellyel és takarmánnyal segí-
tette a háztáji állatok ellátását. 
1963.03.17. vasárnap, előző napi események 
A miniszterelnök helyettese is megtekintette a Zagy-
va mentén folyó munkákat 
Repülőgéppel Szolnokra érkezett a Minisztertanács 
elnökhelyettese, Fehér Lajos és a Honvédelmi miniszter 

helyettese, Köteles Jenő altábornagy, kíséretükben 
Dégen Imre, az Országos Vízügyi Főigazgatóság veze-
tője. A szandaszőllősi repülőtéren a megyei vezetők 
fogadták a miniszterelnök helyettesét és a kíséretében 
lévőket, majd tájékoztatást adtak a kialakult helyzet-
ről. Repülőgépről együtt megszemlélik az Újszász, 
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida térségében és a 
csíkosi, tápiói és a pokoltanyai vasúti megállóig nyúló 
túl a tápiói tanyavilágban pusztító árvizet. A vezetők 
megállapítják, az anyagi kár rendkívüli, de a szomorú 
tények mellett az egyetlen pozitívum, hogy a mentést 
sikerült úgy végrehajtani, hogy emberéletben nem 
esett kár. 
1963.03.19. kedd, előző napi események                                                                                          
Motorcsónakkal a csíkosi tanyák portáin 
A Szolnok Megyei Néplap újságírója motorcsónakkal 
járja be a csíkosi és az újszászi  víz alatt álló tanyákat. 
Idézet a tudósításból: „Újszász felől, másfél méteres 
vízmagasságon közelítjük meg a csíkosi tanyákat a 
hatvani vasút mentén. A tanyák között lehangoló kép 
fogad bennünket. Óriási ökölcsapást mért a tájra az 
elemi erő. Egy kis tanya udvarán a kútgémhez kikö-
tünk, hamarosan honvédségi ladik érkezik, a dunai 
hadiflottilla matrózai ugrálnak ki belőle. Velük jött a 
ház bánatos asszonya, Laczkó Istvánné. A matrózok 
egy átvizesedett szekrényt hoznak ki a házból. Pakolás 
közben mesélik a mentők, hogy több emberre a vízben 
álló épületek tetején találtak rá. Többen voltak, akik 
elkeseredésükben le sem akartak jönni. A fizikai nehéz-
ségek és a hatalmas lelki trauma ellenére sikerült min-
den embert biztonságba helyezni, mondja Jakab száza-
dos, a mentőegység parancsnoka. A látott élmény el-
keserítő, sok tanya már összeroskadt, még többön lát-
szik, hogy hamarosan össze fog. Kicsit távolabb a bol-
dogházi Zrínyi Tsz központja, istállói mind víz alatt. 
Kegyetlen hideg szél fúj, a katonák is dideregnek. 
Messziről látható fekete festékkel festett keresztek a 
távoli tanyák fehér falán, amik a katonákat hívják se-
gítségül, a dermesztő hideg ellenére menniük kell. 
Újszász felé visszafordulva a Tápió gáton nehézgépek 
dolgoznak, erősítik az átázott töltést. A vasúti hídnál 
újra kikötünk, ahol Nagy Illés vízügyi főmérnök el-
mondja, hogy a magas vízállás miatt a töltésen folya-
matosan figyelőszolgálatot kell tartani. Megjegyzi: 
Újszász nem kerülhet a csíkosi tanyák sorsára!” 
1963.03.23. szombat, előző napi események  
Helyreállítási bizottság dolgozik a jászberényi járás-
ban 
A bizottság elnökének, Szabari Istvánnak a nyilatkoza-
ta, aki egyben a Járási Tanács elnökhelyettese is: A 
jászboldogházi határban még 230 tanya áll vízben, 
egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a sorsuk. Külön nagy 
gond Jászboldogházán a nagyszámú állatállomány 
tartós elhelyezése, takarmányozása. Várhatóan takar-
mányhiány fog kialakulni, sok takarmány elpusztult, 
illetve számolni kell majd az árvíz miatt meg nem ter-
mő takarmány hiányával is. A helyreállítási bizottság 
és a helyi tanács tárgyalásokat kezdett házhelyek ki-
alakításáról és OTP kölcsön folyósításáról. A választás 
után újonnan megalakult községi tanács első ülésének 
napirendjén csak az árvíz utáni tennivalók szerepeltek. 
A tanácstagok megbízták a VB. elnökét, Nagy Andrást 
többek között új házhelyek kijelölésével, illetve azok 
kiosztásával. 
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1963.04.03. szerda 
Az árvíz sújtotta területek megsegítéséről tárgyalt a 
Szolnok Megyei Tanács végrehajtó bizottsága 
A Megyei Tanács utasította az Állami Biztosítót, hogy 
a Jászság két legnagyobb kárt szenvedett településén, 
Jászdózsán és Jászboldogházán sürgősen mérjék fel a 
keletkezett károkat, valamint kérték az OTP-t, hogy a 
két településen hozzon létre kihelyezett fiókot a gyors 
ügyintézés érdekében. Ugyancsak a Megyei Tanács 
operatív bizottságot alakított a helyreállítási munkák 
összehangolására, melynek vezetőjévé dr. Polónyi 
Szűcs Lajost nevezték ki. 
1963.04.30. kedd                                                                                                                                                   
Kormánykitüntetéseket kaptak a jeges ár és belvíz 
elleni küzdelem legjobbjai 
Magasrangú állami kitüntetéseket adott át a parla-
ment Munkácsy termében Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnöke az árvízi védekezési munkák során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtóknak. 

*** 
 
60 év elteltével az akkori újság lapjait átböngészve 
feltűnik, hogy egyetlen szót sem írtak arról, hogy a 
boldogházi tanyák tragédiáját az okozta, hogy a Zagy-
va gátját elsősorban Jászalsószentgyörgy és Újszász 
megmentése érdekében két helyen átvágták, teret 
adva ezzel a víznek. A helyismerettel nem rendelkező 
akkori olvasók szinte természetesnek vehették, hogy a 
levonuló árhullám elöntötte Jászboldogháza csíkosi és 
a tápiói határrészét. Helybeliként viszont tudjuk, hogy 
az akkor ott élők, akik nem kevesen voltak, még csak 
nem is gondolták, hogy velük ez megtörténhet, hiszen 
egy stabil, magas gát mentett oldalán élték életüket, 
biztonságban érezték magukat. Néhány óra leforgása 
alatt azonban a biztonságuk szertefoszlott, sokuknak 
egy élet munkája veszett oda.  Egyébként is 
Jászboldogháza a Jászság azon településeinek egyike, 
amit nem veszélyeztet árvíz. Mégis olyan helyzetbe 
került a település kiterjedt tanyavilága, hogy az árvíz 
által okozott második legnagyobb kárt szenvedte el 
Jászdózsa után. A jászboldogházi határ 5500 hektár 
területéből 3120 hektárt öntött el a víz. Az akkori 520 
lakott tanyából 232 került víz alá. Több mint 100 tanya 
részlegesen vagy teljesen összedőlt, másik száz lakha-
tatlanná vált. A víz visszahúzódása után megindult a 
károk felmérése, az összedőlt, károsult tanyák lakói 
szinte egyöntetűen a faluba való beköltözés mellett 
döntöttek. Egy részük Jászalsószentgyörgyön, 
Újszászon, Jászberényben keresett új otthont magá-
nak, a nagy többség viszont Jászboldogháza mellett 
döntött. Ez a szomorú esemény, amellett, hogy na-

gyon sok családnak egy életforma végét jelentette, 
Jászboldogháza belterületi fejlődésének hatalmas lö-
kést adott.  
Ezen a helyen, kell megemlíteni, amit Nagy András 
akkori tanácselnök 2006-ban, a község önállóvá 
válásának 50. évfordulójára készült „Évek könyve” 
kiadvány szerkesztőinek elmondott, hogy  „mentés 
közben, bizony találkoztak hangoskodó, vitázó 
emberekkel, akik elkeseredésükben azt állították, 
hogy a vizet szándékosan engedték rá a tanyavi-
lágra”. Hat évtized után ennek eldöntése termé-
szetesen nem a mi dolgunk, de anélkül, hogy bár-
milyen állást foglalnánk ebben az ügyben, tudjuk, 
hogy ez a katasztrófa arra az időszakra esett, ami-
kor a tanyavilág felszámolása volt az akkori hata-
lom célja. Az igazsághoz viszont az is hozzátarto-
zik, hogy az árvíz okán a faluba beköltözött csalá-
dok életkörülményei összehasonlíthatatlanul sokat 
javultak ahhoz képest, mint a távoli, sáros utakon 
megközelíthetetlen tanyákon volt jellemző. 
 
 Ezen kis kitérő után folytassuk az árvíz utáni esemé-
nyek felidézését. A Községi Tanács új házhelyeket osz-
tott ki az építkezők részére, új utcák jöttek létre. Olyan 
mértékű építkezés vette kezdetét, hogy Jászberényből 
egy 14 főből álló tervezőgárda az irodáját itt rendezte 
be a félévvel korábban átadott Művelődési Házban, és 
helyben készítették az elsősorban típustervre szabott 
lakóházak tervrajzait. A földhivatal soron kívül intézte 
a telekkönyvezéssel kapcsolatos ügyeket. Az akkor 
országosan elterjedt, úgynevezett „Kádár kockák” 
egész sora épült néhány hónap alatt. A vasútállomásra 
tehervonatok hozták az építőanyagot, az új Tüzép te-
lep forgalma az előzőek sokszorosára nőtt. A házak 
döntő hányada vályogból épült, de az alapozás és a 
lábazatok kevés kivételtől eltekintve téglából készül-
tek. A sok kémény felrakásához is téglára volt szükség. 
A tápiógyörgyei téglagyár teljes kapacitását lekötötte 
a boldogháziak téglaigénye. Az árvízkárosult családok 
őszre már a kész vagy félig kész lakásokba be is költöz-
tek.   
 
Néhány személyes élmény az árvízről 
Mi a túl a tápiói területen laktunk 1963-ban, tanyánkat 
is körbevette a víz, csupán 15-20 cm vízszintemelkedés 
választott el bennünket is attól, hogy a lakásba is be-
jön a víz. Kisgyerekként éltem meg a család izgalmait, 
amit azalatt a néhány nap alatt átéltünk.  Hozzánk is 
költöztettek egy családot az egyik szomszédos, a víz 
által elöntött tanyából, két hétig laktak nálunk.  
Máig megmaradt emlékeim: 
Nem magyarul beszélő katonák motorcsónakkal hoz-
nak két szekrényt és néhány apróbb bútort, de amikor 
a mi házunk elé érnek, a csónak hirtelen megfeneklik, 
az egyik szekrény kiborul a csónakból bele a vízbe, a 
benne lévő ruhákkal együtt. A szekrény gazdáját, 
Dalmadi Lászlónét, a szomszédasszonyt hiába vigasz-
talják a katonák, ő csak siratja a bútort és a vízbe esett 
ruhákat. A nagyapám elővette minden, a hadifogság-
ban összeszedett orosz tudását, az ő tolmácsolásával 
sikerült szót érteni a szovjet mentőegység parancsno-
kával. Közben egy másik csónakkal 4 birkát hoznak, 
nálunk a fészerben helyezik el őket. Lovaskocsival ma-
lacokat hoznak valahonnan, lovaknak a hasukig ér a 
hideg víz, amikor megállnak a már „csak” bokáig érő 
vízben a mi udvarunkon, a lovak remegnek a szokatlan 

Árvízi életkép 
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körülményektől. Nagyapám olyannyira szóba elegye-
dett a katonák parancsnokával, akinek a rendfokozata 
százados volt, elmondta, hogy Csongrádról vezényel-
ték őket ide, 20 fővel, négy motorcsónakkal és 6 db 
kétéltű járművel, valamint terepjáróval és tehergépko-
csikkal. A százados  megengedte, hogy katonái a két 
szomszédfiút és engem elvigyenek csónakkal egy kör-
útra, életem első motorcsónakázására. Emlékszem, 
nagyon féltem, ráadásul a tata nem jött velünk, a két 
katona pedig egy szót sem tudott magyarul. Szeren-
csésen megúsztuk a nagy kalandot, de a félelmetes 
élmény máig megmaradt árvízi emlékeim között. A 
csónakos körút után, ahol jól átfáztunk a hideg szél-
ben, a parancsnokot és a két katonát meghívtuk egy 
közös ebédre, amit el is fogadtak. Ebéd után nagy-
apám forralt borral kínálta őket, azt viszont nem fo-
gadták el, helyette forró citromos teával köszöntük 
meg nekik a segítségüket. Aztán a következő napok-
ban gyorsan alkalmazkodtunk az új körülményekhez, a 
tanyák lakói gerendákból és ajtólapokból tutajt építet-
tek, azon közlekedtünk egyik tanyából a másikba. Ez is 
nagy élmény volt nekünk, gyerekeknek, de ma már 
tudom, hogy a felnőttek viszont ezt az egészet tragédi-
aként élték meg. A határban a magasabb kiemelkedé-
sek szigetként látszottak ki a vízből, egy-egy ilyen szi-
geten a vadak, főleg mezei nyulak várták sorsuk jobb-
ra fordulását. Ma is emlékszem olyanra, amikor ilyen 
néhány négyzetméteres szigeten négy-öt nyúl és két 
róka osztozott, ami normál esetben nem volt elképzel-
hető. Sok évtized után, ma már az is mosolyt csal az 

ember arcára, hogy a víz elvonulása után nálunk, ahol 
tulajdonképpen nem is jött be a víz, az egyik szobá-
ban, aminek földes volt a padlója, nem lehetett a szék-
re leülni, mert a szék lába teljesen belefúródott az 
alulról felázott földbe, ugyanígy az ágy lába is. A másik 
szobában, ami viszont deszkapadlós volt, kb. egy év 
múlva a padló a nedvességtől elpusztult, és a szék 
vagy az ágy lába ugyanúgy beszakadt. A tavaszi ár el-
vonulása után őszre kezdett normalizálódni az éle-
tünk, amikor a Tápió szeptember 8 - 9-én (a tápiói bú-
csú napján) egy felhőszakadás miatt újra elöntötte a 
környéket. Még néhány évig ott éltünk, de az esetle-
ges újabb árvíztől való félelem soha nem múlt el. A 
következő időkben, amikor a Zagyva áradni kezdett, 
nálunk a legfontosabb rádióműsor az ebéd utáni vízál-
lásjelentés volt, feszült figyelemmel hallgattuk, hogy a 
„Zagyva Jászteleknél hány cm”. Ebből lehetett tudni, 
hogy mire kell számítani. Ha a Zagyva nagyon meg-
áradt, akkor a Tápió, a Zagyva visszaduzzasztó hatása 
miatt elöntötte a túl a tápiói területet, ami többször 
előfordult. 

*** 
2017-ben a Faluvédő és Szépítő Egyesület kezdemé-
nyezésére az Aranykalász Tsz az árvízi mentésben 
használt, a honvédség által itt hagyott csónakot felújí-
totta, és az Alkotmány utca végén kialakított emlékhe-
lyen kiállította. A csónak mellett emléktábla hirdeti, 
hogy a kiállított csónakkal az árvízi mentésben részt-
vevőkre és a több mint száz elpusztult tanyára emlé-
kezik az utókor. 

A 2017. szeptember 2-i emlékhely avatás képeiből 

Szűcs Gergely 
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Könyvtári hírek 

Kedves Olvasók! 
Éppen hogy csak kipihentük az ünnepek fáradalmait, 
máris rohamléptekkel száguldanak el mellettünk az új 
évben a napok, hetek, és máris itt a tavasz.  
A könyvtárban ez a pár hónap is eseménydúsan telt 
el. A magyar kultúra napja alkalmából idén is elláto-
gattak hozzám a helyi bölcsőde és óvoda gyermekei 
kísérőikkel. A Kecskeméti filmstúdió által készített 
meséket tekintettük meg, majd a gyerekek szabadon 
válogathattak a polcokon megtalálható sok-sok könyv 
közül. Jó volt látni ezt a sok kis izgatott arcot, akik 
érdeklődéssel lapozgatták a könyveket! 
Február elején a harmadik osztályosok látogattak el a 
könyvtárba, akikkel szintén beszéltünk a magyar kul-
túráról, hogy szerintük mi tartozik bele ebbe a foga-
lomba. A gyerekek ügyesen válaszoltak a kérdésekre, 
hisz tanórákon már beszéltek erről, majd utána ők is 
szabadon válogathattak a polcokon található köny-
vekből. 

Volt is miből válogatni, hisz nem csak a Könyvtárellá-
tótól kaptunk sok szép új könyvet, hanem a helyi ön-
kormányzat által vásárolt könyvek között is sok gyer-
mekkönyv található. 

Idén az alábbi folyóiratokat 
lehet majd kölcsönözni: 
5 Perc Angol; Autókataló-
gus; Blikk Extra Receptek; 
Eső; Frozen- Jégvarázs; Ha-
hota; Kreatív Gyermek; Lo-
vas Nemzet; Macska Mánia; 
Magyar Turista; My Little 
Pony; Nők Lapja; Rubicon; 
Turista Magazin; Vidék Íze 

Várom szeretettel a kedves 
olvasókat, válogassanak a 
könyvtár egyre bővülő 
könyvkínálatából! 

Óvodások könyvnézegetés közben 

Bölcsisek a könyvtárban 

Elérhetőségek: konyvtar@jaszboldoghaza.hu 
Szemes- Csecselics Hajnalka  

06-30/4836-795 

Könyvtári nyitva tartás: 
Hétfő- Szerda- Péntek:  

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

Könyvajánló 
Gyermekkönyv 
Bartos Erika: Brúnó sorozat 
Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány kalandjai las-
san húsz éve, 2004 óta varázsolják el a kicsiket. A ked-
ves történetek, bájos figurák minden kisgyerek kedven-
ce lettek. A helyi könyvtárban is rongyosra lapozgatott 
példányok vannak, hisz a kisgyerekes szülőknél ezek a 
könyvek az alap darabok közé tartoznak válogatás köz-
ben. 
Bartos Erika írónő gondolt a kicsit nagyobbakra is, és 
megjelentette a Brúnó Budapesten és Brúnó a Balato-
non sorozatot, ahol a főváros és a balatoni táj épületei-
vel, nevezetességeivel ismerkedhetünk meg. Ajánlom a 
könyvsorozatot óvodás- és kisiskolás  korú gyermekek-
nek, így egy- egy budapesti kirándulás, balatoni nyara-
lás előtt a könyveket olvasgatva a kisgyerek kiválaszt-
hatja, hogy mit szeretne megnézni, mi érdekli.  A köny-
vek nem csak lenyűgöző részletességgel mutatják be a 

nevezetességeket, és érdekes történeteket mesélnek, 
hanem szinte észrevétlenül csempészik be a tudás irán-
ti vágyat és az olvasás szeretetét a kisgyerekekbe. 
Olvassuk a könyveket, és kiránduljunk sokat, hisz itt a 
tavasz, és ez egy nagyszerű szabadidős program lehet a 
családnak! 

Szemes- Csecselics Hajnalka 
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Kertbarátoknak 

Berczeli Ildikó 

KEDVES BOLDOGHÁZI EMBEREK! 
Örömmel értesítem önöket ,hogy megalakult közsé-
günkben a Kertbarát Kör. 
Célunk a kertészkedés népszerűsítése, a hobbikerté-
szek összehozása, lehetőség biztosítása a gyakorlati 
tapasztalatok cseréjére és a új dolgok megismerésére. 
Szeretnénk segítséget nyújtani kezdő kertészeknek a 
gazdálkodással kapcsolatban felmerülő kérdések meg-
oldásában. 
Jó lenne, ha többen kertészkednének kis falunkban. 
Ezért igyekszünk évente több kisebb rendezvényt szer-
vezni, ahol találkozhatnak a kertet szerető emberek. 
Fontos lenne, hogy visszaállítsuk a kiskerti-házikerti 

gyümölcs- és zöldségtermesztés "régi fényét", amely 
csak úgy lehetséges, ha az emberek összefognak és 
segítenek egymásnak. 
Akár azzal, hogy megosztják a sikereket, nehézségeket 
a kertjükben tapasztalt történésekről.  
Szeretettel várjuk a közénk tartozni vágyó embereket! 
Tagdíj nincsen, viszont várjuk az ötleteket, javaslatokat 
a Kertbarát Kör színesítésére. 
A Kertbarát Körhöz csatlakozhatnak a Facebookon 
megtalálható "Jászboldogházi Kertbarát Kör" oldalon, 
vagy az alábbi telefonszámon. 
Jó kertészkedést kívánok mindenkinek! 

Kedves Kertészkedők! 

A tavasz a megújulás, újjászületés időszaka a kertben. 
Általában zöldségeket és gyümölcsöt termesztünk, de 
sok gyönyörű dísznövényt is látok Boldogháza utcáin. 
Írásommal szeretnék segíteni a kerti teendőkkel kap-
csolatban.  
Márciusban a kertészeti boltok már nagy választékban 
kínálják a vetőmagokat. Gondoljuk át, hogy melyik az a 
növény, amelyik tavaly nem fejlődött megfelelően, és 
melyik az, amelyik bőséges terméssel hálálta meg a 
gondoskodást. Fontos, hogy ellenőrizzük a magok sza-
vatossági idejét, mert a régebbi magok csíraképtele-
nek is lehetnek.  
Amint márciusban a talaj felszáradt, előkészíthetjük a 
földet a magok elvetésére. Először takarítsuk el a nö-
vénymaradványokat a területről. Azok a földek, ame-
lyeket szalma, lomb, növényi maradványok takartak a 
télen, azok kevesebb tápanyagot veszítenek. Friss 
érett trágyát semmiképpen ne használjunk tavasszal, 
mert kiégetheti a növényt. A legjobb talajjavító anyag 
a házi komposzt, de használhatunk műtrágyát is. 
 Sok kiskertben készítenek magaságyást. Sajnos az al-
földi erős napsugárzás nem igazán kedvez neki. A talaj 
nagyon hamar kiszárad az ágyásokban, és emiatt nem 
tudnak megfelelően fejlődni a növények. A magasított 
ágyás jó alternatívája lehet. Ilyenkor egy 15-20 cm vas-
tagságú keretet töltenek fel földdel. A keret készülhet 
fából, illetve téglából is.  
Tervezzük meg a veteményes kertünket. Ez azért fon-
tos, mert egyes növényeink egyoldalúan használják a 
talajt. Érdemes ezért vetési naplót készíteni és vetés-
forgót alkalmazni.  

A magvetés ideje az időjárástól függ. Aki bizonytalan 
abban, hogy mikor is kezdje el a munkát, figyelje a 
gyomokat a kertben. Amíg a gyomok nem kezdenek el 
kihajtani, addig hideg a talaj a magoknak. A hagymát, 
retket, sárgarépát, petrezselymet, salátát, borsót, spe-
nótot vetjük el legkorábban. A kelési időt gyorsíthat-
juk, ha a magokat beáztatjuk. Az apró szemű magokat 
búzadarával keverve is vethetjük, így könnyebben tud-
juk a magágyba szórni. Használhatunk magszalagot is, 
ami házilag is készíthető. A vetés előtt mindenképpen 
locsoljuk be a földet. Sok helyen lehet olvasni a 
vegyeskultúrás termesztési módszerről. Ez azt jelenti, 
hogy nem csak zöldségek kerülnek egy-egy ágyásba, 
hanem őket segítő növények is. A káposztaféléket 
márciusban vetjük melegágyba vagy áprilisban szabad-
földbe. Ha a sorok közé fahamut szórunk, a tetveket 
távol tarthatjuk. Áprilisban a céklát, kukoricát, babot 
vetjük, a tökféléket pedig a hónap végén vagy május 
elején vessük el. A melegigényes növényeket cserép-
ben is nevelhetjük (20˙C). Az edényeket mossuk el. 
Fontos, hogy a talaj ne legyen hideg, illetve figyeljünk, 
hogy morzsalékos legyen. Sokszor figyelhető meg be-
tegség a növényeken, leggyakrabban a palántadőlés 
fordul elő. Ezt megelőzhetjük, ha a magokat 24 órára 
kamillateába rakjuk, majd ezután vetjük el.  
Remélem, tanácsaimmal tudtam segíteni a kert szerel-
meseinek. Mindent összevetve azt gondolom, hogy a 
kertünk művelése mit sem ér szeretet nélkül, hiszen 
minden növény érzi és termésével, szépségével meg-
hálálja a gondoskodást!   
Mindenkinek jó kertészkedést kívánok! 

Berczeli Ildikó 

Új Néplap 2023. január 17. 
Pályázatból újul meg a járdaszakasz 
Az időjárástól függően a napokban elkezdődik a Kos-
suth utcához tartozó járda egy részének felújítása. 
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester elmondta: 
az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu 

Program keretében járdafelújításra. Közel nyolcmillió 
forint vissza nem térítendő támogatást kapott a tele-
pülés, melyből a Kossuth utcához tartozó járda újul 
meg 240 méter hosszan. A Dózsa György úti kereszte-
ződésig folytatják a munkát. A fennmaradó 77,4 méter 
kiépítését az önkormányzat saját költségén vállalta. 
Erre a célra több mint 2,5 millió forint önerőt biztosí-
tanak. 

Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 
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Szűcs Gergely 

Valami történik! 

Gyermekkorom óta rengeteg időt 
töltöttem a szászbereki, újszászi, 
jászboldogházi határban, ezért jól 
emlékszem az akkori viszonyokra. 
Már gyermekfejjel is rengeteg lát-
nivalót láttunk, legyen szó a tápiói 
hattyúkról, az alsó-szászbereki tú-
zokokról, az újszászi határ ürge te-
lepeiről, stb… Mindenfelé madár-

dal, tücsök ciripelés, béka brekegés 
hallatszott, az élet hangjai. 
Az intenzív növény- és állattenyész-
tés alapjaiban változtatta meg az 
élőhelyeket, beszűkítve minden 
nem haszonnövény, haszonállat 
életterét. 
Ezen újság hasábjain már nem egy-
szer írtam erről a jelenségről, hát-
ha sikerül némi szemlélet változást 
hoznom a köztudatba. Úgy vélem, 

nem igazán sikerült. Nyilván nagy 
szerepe van a hozamok és a bevé-
telek maximalizálásának, hiszen a 
vállalkozások elemi érdeke a ha-
szon. 
Szeretném ismételten felhívni a 
gazdálkodók figyelmét, a mezőgaz-
dasági művelésre alig vagy kevéssé 
alkalmas területek (melyekből 
azért van jónéhány a boldogházi 
határban) hasznosításának más 

 HÍREK 

Vadásztársaság hírei 

HATÁRSZEMLE 2023 MÁRCIUSÁBAN 
Lassan elmúlik a tél, ami tulajdonképpen 
nem is volt, mert milyen tél az, amikor nincs 
hó, és nincs komolyabb hideg? Márciust 
írunk, a gazdaember ilyenkor már javában 
végzi, vagy már túl van az őszi káposztarep-
ce és a gabonák első fejtrágyázásán. Igaz, 
repcéből minimális terület van idén a bol-
dogházi határban, ősszel, a repce vetési idejé-
ben tomboló aszály miatt nem kockáztattak a terme-
lők. Az őszi vetésű gabonák jól fejlettek, az ősziárpa is 
és az őszibúza is jól viselte az enyhe telet, szépek a 
növények. A gabonák jövőjét illetően egyenlőre nem is 
az időjárás, hanem sokkal inkább a piac kiszámíthatat-
lansága az, ami okot ad az aggodalomra. A tavalyi ala-
csony termésátlagok láttán mindenki arra számított, 
hogy a felvásárlási árak majd felfelé mozognak az idő 
előre haladtával. Ezzel szemben február elejére a hely-
zet odáig fajult, hogy a tavalyi kiváló minőségű magyar 
búza eladhatatlanná vált. Az Ukrajnából behozott ol-
csó gabona elárasztotta egész Európát, így a magyar 
piac is lebénult. Március eleje van, de a gabonapiacon 
semmi nem változott, most is ott tartunk, hogy még 
alacsony áron sem lehet eladni a betárolt gabonát. 
Felvetődik a kérdés a termelők körében, hogy érde-
mes-e további költséggel fokozni az idei termést.  

Január végén az Agrárkamara és a MAGOSZ Szolnokra 
hívta a vármegye gazdáit tájékoztató fórumra, ahol az 
új támogatási rendszert és az őstermelők idei adózását 
ismertette az agrárminisztérium, illetve a NAV képvise-
lője. A tájékoztatók elhangzása után a hozzászólók fő-
leg két témában fejtették ki aggodalmukat, kérve az 
illetékes vezetők intézkedését. Az egyik térségünk, a 
Jászság és a Kunság talajvízkészletének a megtartása 
helyes vízgazdálkodással, a másik a hazai gabonapiac 
sürgős megsegítése. Válaszában a Kamara elnöke el-
mondta, hogy történtek lépések a tározók és a holt-
ágak feltöltése érdekében, de a jelenlegi műszaki szín-
vonal és a vízkészlet nem teszi lehetővé nagyobb 
mennyiségű víz visszatartását. Elmondta, hogy a Jász-
ságban szinte nincs is lehetőség a vízkészlet tárolására. 
Tisztában vannak a gabonapiac problémájával is, de a 
megoldás túlmutat a vármegye, sőt az ország határain, 
egész Kelet- és Közép-Európa hasonló gondokkal küzd.  
Az idei évtől változik a területalapú támogatás összege 
és összetétele, nagyobb hangsúlyt kap a környezet és 
a talajvédelem. Az alaptámogatás várhatóan hektáron-

ként 147 eurónak megfelelő összeg lesz. Erre 
jön a művelt terület nagyságából és a plusz-
vállalásokból adódó kiegészítő támogatás. Új 

elem az Agrár-ökológiai Programban való 
részvételi lehetőség, erre szintén jelentős 
plusztámogatás vehető igénybe. Ez a prog-
ram önkéntes alapú, a választható előírá-

sai közül a téli talajtakarás, a forgatás nél-
küli talajművelés, a talajkondicionálók, bio-

lógiai készítmények alkalmazása mind a talaj vízmeg-
tartó képességének a növelését és a termőtalaj foko-
zottabb védelmét szolgálja.  
A Natura 2000 besorolású gyepek esetében magasabb 
támogatásért lehet vállalni például a pásztoroló legel-
tetést vagy az alternáló kaszával való kaszálást. Ezek a 
feltételek a gyepek élővilágának a megőrzését szolgál-
ják. A tavalyi évben valóban látható volt, ahogy a for-
gódobos kaszálás után bekövetkező aszály hatására a 
földig leborotvált, tarló nélküli gyepen szó szerint a 
„tücsök is megdöglött”. Az persze egy másik történet, 
hogy miképpen kivitelezhető akár a pásztoroló legelte-
tés, akár az alternáló kaszával való kaszálás a jelenlegi 
körülményeket és technikai adottságokat figyelembe 
véve. A gazdák saját belátásuk szerint dönthetik el, 
hogy mennyit valósítanak meg a feltételekből. Aki töb-
bet vállal, több támogatást kap. Természetesen tudni 
kell, hogy a bevállalt környezettudatosabb gazdálko-
dás esetlegesen kisebb terméshozamokat okozhat, de 
éppen ezt kompenzálják a magasabb támogatásokkal. 
A program országos pénzügyi kerete 200 millió euró, 
ami kb. 80 milliárd forintnak felel meg. 
 
Ennyi kitérő után, térjünk vissza a rovat címéhez. 
 Ha megszemléljük a határt, megállapítható, hogy a 
talaj felső, kb. 80-100 centiméteres rétege vízzel feltöl-
tődött, így várja a tavaszt és a további csapadékot, 
ugyanis az alsóbb talajból még sok víz hiányzik ahhoz, 
hogy egy esetleges szárazabb nyár ne okozzon a növé-
nyek számára a tavalyihoz hasonló károsodást. Kisebb 
belvízfoltok csak a mélyebb fekvésű gyepeken és a 
szántóban előforduló szikes részeken láthatóak, ami 
ilyenkor március elején nem sok okot ad a bizakodás-
ra. Igaz viszont, hogy a májusi és a nyári esők minden 
vízzel kapcsolatos problémát meg tudnak oldani, re-
ménykedjünk, hogy így lesz. 
 Az előttünk álló gazdasági évre minden gazdálkodó-
nak megfelelő időjárást, sikereket és jó egészséget kí-
vánok! 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN? 
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Felhívjuk a tisztelt jászboldogházi Lakosok figyelmét, hogy az őzek terület-
foglalási időszaka a jelenlegi időszakra esik. Ilyenkor sokkal többet mozog-
nak a reggeli és az esti-éjszakai órákban. A suták ráadásul gidát vezetnek, 
tehát előfordul, hogy egymás után több is átszalad az úton. Különösen fi-
gyelni kell, ahol fás, bokros részek vannak az utak mellett. Kérem, minden-
ki - a lassabb járatú mezőgazdasági gépeket is beleértve - óvatosan vezes-
sen, számítva az őzek veszélyére. Sokan járnak a csíkosi úton is. Itt és a 
Tápiógyörgye felé vezető úton különösen nagy a veszélye a vad gázolásnak. 
Megértésüket köszönöm, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívá-
nok! 

Ütközés őzekkel 

Tisztelt Olvasó! 
A Boldogházi Vadásztársaság 2022-ben fásítási programba kezdett a jászboldogházi, jászalsószentgyörgyi, 

jánoshidai és az újszászi határban.  
Mindezt támogatóinknak köszönhetjük, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották egyesületünknek. 

Az így összegyűlt pénzből 850 db facsemetét sikerült elültetnünk.  
2023-ban is szeretnénk folytatni a faültetést, ehhez ismét az Önök segítségét kérjük. 

Kérem, adóbevallásában a megfelelő rendelkezési oldalon írja be Vadásztársaságunk adószámát: 
18844599-1-16 

Támogassa környezetünk szebbé-jobbá tételét! 
Köszönettel! Dr. Ágotai Ede  Vt. elnök 

Dr. Ágotai Ede 
Boldogházi Vadásztársaság 

2023. február 25-én kitűnő hangulatban telt a máso-
dik Jászboldogházi Magbörze. Úgy tűnik, hogy a háztáji 
kertészkedés és a vetőmag-önellátás iránt egyre nö-
vekszik az érdeklődés, hiszen még többen jelentek 
meg a Művelődési Házban megrendezett eseményen, 
mint tavaly. Ráadásul még az Erdélyben található 
Sinfalváról – Jászboldogháza testvértelepüléséről – is 
érkeztek résztvevők. 
A rendezvény megnyitójában Joó-Kovács Balázs alpol-
gármester örömmel jelentette be, hogy megalakult a 
„Jászboldogházi Kertbarát Kör”, melynek szervezését 
Berczeli Ildikó vállalta magára, aki néhány mondatban 
ismertette annak céljait és terveit. 
Ezt követően a jelenlévők megismerkedhettek a mag-
börzék működésével, illetve meghallgatták azt a tavaly 
elindított felhívást, amelynek célja Jászboldogháza 
növényfajta-gyűjteményének a létrehozása. A 2022-
ben összesen négy tétellel (két veteménybabfajtával, 

egy ricinusfajtával, illetve egy csokroshagymafajtával) 
induló gyűjtemény idén tovább gazdagodott egy lila-
hagymafajtával, amelyet a Sinfalváról érkezett Nagy 
Domokos és fia, Nagy László ajánlott fel. Ezúton is kö-
szönet nekik érte! Az újonnan érkezett fajtából olyan 
sok magot hoztak, hogy a gyűjteménybe szánt meny-
nyiségen kívül már a résztvevők is tudtak belőle haza-
vinni saját felszaporításra. 
A rendezvény első szakmai előadását a magbörzét 
szervező Magház Egyesületben, illetve a Banya-Tanya 
Alapítványban tevékenykedő Máthé Orsolya tartotta, 
aki Bátorból érkezett hozzánk, hogy meséljen egy ki-
csit a Kárpát-medencében már régóta termesztett 
növényfajokról, illetve azokról a külföldről származó 
zöldségnövényekről, amelyekkel a kertművelők még 
csak most ismerkednek, de valószínűleg egyre na-
gyobb szerepet tölthetnek majd be a kertjeinkben és a 
táplálkozásunkban a jövőben. 

lehetőségére. 
Igen kedvező pályázati lehetőségek 
vannak ezen területek erdősítésé-
re. Az FM Hivatal és jópár cég is 
segít pályázati források igénybevé-
telére, jó esetben akár térítésmen-
tesen is! 
És végre tudok jó példát is hozni! A 
jánoshidai határban pályázati úton 
erdészeti segítséggel első lépés-
ként egy 0,5 hektáros tölgy makk-
vetést telepítettek, kerítéssel 
együtt! 
Remélem, hogy hamarosan bebizo-
nyosodik ezen erdősítések haszna, 
és ez az „első fecske” jó például 
szolgál mások számára is! 
Engedjék meg, hogy egy internetes 

oldalt ajánljak, melyben a fásítási, 
erdőtelepítési támogatásokról le-
het érdeklődni és segítséget kérni. 
(Természetesen a falugazdászoktól, 
az FM Hivataltól és más internetes 
oldalakról is lehet informálódni.) 

https://agrarkozosseg.hu/
palyazatok/erdosites-tamogatasa-
2/? 
fbclid=IwAR0CvMtmFMY_uDepIuxT
PXKg63gomTgVaZeFRZCWDVaHZ4
4_8PU6LBY-F9U 
 
Őszintén bízom benne, hogy el tud 
indulni egy olyan érdemi fásítási 
program, melynek közös haszonél-
vezői lesznek a gazdák, a település 
lakói és a természetes növények, 
állatok egyaránt. 
 
Tisztelettel 

Dr. Ágotai Ede 
Boldogházi Vadásztársaság 

Kitűnő hangulatban telt a második Jászboldogházi Magbörze 
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Receptek Anditól... 
Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ismételten nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy 
milyen újdonsággal lepjem meg az újság olvasóit. Na-
gyon sokszor jól jönne valamelyik kedvenc ételünket 
egy kicsit másképpen elkészíteni. Mindenki számára 
ismerős lehet a rizseshús nevezetű étel. 
A helyes táplálkozás héten vendégünk volt az 
Unilever séfje, Füle Zoltán, akinek a segítségével elké-
szítettük a bulguros "rizseshúst". A gyerekek körében 
nagyon nagy sikert aratott. 
A napokban is elkészítettük ezt az ételt, és a gyerekek 
nagy szeretettel fogadták. 
Szeretném most ezt a receptet megosztani önökkel. 
Hozzávalók: 

1 kg sertéscomb 
2 db nagy fej vöröshagyma 
só, bors, színes paprika 
delikát 
lecsó 
sertészsír 
fél kg bulgur 

 

A húst és a vöröshagymát felkockáz-
zuk. A zsiradékon a vöröshagymát 
megpirítjuk, majd hozzáadjuk a 
lecsót, és egy kevés vízzel főzzük. 
Levéve a tűzről, hozzáadjuk a fűsze-
reket, majd a feldarabolt húst, és 
összeforgatjuk. Visszatesszük a tűz-
re, adunk hozzá annyi vizet, hogy el-
lepje, és puhára főzzük. Amikor a pör-
költ elkészült, beletehetjük a bulgurt is, de szerintem 
ha külön főzzük ki a bulgurt, akkor sokkal jobb. Ami-
kor a bulgur is elkészült, a sertéspörkölttel tálalás 
előtt összeforgatjuk. Úgy is csinálhatjuk, hogy csak 
annyit forgatunk össze, amit akkor elfogyasztunk. 
Tálalhatunk hozzá még savanyúságokat. Csemege 
uborkát, csalamádét, céklát, gyöngyhagymát stb. 
Remélem, felkeltettem az érdeklődésüket. Jó munkát 
kívánok! 

Ráczné Baráth Andrea 

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI 

JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 
akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérel-
met: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kény-
szerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elveszté-
sét. 
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési 
eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén ki-
vizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál. 
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelé-
sek miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a 
gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét 
vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló ese-
tek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerke-
zelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely 

esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgálta-
tás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, 
hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kárté-
rítést kapjon. 
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai 
csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, 
hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak 
kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánás-
móddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az 
Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal 
felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek 
még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi 
jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichi-
átrián, kérje az alapítvány segítségét! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384  
(minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

A második meghívott előadónk Balajti Anita volt, aki a 
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 
Tápiószelén található növényi génbankját mutatta be, 
kiemelve, hogy az intézmény kisebb és nagyobb cso-
portok számára ingyenesen látogatható szakvezetés 
keretén belül (előzetes egyeztetés alapján). Ez azért is 
fontos, mert szeretnék, ha minél több ember megis-
merné a génbankban folyó felbecsülhetetlen jelentő-
ségű génmegőrzési munkát, amely biztosítja, hogy a 
régen elfeledett fajták rendelkezésre álljanak a ma 
még meg sem született generációk számára is a jövő-
ben. 
Örvendetes volt látni, hogy a településről többen is 
kiállítóként jelentek meg saját magokkal, illetve palán-
tákkal. Reméljük, jövőre még többen lesznek, akik 
kedvet kapnak a magbörzézéshez, hiszen ennek a ren-
dezvénynek pont ez a célja. 
Az biztos, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és a 
magbörzére ellátogatók nem csak különleges és ritka 

zöldségmagokkal, hanem sok-sok új ismerettel és egy 
közösen eltöltött kellemes délelőtt élményével is gaz-
dagodtak. 
Köszönöm mindenkinek – kiállítóknak és látogatóknak 
egyaránt – a részvételt, találkozzunk jövőre a harma-
dik Jászboldogházi Magbörzén! 

Hegyesi József  
agrármérnök  
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Pernyéz Józsefné sz: Besze Klára  1941-2022 
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Kocza Ferenc  1944-2023 
Szaszkó Antalné sz: Kertész Mária  1942-2023 
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Velünk történt ... 
Csinger Márk a DAC játékosa lett, a 
következő szezont Győrben tölti 

Az olasz másodosztályú 
SPAL együtteséből igazolt 
tehetséges magyar játé-
kost a DAC, aki a 
2022/23-as idényben köl-
csönjátékosként Győrben 
szerepel majd. 
A DAC 1904 és az olasz 
másodosztályú SPAL ve-
zetősége megegyezett 
Csinger Márk átigazolásá-
ról. A 19 éves (szül. 2003. 
május 31-én) magyar vé-

dőjátékos 2025 júniusáig szóló szerződést kötött klu-
bunkkal, amely további egyéves opciót is tartalmaz. 

Az U21-es válogatott a Győri ETO FC csapatánál tölti a 
következő egy évet, ahova kölcsönjátékosaként távo-
zott. 
A 19. életévét május végén betöltő Csinger Márk 
Jászboldogházán ismerkedett meg a labdarúgással, 
ahonnan Zagyvarékasra került. Onnan a szolnoki 
utánpótlásba vezetett az útja, ahol négy évet töltött 
el, majd 2019-ben leigazolta az MTK. A jobblábas, jó 
felépítésű belső védő végig járta a szamárlétrát a kor-
osztályos válogatottakban, ahol olyan teljesítményt 
nyújtott, hogy felkeltette az olasz Napoli és SPAL fi-
gyelmét. Végül az utóbbi klub igazolta le, a Serie B-
ben szereplő együttes U17-es csapatában játszott 
először, majd miután profi szerződést kapott Olaszor-
szágban, a legerősebb korosztályos bajnokságban, a 
Primavera 1-ben szereplő csapathoz került. Tavasszal 
olasz bajnoki címet ünnepelt az U18-as korosztály-
ban.  

Fotó: eto.hu 

https://www.dac1904.sk/hu/ 
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