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Folyamatban lévı fejlesztések, beruházások 
 
♦ Október hónapban megkezdıdött a Strandfürdı terüle-

tén a kemping kialakítása és a homokos strandfoci-
pálya építése. A beruházás két Leader pályázat támo-
gatásával valósulhat meg, összesen több mint nettó 17 
millió Ft értékben. Ennek keretében a strand területén 
egy kerítéssel elválasztott kempinget alakítunk ki, szo-
ciális épülettel, mely tartalmazza az elıírások szerinti 
mosdó, Wc, melegítıkonyha helyiségeket. A beruhá-
zás megvalósulásával lehetıség nyílik hivatalos kem-
ping üzemeltetéséhez a szükséges engedélyek beszer-
zését követıen. 

 
♦ A strand szolgáltatásainak körét színesíti a focipálya 

megépítése, mely 28x36 méter nagyságú homokos 
focipálya lesz az aktív kikapcsolódás és sportolási le-
hetıség biztosítására. 

 
♦ A közeljövıben induló hulladéklerakó- rekultiváció-

hoz kapcsolva tervezzük megvalósítani a strand terüle-
tére tervezett közel fél hektáros tó kialakítását is. En-
nek kulturált környezeti kialakítására, pihenıövezet 
létrehozására és kalandpark építésére a Jászboldogházi 
Ifjúsági Egyesülettel együttmőködve szeretnénk pályá-
zati támogatást kapni. A benyújtott pályázat elbírálása 
2-3 hónapon belül várható. 

 
♦ A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. 

beruházásában valósul meg 31 település hulladéklera-
kójának rekultivációja, melynek során Jászbol–
dogházán is tömörítésre, szigetelésre és letakarásra 
kerül a 12 éve bezárt hulladéklerakó tartalma. A beru-
házás természetesen a jogszabályi elıírásoknak megfe-
lelıen a talaj, a táj és a vízvédelmi szabályok figye-
lembevételével valósulhat meg. 

 
 

♦ Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy az óvodánk 
felújításához is pályázati támogatást nyertünk a Bel-
ügyminisztériumtól. Ezt az oktatási társulásunkban 
Jászalsószentgyörggyel közös beruházásként valósít-
hatjuk meg. A beruházás összege kb. 8 millió Ft lesz, 
melybıl 25 % önerıt kell vállalnunk. Ennek során 
megvalósulhat az épület hıszigetelése, nyílászáróinak 
cseréje, továbbá az elavult vizesblokkok felújítása is. 
A szükséges elıkészítési folyamatok miatt a kivitele-
zésre a tavasszal kerülhet sor. Az épület komfortosab-
bá tétele és a hıérzet javítása mellett fontos szempont 
volt, hogy a beruházás megtérüléséhez hozzájárul a 
főtési költségek csökkenése. 

 
♦ Október 8-án került sor a Tápió- híd (már az egyetlen, 

de régi nevén Bábosik híd) avatására. E napon volt 
éppen 4 éve annak, hogy a Tápió-híd szerkezete meg-
hajlott a rajta közlekedı kombájn súlya alatt. Hosszas 
szervezı munka, lakosok, vállalkozók és az Önkor-
mányzat összefogásával idén nyáron megépült az új 
híd. A híd szentelésére Csergı Ervin plébánosunk jó-
voltából épp a 4. évfordulón került sor. Ezt követıen 
pedig a földtulajdonosok felajánlásaiból rendezett va-
csorára vártuk mindazokat, akik a híd megvalósításá-
ban valahogyan részt vettek. Köszönjük Mindnyájuk 
segítségét! Használják sokáig, egészséggel! 

 
♦ Mentıállomás építése 

 Örömmel tudok beszámolni róla, hogy augusztus hó-
napban EU-s támogatást nyert az Országos Mentıszol-
gálat. Ennek keretében az országban 22 új mentıállo-
más épülhet meg, köztük a jászboldogházi is. Az ön-
kormányzat még 2009-ben döntött arról, hogy a kérés-
nek megfelelıen a Szegfő utcában lévı üres önkor-
mányzati területen biztosítunk helyet az új létesít-
ménynek. Várhatóan 2014-ig megépül az új mentıál-
lomás, mely a lakosság jobb ellátását teszi lehetıvé. 

Polgármesteri tájékoztató 

Szőcs Lajos 
polgármester 

Fotó:Babinyecz J. 

A Tápió-híd  avatása 



 3 Boldogházi Hírek 2012. OKTÓBER HITÉLET 

FELHÍVÁS 
 

MENTSÜK MEG KÖZSÉGÜNK LEGRÉGEBBI  
VALLÁSI EMLÉKÉT! 

 
A szolnoki út mellett 1832-ben állították fel az Alavander-
keresztet, amelyet Túróczi Antal és felesége 1926-ban újítta-
tott fel. Az utóbbi években az állapota fokozatosan romlott, 
és 2008-ban összedılt a kereszt. Erıs talapzata a helyén ma-
radt, az összeomlott kereszt darabjai pedig a Jászboldogházi 
Plébánia udvarán láthatók. 
 Civil kezdeményezés nyomán adománygyőjtés indul az 
Alavander kereszt felújítására, bízva a lakosság támogatásá-
ban. A kereszt tulajdonosa a Jászboldogházi Római Katoli-
kus Egyház, amely örömmel  támogatja ezt a szándékot, 
mivel  anyagiak hiányában önállóan  nem tudja vállalni a 
felújítást. Csergı Ervin plébános úr Kispálné Baranyi Aran-
kát bízta meg az adománygyőjtés szervezésével, aki a helyi 

Takarékszövetkezetnél számlát nyitott erre a célra. Aki bár-
milyen kicsi vagy nagyobb összeggel szeretné támogatni ezt 
a szép kezdeményezést, megteheti a helyi takarékszövetke-
zet pénztáránál, vagy átutalással a Jász Takarékszövetkezet 
Jászboldogházi Kirendeltségén vezetett  69500194-
32244553. számú számlán. Ebben az esetben a szövegben 
kérjük, szíveskedjen megjelölni: Kereszt felújításra. Az ado-
mányok befizethetık Kispálné Baranyi Arankánál is, szán-
dékát telefonon is jelezheti a 06-57-460-142 vezetékes, illet-
ve a 06-70-379-8177 mobilszámán. Minden felajánlást elıre 
is hálásan köszönünk. 
 
A boldogházi emberekre mindig jellemzı volt az összefogás, 
a nemes lelkő, önzetlen adományozás. Így jöhetett létre a 
tápiói kereszt felújítása, amely ismét teljes szépségében áll 
mindannyiunk örömére. 

 
Legyünk méltók az elıdökhöz, ne hagyjuk végleg elpusz-

tulni épített örökségünk legrégebbi emlékét! 

A Biblia Éve, a Papok Éve és a Családok Éve után 
október 11-én a Szentatya meghirdette a Hit Évét. Az Egy-
ház az ilyen tematikus években hangsúlyosabban figyel egy-
egy értékre, és ebbıl merítve igyekszik megélni lelki gaz-
dagságát. 

A Hit évének kezdete két nagyon fontos történelmi 
eseményre épül. 50 évvel ezelıtt, 1962. október 11-én nyi-
totta meg XXIII. János pápa a II. Egyetemes Vatikáni Zsina-
tot. A XVI. század második felétıl a múlt század elsı feléig 
az Egyház életét szigorú és aprólékos törvények szabályoz-
ták, és a szertartások nyelve is kötelezıen a latin volt. XXIII. 
János pápa a II. Vatikáni Zsinattal friss levegıt kívánt hozni 
az egyházba, és arra irányította a világ püspökeinek figyel-
mét, hogy térjenek vissza a forrásokhoz, és azokból az elvek-
bıl és gyakorlatokból merítsenek erıt, amelyekbıl az apos-
toli korban növekedett és élt az Egyház. A II. Vatikáni Zsinat 
gyökeres változásokat hozott az Egyházban. Azzal, hogy a 
pap a szentmisén szemben állt a hívekkel, hogy anyanyelv-
ükön végezte a szertartásokat, hogy nem választotta el áldoz-
tató rács a híveket a szentélytıl, hogy a szentbeszédeket nem 
a szószékrıl, hanem a hívek közösségében mondta, és azzal, 
hogy a liturgia párbeszédes formát öltött, azt mutatta, hogy 
nem a híveknek mutatja be a szentmisét, hanem azt velük 
együtt ünnepli. Sok más változás is bekövetkezett az Egy-
házban, melyeket itt nem szeretnék részletezni. Említésre 
méltó az aprólékos törvények fellazítása, és az új élet az 
Egyházban, amelyrıl az újonnan született rengeteg szerze-
tesrend és lelkiségimozgalom tesz tanúságot. 

A másik esemény A Katolikus Egyház Katekizmu-
sának kiadása 1992. október 11-én. Valószínő, hogy hittan-
óráink emlékei szerint a katekizmus egy olyan könyv, 
amelyben rengeteg kérdés és felelet van a hitrıl, amit egy jó 
hívınek kívülrıl kell tudnia. Igaz, hogy a gyermekeknek 
épülésére szolgál, ha a feltett kérdésekre megtanulják a vála-
szokat, mert ettıl épül egyházi szókincsük és fogalomtáruk. 
Ez a Katekizmus viszont, amely a II. Vatikáni Zsinat egyik 
legfontosabb gyümölcse, nem kérdés-felelet formájú könyv, 
hanem – akár egy törvény – az Egyház nyilatkozata a hit és 

az erkölcs dolgairól, egészen a legapróbb részletekig. Bárki, 
aki feleletet keres akár a szentségekkel, akár hitéletének 
egyéb területeivel kapcsolatos kérdéseire, az Egyház hivata-
los és mai idıkre szabott válaszát megtalálja A Katolikus 
Egyház Katekizmusában. 

A mai világ, különösen Európa keresztényei a hit 
válságát élik át. Mifelénk a kommunista rendszer egyház- és 
vallásellenes tevékenységével szoktuk magyarázni vallási 
közömbösségünket. Lehet, hogy nem célszerő feltenni a kér-
dést: mi lenne, ha nem lett volna szocialista ateizmus, de a 
választ sejteni lehet azoknak a nyugati országoknak a helyze-
tébıl, akik nem éltek át ilyen diktatúrát (Olaszország, Né-
metország stb.), és ahol lényegében ugyanazokkal a problé-
mákkal küzdenek, mint amelyekkel nekünk kell szembesül-
nünk. 

Mi tehát a teendı? A Hit Évében éppen ezt a kér-
dést kell feltennie minden püspöknek, papnak, hívınek, és 
mindenkinek, aki úgy érzi, nem tudott elindulni vagy elıbbre 
haladni a hit útján, bár szeretett volna. És a válaszkeresés 
tulajdonképpen már válasz Isten szeretetére, aki szeretné, 
hogy társai legyünk az élet csodájában. 

Kérem ezért mindazokat, akik úgy látják, hogy ön-
maguk szolgálata nem szerez nekik élet-érzést, boldogságot, 
akik úgy érzik, hogy magasabb méltóságra lettek teremtve, 
legyenek nyitottak azokra a programokra és tevékenységek-
re, melyeket ebben az évben fogunk meghirdetni, és amelyek 
– reményeink szerint – közelebb vezetnek bennünket Isten-
hez. 

Csergı Ervin, plébános 
 

U.i.: Meghirdettünk a hittanos gyermekek szülei 
részére egy bibliás foglalkozást, amelynek célja, hogy élıvé 
tegye számukra, számunkra Isten Igéjét. Ezúton is buzdítok 
mindenkit, bátorkodjon részesedni az élményben, hogy Isten 
szavát hallhatja, és annak világosságában életének sok kér-
dését új módon válaszolhatja meg. 

. 

A katolikus Egyház a Hit Évét éli 
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2005 óta minden évben más-más településen kerül megren-
dezésre  a jász baráti társaságok vezetıinek fóruma. Az el-
múlt esztendıben Pusztamonostor volt a helyszín, ez évben 
pedig október 6-án az Ágóiak Baráti Köre meghívására 
Jászágón találkoztunk, a település 1960-ban létesített kultúr-
házában. A találkozón az alábbi települések képviselıi vettek 
részt: Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászberény, 
Jászjákóhalma, Jászkísér, Jásztelek, Jászdózsa, Jászágó, 
Jánoshida és Pusztamonostor. A Jászok Egyesületét Jászbe-
rény képviselte. A BOLDOGBT részérıl Turócziné Sárközi 
Sárikával voltunk jelen. 
Jászágó és Jászboldogháza egy kicsit hasonló sorsú telepü-
lés. Mindkettı a középkorban önálló jász település volt, 
mindkettı a török idıben elpusztult. Ágó lakossága Árok-
szállásra, Boldogháza pedig Berénybe menekült, így köz-
igazgatásilag Ágó Árokszálláshoz, Boldogháza pedig 
Berényhez lett csatolva. Az 1850-es évekbeli tagosítás után 
mindkét helyen tisztán tanyás település alakult ki. Boldoghá-
za 1946-ban, Ágó pedig 1952-ben vált közigazgatásilag 
önálló településsé. Ágó a középkorban a Jászság második 
legnagyobb települése volt, ma pedig a Jászság második leg-
kisebb települése, lakosainak száma 727 fı. 
A házigazda nevében Dobosné Turi Mária köszöntötte a 
megjelenteket,  a helyi óvodások Mihály napi vásár c. mőso-
rukkal kedveskedtek, majd a 
település polgármestere, Mo-
zsár Lászlóné ismertette rövi-
den a település múltját, jele-
nét és gondjait. Azután kör-
sétát tettünk a község köz-
pontjában Macsi Sándor 
nyugdíjas iskolaigazgató, 
helytörténeti kutató, a polgár-
mester és az ÁBK képviselıi-
nek kíséretében és idegenve-
zetıjükkel. Megtekintettük a 
helytörténeti győjteményt 
(régészet, helyrajz), az Ágón 
rendezett Jász Világtalálkozó 
alkalmából felavatott emlék-
mőveket. A községháza falán 
lévı 1848/49-es emléktáblá-
nál megemlékeztünk – októ-
ber hatodika  lévén – az aradi vértanúkról. A polgármester 
asszony emlékbeszéde után az emléktábla talapzatánál elhe-
lyeztük a kegyelet égı mécseseit, tisztelegve ezáltal a hısök-
nek. Innen a templomba mentünk, majd tájházban ismerked-
tünk annak berendezéseivel. Ezt Ágón öreg háznak nevezik, 
egykor Dobos László, a jászok ügyvivıje, nagyapja tulajdo-
na volt. 
A találkozó emlékére az iskola udvarán tölgyfát ültettünk. A 
gödörbe minden jelenlévı település 1-1 zacskó földet öntött. 
Sétánk befejezéseként megtekintettük az iskola kápolnát, és 
a Macsi Sándor által létrehozott iskolatörténeti győjteményt. 
Vendéglátóink jóvoltából finom ebédet fogyasztottunk el a 
kultúrházban. Ebéd után következett az érdemi munka. 
Minden település beszámolt az elmúlt egy évi munkájáról. 
Megkérdezett fı téma a helyi szervezetek megjelenítése a 

helyi sajtóban, valamint az I. és II. világháborús emlékmő-
vekrıl készítendı fényképalbumba képek győjtése. Tájékoz-
tattam a jelenlévıket szervezetünk elmúlt egy éves tevékeny-
ségérıl, a jövı évi, valamint közelebbi és távolabbi feladata-
inkról. Elmondtam, a helyi sajtó minden egyes számában 
szerepelünk, 1-1 tagunk bemutatkozik, de rendszeresen tájé-
koztatást adunk szervezetünk munkájáról is. Ennek bemuta-
tásaként  1-1 újságcikk másolatot adtam át a jelenlévıknek 
(VII. Jászfórum Pusztamonostor, illetve ismeretlen katona 
sírja avatása). 
Az elmúlt esztendıben Móczár Béla nyugdíjas honvéd alez-
redes lefényképezte a Jászság I. és II. világháborús emlék-
mővét. A fényképekrıl másolatot adtam át a téma feldolgo-
zásával megbízott Tóth Tibornak, a FÉBE elnökének. 
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke beszámolt a két évvel ezelıtt 
elfogadott közös elképzelésünkkel kapcsolatos munkák állá-
sáról. A készülı könyv  címe még nincs meghatározva, alcí-
me: Jászsági lokálpatrióta közösségek. 12 település elküldte 
hozzá a beszámolót, kéri a hiányzó 5 közösség minél elıbb 
juttassa el hozzá az anyagot. Jászberény nem LEADER tele-
pülés, így  a könyvben nem szerepelhet. Gond még a pénz 
elıteremtése, a pályázat utófinanszírozású, 95% támogatást 
adnának, 5% önerı. A könyvkiadás várható költsége 
2915eFt. 2400 példányban jelenne meg és mind a 17 telepü-

lés minden egyes baráti tagja 
megkapná. Az önerı biztosí-
tásához minden baráti körnek 
hozzá kell járulni. A könyv-
ben minden település – így 
Jászberény is – évenkénti 
állandó programja fel lesz 
tüntetve. 
A Jászok Egyesülete képvi-
selıje beszámolójában el-
mondta, a jövı évi XIX. Jász 
Világtalálkozó tervezett idı-
pontja 2013. július 19-20-21, 
helyszíne Jászberény. 
Ezzel kapcsolatosan 2 állás-
foglalás született a jelenlé-
vık részérıl. Az ágóiak java-
solták a fiatalság, a diákság 
részére vetélkedık szervezé-

sét a találkozók elıtt, így bekapcsolni ıket is e nemes ren-
dezvénybe. Tóth Tibor  FEBE elnök elmondta: a találkozók 
alkalmával hihetetlen meleg van, így azokat elıre kell hozni 
május hónapra, a Jászok napja körüli idıszakra. A jövı évi 
idıpontot már nem lehet megváltoztatni, de javasolja, hogy 
2014-tıl ez a nagy, az egész Jászságot megmozgató rendez-
vény minden évben a május 6-hoz közel esı hétvégén le-
gyen. 
Többek részérıl felvetıdött a tagság fiatalítása, ezzel minden 
baráti kör foglalkozzon az elkövetkezı idıben. 
A jelenlévık mindhárom  javaslattal egyetértettek. 
Mint minden ilyen rendezvényrıl, így ez évben is tapasztala-
tokkal és ötletekkel gazdagodva tértünk haza, melyekbıl a 
késıbbiek során munkánkban hasznosítani tudunk. 
Jászberény, 2012. október 07. 

VIII. Jászfórum-Jászágó 
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    Az utóbbi idıben már megtapasztal-
hattuk, hogy a Tápió valami furcsa, 
egészen különleges összetartó erıt je-
lent sokak számára. 2012. szeptember 
8-án, Kisasszony napján – mint egykor, 
régen – ünneplıbe öltözött emberek 
gyülekeztek a tápiói határban. Hetek 
óta örömmel és izgalommal készültek 
erre a napra, Szőz Mária születésének 
ünnepére, a régi nagyhírő tápiói búcsú 
napjára, amit utoljára 1959-ben tartot-
tak meg. De vajon hogyan született 
meg az elhatározás, hogy az elnéptele-
nedett határban, a szalmabálák szom-
szédságában ismét búcsút tartsanak? 
 
   A kereszt felújítását nagy örömmel 
fogadták az egykori tápióiak, és sokan 
nyújtottak önzetlenül segítséget a mun-
kákhoz, a környezet rendezéséhez. 
Amikor ismét teljes szépségében állt a 
kereszt, Kocsis Imre vetette fel az ötle-
tet: jó lenne egy közös ebéden találkoz-
ni, beszélgetni, nosztalgiázni. Bozsó 
László hamarosan egy egész disznót 
ajánlott fel, ık voltak a fı szervezık, 
akikhez késıbb nagyon sokan társultak. 
Hamarosan megszületett az elhatáro-
zás: Tartsuk meg ismét a tápiói búcsút!  
   Csergı Ervin plébános úr szívesen 
vállalta a szabadtéri szent mise bemuta-
tását, annál is inkább, mert már a ke-
reszt felújításakor elhatározta, hogy a 
Lehel utcai megemlékezés helyett 
ezentúl a felújított keresztnél tartja a 
szeptember 8-i szent misét. Mint 
mondta, számára is fontossá vált ez a 
hely, megérintette a tápiói emberek 
ragaszkodása emlékeikhez és az ıseik 
iránti tisztelet. Az Önkormányzat vál-
lalta a technikai feltételek megteremté-
sét, és nagyon sok lelkes segítı akadt, 
akik ismét szép példáját adták az össze-
fogásnak. A legtermészetesebbnek te-
kintették, hogy a pusztaságban méltó 
helyszínt alakítsanak ki a szent misé-
hez, a búcsúhoz.  

   Erre az alkalomra megszépült a 
kereszt környéke.  Baranyi István egy 
fából készült kis kaput helyezett elé, a 
vázákat hófehér kardvirágok díszítet-
ték, s amikor szent mise kellékei is a 

helyükre kerültek, különleges ünnepé-
lyesség töltötte be a máskor kihalt ha-
tárrészt. Az egykori kis kápolnát a Má-
ria születését ábrázoló oltárképrıl ké-
szült másolat szimbolizálta. 
    A szabadban tartott szent mise meg-
hitt hangulata mindenkit megérintett. 
Csergı Ervin plébános úr a búcsú igazi 
jelentıségérıl, a valódi bőnbocsánatról 
szólt szép gondolatokkal, s a méltóság-
teljesen álló kereszt elıtt, a verıfényes 
napsütésben valóban a lélek mélyérıl 
szállt az ének a tiszta kék ég felé - Isten 
dicsıségét hirdetve. A misét követıen 
Kocsis Imre a keresztfelújítás egyik 
szervezıje megköszönte az önzetlen 
munkát és példás összefogást, amellyel 
lehetıvé vált a kereszt felújítása és a 
mai szép ünnep.  
    A szent misét baráti beszélgetések 

követték, az idısebbek  visszaemlékez-
tek a régi küzdelmes, de mégis nagyon 
szép idıkre. Hamarosan egy hatalmas 
bográcsból székelykáposzta illata szállt 
hívogatóan, s a jelenlévık a szépen 
megterített asztalok mellett folytatták a 
régi emlékek felidézését. Mint már oly 
sokszor, ez a rendezvény is az összefo-
gás jegyében jött létre. A Bozsó László 
által felajánlott alapanyagból Bozsó Pál 
készítette el a finom ebédet. A búcsúra 
érkezık sem jöttek üres kézzel. A férfi-
ak házi pálinkát, bort, sört hoztak, a 
lányok és asszonyok pedig süteménye-
ket készítettek erre a jeles alkalomra. 
Nagy sikere volt az égetett cukorból 
készült kis kápolnának, amit Szırös 
Elekné kedves meglepetésként hozott 
magával, s amit végül mindenki meg-
kóstolhatott. A búcsúra ellátogatott a 
90 éves Baranyi Mihályné is, aki a 
tápiói búcsúkról készült régi fényképe-
ken fehér ruhás kicsi lányként látható. 
Nem hiányoztak a búcsúk fontos sze-
replıi az árusok sem. A búcsúfiáról 
Juhászné Terike és Fülöp Sanyi bácsi 
gondoskodott, de volt fagyi árus is, 
Krasnyánszky Imre pónifogatával pedig 
sétakocsikázásra is lehetıség nyílt a 
délután folyamán. A hangosításról és 
zenérıl Szılısi Béla gondoskodott. 
    Az igazi fıszereplı pedig a több 
mint száz jelenlévı volt, akik a késı 
délutáni búcsúzáskor egy szép nap em-
lékét vihették magukkal.  S a szállóigé-
vé vált mondat:  Jövıre veletek ugyan-
itt – egy új hagyomány létrejöttét is 
jelentette, elhatározták, hogy ezentúl 
minden évben megtartják a tápiói bú-
csút. Ezáltal kiteljesedik az egykori 
alapítók kívánsága: az utódok nem 
csupán a tárgyi emlékeket ırizik to-
vább, hanem a hozzájuk főzıdı szép 
hagyományt is.  

Papp Izabella 

A közös emlékek összekötik az embereket  

„Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás mővének kezdete. 
Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erısíti ben-
nünk. Valami szép, valami szent kezdıdik.” 

 Tápiói búcsú 2012 Tápiói búcsú 2012 Tápiói búcsú 2012 Tápiói búcsú 2012----benbenbenben    

Fotó: Szőcs Gergelyné, Kispálné 
Baranyi Aranka 
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Az emlékek visszavárnak 
Nagyon szép és az utóbbi évek egyik legemléke-
zetesebb napja számomra 2012. augusztus 25. 
A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Tár-
saságának Egyesülete és az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület közösen rendezte a „kerekév-
fordulósok” születésnapi köszöntését. 
Köszönet és tisztelet mindkét szervezet vezetı-
jének, önkéntes segítıinek azért, amit létrehoz-
tak, mőködtetnek, köszönet a tárgyi ajándéko-
kért és minden elhangzott szóért. Én elıször 
vettem részt ezen az egyébként már hagyomá-
nyos rendezvényen. Szervezett, igazi vendégsze-
retettel megrendezett ünnepség volt, ahol a gát-
lások, a belsı feszültségek hamar feloldódtak. Ekkor éreztem 
azt, hogy az a hely, ahol a gyermekkoromat, általános iskolai 
tanulmányaimat végeztem – visszavárt –. Két kedves család 
társaságában gyorsan felidézıdtek a régi emlékek, az ismerı-
sök ıszinte szeretete, kedves általános iskolai osztálytársam-
mal való találkozás nagyon meghatározó volt számomra. 
Bizonyára sokan tudják, de akik mégsem, azoknak elmesé-
lem röviden,  mi minden történt velem, amióta eljöttem Bol-
dogházáról. Középiskolai tanulmányaimat Szolnokon végez-
tem, ahol négy évig diákotthonos voltam. Érettségi után a 
jászberényi Aprítógépgyárban kezdtem dolgozni. Elvégez-
tem a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolát, üzemgazdász diplo-
mát szereztem. Osztály- ill. Irodavezetıi beosztásban dol-
goztam, 15 éve pedig nyugdíjas vagyok. Férjemmel a mun-
kahelyemen ismerkedtem meg, és közel 50 éve élünk házas-

ságban. Két gyermekem van, a fiam gépész és 
klinikai mérnök, a lányom közgazdász. Három 
szép unokám van. Gyermekeim Budapesten 
laknak, így én mint „nagymama” szintén ott 
vagyok, idımet, tapasztalatomat, szeretetemet 
nekik szentelem. 
Nagyon szerettem a munkámat, azt hittem, ha 
egy nap hiányzom „megáll az élet” a gyárban. 
Ez így volt jó, és ezt az érzést szeretném minden 
munkakezdı ifjúba beleplántálni. 
Most pedig ezt érzem, hogy az unokák nevelése 
a legszebb feladat, és ez is így van rendjén. 
Ismételten  – még egy gondolatra – visszatérek 
augusztus 25-re. 
Minden gondolatom most is a köszöneté, hiszen 
sugárzott a szeretet az emberekbıl, önzetlenül 

tették azt, amit tettek. Várták a vendégeket, visszavárták az 
elszármazottakat. A finom ebédrıl csak felsıfokon tudok 
nyilatkozni, és a sütemények is  mosolyogtak ránk. 
Nagyon meghatott a sok megırzött emlék, a szeretettel ápolt 
hagyomány. Buzdítani és bátorítani szeretném azokat a ked-
ves elszármazottakat, akik még nem voltak egy ilyen ünnep-
ségen, hogy jöjjenek, igazi lelki feltöltıdésre lelnek. Bennem 
is volt feszültség nem tagadom, hiszen az emlékek között 
van jó, de lehet fájó is. 
Minden emlék a miénk, amit ırzünk, hiszen ezek az emlékek 
életünk egy-egy darabját jelentik. 
Tisztelettel, köszönettel és nagy szeretettel: 

Almási Anna /Rózsa Lajosné/ 
BOLDOGBT Egyesület tagja 

CIVIL SZERVEZETEK 

Portrék a civil szervezetekbıl 

BOLDOGBT EGYESÜLET   

Almási Anna  
Rózsa Lajosné 

Ezúttal  Simon Ildikót kérdeztem, aki szívesen teljesít 
szolgálatot a helyi polgárır egyesületben, de errıl mesél-
jen Ildikó!   

Születésemtıl, rövid idıt leszámítva, Jászboldogházán 
élek. Itt jártam általános iskolába, majd a szolnoki Vásárhe-
lyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola 
számviteli-gazdálkodási szakán folytattam tanulmányaimat, 
1989-ben érettségiztem. Rövid ideig Szolnokon könyvelı-
ként dolgoztam egy építıipari vállalatnál. 1991 és 1994 kö-
zött a jászboldogházi Polgármesteri Hivatal adóügyi-
vállalkozási ügyintézıje voltam, majd 1993-ban felvételiz-
tem – sikeresen – az Államigazgatási Fıiskolára, és 1997-
ben igazgatásszervezı diplomát szereztem.  

1997-tıl a gyermekvédelem területén, a jászberényi Pol-
gármesteri Hivatal Gyámhivatalában dolgozom, A gyermek-
védelmi rendszer hatósági ügyintézıi területén tevékenyke-
dem. Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy 
Jászboldogháza az a ritka szerencsés települések egyike, ahol 
a gyermekvédelmi jelzırendszeri tagok (óvoda, iskola, házi-
orvosi szolgálat, védını, polgárırség stb.) kiváló mőködésé-
nek köszönhetıen az elmúlt 15 évben 1-2 esetet leszámítva, 
nem vált szükségessé hatósági beavatkozás. Az itt élı gyer-
mekek nevelkedésére nemcsak a családok, hanem a közös-
ségben tevékenykedı pedagógusok, polgárırség is kiemelt 
figyelmet fordít. 

Ez a kiváló mőködés és a közvetlen kapcsolattartás moti-
vált arra, hogy 2009-ben jómagam is a polgárırség tagja 
lettem. Persze nem elhanyagolható szempont volt, hogy csa-

ládunkban “hagyománya” van a közösségi munkában való 
részvételnek, a közösségért való tenni akarás, segítı szándék. 

 Édesapám hosszú éveken keresztül  - betegsége mellett is 
– a helyi sportegyesület gondnoka, aktív segítıje volt. Tá-
gabb családunk több tagja és barátnıim is részt vesznek a 
település civil szervezeteinek munkájában,  

Kristóf fiam és barátai, Kovács Peti, Kobela Szilvi, Nagy 
Márk és Kohári Feri a helyi polgárırség ifjúsági csoportjá-
nak a tagjai. Sajnos, egy jogszabályváltozás miatt nem vál-
lalhatnak aktív polgárıri szolgálatot, de a közösségi rendez-
vényeken az elmúlt években több alkalommal segítséget 
nyújtottak a rendezvények zavartalan lebonyolításában.  

A kis csapattal az elmúlt években két alkalommal a Bala-
ton partján táboroztunk Kobela Margit szervezésében a bala-
toni polgárırszervezet bőnmegelızési csoportja  részeként.  
A közös programok mindannyiunk számára maradandó kel-
lemes emlékekkel zárultak.  

Szabadidımben – bár az elmúlt egy évben ez igen ritka 
volt – szívesen járok tánccal összefüggı sportfoglalkozások-
ra (aerobic, zumba, hastánc), emellett érdekel az ezotéria és a 
pszichológia. Szívesen olvasok e témában könyveket, szak-
irodalmat. 

Remélem, a jövıben is részt tudok vállalni polgárıri fel-
adatokban fiammal együtt, és örülök, hogy tagja lehetek en-
nek a kis közösségnek.  

Köszönöm Ildikó a bemutatkozást, és örömmel várjuk 
a fiatalokat is a polgárırség egyesületébe miután betöl-
tötték a 18. életévüket.  

Simon Ottóné 
     polgárır  

POLGÁRİR  EGYESÜLET   
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50 
éves 

Az elsı óvodások emlékei az óvodáról...Az elsı óvodások emlékei az óvodáról...Az elsı óvodások emlékei az óvodáról...Az elsı óvodások emlékei az óvodáról...    

ÓVODAI HÍREK 

Ha valaki megkérdezné tılem, hogy az 
óvodás éveimrıl mire emlékszem legin-
kább és legszívesebben, akkor gondolko-
dás nélkül a válaszom a következı: 
Nagyon megmaradt élménynek bennem 
az, amikor a mai iskola helyén játszot-
tunk a társaimmal és az óvó nénikkel. 
Arra nem emlékszem, hogy a csoportszo-
bában milyen játékok voltak, de azon a 
nagy füves területen rengeteget szalad-
gáltunk, játszottunk. Egy ilyen játék köz-
ben – amikor a „gyertek haza ludaimban 
a szemben álló játékosok átszaladnak a 
másik oldalra – én összeütköztem Molnár 
Tibivel /Lisztes/, aki akkor még sokkal 
kisebb volt tılem, s én bizonyultam erı-

sebbnek, mert ı került a földre. Akkor én 
rettenetesen megijedtem, és szégyelltem 
magam, hogy fájdalmat okoztam neki. 
Azóta is, ha meglátom, vagy találkozunk, 
felsejlik bennem az a régi-régi nap. Em-
lékszem arra is, ahogy az óvoda udvarán 
lévı medencében az egyforma kis napo-
zónkban pancsoltunk, s nagyon-nagyon 
jó szórakozásnak tartottuk. Emlékszem a 
kedves óvó néninkre, Ilus nénire, akinek 
mindig kontyba volt fésülve a haja. Juló 
néni, Kerekes Ica néni és Nagyné Ica 
néni arca is felsejlik, ha az óvodás éveim-
re gondolok. Már nagycsoportos lehet-
tem, amikor ünnepi mősorunk volt a Kul-
túrházban, s a színpadon – ami bizony 

hatalmas volt egy kisgyermek szemével, 
s örömmel, büszkeséggel töltötte el, hogy 
ott szerepelhetett – énekelt a csoportunk, 
és én voltam a karmester. A mősor végén 
nem a közönség felé hajoltam meg, ha-
nem a társaim felé. Természetesen a né-
zık között halk nevetés tört fel, s ez egy 
kicsit tompította az addigi örömömet. 
Persze a foglalkozások, a mesék elalvás 
elıtt ugyanúgy az óvodás napi program-
jához tartoztak, mint a mai gyerekeknek. 
Úgy 20 évvel késıbb ismét naponta jár-
tam az óvodába, csak akkor már egy má-
sik épületbe és más szerepben. Mivel 
négy gyermekem van, így hosszú évekig 
részese lehettem ennek az intézmény 
életének. Szülıként persze másként lát-
tam sok mindent. Minden újabb óvoda-
kezdés lázas izgalommal, készülıdéssel 
töltötte el az egész családot, rajzoltuk, 
hímeztük az óvodai jelet törülközıbe, 
tornaruhába, váltócipıbe. Minden gyer-
mekemnél újra és újra átéltem a beszok-
tatás nehézségeit, amit késıbb felváltotta 
a fejlıdése és eredményei láttán érzett 
szülıi büszkeség. Úgy gondolom, a többi 
anya nevében is kijelenthetem, gyerme-
keim elsı Mikulás ünnepségét, az anyák 
napi köszöntı szívszorító pillanatait so-
hasem felejtem el! 

Menyhártné Hudra Julianna 

Én is a megalakuláskor kezdtem az óvodába járni. Még ak-
kor anyukám háztartásbeli volt, és sokat sétáltunk a boltba. 
Mosolygó arccal néztem a gyerekeket, és mindig be akartam 
menni. Ekkor anyukám beíratott. 
1989 tavaszán a Fajtakísérleti Állomás nıi dolgozókat kere-
sett. Marcsi lányom június 25-én töltötte be a 3. életévét, 
június 26-án kezdtem dolgozni. Így a beszoktatás elmaradt. 
Két hétig nagyon sírós reggeleket éltünk át. De az óvó nénik 
és a dada nénik mindig fogták a kezét, és segítettek neki 
ezekben a nehéz napokban. És lássanak csodát, két hét eltel-

tével nem akart haza jönni. Pedig ¼ 5-kor értem oda az óvo-
dába, és akkor már egyedül volt. És ahogy hazaértünk, sorba 
ültette a babákat és a szomszéd gyerekek, ha átjöttek játsza-
ni, akkor ıket is úgyszintén, és óvodásat játszottak.  
Zsanettel már tavasszal elkezdtük a beszoktatást, és szep-
tember 1-jén kezdtük az óvodát. Az én tapasztalatom az, 
amikor egy 3 éves gyerek egész napra távol marad a meg-
szokott környezetétıl egy új környezetbe a beszoktatással 
hamarabb beilleszkedik. 

Fehérváryné Csák Mária  

1967-ben írattam be a gyerekeimet, Andrist és Andreát az 
óvodába. Mivel nagy volt a közbiztonság, egyedül, kísérı 
nélkül jártak. A foglalkozást Hegedős Ilus óvó néni és 
Fazekasné Erzsike tartották. Akkor is rendeztünk szüreti 
vagy farsangi mulatságot, ahol a gyerekek szavaltak és tán-
coltak a szülık örömére. A bevételbıl pedig játékot, vagy 
egyszer emlékszem, az óvoda ablakára függönyt vettünk. A 
Télapó ünnepség is megmaradt, mert ahogy várták a gyere-

kek az szívmelengetı volt. És aztán a gyerekeim felnıttek, 
de ide járt a három unokám is, és itt kapták meg az alapokat, 
amire nagyon szívesen emlékeznek vissza, és ha minden 
igaz, ide fognak járni a dédunokáim is, és így repül az idı, és 
elrepül az élet.  
 

Barátné Andi 
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Én már úgy nıttem fel, hogy óvodá-
ba járhattam. Mégpedig az elsı óvo-
dás csoportba. 5 éves voltam, mikor 
a faluban elkezdıdött az óvoda mő-
ködni. Elég messzirıl, minden nap 
egyedül indultam el. Jó volt a többi 
gyerekkel együtt játszani, fıleg fo-
cizni. Szívesen emlékeszem Csısz 
Júlia óvó nénire és Darókné Rózsi-
ka nénire. Az élet úgy hozta, hogy 
maradtam, a faluban, tehát az én 
gyermekem is ide járt óvodába. 
Persze már az új épületbe. Sok 
fénykép árulkodik lányunk ovis 
éveirıl. Programok, játékok, ünnep-
ségek sokasága. Szádváriné Rózsika 
óvó néni következetes szeretetére 
emlékszik szívesen.  

Fajka János 
 
fotó: Fajka János, aki a falu elsı 
óvodás csoportjába járt, és ezt a 
fényképet szeretettel ırzi 

A fényképen levı gyerekek neve 
Állók: 

Szilágyi Éva, Muhari Erzsébet, Eszes Zoltán, Fajka Anikó, Konkoly Attila, 
Mizsei Tamás, Nagy Mária, Ménkő Éva, Nyitrai Katalin, Fajka János, Nagy Ist-
ván, Tóth József, Pintér Gabriella, Bazsó Erzsébet, Tarkó Mihály, Burka Éva, 
Balogh Sándor 

Ülık: 
Kocsis Imre, Tiliczki Tibor, Berkó Imre, Petrányi Miklós, Szadai Zoltán, Baráth 

Géza, Tóth Éva, Fabrinczius Zsuzsanna, Tóth Gyula, Fábisz József, Kövér Gyula-
óvónı: Csısz Júlia, dajka: Darók Sándorné 

ÓVODAI HÍREK 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került 
az ovisok nyárbúcsúztatója. 
Szent Mihály napjának fontosságát Erika óvó néni ismertette 
a gyerekekkel. Ezután a gyerekek mondókákkal, gyerekjá-
tékokkal próbálták „átélni” ennek a napnak a hangulatát. 
A legkisebbek az idıjárás változását, a Vuk csoport a dió-
szedést, szüretet, betakarítást, a nagyok pedig a Mihály napi 
vásárt mutatták be az óvó nénik vezetésével színes kis mőso-
rukban. Mire a kis mősorok végére értek, eljött az uzsonna 
idı is. Gyerekek, felnıttek egyaránt jóízően fogyasztották a 
sok – sok finomságot. Az asztalon zsíros és margarinos ke-
nyér, paprika, paradicsom, hagyma, uborka, friss gyümöl-
csök és sok-sok finom sütemény várta a családokat. Teát, 
szörpöt fogyaszthattunk frissítı gyanánt. Kis pihenı után a 

két csoport gyerkıcei és szüleik egy izgalmas vetélkedın 
vehettek részt. Szoros küzdelem után a Vuk csoport gyızött, 
de üres kézzel senki sem távozott. Minden résztvevıt juta-
lom cukorka várt. 
Bevallom, a reggeli pötyörgı esı miatt féltem, hogy elmarad 
ez a program, de az idıjárás kegyes volt hozzánk, és egy 
igazán szép délutánt tölthettünk el a játszótéren. 
Az SZMK- s szülık nevében köszönöm mindazok segítsé-
gét, akik süteménnyel, gyümölccsel, hozzávalókkal, munká-
jukkal vagy bármely módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
nap sikeresen záruljon! 

  Az óvodai SZMK nevében:   
Tóth Éva 

Mihály napi zsíros kenyér parti 

A váltóversenyre készülıdı Vuk csoport. 

A versenyhez készülıdı Maci csoport. 

Mindennapok az óvodában 
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Szeptember közepén a Mesevár Óvoda gyermekei meghí-
vást kaptak Kövér Béla bácsiékhoz szılıszüretre. Szerdán, 
19-én a Vuk csoport, 24-én pedig a Maci csoport ismerked-
hetett a szüreti munkák menetével. 
Ezt megelızıleg 2 éve Pócsai Istvánéknál voltunk szüreten a 
nagycsoporttal. Ezen felbuz-
dulva elterveztük, hogy az 
idén is megszervezzük ezt 
óvodásainknak, és megismer-
tetjük velük a szüretelés fo-
lyamatát. A szılıfürtöket 
kosárba és vödörbe győjtöt-
tük, majd Béla bácsi segítsé-
gével ledaráltuk, azután lepré-
seltük. Kevesen láttak még 
ilyen tevékenységet a gyere-
kek közül. A présbıl kancsó-
ba csordogált a méz édes ne-
dő. Összegyőjtöttük, majd Ildi 
néni poharakat osztott ki,  

és minden óvodás megkóstolhatta a frissen préselt mustot. 
Meglepetésnek kínáltak a háziak egy kis rágcsálni valót is. 
Néhány gyermeket nagyon érdekelt a szılı feldolgozásának 
látványos folyamata. Aktívan részt is vettek benne. A kiseb-
beket még annyira nem kötötte le a tevékenység, ık inkább 

játszottak Zsombor játékaival, és 
Réka babaházában nézelıdtek. 
Hazafelé megálltunk a játszótéren. 
A mustból kóstolót hoztunk még 
az óvodába is, amit ebéd után 
megittunk. 
Köszönjük szépen Kövér Béla 
bácsi családjának, hogy lehetısé-
get biztosított óvodásaiknak a 
szüretelésre, ezáltal ismereteik 
bıvítésére. Köszönjük szépen a 
szívélyes fogadtatást. 

 
Dr. Kissné Fazekas Ildikó 

Vuk csop. óvónı 

İszi szüret Zsomboréknál 

Szılı darálás 

.„Tanítsd meg a gyermeket arra, hogy megfigyelje a termé-
szeti jelenségeket… Tedd lehetıvé a számára, hogy ne azért 
tudjon valamit, mert te megmondtad neki, hanem azért, mert 
ı saját maga rájött. Ne tanítsd neki a természetet, hanem 
hagyd, hogy felfedezze. Mutasd meg neki a valódi dolgokat, 
hogy legelébb tudja, hogy mirıl beszélsz neki…” 
(Rousseau) 
Október 4. az állatszeretetérıl ismert Assisi Szent Ferenc 
ünnepe. Ekkor tartjuk az Állatok Világnapját. Ez a nap 
az állatok iránti tisztelet, szeretet, megbecsülés ünnepe. Ez 
nem csak egy napra korlátozódik, arra törekszünk, hogy a 
gondoskodás és a szeretet az állatok iránt egy egész életen 
keresztül kísérje végig a gyermekbıl felnıtté váló embert. 
Az óvodában egész héten nagy hangsúlyt fektettünk, hogy a 
gyermekek közelebb kerüljenek az állatokhoz, illetve sok 
mindent megtudjanak róluk. Beszélgettünk az állatok jelleg-
zetességeirıl, élıhelyükrıl, eltérı táplálkozási szokásaikról, 
az állatvédelemrıl. Ezen a héten állatokról szóló meséket 
hallgattak, állatfigurákkal játszottak, ismeretterjesztı köny-
vekbıl sok érdekességet tudtak meg a gyerekek, állatokról 
szóló dalokat és mondókákat tanultunk. Október 2-án ki-
rándulást szerveztünk a jászberényi állatkertbe. Nagy 
izgalommal várták az óvodásaink a kirándulást. Vonattal 
indultunk, majd busszal mentünk tovább az állatkerthez. A 
gyermekek közlekedésre való nevelése nemcsak az óvoda 
falain belül és a faluban tett séták során történik, hanem 
ténylegesen is megtapasztalják a vonattal, busszal való köz-
lekedés sajátosságait, mindemellett megtanulják a közleke-
dés legalapvetıbb szabályait is. Állatkerti sétánk során több 
hazánkban honos és nem honos állatfajt nézhettünk meg. 
Sétánk elsı állomása a pingvinekhez vezetett. A pingvinek 
után a szurikáták és tarajos sül etetését tanulmányozhattuk. 
Közben folyamatosan kérdeztünk az állatok szokásairól és 
viselkedéseikrıl, melyekre készségesen válaszolt az állatok 

gondozója, aki érdekes történeteket is mesélt. A katták, s 
végül a hiénák etetését is megnéztük, mely utóbbi tetszett a 
legjobban gyermekeinknek. Az élményekrıl elmondanak 
mindent a faliújságra kitett rajzok. A természet szépségének 
megláttatása alapozza a természet iránti vonzódásukat. Séta 
közben jót játszottak a gyerekek a jól felszerelt játszótéren, 
és miután mindent megnéztünk indultunk vissza az állomás-
ra. Tartalmas napot töltöttünk együtt. 
Ezen a héten mindkét csoport ellátogatott Kispál Sanyi bá-
csiékhoz megnézni a bárányokat, amelyeket meg is simogat-
hattunk. Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Aran-
ka néni már a kapuban várt minket, mindenféle finomsággal 
kínált. Ezúton köszönjük, hogy mindig szívesen látják az 
óvodásokat. Élményekben gazdag, tartalmas hét volt min-
denki számára. 

 
Baranyi Béláné 

óvónı  

Állatkerti kirándulás és báránynézıben itthon 

Bárányok simogatása Aranka néni segítségével. 
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Sándor Lili 8. o. 

ÓVODAI HÍREK 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2012. okt.11.-én 
óvodánk nagycsoportosaival ellátogattunk a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárba, ahol elıze-
tes bejelentkezés alapján, óvodásoknak könyvtárlátogatás-
sal egybekötött bábelıadásokat szerveznek. 

Mi ”A mézes forró csoki viadal” 
címő színvonalas, zenés mese világá-
ba csöppentünk, amit gyermekeinkkel 
együtt nagyon élveztünk. A bábelı-
adás után lehetıséget kaptunk arra, 
hogy a szép bábokat felpróbálhassuk, 
életre kelthessük. Pillanatok alatt ud-
vari bolonddá, királykisasszonnyá és 
lovagokká változtunk, és jót báboz-
tunk közösen. 

Az elıadás után az olvasóteremben 
megtekintettük a „Kisvakond a 
könyvtárban” címő kiállítást, ami 
gyerekeknek és nekünk felnıtteknek 
is nagyon tetszett. 

 A kisvakond, (Krtek) megálmodója 
egy csehszlovák rajzfilmkészítı 
Zdenek Miler,  aki a 60-as években 
rajzolta meg e kedves kis figura törté-
neteit és akinek meséin már egy gene-
ráció felnıtt. 

Maga a kiállítás is fantasztikus volt, 
láthattuk  kisvakondot  a barátaival, az 

esernyıjével, a szép nadrágjában, az autójával a  szerelımő-
hely közepén és még sorolhatnám, de a leglátványosabb az 
volt, amikor a terem közepén lévı óriási vakondtúrás tetején 
ült. 

Közben az asztalokon kihelyezett mesekönyvekrıl is az ı 
arcocskája mosolygott ránk, de több 
cseh rajzfi lm figuráról  (pl. 
Rumcájszról) készült mesekönyvet 
is láttunk, olvastunk. Sajnos át kel-
lett adni helyünket a következı cso-
portnak, de még mielıtt eljöttünk, 
megnéztük a felnıtt könyvtári ter-
meket is, mindkét emeleten. 
A könyvtári élmények után kisétál-
tunk a Tisza partra, megnéztük a 
folyót, majd a játszótéren jót játszot-
tunk. 
Autóbusszal (helyi járattal) utaztunk 
a vasútállomásra és vonattal haza. 
Még arra is telt az idınkbıl, hogy a 
szolnoki állomáson kiállított gız-
mozdonyt megcsodálhassuk. 
Kicsit elfáradva, de élményekkel teli 
érkeztünk haza.    

  
Sósné Baráth Erika 

óvónı 

„”Kisvakond a  könyvtárban” 

mi, 8. osztályosok rendeztük. A modern táncos vendégek bemutatója és iskolánk néptán-
cosainak mősora után következtek az osztályok bemutatói. Mi, 8. osztályosok három 
mősorszámmal készültünk.  Minden osztály tánca nagy sikert aratott. A mősorszámok 
érdekesek, színesek, egyszóval fantasztikusak voltak. Rengeteg tombolát eladtunk, és 
így sok érdekes ajándék várt a nyertesekre. Késıbb mi legnagyobbak egy kis szórakozást 
szerveztünk felsıs diáktársainknak. Az este Happy End-del végzıdött.   

ISKOLAI HÍREK  

Sándor Lili 8. osztályos tanuló október 23-án a Szolnokon rendezett XVI. Nemzeti Forradalmi Szavalóversenyen 6. helyezést 
ért el. Elıadását  két gyönyörő könyvvel jutalmazták. 

����������������������������

A  
A BORBÁL  BÁLT 

A lányok egzotikus  és a 8-os fiúk matróz tánca 
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A cserkésztáborban 

Durucz Andrea és Durucz Dávid 

SZAKKÖRÖK,  FOGLALKOZÁSOK 

HÉTFİ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
11.50-12.35 Énekkar                 
13.00-15.15                  
11.50-12.35 Hittan 1.o.   Foci fiú       Hittan 3. o.     
12.40-13.35 Hittan 2.o. 13.00- Néptánc 13.00- Mazsorett 

1. csoport 
  Hittan 4. o. 13.00-   

14.00-14.45 Hittan 5. 
6.o. 

14.30 Néptánc 14.00- Mazsorett 
2. csoport 

    Hittan 7. o. 14.00- Társas tánc 

14.45-15.30 Hittan 8.o.         13.00- Néptánc 14.00- Foci lány 
13.30-15.00 Fiú foci         14.30 Néptánc 16.00 Foci lány 
15.00-16.30         Kézilabda 14.00- Természetism     
            15.30 Természetism     

2012. 07. 30-tól 2012 .08. 03-ig Nagykovácsiban voltunk 
cserkésztáborban: Durucz Andrea, Durucz Dávid és 
Durucz Ádám. Az elsı napunk a gyülekezı után zászlófel-
vonással kezdıdött. Majd a 16 személyes katonai sátorokat 
állítottuk fel. Minden este zászlólevonással zártuk a napot 
és el kellett mondani, hogy mit köszönünk az adott nap-
nak.  Esténként tábortőznél készíthettük el magunknak a 
vacsorát: szalonna-sütés, krumpli-sütés. Napközben 8-10 
km-es túrákat tettünk, amely során megismerkedtünk a 
környékbeli erdıkkel. Volt, hogy a túrázást a jól megérde-
melt strandolással zárhattuk. Megtanultuk a táborban mi, 
az a métázás, hogyan tudunk takarékoskodni a pénzzel, 
fociztunk, számháborúztunk, és szelektív hulladékgyőjtés 
fontosságára is felhívták a figyelmünket. 
A reggelit, ebédet, vacsorát mindig más ırs készítette el, a 
terítés, tálalás, mosogatás is az ı feladatuk volt. Az étke-
zés egy nagy fedett teraszon történt.  
Volt olyan tásunk is, aki budapesti volt, és elmondta, hogy 
ı még soha nem nyársalt és nem is tudja, hogy mit jelent 
az. Számunkra ez nyilvánvaló volt.   
A telefonokat és a rágcsálni valót összegyőjtötték az elsı 
napon, és csak adott idıpontban, este lehetett 10 percig telefonálni és rágcsit enni.  
Összességében nagyon jól éreztük magunkat a kicsit nomád körülmények között is. Nagyon megszerettük az egyetemista 
cserkészeket, fıleg Csizmadia Orsit, aki finom ebédekkel várt minket vissza a túrákról. 

Megemlékezés 
1956-ról 

 
A iskolánk tanulói közül 
az idén is a hetedik osztá-
lyosok zenés, verses mő-
sorral emlékeztek meg az 

1956-os forradalom és 
szabadságharc eseménye-

irıl. 
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2012-t írunk. Ismét osztálytalálkozót szerveztünk. Há-
nyadik is? 1986-ban ballagtunk az általános iskolából. 
Egy hosszas  szervezımunka után  megtartottuk  a 
25.éves osztálytalálkozónkat. Nem minden osztálytár-
sunk jött el, néhányan hiányoztak. 
Zrupkó Ferencné Elluska  a volt osztályfınökünk nyi-
totta meg a beszélgetést dr. Pap Béláné Marikával 
együtt. Mindenki bekapcsolódott a beszélgetés-
be,közben megemlékeztünk elhunyt osztálytársunkról. 

 A vacsora marhapörkölt volt burgonyával és savanyú-
sággal. 
 A meglepetés  ezután következett. Hatalmas csoki tor-
ta,  rajta a nyolcadikos és az óvodás    csoportképpel.  2 
osztálytársunk házi süteménnyel is kedveskedett. A 
vacsora és az este is jó hangulatban telt el.  Az ajtót 
éjjel fél 3-kor zártuk, mindenki jól érezte magát. 
 

Szappanos Anikó 

Újra találkoztunk… megint eltelt 5 év 

OSZTÁLTALÁLKOZÓ 

Sokan meghatódtunk, amikor a „Húsz év múlva”címő 
sláger dallamaira beléptünk a régi osztálytermünkbe, 
ahol már tanáraink vártak bennünket. 
Nagyné Bori Mária, aki elsıként fogta meg tétova ke-
zünket a hosszú úton, segített az elsı betők kanyarítá-
sánál, és ez a kéz bizonyos esetekben akár nevelı cél-
zatú pofonok esetében is igen szolgálatkésznek és lelki-
ismeretesnek bizonyult, amely alól e sorok írója sem 
kapott felmentést. Konkoly Béláné 8 évvel késıbb pe-
dig utunkra engedett bennünket ezek közül a falak kö-
zül, melynek lakóiról kiderült, hogy mindegyikünkbıl 
ember lett a hosszú út alatt.  
A termünk még mindig ugyanott volt, csak úgy mint 
rég, a padok sem változtak és hamarosan kiderült, hogy 
az elballagott diákok jellemében sem következett be 
drámai változás. A tartalmas osztályfınöki óra során 
hatalmas nevetésekkel tarkítva emlékezett meg ki-ki a 
maga módján az eltelt 20 évrıl, és könnyedén találtuk 
meg újra a közös hangot. Az eltelt 20 év néhány pilla-
natnak tőnt csupán, de az elmesélt élettörténetekbıl 
kiderült, hogy bizony mindenki hosszú utat tett meg, és 

senkinél sem hiányoztak a vargabetők. Volt, aki felsza-
badultan, más kicsit visszafogottabban ült ki a „vallató 
székre”, és általános derültség közepette osztotta meg 
velünk az ı történetét. 
Az osztályfınöki órát követıen terített asztal mellett 
folytatódott az este, melynek fénypontjaként egy iga-
zán különleges tortát szeghettek meg tanáraink, ame-
lyet az egyik társunk készített.  
A beszélgetés tánccal főszerezve ugyan egészen vasár-
nap hajnalig tartott, de a hangulat és annak az estének a 
varázsa azóta is, mert azóta is keressük egymást, és 
mindenki az ismétlést szorgalmazza. 
„Ez egy felejthetetlen este volt” írta Marika, néni és azt 
hiszem, ez az egy mondat valóban hően tükrözi azt a 
szombat éjszakát, ezt a falrengetı nevetésekkel és a 
torokszorító pillanatokkal főszerezett néhány röpke 
órát.  
 
Ezúton is köszönet a szervezıknek és mindenkinek, aki 
ott volt, már most nagyon várjuk a következıt. 

Tóthné Ilonka Tünde 

„Egy felejthetetlen este…” 

1967- ben ballagtunk el az általános iskolából. Azóta 5 
évente találkozunk. Az idén éppen kilencedszer. Min-
dig nagyon örülünk a találkozásnak. Sajnos már öten 
nincsenek közöttünk. Róluk is minden alkalommal 
megemlékezünk. Tanáraink közül  Kiss Gyuláné Erzsi-
ke, aki 3. 5. 6. és 7. osztályban volt osztályfınökünk, 
férjével együtt jött el. A hetedik osztály második félé–
vében Petrányi Miklósné Terike néni vett át bennünket. 
Nagyon örültünk, hogy mint minden alkalommal, most 
is itt tudott lenni. Menyhártné Marika nénit is nagy sze-
retettel vártuk, de egészségügyi okokra hivatkozva nem 
tudott eljönni. Osztályfınöki óra keretében elmondtuk, 
hogy mi is történt velünk az elmúlt öt évben. Kiderült, 
hogy többen nyugdíjasok lettünk. Sokunknak diplomás 

a gyermeke, akik megtalálták az életben a helyüket. A 
szakemberekként dolgozók is elismertek a munkahely-
ükön. Többünknek van unokája, akiknek a fényképeit 
mindenki büszkén mutogatta. Tanáraink elképedve vet-
ték tudomásul, hogy nagymamák és nagypapák va-
gyunk már mi is. Az ı szemükben mi még mindig kis 
diákok maradtunk. Nagyon jó hangulatban telt el az 
este, csak azt sajnáltuk, hogy a helybeliek közül keve-
sen jöttek el. Felvetıdött, hogy mivel rajtunk is telik az 
idı, talán ezután már három évente kellene találkoz-
nunk. Reméljük, hogy a következı találkozón a most 
hiányzók is velünk lesznek. 

 
Matók Pálné, Rigó Andrásné  

Negyvenöt éves osztálytalálkozó 45 

25 
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Ismét eltelt egy szezon a Jászboldogházi  Strandfürdı 
életében, de nem áll módunkban panaszkodni, hiszen a 
felújítás óta a legjobb évünket zártuk idén. Manapság  a 
strandok életében nagy szó, ha pozitívan tudják zárni az 
évet, és büszkék lehetünk arra, hogy ez a” MI STRAN-
DUNK”-nak sikerült. A szezont idén is úgy, mint tavaly, a 
már-már hagyománnyá vált Civil Szervezetek napja nyitot-
ta, melyre a kiváló szervezés, együttes összefogás és nem 
mellesleg a rengeteg színes program miatt nagyon sok em-
ber ellátogatott hozzánk. 

A nyár folyamán rengeteg élménnyel gazdagodtunk, 
kaptunk hideget-meleget, de ez egy fürdı üzemeltetésével 
jár. Ezek az események segítenek minket a tapasztalatszer-
zésben, és hogy a legjobbat tudjuk kihozni a strandfürdınk-
bıl. 

Az idei évben is sok kisdiák választotta a strandunkat 
úszni tanulásra, melyre az úszótanfolyamok keretében volt 
lehetısége. A szezon elsı két hónapjának minden napján 
úszásoktatásoknak biztosítottuk a helyszínt, melyre nem 
csak boldogházi gyermekek, hanem  a környezı települé-
sekrıl is érkeztek (Jánoshida, Tápiógyörgye, 
Jászalsószentgyörgy, Szászberek, Újszász) hozzánk. 

Táborozás tekintetében is volt érdeklıdés, és szerencsé-
re idén is jó pár gyermektábornak tudtunk helyszínt biztosí-
tani. A táborok jó hangulatban, mindenféle negatív kritika 
nélkül zajlottak. 

A büfé életében is változás történt. Ez évtıl új üzemel-
tetı szolgálta ki a vendégeket, és járult hozzá a kellemes 
idıtöltéshez. 

A szezonban szerencsére  semmilyen rendkívüli ese-
mény, baleset nem történt.  Hatósági ellenırzések során 
mindent rendben találtak, vízminta eredmények a meden-
cékrıl minden esetben kiválóak lettek. 

Strandfürdı számokban: 
Nyitva tartás: június 2. szeptember 2. között 
Belépı vendégek száma:  
 Június            3475 fı 
 Július               5020 fı 
 Augusztus    -  3519 fı 
Összesen: 12014 fı 
Éjszakai fürdı vendégek száma: 449 fı 
 
Minden kedves vendégünknek szeretném megköszönni, 

hogy 2012-es szezonban is minket választottak, és ezzel 
öregbítették hírnevünket, illetve szeretném megköszönni a 
Polgárırség, Tőzoltó, Faluszépítı egyesületnek  a rengeteg 
segítséget, és a strand dolgozóknak  a kitartó munkáját. 

Javában benne vagyunk már az ıszben, és nyakunkon a 
tél, de jövı év júniusától ismét várja minden kedves meglé-
vı és leendı vendégünket a Jászboldogházi  Strandfürdı. 

Szöllısi Péter 

HÍREK  

Strand napló 

 Azt gondolom, Jászboldogházán van egy ékszerdoboz, mely-
ben van egy igazi „gyöngyszem”, melyet az Újszászi Nevelési Köz-
pont Városi Óvodai Intézményének óvodásai, volt óvodásai is meg-
ismerhettek az elmúlt évtizedekben, s idén nyáron is, a strand-ovi 
programhoz kapcsolódóan. Az ékszerdoboz maga a Strandfürdı, 
ami ideális környezetet biztosít gondozottságával, tisztaságával, 
segítıkész munkatársaival. Pedagógus szemmel nézve igazi gyer-
mekparadicsom óvodás és más csoportok, családok számára, s 
biztos, hogy a fejlesztések nyomán még inkább azzá válik. Az igazi 
„gyöngyszem” pedig, nem más számunkra, mint Mészáros Béláné 
Ili néni, akinek neve fogalommá vált óvodásaink, szüleik és nevelı-
közösségünk körében. Elsı perctıl kezdve İ oktatja, s ami még 
fontosabb hihetetlenül személyes, szeretetteljes kapcsolatban, de 
nagyon következetesen és iszonyú hozzáértéssel, szakmai felké-
szültséggel neveli az úszásoktatáson részt vevı apróságainkat, s 
nagyobb testvéreiket. Évek óta csodáljuk, hogy az elıször a sze-
meiket dörzsölı, felfröccsenı víztıl is összerezzenı, vagy éppen 
vízimádó, de szertelen gyermekekbıl hogyan nevel, tíz nap alatt 
igazi, fegyelmezett, úszópalántákat. Csodálatos dolog, hatalmas 
élmény, nekünk is, végigkövetni a gyermekek változását, fejlıdé-
sét, amit Ili néni produkál.  Napi 6-7 órát tölt a vízben, s mégis min-
den percben, fáradhatatlanul tud mosolyogni, bíztatni, ösztönözni, 
motiválni, utat találni a gyermekek lelkéhez, szívéhez. Ha kell, ölel, 
ha kell, hosszú perceken át beszélget, ha kell, összehúzza a szem-
öldökét, ha kell, bemutat, mozgatja a karokat-lábakat, hogy a gyer-
mekek ráérezzenek az úszómozgásra, s birtokba vegyék a vizet, 
megszerezzék a tudást, amivel az úszás örömteliségét átélhetik. 
Megtanítja, hogy az úszás csodálatos sportág, de akarat és kitartás 
kell hozzá, hogy valaki megtanulhassa és sportként vagy szórakoz-
tató játékként élvezze. De megtanítja azt is, hogy fegyelmezettség-
gel, megfontoltsággal kell közelíteni a vízhez még akkor is, ha biz-

tonsággal tudunk úszni. Összességében felemelıek azok a percek, 
amikor az úszóvizsgán felsorakoznak az apróságok, s az Ili néni 
kedvéért, szüleiknek, pajtásaiknak, óvó néniknek bizonyítandó, 
átszelik egy vagy két úszásnemben a nagymedencét. A gyermekek 
szemében öröm, Ili néni szemében elégedettség és szeretetet, a 
szülık szemében büszkeség és meghatottság tükrözıdik, s ez 
utóbbiaknál le-legördül még egy - egy könnycsepp is. Ezeket a 
felemelı pillanatokat az oklevélosztáson felül Ili néni meglepetés 
ajándékai teszik teljessé, hiszen jól tudja, mennyit dolgoztak, ho-
gyan küzdöttek a tanítványok, s ezt a szereteten kívül tortával, 
aranyhalacska, béka királylány díjjal, vagy éppen egy túró rudival is 
jutalmazza. Felhıtlen az öröm, a büszkeség, s kis tanítványai, óvo-
dásaink és volt óvódásaink soha sem felejtik el Ili nénit, s a követ-
kezı évben, kedves ismerısként szaladnak hozzá egy ölelésre, 
buksi simogatásra. Azt hiszem, ezek a legfıbb elismerések Ili néni-
nek, mert ı az a pedagógus, aki a Mérei Ferenc által megfogalma-
zott gondolatok mentén végzi munkáját, gyakorolja még mindig, ha 
rövid idıre is hivatását: „Csak az bánik jól a gyermekkel, aki saját 
maga lelkiismeretének ad számot arról, hogyan végzi munkáját.” 
Tartom és vallom, hogy bátran adhat számot lelkiismeretének, s 
szerénység nélkül büszke lehet magára, életpályájára, mert nekünk 
évtizedek óta mintát, példát ad arra, hogyan kell bánni a gyerme-
kekkel, hogyan kell ıket okosan szeretni, s rábírni arra, hogy le-
gyızzék korlátaikat, félelmőket, önmagukat, ahhoz hihetetlennek 
tőnı teljesítményeket érjenek el. Köszönjük a munkát, hitet, kitar-
tást, a „csodát”, s csak egy kívánságunk van, sokáig részesülhes-
senek benne kicsik és nagyok, szülık és pedagógusok. 
 

Szabóné Balogh Etelka    
 intézményegység vezetı 

Gondolatok, amiket szeretnék megosztani 
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Beszélgetés Baki Sándor nyu-
galmazott fıtörzszászlós tőz-
szerésszel 

 
Sándor elsı kérdése az volt, 
hogy esett rá a szerkesztıség 
választása, hiszen ı mindig is 
igyekezett háttérben maradni, 
nem kérkedni tevékenységével, 
bár a munkában, a veszélyben, 
mindig elöl járt. 
Válaszom egyszerő volt. Pol-
gármesterünk, Szőcs Lajos ja-
vasolta az év eleji megbeszélé-
sünkön. Tehát a kérdésünk:  
Hogy tetszik lenni? 
Köszönöm érdeklıdéseteket, 
jól. Egészségem megvan, és 
miután 2002-ben újra vissza-
költöztem Boldogházára – így 
duplán visszaszármazottnak 
tekintem magam -, kertészke-
dek, faragok, maketteket készí-
tek, és természetesen a házun-
kat alakítgatom, javítgatom. Mindent magam csinálok, 
szerelek, ha kell, festek. Mestert még nem kellett fo-
gadnom.  
A kaputól rózsák, sıt kövirózsák vezetnek a ház bejá-
ratáig. Nagyon szépek. Ki gondozza? 
Természetesen én. Kedvenc virágom a rózsa.  
Ahol beszélgetünk nem akármilyen makettek vesznek 
körül bennünket. 
Mint mondtam, ez a hobbim. Ezek a hajók történelmet 
írtak valamikor. Pl. ez Nelson admirális zászlóshajója 
volt. Ez ami most készül, a Britannia, pedig hajózási 
kuriózum, hiszen a vitorlás és a gızös közötti átmene-
tet képviselte. 
Igazán, nagyon korhőek, és most arra kérlek, mesélj 
magadról, a munkádról! 
Ehhez elıkészítettem ezt az albumot, mely összefoglal-
ja eddigi életemet. Tısgyökeres boldogházi vagyok, és 
jász gyerek, mert Jászberényben születtem 1953. szep-
tember 11-én. Szüleimmel és testvéreimmel együtt ta-
nyán éltünk. Születésemkor itt a boldogházi tanyavilág-
ban a Tápiói Iskola és a kápolna közelében, majd elköl-
töztünk az újszászi tanyára Dalmadiné Terike néni 
nagybátyjának a tanyáján, a „Bermuda-
háromszögben.” (Így neveztem a két vasútvonal – Hat-
van-Szolnoki, a Budapest – Szolnoki és a Tápió folyó 
határolta területet.) Amikor negyedikes lettem, akkor 
költöztünk a Zrínyi utcába, tehát a nyolcadikat már a 
belterületi iskolában fejeztem be. Ipari iskolába kerül-

tem, ahol az ács-állványozó 
szakmát tanultam Szolnokon a 
605-ös Ipari Szakiskolában. Az 
ipari suli után katona lettem, és 
ırmesterként szereltem. Rögtön 
ezután rendırségi állományba 
kerültem, és a Rendırképzıt 
Szombathelyen végeztem. 1977. 
nyarán Pesten a Készenléti 
rendırség tagja lettem. Kitőn-
tem fürgeségemmel és szolgá-
latkészségemmel. Leérettségiz-
tem, több iskolát elvégeztem az 
évek során. Így zászlósképzıt, 
tőzszerészetit, önvédelmit, rob-
bantó mesterit és pirotechnikus 
I.-t.  
1979-ben egy györgyei lányt 
vettem feleségül, és Pesten 
kezdtük el a fészekrakást. Elı-
ször egy bérlakásban, amit ké-
sıbb megvásároltunk. Egy fiunk 
született, akivel most együtt 
élek, mivel 2000-ben 43 éves 

korában szemünk láttára összeesett, és meghalt a fele-
ségem. Szülıfalujában, Györgyén alussza örökálmát.  
Idehaza, bevonulásom elıtt önkéntes tőzoltó voltam, és 
ez idı alatt itthon dolgoztam a Tsz-ben az építıknél. 
Szabadidımben önkéntes tőzoltó voltam. Egy pár ver-
senyt meg is nyertünk bátyámmal, Jóskával, Pintér Sa-
nyival, Nagy Miskával, Menyhárt Matyival, Farkas 
Imivel és Bózsó Lacival.  
Visszatérve a munkámra, szorgalmamat látva 
„kiszúrtak” a rendırségnél, és úgynevezett „elit cso-
portba” kerültem. Ezt a mai kommandósokhoz tudnám 
hasonlítani. A fegyveres bőnözık felszámolása volt a 
feladatunk. 
Volt rá eset? 
Sajnos, elég sok. A megalakulása is egy szomorú eset-
hez kapcsolódik. Talán sokan emlékeznek a balassa-
gyarmati kollégiumban történtekre. Ez a túszokat ejtı 
cselekmény, és annak felszámolása felhívta a rendıri 
vezetés figyelmét, hogy nálunk is létre kell hozni egy 
olyan csapatot, amelyek képesek ilyen feladatot végre-
hajtani.  
(Közben nézegetjük a kiképzésrıl készült képeket, 
ahol helikopterrıl vagy egy magas házról  egy szál 
kötélen ereszkedik le, az „elit 20” bemutatóit, melyet 
újságíróknak, televíziósoknak, magas rangú vendé-
geknek szolgáltattak.) 
1987-ben (akkor 33 éves voltam) került nyilvánosság-
ra, hogy létezik egy „KOMONDOR” kommandó, fı-

Baki Sándor  

HÍREK  
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törzsırmesterként kerültem oda, jelentkezés nélkül, 
hiszen az „elit csapat” alkotta ennek a magját. Itt már 
kiképzési feladatokat is elláttam. Emlékezetes szá-
momra 1989. karácsonya. A fát díszítettük a családom-
mal, amikor mozgósítottak, és a román határhoz vezé-
nyeltek bennünket, ahol egy 100 km-es szakaszt kellett 
védenünk. Harci parancs esetében nincs de, azonnal 
menet felszerelésbe kellett öltöznünk. Kecskemétnél 
megálltunk tankolni, a benzinkutas csak ennyit sutto-
gott: „Nem tudom, kik maguk, de nagyon félelmete-
sek!” Szolgálati útlevéllel is rendelkeztem, ugyanis ha 
szökevényeket, bőnözıket kellett hazahozni, nem volt 
idı, hogy vízumra várjunk. Így jutottam el kétszer is 
Dubaiba, Damaszkuszba, Prágába, Szófiába…. (És 
mutatja a térképén bejelölt városokat.) úgy utaztam, 
mint gépszemélyzet, „fedélzeti mérnökként” szerepel-
tem.  
Ez itt egy másik térkép, ahol azt jelöltem, hol voltam 
éles bevetésen. Kb. 36 volt, köztük több volt nagyon 
veszélyes. 1990-ig voltam kommandós, majd tőzsze-
rész lettem egészen nyugdíjazásomig, 2002-ig.  
Mi volt a feladatotok? 
Bombariadók során e területek átvizsgálása. Kezdet-
ben például minden parlamenti ülés elıtt át kellett vizs-
gálni az üléstermeket. Természetesen én is kipróbáltam 
a „fıméltóságok” helyét. Mi biztosítottuk a pápai láto-
gatásokat is. Én a pápa közvetlen közelében voltam, a 
nullás zónában. Ez volt a könnyebbik feladatunk, de 
nekünk kellett kivizsgálni a robbantásokat. Egyik leg-
veszélyesebb eset szintén karácsony elıtt volt. A VII. 
kerületi Király utcában a Török étterem elıtt egy bom-
bát találtak. Annyira beborsozták, hogy a kutya nem 
észlelte, imitációnak gondolták. Kiderült, távirányítós 
bomba volt, és mivel 200 m-es körzetben lezárattuk a 
környéket, így aki robbantani akart, nem volt rálátása a 
jelzett pontra. Szerencsénk volt, hatástalanítani tudtuk 
a bombát, így néhány életet megmentettünk. Mi hely-
színeltünk az Egér úton, a „Porschés gyilkosságnál” is. 
(Errıl egy film bejátszást is bemutatott Sándor.) Én 
akkor jeleztem, hogy ez egy telefonon irányított rob-

bantás volt. Nemrég találták meg az elkövetıt, aki beis-
merte, hogy valóban telefonos akció volt.  
Ahogy a képeket, a filmeket nézem, Te mindig a ve-
szélyzónában voltál. Nem féltél, nem sebesültél meg? 
Természetesen minden akció elıtt emelkedett az adre-
nalin szintem. Ha megismertem a feladatot, lenyugod-
tam. Akció közben pedig teljesen kizártam a külvilá-
got, csak a feladatra összpontosítottam.  
Szerencsére egyszer sem sebesültem meg, ezt ébersé-
gemnek, odafigyelésemnek köszönhettem. Természete-
sen a feleségem nagyon féltett. Tudta, mibe megyek. 
Féltett a budaörsi kézigránátos merényletnél, a barcsi 
jugó bombázásoknál, a kínai étteremnél történt robban-
tásnál, és csak sorolta a többi veszélyes akciót . 
Az albumod elsı lapján kitüntetéseid vannak. Melyik 
a legkedvesebb? 
Talán ez a „Kiváló rendır” kitüntetés, ami napjainkban 
az „Év rendıre” kitüntetésnek felel meg. Kb. 70-en 
rendelkezünk ezzel az országban. De szeretném meg-
mutatni ezt az aranygyőrőt is, amit „Tőzszerész szolgá-
latért” kaptam nyugdíjba vonulásomkor. 
Mi húzott haza, Boldogházára? 
Pestet soha nem tekintettem otthonomnak, csak mun-
kahelyemnek. Így feleségem halála után még inkább 
megerısödött bennem, hazajövök, hiszen akik közel 
állnak hozzám, keresztlányom Mariann és családja, 
Jóska testvérem – aki sajnos már nincs közöttünk – és 
felesége, Jancsi bátyám, rokonok és az ismerısök, 
mind itt élnek. 
 
Kedves Olvasóink! Ez az írás csak töredéke mindan-
nak, amit Baki Sándor elmesélt és bemutatott nekem. 
Az album, a filmek mind azt példázták, hogy egy kü-
lönleges ember beszélgetıtársa lehettem. Köszönöm 
az Önök nevében is tartalmas beszámolóját, és kívá-
nunk neki nagyon jó egészséget és további aktív nyug-
díjas napokat. 

 
Zrupkó Ferencné 

HÍREK  

A Községi Könyvtár saját programjaival az idén is 
csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendez-
vénysorozathoz, melyet az Informatika és Könyvtári 
Szövetség szervez a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával október elsı hetében.  
♦  A 2. osztály tanulóival és osztályfınö–kükkel, 

Tóthné Simon Aranka tanító nénivel a Tájházba 
látogattunk, ahol a gyerekek lakóhelyük múltjá-
val ismerkedtek. Köszönjük Besenyi Józsefné, Jolánka és 
Orczi Imréné, Veronka néninek a tárlatvezetést.  

♦ Egészségügyi szőrıvizsgálat keretében Faragó Józsefné 
védını vérnyomást és vércukorszintet mért.   

♦ 2005 óta Benedek Elek születésnapja (szeptember 30.) a 
Népmese Napja. Ezen alkalomból a 3. és 4. osztályos 
tanulókkal Könyvtári Óra keretében mesés rejtvényfejtés-

sel emlékeztünk vissza gyermekkoruk legszebb 
meséire.  
♦ Iskolánk legkisebb tanulóinak Juhászné Terike 
néni mesélt hobbijáról, a grillázstorta készítésrıl. 
Bemutatót tartott, ahol a gyerekek megkóstolták e 
remek finomságot, valamint a díszítés élményével 
is gazdagodtak.  
♦ Október 7-én, Könyves Vasárnapon, rendkí-

vüli nyitva tartással vártam a látogatókat. Az új könyvek 
bemutatása mellett, rejtvényfejtésben ügyeskedtek az 
érdeklıdık.  

 
Minden Olvasót szeretettel várok: 

       Pappné 
Turóczi Henrietta 

Könyvtári Hírek 
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Az én hobbim  
beszélgetés Berkó Sándorral és feleségével, Évával  
 
 A tavalyi nyolcadikosak bálja után nagyon kedves 
ajándékot kaptam a fiataloktól, egy csuhéból készült 
"hölgyet". Megtudtam, hogy készítıje egy volt tanítvá-
nyom, Nagy Éva. A karácsonyi forgatagban újabb meg-
lepetés ért, hiszen férjével, Berkó Sándorral együtt be-
mutatták további alkotásaikat is: különleges festéssel 
készült üvegcsodákat, csuhéangyalkákat.   

 -Hogyan kezdıdött kézmőves tevékenységetek?  
Sanyi: Néhány éve volt egy karácsonyi ajándékötletem, 
amit nem tudtam sem megvásárolni, sem elkészíttetni, 
ezért úgy gondoltam, hogy elkészítem saját magam. Ez egy 
üvegbıl készült falióra volt, amit üvegfestékkel díszítet-
tem, és az ajándékozott (Évi) öröme sarkalt a folytatásra, 
más tárgyak, anyagok díszítésére.  
Éva: Részemrıl teljesen a véletlen mőve volt: tavaly, a 8. 
osztály ıszi báljára készülve nevet kerestünk a bálnak 
(osztályfınök, gyerekek, szülık). Gondolkodtunk, hogy mi 
lehetne, ami még nem volt, s így jutott az eszünkbe a Csu-
hébál elnevezés. A csuhéból aranyos játékokat, kedves 
díszeket lehet készíteni, így a vendégeknek, tanároknak és 
az osztályoknak ezt a meglepetést adtuk.  
-Van még valamilyen technika, amit szeretnétek kipró-
bálni?  
Éva: Nem tartom magam túl jó kézügyességőnek, de szíve-
sen készítenék használati tárgyakat csuhélevélbıl, és meg-
tanulnám egy jó mestertıl a ’titkos’ fortélyokat. Jelenleg 
ezt szeretném leginkább elsajátítani. A csuhélevelet na-
gyon jó anyagnak tartom, öröm vele dolgozni. Sanyi: Iga-
zából nincs, mert érzem a lehetıségeim és képességem 
határait, ezért megelégszem azzal, hogy telente kicsit 
’pingálgatok’ a szokott módon, de lehetıleg mindig picit 
máshogyan.  
-Szüleitektıl tudom, hogy" nagy utazók" vagytok,és 
kirándulásaitokat úgy tervezitek, hogy a környék kasté-
lyait meglátogatjátok. Mikor kezdtetek tudatosan ér-
deklıdni a magyarországi kastélyok iránt ?  
Éva: Tudatosan az elsı közös kastélylátogatásunk után . Ez 
a dégi Festetics-kastély, és igen nagy hatással volt mind-
kettınkre. Hatalmas angolpark közepén helyezkedik el, 
kicsit lentebb egy tó, közepén sziget, s a szigeten a Hol-
land-ház,  egyszerően lenyőgözı.  
Sanyi: Valóban szeretünk utazni, és szeretjük eltervezni a 
kirándulásokat, de nem ’utazunk’ már különösebben a kas-
télyokra, inkább eklektikus az érdeklıdésünk, azaz min-
denre nyitottak vagyunk, ami egy helység, térség, vagy 
tájegység kapcsán megismerhetı, megtekinthetı, kipróbál-
ható, esetleg megkóstolható. Én elıre készülök alaposan, 
Évi csak nagy vonalakban tájékozódik, hogy az igazi nagy 
hatás a helyszínen érje. Késıbb, mikor hazaérünk, újra 
megnyitjuk a neten az információs csapokat és ’utómunka’ 
keretében tesszük teljessé az új ismerethalmazt. Még any-
nyit, hogy nem a kastélyokhoz lettünk hőtlenebbek, csak 
egyszerően elfogynak lassan az ország kastélyai, és ahogy 
Évi is mondta, mind többet ’portyázunk’ a határainkon 
túlra is.  
-Melyik volt a legmeglepıbb kastélytúrátok?  
Éva: A legmeglepıbb  számomra  a monoki volt. Amikor 
elıször ott jártunk,(a nagy kastély mellett) egy kis, romos 

kastély látványa fogadott bennünket, szépsége azonban így 
is megkapó volt. Néhány évvel késıbb visszamentünk, 
mert hírét vettük, hogy e romos kiskastélyt, a Monoky csa-
lád hajdani fészkét felújították. És akkor volt az igazi meg-
döbbenés: egy szépen felújított, hangulatos épület állt elıt-
tünk. Érdekessége, egyedisége még abban is állt, hogy a 
felújítás során egy csodálatos pincerendszert fedeztek fel 
alatta, amit részben feltártak és helyre is állították a mőem-
lékvédelem közremőködésével. Amilyen szerencsénk volt, 
a kastélyban még zajló apróbb munkák miatt az új tulajdo-
nos édesapja a helyszínen tartózkodott, és készségesen 
megmutatta nekünk az egész épületet és a pincerendszert 
is. Hálásak vagyunk neki érte.  
Sanyi: Én legmeglepıbbet nem tudok megnevezni, inkább 
néhányat megemlítenék, ami különösen emlékezetes ma-
radt valamiért. Ilyen a közeli turai Schlossberger-kastély, 
ami egyenesen mesébe illı a maga ódon hangulatával, le-
pusztultságával együtt. Vagy a tiszadobi Andrássy-kastély, 
amely a Loire-völgy kastélyainak stílusában épült, és 4 
bejárata mellett 12 toronnyal, 52 helységgel és 365 ablak-
kal rendelkezik. Ugye érdekes? Persze meg kell említeni a 
barokk pompája okán felülmúlhatatlan fertıdi Esterházy-
kastélyt csakúgy, mint a keszthelyi Festetics-kastélyt, illet-
ve a gödöllıi Grassalkovich-kastélyt is. Figyelemre méltó 
továbbá az angol neogót stílusban pompázó nádasdladányi 
Nádasdy-kastély és a martonvásári Brunszvik-kastély is, 
igazi kuriózumok ezek is. És a sor –szerencsére- hosszan 
folytatható lenne.  
- Most érkeztetek meg a nyaralásból, mit fedeztetek fel?  
Sanyi: Többnyire újrafelfedezı körúton voltunk, ami any-
nyit jelent, hogy már korábban látogatott helyeket keres-
tünk fel. Persze azért mindig akad újdonság, mert az egyik 
legfontosabb elv kirándulásaink során, hogy nézzük meg a 
lehetı legtöbbet, de ne mindent, s akkor biztos a visszavá-
gyás. Bogács számtalan igényt kielégítı kikapcsolódási 
lehetıséget kínál az odalátogatónak, de mi e mellett elláto-
gattunk Bükkszentkeresztre, ahol a helység csodálatos fek-
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vésén túl gyönyörködtünk az elénk táruló festıi panorámá-
ban, valamint felkerestük Szabó György híres gyógynö-
vénykertjét és boltját. Megismerkedtünk a mészégetés ısi 
formájával, melyet a település feletti kemencékben végez-
nek és az egyiket egy tısgyökeres szamárcsaláddal 
’ıriztetnek’ az odalátogató legnagyobb derültségére. Ez-
után felkerestük a település másik végén lévı Boldogasz-
szony köveket, amelyekhez egy legenda és - a néphit sze-
rint- gyógyító erı párosul. Igen érdekes az erdıben a fák 
között kiálló kövek sokaságának látványa. Felfedeztük, 
hogy Mo-on is létezik holdbéli táj. Errıl bárki meggyızıd-
het, ha végigjárja a Bél-kı tanösvényt, amely Bélapátfalva 
mellıl (az egykoron ciszterciek által alapított monostor 
romjai és épen álló apátsági templomuk tövébıl) indul, s 
mintegy 5 km megtétele után megismételhetetlen látvány-
ban részesít. Itt egy kıbánya üzemelt, amibıl a hegy tete-
jének bontásával, mélyítésével nyerték az alapanyagot. 
Miután a bánya bezárt, az egyszerő halandó is megcsodál-
hatja, hogy milyen az, amikor egy hatalmas felületen nem 
terem semmi. A szó szoros értelmében. Felfedeztük ha-
zánk legnagyobb hegyszorosát, ez Uppony határában van, 
ami egy zsákfalu az Észak-Bükkben. A szurdok alján az a 
Bán-patak csordogál, amely felelıse a Lázbérci-víztározó 
feltöltöttségének. A szurdok legmagasabb pontján, ami 
mintegy 170 méterre magasodik a patak fölé –ezért rekor-
der-, áll egy feszület fából, és hirdeti a reformáció terjedé-
sének északi határát. A látvány itt is magáért beszél. Ha 
eddig terjedt a reformáció, hát nem mentünk tovább, ha-
nem eltöltöttünk néhány napot a Kálvinista Róma mellett, 
Hajdúszoboszlón (s persze Debrecent sem hagytuk ki). 
Ezen a részen annyi a vendég, hogy felfedezni már nekünk 
nem is hagytak semmit, ezért egy kiadós csobbanás és a 
megszépült Debrecenben megejtett városlátogatás után 
meg sem álltunk a Pilisig, pontosabban Pilisszentlászlóig, 
ahol barátaink élnek. Itt már tényleg megfordultunk jó 
néhányszor, de most felfedeztük, hogy a falu – a neve elle-
nére – a Visegrádi-hegység legmagasabban fekvı lakott 
települése. A község határában, az erdı mélyén, egy 
völgyben van a hazai Budhista felekezet temploma, a 
Hobodzsi. Itt nyaranta hosszú elvonulásra győlnek össze a 
szerzetesek és tagok, hogy puritán körülmények között 
végezzék lelki gyakorlataikat, szertartásaikat. Mivel bará-
taink is tagjai a gyülekezetnek, így meginvitáltak az elvo-
nulás záróeseményére, az avatási szertartásra. Mondhatom, 

különleges élményt nyújtott a korábban csak filmekben 
látott hasonló esemény. Utolsó felfedezésünkhöz Nagybör-
zsönybe ’kellett’ kirándulnunk. Szlovákia felıl érkezve 
elıször a szépséges Ipoly, utána a Börzsöny megismétel-
hetetlen panorámája és végül a vadásznapi forgatag foga-
dott bennünket. A település fekvésébıl eredı szépségérıl, 
templomairól (4 is van e kis településnek), vízimalmáról, 
ügyes kézmőveseirıl Menyhárt Olga biztosan többet tudna 
mesélni, hisz İ itt kezdte a tanítónéniskedést. Ami még 
érdekes, az a kisvasút, amely Nagybörzsöny és Nagyirtás 
között üzemel az erdı mélyén zakatolva, s a nagy szintkü-
lönbséget un. csúcsfordító eljárással küzdi le. Ez a csúcs-
fordító immár ipari mőemlék és az ittenivel együtt 3 mő-
ködik összesen a világon. Ennyi jutott nekünk az idei nyár-
ra.  
-Elárulnátok legközelebbi útiterveteket?  
Éva: Az ısz folyamán szeretnénk egy hosszú hétvégét 
eltölteni a száztornyú Prágában.  
-Miért ajánlanátok Olvasóinknak kedvenc idıtöltései-
teket?  
Éva: Úgy gondolom, hogy valami újat létrehozni, alkotni 
és azt ajándékozni szeretteinknek ,nagyon szép dolog. 
Amit nem lehet a boltban megvásárolni, és egyszeri, meg-
ismételhetetlen, az az igazán egyedi.  Aki szeretettel fo-
gadja, annak biztosan szép ajándék és eszmeileg ér sokat. 
Utazni és országunkat, múltunkat megismerni nagyon iz-
galmas és szép dolog. A csodálatos épületek látványa fe-
lejthetetlen esztétikai élményt nyújt, ezért bátran ajánlom 
mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a régmúlt építészete 
és a megmaradt épületek.  
Sanyi: Miközben ’hobbizom’, azt tapasztalom, hogy telje-
sen kizárom a külvilágot, csak az alkotás van, ami feltölt 
és ellazít. A kirándulás az más, az fárasztó sport, de min-
dennél többet jelent nekem, ugyanis van egy még nagyobb 
hobbim, ez a fényképezés, s egy- két jól sikerült fotóért a 
világ végére is elmennék; már nem is tudom, hogy a kirán-
dulás miatt fotózok-e, vagy a fotózás miatt kirándulok. De 
mindez így van jól.  
Kedves Évike és Sanyi! Köszönöm a beszélgetést, és 
további alkotó örömet, és szép,tartalmas kiránduláso-
kat kívánok.  
 

Zrupkó Ferencné 

A dégi Festetics-kastélynál 
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Hivatása ... Beszélgetés községünk fiataljaival 

 
Ismét egy boldogházi fiatalt kérdezgettem, 
hogy megosszam a hallottakat a Kedves Ol-
vasókkal. Gömöri Péter lelkesen mesélt a 
munkájáról és a mindennapjairól, én pedig 
csak figyeltem, hallgattam és próbáltam el-
igazodni a mechatronika, a robotok és a ká-
belek világában. Peti kedvesen mosolygott és 
igyekezett úgy válaszolni a kérdéseimre, hogy 
az egy laikus, ráadásul egy nı számára is 
érthetı legyen. J 
Gömöri Péter édesanyja Gömöri Imréné már 
hosszú évek óta dolgozik egy méteráru bolt-
ban eladóként, édesapja pedig már nyugdí-
jas.  
 

Kedves Peti! Mesélj, kérlek egy kicsit merre 

töltötted a diákéveidet az általános iskolát 

követıen. 

A nyolcadik osztály elvégzését követıen Szolnokon folytat-

tam a tanulmányaimat, a Széchenyi István Gimnázium an-

gol-informatika szakán, majd Gödöllıre felvételiztem sikere-

sen a Szent István Egyetem gépészmérnöki karának mecha-

tronikai mérnök szakára. (Mechatronika: a gépészet, az 

elektronika és a számítógépes irányítás együttes fogalma, 

amelyek az ipari termékek tervezése és gyártása során együt-

tesen jelennek meg.) 2010-ben végeztem el az alapképzést, 

majd ugyanitt elkezdtem a mesterképzést is, amelybıl már 

nem sok van hátra, még a diplomamunka elkészítése és az 

államvizsga vár rám. 

Már az egyetem mellett elkezdtél tapasztalatot és gyakorla-

tot győjteni a szakmádban? 

Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az egye-

tem számos mérnököket foglalkoztató nagy céggel áll kap-

csolatban, így a jó tanulmányi eredményeket elérı hallgatók 

egy sikeres „állásinterjút” követıen gyakorlati szerzıdést 

köthetnek velük. 2011 év elejétıl körülbelül kilenc hónapig 

én is részt vehettem ebben a programban, tapasztalatot és 

gyakorlatot szerezve a választott szakmám területén. Tak-

sonyban dolgoztam elektromos konstruktırként, mőszaki 

rajzokat készítettem elektromos kábelekrıl. 

Már dolgozol, ugye jól tudom? 

Igen, már dolgozom. Kecskeméten kaptam álláslehetıséget 

egy autógyárban. A gyár három üzembıl épül fel: karosszé-

riagyártó, összeszerelı és festı üzem. A cég, akivel munka-

viszonyban állok, a karosszériagyártó üzemmel áll kapcso-

latban. A feladatunk, hogy a gyártósorok elemeit, az úgyne-

vezett robotok nagy részét programozzuk be. Az általunk 

programozott robotok a gyártás során különféle részfeladato-

kat látnak el úgy, mint például: hegesztés, ragasztás, pakolás. 

Ez egyébként nagyon érdekes dolog, ugyanis 

nekem az a véleményem, most hogy már több 

gyárban jártam és tevékenykedtem, hogy 

minden gyár más, máshogy épül fel. Így ami-

kor új helyre kerülök, mindig rengeteget kell 

tanulnom, szinte mintha mindig újra „kezdı” 

lennék. Nagyon szeretem a munkámat, annak 

ellenére, hogy sok áldozattal jár. Sajnos na-

gyon keveset tudok hazautazni, találkozni a 

családommal, a párommal és a barátaimmal. 

Ha van egy kis szabadidıd, hogyan próbálsz 

feltöltıdni? 

Korábban rendszeresen fociztam és bicikliz-

tem, azonban erre már sajnos nagyon kevés 

idıt tudok fordítani, ahogy azt az elıbb is 

említettem. Néha eljutok egy-két kispályás mérkızésre, vagy 

tekerni egyet, de sajnos nem olyan sőrőn, mint szeretnék. 

Ezen felül, ha kicsit több idım van, és idıt tudok rá szakíta-

ni, szívesen találkozom a barátaimmal egy kis beszélgetésre. 

Nemrég volt egyébként az általános iskolás 10 éves osztály-

találkozónk. Nagyon jó volt újra találkozni a régi osztálytár-

sakkal, akikkel 8 éven át „koptattuk” az iskolapadot. 

Mi az, ami miatt a leginkább kedveled a munkahelyedet? 

Nagyon változatos a munkaköröm, mindig új kihívások elé 

állítanak. Ha rám bízzák egy új, vagy eddig általam nem 

programozott technológiának a gyakorlati mőködésének az 

elkészítését és azt bár hosszas fejtörést követıen sikerül el-

készítenem, nagyon jó érzés és sikerélményt jelent. Rengeteg 

emberrel kerülök kapcsolatba nap, mint nap, többek között 

külföldiekkel is. 

Milyen terveid vannak a jövıre nézve? 

Nemsokára átadjuk a gyártósorokat Kecskeméten és valószí-

nő, hogy ezt követıen külföldön egy másik gyárban kap 

megbízást a cégünk, új gyártási folyamatok kidolgozására. 

Egyébként egy új gyártósor kialakítása azzal kezdıdik, hogy 

egy irodában az úgynevezett offline-os kollegák elkészítik a 

terveket, majd szimulációs gyakorlatokat végeznek számító-

gépen. Elkészítik a programokat és elküldik az online-os 

kollegáknak a gyárba, akik a gyakorlatban kipróbálják az 

elkészített programokat és, ha szükséges azt javítgatják a 

felmerülı problémák mentén. 

Kedves Peti! Köszönöm, hogy nagy türelemmel, néha több-

ször is neki rugaszkodva próbáltál bevezetni a szakmád 

rejtelmeibe. Kívánok neked a további munkádhoz, tanul-

mányaidhoz sok sikert és kitartást! 

Koczáné dr. Fehérváry Mária 

Gömöri Péter 

HÍREK  
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A nyár folyamán nem mindennapi ese-
ménynek lehettünk részesei.  
Kis falunkban filmet forgattak. Az ol-
vasók közül bizonyára sokan szívesen 
emlékeznek vissza az 50 évvel ezelıtti 
eseményre, amikor Jancsó Miklós ren-
dezı Oldás és kötés címő filmjéhez 
vettek fel itt jelenetet.  
Most Dombrovszky Linda forgatott 
nálunk, aki már több kisjátékfilmet, 
reklámfilmet készített. Örömmel vála-
szolt a kérdésekre:  
 
Kik forgattak nálunk?  
A Filmmővészeti Egyetem rendezı 
szakos hallgatójaként készítettem a 
Harmadnapon c. kisjátékfilmet, ami a 
diplomafilmem lesz. A Mirage Film 
Studio (Taschler Andrea) és a Katapult 
Film (Angelusz Iván) közös produkció-
jában készült. Fiatal csapat vagyunk, 
sokakkal már az elsı munkám óta 
együtt dolgozom, megbízom bennük, 
tehetséges és kitartó emberek. Kellett is 
a 40 fokban az elkötelezettség és hit. 
Az operatır Dobos Tamás volt, gyár-
tásvezetınk Lovas Nándi, munkatár-

sam Esztergályos Krisztina. Sajnos 
nem tudok mindenkit egyenként ki-
emelni, de nagy szerencsém volt min-
den munkatárssal. 
A színészekkel korábban még soha 
nem dolgoztam együtt, nagyon nagy 

áldás, hogy jól bírták a nagy melegben 
a napi 12 órás munkát. A fıszerepben 
Nagy Anna-ı volt Pacsirta Ranódy 
László filmjében-, Györgyi Anna, aki a 
lányát játssza, egyik legtehetségesebb 
magyar színésznınk, valamint 

Filmet forgattak 

Pillanatkép a filmbıl, a körmenet… 

Régen volt – hogy is volt? 

Ez év szeptember 8-án kellemes meglepetésben volt ré-
szem. Néhány volt tápiói lakos-- a lakhely elkötelezettjei-- a 
tápiói kistemplom helyén, a felújított  kereszt mellett meg-
szervezték a Kisasszonynapi búcsút, a tápióiak búcsúját. A 
Kisasszonynapi búcsún én 1947-óta vettem részt, az elsı 
években mint kisgyerek, majd késıbb pedig minisztráns. 
Visszaemlékezéseim szerint akkor még a búcsút szeptember 
8-án Kisasszonynapján tartottuk meg. Ekkor a tápiói és az 
alsóboldogházi iskolába a szünet volt, így tudtunk a búcsún 
részt venni. Majd változott a rendszer, a politika az ilyen 
ünnepeket eltörölte, és a búcsú megtartása áthelyezıdött a 
szeptember 8- hoz közelebb esı vasárnapra. 

A Kisasszonynapja szeptember 8. egy római katolikus 
ünnep. Jézus Krisztus anyjának, Szőz Máriánk a születésnap-
ja. Ez a nap országosan elterjedt búcsúnap volt. Ezen a na-
pon volt a búcsú Tótkéren, Pusztamonostoron  vagy Jászbe-
rényben a Szentkúti templomnál, de ezenkívül még sok he-
lyen az országban. A Tápiói búcsúnak nagyon sok résztvevı-
je volt, mert a Boldogházi határrész is nagy, de  vendégek 
jöttek a szomszéd településekrıl, és részt vettek a szentmisén 
és a körmeneten. 

Ez búcsú a Tápióiak életében nagy jelentıséggel bírt. A 

készülıdés korán megkezdıdött, kimeszelték a tanyát,  
a nagylányoknak új ruhát varrattak,, a férfiak, gyerekek fris-
sen voltak nyíratkozva (hajat vágattak) a lányok, asszonyok 
frissen daueroltatták a hajukat, mert ezt az ünnep megkíván-
ta. De másmilyen elıkészületek is voltak A búcsú elıtti na-
pokban megtörtént a birkavágás. Jellemzıen az ünnepi ebéd 
a tyúkhúsleves és a birkapörkölt volt. Ez jellemzı volt  egész 
Boldogházára. 

A kistemplom körüli  gyepen voltak  kipakolva a búcsúi 
árusok. Volt ott körhinta, melyet emberi erıvel forgattak, 
különbözı árusok, mütyürök, similabda, zsákbamacska, 
fagylalt, cukorkák, mézes kalács, borkimérı meg minden 
egyéb. Az idı haladtával ezen árusok száma csökkent, és az 
ötvenes évek második felében már csak a tápiógyörgyei cuk-
rász járt ki fagylalttal és cukorkával. A templomi szertartás 
elıtt és alatt az árusok nem forgalmaztak, csak a szertartás 
befejezése után kezdıdött a kavalkád az árusoknál. Mikor a 
búcsúfiát beszereztük, odahaza kezdıdött az ünnepi ebéd. A 
délután a vendégek társaságában telt el. Este a fiatalság szó-
rakoztatására a tápiói iskolában búcsúi bált rendeztek és ott 
lehetett hajnalig mulatni 

Azt, hogy ezek a búcsúi szokások mikortól erednek nem 
tudom, de 1959-ben megszakadt. Ekkor volt az utolsó búcsú, 
és most 2012-ben indult újra. Reméljük, akik ott voltunk, 
hogy jövıre  is tudjuk folytatni, ígéret van, remélem meg is 
tudjuk valósítani. 
 A mostani rendezvényért köszönet a rendezıknek 

Nagy Albert 

A Tápiói búcsúA Tápiói búcsúA Tápiói búcsúA Tápiói búcsú 
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Pappné Turóczi Henrietta 

HÍREK  

Huszárik Kata -aki Nagy Annának a 
kisebbik lánya a filmben miközben az 
életben is a lánya. Znamenák István és 
Hay Anna is felbukkan a filmben, ve-
lük is nagy öröm volt végre együtt dol-
gozni. Nem kímélték magukat sem 
fizikailag, sem belülrıl: olyan tehetség-
gel és akarattal csinálták végig az 5 
napot, hogy minden hálám az övék. 
Milyen a film, mirıl szól? 
Ez egy 20 perces kisjátékfilm, saját 
forgatókönyvem alapján.  
Ugyanarról szól, mint rejtetten összes 
korábbi munkám: a tékozló fiú hazaté-
résérıl. Három nı (anya és két lánya) 
történetébe ültettem át a bibliai példá-
zatot, és nem a tékozló fiút (lányt) állí-
tottam a középpontba, hanem aki ott-
hon maradt. İ az, aki dolgos, segít, 
megbízható, mégsem ı kapja az igazi 
atyai (anyai) szeretetet-legalábbis ı 
úgy érzi.  
Nagyon ismerıs és emberi történet ez, 
szerintem  minden családban ott van-
nak azok a különös viszonyok, amik a 
tékozló fiúban: a testvéri féltékenység, 
a szülı-gyermek viszony mélysége és 
felszínessége, a családon belüli szeretet 
kommunikációjának betegsége, zavara, 
és az ebbıl fakadó félreértések, fájdal-
mak. Én hiszek abban, hogy az ember 
túl tudja lépni önmagát, és (ha fogcsi-
korgatva is) fel tudja ismerni, hol ron-
totta el, és képes (akár néma) bocsánat-
kérésre-és megbocsájtásra. Nálam is 
nyitva marad a történet, ki tudja, mi 
történik pár nap, pár hét vagy év múl-
va, de én titkon hiszek a csodákban. 
 
Miért pont Jászboldogházán forgat-
tak? 
A történet ma játszódik, de térben és 

idıben elemeltük: nem érdekelt, hogy 
napjaink vidéki Magyarországa, sokkal 
inkább a történet idıtlensége vonzott. 
Ezért is volt nehéz a helyszínválasztás. 
Ekkor kerestem meg Molit (Molinár 
István helyszínvadászt), aki rögtön 
megmutatta nekem fényképen Gaál 
Ferenc tanyáját Jászboldogházán. Elsı 
pillantásra beleszerettem. Másnap ko-
csiba ültünk, és élıben még boldogab-
bá tett a helyszín: egy tanya az Alföld-
ön, az idıtlen tér, a semmi közepén, 
majd belépve egy kincses sziget. Meg-
állapítottuk, hogyha itt forgatunk, sem-
mit nem kell lehoznunk, kellékeket, 
tárgyakat, minden itt van és úgy, ahogy 
a nagy könyvben meg van írva, sıt, 
álmunkban sem tudtunk volna elkép-
zelni ilyen helyszínt. Nagy megköny-
nyebbülés volt, amikor kiderült, Ferenc 
szívesen odaadja a családi örökséget a 
forgatásra, sıt: akárhányszor leérkez-
tünk újabb és újabb meglepetésekkel 
fogadott. Megcsináltatta a vizes blok-
kot, az áramot, egy tiszta, felszerelt ház 
várt minket, amikor beköltöztünk. És 
vendégszeretet, ami lelkileg az egyik 
legfontosabb. Ha nincs ilyen segítsé-
günk, „angyalunk”, ez a film nincs. 
Hol lesz látható?  
A kisjátékfilm mőfaját a hossza vá-
lasztja el a nagyjátékfilmtıl. Ugródesz-
ka ez a mozifilm elıtt a rendezıknek: 
kisfilmek által tanuljuk meg, hogyan 
kell filmet csinálni, csak itt még kisebb 
a felelısség. Nehezen lehet rá emiatt 
pénzt is szerezni, hiszen nehezen elad-
ható. Ezt a filmet a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásából kezdtük el készíte-
ni, de Taschler Andrea producer segít-
ségével sikerült további támogatókat 
bevonnunk, a film koproducerei a 

Focus-Fox és a Sparks nevő cégek, 
akik kamerával, lámpákkal, illetve film 
nyersanyaggal és az utómunkálatokkal 
segítik a produkciót. És természetesen 
igénybe vesszük a Filmtörvény által 
biztosított 20%-os közvetett támogatást 
is. A mozik nagy ritkán játszanak egy-
egy kisfilmet nagyjátékfilmek elıtt 
kísérıfilmként. Ha pedig sikerül elérni, 
hogy a film bekerüljön a nemzetközi 
filmfesztiválok programjába, ami fel-
tett szándékunk, akkor jó eséllyel elad-
ható lesz magyar és külföldi tévéknek 
is. A Harmadnaponnal is ilyen terveink 
vannak, természetesen 
Jászboldogházán lesz egy kiemelt vetí-
tés, csak a helyieknek (illetve 
tápiógyörgyeieknek, ahol kitőnı szál-
lást kaptunk), ha elkészül a film. 
 
Hogy éreztétek magatokat nálunk, 
ezalatt az 1 hét alatt? 
Ennyi segítséget és kedvességet nem 
nagyon kaptam még forgatás során, 
pedig csináltam pár filmet vidéken. 
Nagyon meghatott az a hit, ahogyan a 
boldogházaiak segítették a filmet. Meg-
jelentek a „castingon”, elbeszélgettek 
velünk, érdeklıdtek, majd be is tartot-
ták a szavukat, nem hagytak minket 
cserben. Plébános úr, Ervin atya késı 
este is fogadott minket a plébánián, 
amikor kellett valami, rögtön szolgálat-
kész volt, egy szó nélkül teljesített min-
dent.  Az a profizmus, ahogyan Heni, 
te  segítetted a munkánkat, még szak-
mán belül is kiemelendı, a helyiek 
castingja nagyon fontos része volt a 
filmnek.  Ágnes ápolónıi szakértelme 
szintén egy olyan ajándék volt, hogy 
nélküle talán nincs is az a jelenet a 
filmben… Kaptunk IFA teherautót, 
motort, nem is tudok mindent felsorol-
ni… Utólag is elnézést a szereplıktıl, 
hogy megvárakoztattuk ıket, de hát a 
filmezés az ilyen mőfaj sajnos-
szerencsére. 
A városvezetésnek is nagy hálával tar-
tozunk: hogy lehetıvé tették a forga-
tást, az elıkészületeket, hogy nyugod-
tan és biztonságban tudtunk dolgozni, 
ez az egyik legfontosabb dolog. Bol-
dogháza mellett Györgyét is kiemel-
ném, mert ott is meghatott minket a 
helyiek vendégszeretete. 
Nem tudom személy szerint mindenki-
nek megköszönni itt, de nélkülük, nél-
kületek nincs ez a film… Sajnos a 
strandra nem jutottunk el, pedig készül-
tünk egy éjszakai fürdızésreJ 
Köszönjük a tájékoztatást, érdeklıdve 
várjuk a vetítést. 

A stáb tagjai 
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KI MIT SÜTÖTT?  

1. TEJFÖLÖS KELETLEN PITE 
Hozzávalók:    
8 dl házi tej, 
1 tojás 
3-4 szedıkanál liszt 
1 bı kávéskanál cukor, 
kis kávéskanál só,  
1 evıkanál olvasztott zsír 
 
Kissé sőrőbb palacsintatésztát készítünk. Alaposan kizsírozott, lisztezett tepsibe 
öntjük, tetejét meglocsoljuk egy evıkanál olvasztott zsírral és nagyon sok, kemé-
nyebb házi tejföllel. Forró sütıben sütjük, míg a teteje szép piros lesz. Így sütötte 
nagymamám Nagy Benedekné, aki 1880-ban született. 15 gyermek édesanyja 
volt, akiket egészségben felnevelt. Rá emlékezve szeretettel teszem közzé ezt a 
receptet. 

             Kis Zoltánné 

2. KELETLEN PITE  
Hozzávalók:  
 l liter tej 
2 tojás 
40 dkg liszt 
10 dkg cukor 
csipetnyi só 
2 evıkanál olvasztott zsír 
1 evıkanál zsír a tepsi kenéséhez 
 
A hozzávalókat összekeverjük, majd zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük. Tetejét olvasz-
tott zsírral meglocsoljuk. Forró sütıben aranysárgára sütjük. Nagy kockákra vág-
va,porcukorral gazdagon meghintve tálaljuk. Olcsó és gyorsan elkészíthetı. Édesapám 
receptje alapján készült.  Jó étvágyat kívánok hozzá.  

    Kıhidi Györgyné 

3.KELETLEN PITE  
Hozzávalók:   
1 liter tej 
6 evıkanál kristálycukor 
1 csomag vaníliás cukor 
1 teáskanál só 
33 dkg finomliszt 
 
A hozzávalókat csomómentesen összekeverjük, majd kizsírozott tepsibe öntjük. 
1-1,5 óra alatt közepes lángon barnára sütjük. Miután kihőlt, kockákra vágva kí-
náljuk. 
 

Bálint Mihályné 

A keletlen pite régen igen népszerő sütemény volt, hiszen csaknem minden hozzávaló rendelkezésre állt a háztar-
tásokban. Augusztus 20-án a sütemény-bemutatóra hárman, háromféle keletlen pitét készítettek. Javasoljuk a ked-
ves olvasóknak, próbálják ki mindhárom receptet. 
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BOLDOGHÁZA LEGRÉGEBBI VALLÁSI EMLÉKE BOLDOGHÁZA LEGRÉGEBBI VALLÁSI EMLÉKE BOLDOGHÁZA LEGRÉGEBBI VALLÁSI EMLÉKE BOLDOGHÁZA LEGRÉGEBBI VALLÁSI EMLÉKE     
AZ ALAVANDER KERESZT 

     180 évvel ezelıtt, 1832. szeptember 14-én egy kıkereszt 
felszentelésére gyülekeztek az emberek a még csaknem telje-
sen néptelen boldogházi határban. Alavander Mihály ekkor 
állíttatta fel a szolnoki út melletti földjén Boldogháza elsı 
kıkeresztjét. A következıkben rövid áttekintés olvasható a 
kereszt történtérıl, s egyben arra kérem a Kedves Olvasókat, 
akinek erre vonatkozó ismerete vagy emléke van, jelezze, 
hogy minél teljesebb képet kaphassunk épített örökségünk 
legkorábbi emlékérıl. 
  
Út menti keresztek 
 
   A keresztény vallás legfontosabb szimbóluma a kereszt, 
Jézus Krisztus halál feletti gyızelmének a jele. Az út menti 
keresztek állításának szokása a középkortól terjedt el Ma-
gyarországon. Általában a helyi tanácsok vagy módosabb 
magánszemélyek állíttatták hálából, Isten dicsıségére. Az 
útszéli kereszt az emberek hite szerint ırizte az úton járókat, 
óvta a falut, a szántóföldeket, a vetést, távol tartotta a go-
noszt, és gyógyító hatásában is hittek. A keresztek tisztelete 
általános volt a magyar 
nép körében, az arra 
járó férfiak megemel-
ték kalapjukat, a nık 
pedig keresztet vetettek 
elıtte. 
   A katolikus jászok 
körében különösen 
nagy tisztelete volt a 
szent szobroknak, ke-
reszteknek.   A 18-19. 
században már minden 
jászsági településen 
állítottak kereszteket a 
határba, az utak mellé, 
de sok helyen Szenthá-
romság szobrokat, és 
Szent Vendel szobrokat 
is emeltek. A boldog-
házi határban egykor 
nyolc kıkereszt állt, 
ami jól kifejezi a foko-
zatosan benépesülı 
tanyavilág lakóinak vallásos érzületét. A keresztek közül a 
Csíkosban emelt Dalmadiak keresztje, más néven Oláh ke-
reszt sajnos ma már nem látható, az ármentesítési, gátépítési 
munkálatok során megsemmisült. Hat kereszt azonban szé-
pen felújítva emlékeztet az ısökre, egyben kifejezi az utódok 
tisztletét. Ezek a Konkoly kereszt (1896), a Tápiói kereszt 
(1898), Alsóboldogházi kereszt (1905), Temetıi (Oláh) ke-
reszt (1915), a templom melletti Túróczi kereszt (1930) és a 
Baranyi kereszt (1931). S a községtıl keletre, a szolnoki 
útról letérve a fákkal, bokrokkal benıtt kisebb dombszerő 
emelkedın egy különleges talapzat ırzi Boldogháza legré-
gebbi keresztjének, az Alavander keresztnek az emlékét.  
Az Alavander kereszt 
   Alavander Mihály 1766-ban született Jászberényben. Jó-

módú, köztiszteletben álló jászberényi polgár volt. 1789-tıl 
1792-ig városi tanácsnok volt, és többször betöltötte a fıbí-
rói tisztet is. Különösen szívén viselte a szegények, elhagya-
tottak sorsát, hosszú éveken át ellátta a jászberényi ispotály 
(szegénygondozó) gondnoki tisztét, és fıbíróként is segítette 
a szegények ellátását, gondozását. 
    1831-ben kolerajárvány (korabeli nevén: epemirigy) pusz-
tított Magyarországon, melynek Jászberényben is igen sok 
áldozata volt. Alavander Mihály ekkor állíttatta fel a Szent-
háromság szobrot, amely ma is áll a Nagytemplom közelé-
ben. A szép kivitelő, hat mellékalakot ábrázoló szobor már-
ványtábláján a következı felirat olvasható: „A teljes Szent 
Háromság egy Isten imádásában buzgólkodó szabad jászbe-
rényi népnek lelki épületére állíttatta az epemirigy alatt 
Alavander Mihály tanácsbeli. 1831. Esztendıben.” 
   A szobor felállítása Alavander Mihály mély vallásosságát 
bizonyítja, emellett pedig azt is, hogy bizonyára jelentıs 
anyagiakkal rendelkezett. Boldogházán voltak földjei, s a 
következı évben, 1832-ben a szolnoki út melletti birtokán 
keresztet állíttatott. Az egri Egyházmegyei Közlönyben ol-

vashatjuk: 
„Ugyanazon 
Alavander Mihály, ki a 
sz. Háromság szobrát 
állíttatta fel, 1832. 
évben ismét egy kıke-
resztet is csináltatott a 
szolnoki út mellett sa-
ját földjén, mely szep-
tember 14-kén bene-
dikáltatott 
(felszenteltetett) szám-
talanok jelenlétében. 
Az alapító saját és 
örökösei nevében köte-
lezte magát valamint a 
sz. Háromság szobra, 
úgy ezen keresztnek is 
fönntartására.”  
    A kıkereszt talapza-
ta golgota típusú, ami 
azt jelenti, hogy a Jeru-

zsálem hegyét jelképezı erıs talapzatból közvetlenül emel-
kedik ki az egyenes keresztszár, rajta a korpusz, alatta pedig 
a felirat. A kereszt szárán lévı vésett bemélyedésbıl ítélve 
hosszabb szöveg lehetett a felirat, sajnos azonban ma már 
nem ismeretes, mit tartalmazott. A keresztet 1832. szeptem-
ber 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának napján szen-
telték fel. (Az ünnep egészen a 335. év szeptember 13-ra 
nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazili-
kát, melyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja 
fölé. Másnap, szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták a 
Szent Kereszt ereklyéjét.) 
   Amikor Alavander Mihály a keresztet felállíttatta, még 
csupán néhány állandó lakóház állt a boldogházi határban. 
Így a kereszt valóban fontos útmutató volt a késıbb ide köl-
tözık számára is. Bizonyára sokan megálltak elıtte, imád-

A Szentháromság szobor  
Jászberényben  

Az Alavander kereszt 2001-ben 
Fotó: Kispálné Baranyi Aranka   
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koztak, virágot vittek, hiszen sokáig ez 
volt az egyetlen vallási hely Boldoghá-
zán. Alavander Mihály tevékeny élete 
1843-ban ért véget, sírja a jászberényi 
Fehértói temetıben található. 
 
A kereszt felújítása  
 
   A kereszt közelében lévı földterület 
a késıbbiek során többször is gazdát 
cserélt, és a múlt században a Túróczi 
család birtokába került. Túróczi Meny-
hért, Túróczi Antal és Túróczi László 

jelentıs földterülettel rendelke-
zett ezen a környéken. A Túróczi 
család tagjai nagyon fontosnak 
tartották a földjükön álló keresz-
tet, gondosan rendben tartották a 
környékét, s gyakran vittek oda 
virágot. Az idık folyamán azon-
ban egyre jobban megrongáló-
dott, s csaknem száz év elteltével 
szükségessé vált a felújítása. 
Túróczi Antal és felesége Tóth 
Terézia a saját költségén felújít-
tatta a keresztet. A korábbi felirat 
helyére egy kisebb mérető tábla 
került, melyre a következı felira-
tot vésték: 
 

ÚJÍTTATTA 
Túróczi Antal 

ÉS NEJE 
Tóth Terézia 

1926. 
 

    A feliratot tartalmazó tábla ma is 
megtalálható, Túróczi Antal unokája 
Muhari Károlyné Túróczi Izabella ırzi. 
Büszke az ısökre, mélyen vallásos 
nagyszüleire, akik néhány év múlva az 
újonnan épült boldogházi templom 
mellé is keresztet állíttattak. Az 1930-
ban felszentelt keresztet késıbb a szü-
lei, Túróczi László és felesége újíttatta 
fel. 
    A Turóczi család tagjai a tsz. szerve-
zés nyomán beköltöztek a faluba, s 
amikor a nagyszülık és a szülık is 
meghaltak, a kereszt még sokáig ırizte 
emléküket a határban. 2008-ban azon-
ban teljesen összeomlott, erıs talapzata 
a régi helyén, a kereszt darabjai pedig a 

Plébánia udvarán találhatók. 
 
    A csaknem kétszáz éves Alavander 
kereszt fontos üzenetet hordoz szá-
munkra. Rohanó, gyorsan változó vilá-
gunkban talán még nagyobb szükség 
van az útmutatásra, a biztos tájékozó-
dási pontokra. Bízunk abban, hogy 
közös összefogással sikerül megmente-
ni községünk elsı vallási emlékét a 
végleges pusztulástól.  

 
Papp Izabella 

A Túróczi kereszt felszentelése 1930-ban.  
A fotót Baranyi János kölcsönözte 

B.Baranyi Antal, háttérben a kereszttel 
2001-ben  

 Fotó: Kispálné Baranyi Aranka  

A kereszt 2004-ben  
 Fotó: Kispálné Baranyi Aranka  
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A nyári szünetet követıen augusztus közepén újra el-
kezdıdött megyénkben is a labdarúgó bajnokság. Csa-
patunk az elmúlt évekhez hasonlóan most is a Megyei 
II. osztályban szerepel. Felnıtt csapatunk mellette ezút-
tal (U-19) és U-16-os csapatot versenyeztetünk. A fel-
készülés július elején kezdıdött a csapatoknak, felnıtt 
együttesünk közös és egyben nem hagyományos edzı-
táborral hangolt a szezonra, ezúttal nem Bogács, hanem 
Balatonboglár volt a helyszín. 
A felnıtt keretben a következı változások történtek: 
érkezett: László Zsolt ( csapatunk korábbi játékosa volt 
már 2004-2008), Bojtos Norbert (Jászfényszaruról), 
Menyhárt Bence ( az ifjúsági csapatból került fel); tá-
vozott: Litkei barna (Jászberény), Urbán Ferenc 
(Farmos). 
Az utánpótlásban is történtek személyi változások. Az 
U-16-os csapat edzıje Túróczi Béla lett, Bodor Máté 
helyett. Sajnos a tehetısebb klubbok elcsábítják leg-
jobbjainkat, ami egyben öröm is, mert ez bizonyítja, 
hogy egy ilyen kis településen is lehet fejlıdni, sikere-
ket elérni kitartó, áldozatos munkával. Almási Ferenc, 
egyesületünk 15 éves labdarúgóját nyáron átigazolta a 
Szolnoki MÁV. Sok sikert kívánunk korábbi kapu-
sunknak! Sajnos ezzel még nem ért véget az átigazolási 
szezon, mert Mizsei Lászlót az U-16-os és ifjúsági csa-
patunk védıjét a Jászárokszállási VSE igazolta át. Így a 
már eddig is jelen lévı komoly létszámproblémáinkra 
újabb gondok jöttek. Ezek a problémák kevésbé írhatók 
a játékosok kis létszámára, inkább a mentális tényezık-
re vezethetık vissza. pl.: akaraterı hiánya, motiválat-
lanság, az összetartozás, bajtársiasság érzésének hiá-
nya, a sport, labdarúgás igazi szeretetének hiánya, a 
társadalmi szinten jelen lévı elszívó hatások: internet, 
TV, csavargás, fiatalon kocsmába járás… - amik ellen 
folyamatosan óriási erıvel küzd a vezetıség, reméljük 
erıfeszítésünk megtérül. Pedig most már a körülmé-
nyekre, feltételekre sem lehet panasz. Sikerült felújítani 
a vendég öltözıt is a hazai mellé, pályázati úton min-
den igényt kielégítı felszereléseket tudtunk vásárolni, a 
megye egyik legjobb minıségő pályája a miénk, plusz 
edzıpályánk is van (más települések centerpályájánál 
jobb állapotban van), a folyamatos parkosítás immár 
normális, kulturált környezetet biztosít a sportolni vá-
gyók számára, épül a strand labdarúgópálya, tornate-
rem is van a téli idıszakra, nyáron kiegészítı úszó 
edzéseket végezhetünk a strandon! De valahogy ez sem 
elég a mai világban, pedig véleményem szerint ezek az 
elıbb említett tényezık nem elhanyagolható dolgok… 
Szegény Béla bácsi nem élhette meg a vendégöltözı 
felújítását, a klubszoba kialakítását, a WC-k kialakítá-
sát (amire már égetı szükség volt), pedig megérdemel-
te volna, hogy lássa, amint újjászületik az épület, és 
igen İ még tudna mesélni a mai fiataloknak, hogy mi-
lyen volt évekkel, évtizedekkel ezelıtt a fiatalok labda-
rúgás iránt érzett szeretete…  

Így a nyáron új oldal felé voltunk kénytelenek nyitni és 
szétnéztünk a környezı településeken, vajon akad-e 
focizni szeretı fiatal, hogy orvosoljuk létszám hiányos-
ságainkat. Szerencsére akadt, így igazolt hozzánk: Kaló 
Zoltán, Kalmár Zoltán, Zachar András, Kálmán István, 
Papp Sándor Újszászról, Jancsó Tamás Jánoshidáról, 
Gulyás Csaba Jászapátiról. 
A lassú fejlıdés ellenére óriási jellembeli változások 
kellenek, hogy kilábaljunk ebbıl az óriási mentális hul-
lámvölgybıl. De ezért dolgozunk, ezért vagyunk itt, 
akik tenni akarunk Jászboldogháza labdarúgócsapatá-
ért.  
 
Felnıtt csapatunk eredményei: 
Magyar Kupa 1. forduló 
Jászboldogháza-Szászberek 1-1 (1-0) 
tizenegyesekkel:  3-5 
továbbjutott: Szászberek 
Góllövı: Gömöri Bálint 
a büntetıket belıtte: Gömöri Bálint, László Zsolt, Nagy Mi-
hály 
a büntetıket kihagyta: Kisnémet Ferenc, Bojtos Norbert 
 
Megyei II. osztályú bajnokság: 
1. forduló: Jászboldogháza-Rákóczifalva  2-4 
gólszerzık: Kisnémet Ferenc,  (0-2) 
László Zsolt (11-esbıl) 
2. forduló: Tiszajenı-Jászboldogháza  4-4 (1-1) 
gólszerzık: Pilisy Gergely, Garamvölgyi Márton, Gömöri 
Bálint 2 (az elsıt 11-esbıl) 
3. forduló: Jászboldogháza-Tiszaföldvár  0-1 (0-0) 
4. forduló: Tiszapüspöki-Jászboldogháza  5-2 (2-0) 
gólszerzık: Pilisy Gergely, Eszes János 
5. forduló: Jászboldogháza-Cibakháza  0-0 
6. forduló: Zagyvarékas-Jászboldogháza  1-2 (0-0) 
gólszerzı: Esze János 2 
7. forduló: Jászboldogháza-Jászladány  2-0 (0-0) 
gólszerzık: Bojtos Norbert, Eszes János 
8. forduló: Kunhegyes-Jászboldogháza  7-1 (1-0) 
gólszerzı: Kisnémet Ferenc 
Csapatunk jelenleg a középmezınyben foglal helyet! 
 
És végül, de nem utolsó sorban ezúttal szeretnénk meg-
köszönni a Darók és Társa Kft-nek, Pap Béla pályázat-
írónak, Szőcs Lajos polgármester úrnak, Dr. Halászi 
György ügyvédnek, Gömöri Bálintnak és Vámosi Zsa-
nettnek –az egyesület gondnokainak- az építı munká-
soknak és mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy elké-
szülhetett a vendég öltözı felújítása! 
 
HAJRÁ BOLDOGHÁZA! 

 
Tisztelettel:  

Bodor Máté  
a Jászboldogházi Sportegyesület elnöke 

Jászboldogházi SE hírei 
KÖZSÉGI SPORTÉLET 
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A madarak számára az ısz és a tél a költést követı nyugalmi 
idıszak. Számos madarunk elvonul, más fajok viszont itthon 
maradnak, vagy hozzánk érkeznek telelni. Ilyenkor a legfon-
tosabb feladatunk a hó és tartós hideg megérkezésével az 
etetés megkezdése, és az egész éves itatás folytatása. Ekkor 
érdemes kitakarítani és felújítani a régi, illetve kihelyezni az 
új odúkat. A természetes és mesterséges odúk nem csak a 
költési idıszakban fontosak a madarak életében, ısszel és 
télen sok faj éjszakázásra használja ezeket. 
 
Madáritató 
Ennek legfontosabb oka, hogy az itatókhoz mindig több ma-
dár jár, mint ahány a közelben költ. Különösen a nyári káni-
kulában gyakori jelenség, hogy akár kilométernyi távolsá-
gokról is érkeznek madarak a vízzel állandóan feltöltött ita-
tóhoz. Amennyiben egész évben itatunk, a madarak állandó 
vendégeink lesznek, így nagyobb az esélye annak is, hogy a 
többi madárvédelmi eszközt is igénybe veszik. 
Csak egyszerően!Az itató az egyik legkönnyebben alkal-
mazható madárbarát kertészeti módszer. Kis túlzással kije-
lenthetı, hogy szinte bármely vízmegtartó képességgel ren-
delkezı tárgy alkalmas madáritatónak. A legjobb a kerek 
vagy szögletes, 40-50 cm átmérıjő (lehet ennél nagyobb is), 
5-10 cm mély mőanyag virágalátét. 
Az itatókat letehetjük egyszerően a földre, de elhelyezhetjük 
a párkányon, illetve erkélyen, tornácon kisasztalra, fatuskóra 
is. Az így megemelt itatókon a madarak nagyobb biztonság-
ban vannak a macskáktól, és mi is jobban meg tudjuk figyel-
ni ıket. 

Téli madáretetés 
Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul mele-
gebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már kevésbé köz-
ismert, hogy a tılünk északabbra fek-
vı, mostohább téli klímájú területek 
madarai számára Magyarország jelenti 
a telelı-területet. Hazánk környezetál-
lapota ma még lehetıvé teszi, hogy a 
ház körül gyakori madarak emberi 
segítség nélkül is átvészeljék a telet. 
Az etetés viszont nagy könnyebbséget 
és biztonságot jelent a környék mada-
rainak, különösen az itatással és a mes-
terséges odúkkal együtt, de csak akkor, 
ha az etetést folyamatosan, egész télen 
végezzük. A téli madáretetés a legtöbb 
fajt érintı, akár hat hónapon át tartó, 
éppen ezért az egyik legösszetettebb 
madárvédelmi tevékenység. A felhasz-
nálható eleségek és a felkínálás módjá-
nak sokfélesége, az etetıre látogató madarak változatos vi-
selkedése, életmódja és biológiai igénye, a madáretetéshez 
kapcsolható szabadidı eltöltési, pedagógiai alkalmazási és 
turizmusfejlesztési lehetıségek miatt a kapcsolódó ismeretek 
részletes áttekintése nem lehetséges egyetlen oldalon. 
Mikor etessünk?Az etetési idıszak dandárja Magyarorszá-
gon az elsı fagyok beköszöntétıl (általában november elejé-
tıl) ezek tartós megszőnéséig (akár április közepéig) tart. 
Azonban az sem okoz gondot, ha a madáretetést − különösen 
ha új helyen szeretnénk elindítani ezt − már az ısz bekö-
szöntével, szeptember elején elkezdjük. Ilyen korai kezdés-
nél elég néhány marék magot kiszórnunk, illetve az ágakra 

egy-két almát felszúrnunk, ami a településen áthaladó, vonu-
lóban lévı madarak zsírtartalék felhalmozását is segítheti ott, 
ahol hiányoznak a magas cukortartalmú bogyókat tartalmazó 
bodzások. 
Miért fontos az etetés folyamatossága?A madarak gyorsan 
megszokják és számítanak az etetıhelyek táplálékkínálatára, 
évrıl-évre akár messzirıl is visszatérnek a stabil etetık köze-
lébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlá-
sát, rengeteg madarat hozhatunk nehéz helyzetbe. Az etetıre 
járó kistestő, gyakran alig 4,5 - 10 gramm (!) körüli testtö-
megő madarak számára -10 Celsius alatti hımérsékleten a 
túlélés gyakran arról szól, tartalékaik csak arra elegendıek, 
hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem 
tudnak eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódus-
ban, például azért, mert nem töltöttük fel az etetıt, könnyen 
elpusztulhatnak a következı hideg éjszakán. 
Mivel etessünk?A téli etetın alkalmazható madáreleségek 
három nagy csoportba sorolhatók, és ezek mindegyikét egy-
szerre kell alkalmazni:Olajos magvakA legfontosabb téli 
madáreleség a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú 
fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba érdemes apró szemő 
magvakat: kölest, muhart stb. keverni, a legegyszerőbb, ha 
az állatkereskedésekben, barkácsáruház-láncokban kapható 
pinty és hullámos papagáj magkeveréket vásárolunk. 
Állati zsiradékAz olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli 
etetıanyag az állati zsiradék: a nem sós vagy kifızött szalon-
na, a faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt 
állateledel kínálatában szereplı cinkegolyó. Legalább ilyen 
jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felületre, 
akár az etetı sík tetejére, mert ezt is nagyon szeretik a mada-
rak, különösen a vörösbegyek. 
AlmaAz olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyü-
mölccsel, elsısorban a legolcsóbb almával is etessünk. Eze-

ket lehetıleg szúrjuk fel bokrok és fák 
ágcsonkjaira, de néhány szemet a talaj-
ra is tehetünk, így a madarak hóeséskor 
és azt követıen is hozzáférhetnek, míg 
a földre szórt élelem mindaddig elérhe-
tetlen számukra, amíg el nem takarítjuk 
a havat. Az almát gyakorlatilag minden 
lágyevı, tehát rovarokat (is) fogyasztó 
madár kedveli, így nagy segítséget 
nyújthat szokatlan módon áttelelı ma-
daraknak, például a barátposzátának. 
Adható a madaraknak ezen kívül fıtt 
rizs, fıtt tészta, levesben fıtt zöldsé-
gek, ezeket elsısorban a rigók és rovar-
evık fogyasztják. 
Kenyeret, morzsát énekesmadarak-
nak soha! Soha ne adjunk az énekes-

madaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, mert ezek erjedésnek 
indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak pusztulá-
sát okozhatják. 
A megfelelı etetık, itatók, odúk kihelyezésérıl a Magyar 
Madártani Egyesület honlapjáról bıvebben olvashat. Esetleg 
ha kedvet kap így „segíteni” a madarakat bátran látogasson 
el az oldalra, lehet h Ön is Madárbarát kert büszke tulajdono-
sa lesz nemsokára! 

Forrás: MME 
Szendrei Péter 

Madárvédelem ısszel, télen 
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Fizetett hirdetés 
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