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ÉDESANYÁM KEZE 
 
A legáldottabb kéz a földön, 
a te kezed jó Anyám 
Rettentő semmi mélyén álltam 
Közelgő létem hajnalán; 
A te két kezed volt a mentőm 
s a fényes földre helyezett… 
Add ide, – csak egy pillanatra, – 
Hadd csókolom meg kezedet! 
 
Ez a kéz áldja, szenteli meg 
A napnak étkét, italát 
Ez a kéz vállalt életére 
Gyilkos robotban rabigát, 
Ez tette értünk nappalokká 
A nyugodalmi perceket… 
Add ide, – csak egy pillanatra, – 
Hadd csókolom meg kezedet! 
 
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, 
Ha éjsötétbe dőlt a föld, 
Hányszor csordúlt a bánat könnye, 
Amit szememről letörölt, 
Hányszor ölelt a szent kebelre, 
Mely csupa, csupa szeretet! – 
Add ide, – csak egy pillanatra, – 
Hadd csókolom meg kezedet! 

Dsida Jenő 
(részlet) 
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Szűcs Lajos 
polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Óvoda felújítás 
 
Az elmúlt hetekben került sor a Mesevár Óvodánk felú jí-
tására, melyhez Jászalsószentgyörgy óvodájával közös 
pályázatot nyertünk. A 8 millió Ft -os beruházás során 
kicserélődtek a nyílászárók, hőszigetelést kapott az épület  
és a szociális blokkok is megúju ltak. A  felújított óvoda 
átadására Pócs János országgyűlési képviselő  is ellátoga-
tott hozzánk. 

Hulladéklerakó rekultiváció 
10 éves folyamat eredményeképp végre a múlt héten meg-
kezdődött a hulladéklerakó felszámolásának fizikai meg-
valósítása is. Elkezdtek dolgozni a gépek, emberek. A  
következő hetek ennek a nagy beruházásnak a kivitelezé-
sével telnek. A munkák végzésénél szempont a lakosság 
minél kisebb mértékű zavarása, veszélyeztetése, ezért a  
járművek útvonala csak a település szélső utcáit érinti. 
Kérem, legyenek figyelemmel a munkálatokra, és óvato-
san közleked jenek az érintett útszakaszokon. A beruházás 
közel 60 millió  Ft-ba kerü l, mely  teljes egészében Európai 
Uniós támogatásból valósulhat meg. 
 
Közfoglalkoztatás 
Jászboldogházán márciusban intézményi üzemeltetési 
feladatokhoz 14 fő, majd áprilistól belvízelvezetésre 15 
fő, a hely i utak, járdák jav ítására 20 fő kezdhette el a  
munkavégzést Startmunkaprogram keretében. Ezek mel-
lett a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal együtt-
működve még további 10 fő a kü lterületi belvízelvezető 
rendszer karbantartását végezheti. Ezt a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségével megkötött 
hatósági szerződés alapján végezhetjük. Erre az évre ösz-
szesen mintegy 46 millió  Ft támogatást kapunk a progra-
mok végrehajtására. Ebből dologi kiadásokra 7,5 millió  Ft  
használható fel, a többi pedig a béreket és azok járulékait  
fedezi. Nagyon nagy segítség ez az önkormányzati felada-
tok ellátásához. Egyrészt  jelenleg  59 fő  dolgozhat a  támo-
gatás segítségével, másrészt az a 7,5 millió Ft olyan 
anyagbeszerzéseket is lehetővé tesz, amikre nem lenne 
forrás. Így tudunk utakat, járdákat javítani, épületeket  
felújítani, karbantartási munkákat  elvégezn i, települést 
szépíteni.  
Továbbá nem elhanyagolható annak a jelentősége sem, 
hogy intézményeink működtetésénél mekkora jelentősége 
van, hiszen az elmúlt  évek létszámcsökkentéseinek követ-
keztében a takarítási feladatokat szinte kizárólag így lát-
juk el. 

Polgármesteri tájékoztató 

Új utcanevek a településen 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló törvény 
2013. január 1-jei változása alapján közterület illetve közin-
tézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

 
A törvényi rendelkezésekre tekintettel a helyi Önkormány-

zat Képviselő-testülete, a lakók véleményének, javaslatainak 
kikérését követően döntött az érintett utcanevek módosításá-
ról. 

A döntés szerint 2013. április 15-től az alábbi utcák nevei 
változnak meg: 

Zalka Máté utca új neve Szellő utca, 
Úttörő utca új neve Tavasz utca lesz. 
 
A törvényi rendelkezések alapján az ingatlannyilvántartási 

eljárásban tárgyánál fogva díjmentes az ingatlan közigazga-
tási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése 
iránti megkeresés alapján indult eljárás. 

A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, 
közterü let jelleg változása vagy területszervezési eljárásban 
hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás ese-
tén a címváltozásnak megfelelő személy i azonosítóról és 
lakcímről szóló hatósági igazo lványt a címváltozás szerinti 
lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási h ivatal 
hivatalból állítja ki, és kézbesíti a polgár részére.  

Pócs  János  or s z ággyűl és i  képvi s el ő  is  j el en vo l t  a z á t adás on 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Beszámoló a 2013. március 04-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésről 

 
• A Képviselő-testület a többszöri tárgyalás és megvitatást 

követően elfogadta az önkormányzat 2013. év i költségve-
téséről szóló 4/2013. (III.12.) számú rendeletét. 

• A testület a nemzet i köznevelésről szóló 2011. év i CXC. 
törvény alapján döntött az állami fenntartásba adott álta-
lános iskolával kapcsolatos, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
elfogadásáról. E szerződés szabályozza az állami Intéz-
mény fenntartási kötelezettségeit, illetve az Önkormány-
zat és a KIK közötti jogviszonyt. 
 

Tekintettel arra, hogy Jászboldogházának Erdélyben van 
testvértelepülése, a Képviselő-testület határozatot hozott 
arról, hogy a Polgármesteri Hivatalra legyen kihelyezve a 
székely zászló. 
 
Beszámoló a 2013. március 25-i soros képviselő-testületi 
ülésről 
 
• A Képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a jászbe-

rényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi beszá-
molóját. 

• Ugyancsak meghallgatta és elfogadta a testület a Jászbe-
rényi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjének a telepü-
lés közb iztonsági helyzetéről szó ló beszámolóját. 

• Határozatban fogadta el a  testület az Önkormányzat 
2013. év i közbeszerzési tervét és a közép-és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét. 

• Döntött a Képviselő-testület két utca nevének megváltoz-
tatásáról. A  volt Zalka Máté utca neve 2013. április 15-
től Szellő utca, míg a volt Úttörő utca neve 2013. április 
15-től Tavasz utca lett. 

• A Képviselő-testület határozatával csatlakozott a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlagfű-
mentesítési Alapjának pályázatához. 

• Az 5/2013. (III.28.) számú rendeletével módosította az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás sza-
bályairól s zóló 7/2010.(VII.28.) számú Önkormányzat i 
rendeletét. A rendelet módosítására az időközben bekö-
vetkezett törvényi szabályozás változásai miatt került sor. 

• Határozatban döntött a testület a könyvtár jövőbeli mű-
ködtetéséről is. 

 
Beszámoló a 2013. április 10-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésről 
 
♦ A Képviselő-testület a Jászsági Többcélú Társulás jövő-

beli megszűnése miatt döntött arról, hogy a gyermekjólét i 
és családsegítői feladatokat a jövőben a jászladányi s zék-
hellyel megalaku ló Jászsági Szociális Szo lgáltató Társu-
lás keretében látja  el. 

♦ A testület döntött arról, hogy a településfejlesztési felada-
tok eredményesebb megoldása és a pályázati erő források 
sikeresebb lehívása érdekében egy teljes egészében ön-
kormányzat i tulajdonú Kft-t alapít. A cég alap ításának 
előkészítése jelenleg is folyamatban van. 

♦ A testület döntött arról is, hogy  a  szükséges önerő hiá-
nyában, a korábban a  Művelődi ház felú jítására benyúj-
tott pályázatáról lemond. 

dr. Dinai Zoltán 
jegyző 

A lakcímkártyák cseréjét az Önkormányzati Hivatal díjmen-
tesen intézi. Kérem a Tisztelt érintett lakókat, hogy a lakcím-
kártyájukat mielőbb juttassák be a hivatalba, hogy a lakcím-
kártyák cseréje mielőbb megtörténhessen. 

 
A névváltozásokról az Önkormányzat értesítette az ösz-
szes érintett hatóságot és közszolgáltatót.  
A közszolgáltatók (víz, gáz, áram, telefon) lehetőséget bizto-
sítanak arra, hogy az érintett utcák lakó inak címét csoporto-
san vezessék át, melyet az Önkormányzat megkeresése alap-
ján végez el. Ehhez Hivatalunknak szüksége van az ügyfél-
azonosító számra, illetve arra, hogy az adott ingatlanon pon-
tosan ki a közszo lgáltatónál nyilvántartásban lévő ügyfél. 
Ezért  kérek minden érintett lakót –amennyiben ezt  igénylik - 
hogy Önkormányzatunkhoz a fenti adatait juttassa el. ( Pl. a 
számlái másolatát) 

 
Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy amennyiben 
az érintett címeken valamilyen gazdasági vagy egyéb 
szervezet van bejelentve, a nyilvántartások felé (pl. Cég-
bíróság) a cím módosulásának bejelentéséről legkésőbb 
2014. január 01-ig gondoskodni kötelesek. 
 
Eddig i tapasztalatok alap ján egyes helyeken az okmányiro-
dák tévesen, illetékfizetéstől teszik függővé a gépjárművek 
forgalmi engedélyének lakcímváltozás miatti cseréjét. Felhí-
vom a Tisztelt lakók figyelmét, hogy a gépjárművek forgal-
mi engedélyének cseréje, amennyiben a közterület névválto-
zása miatt válik szükségessé a hatályos illetéktörvény alap-
ján ingyenes. 

Dr. Dinai Zoltán 
jegyző 

Gyógyszertár nyitva tartása 
(Jászboldogháza, Rákóczi u. 11.) 

 
 

Hétfő 08,00–12,00 
Kedd 13,00-17,00 
Szerda 08,00–12,00 
Csütörtök  14,00-18,00 
Péntek 08,00–12,00 

páratlan héten, pénteken:  
12,00 – 16,00 között is nyitva tart. 

 (háziorvosi rendelési idő alatt) 
 
 

A rendelési időn kívüli időszakban (napk özben)  
a gyógyszertár készenlétet tart, és sürgős esetben 

 hívható  
Dr. Sándor Mária gyógyszerész  

06-20/973-6418-es telefonszámon. 
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2011 év végén az önkormányzat döntéshozói úgy gondolták, 
hogy a település anyagi erejéhez mérten megpróbálják to-
vább fejleszteni a strand területét a LEA DER program-
ból. Ez a község legnagyobb turisztikai attrakció ja, melyhez 
számos közösségi program, rendezvény, sporttevékenység 
köthető. Ez a tavaszi-nyári közösségi színtér, melyet nem 
csupán a helyiek, hanem az ország minden részérő l ideérke-
zők használnak. Legyen az úszótanfolyam, motoros találko-
zó, rallyverseny, sportnap, falunap, civil szervetek rendezvé-
nye, vagy természetesen egyszerű kikapcsolódás, fürdés a 
strandon. 

  
A felújított strandfürdőnket 2010-ben adtuk át. A z akkori 
beruházás a medencék felújítására, és a gépészetre vonatko-
zott. Mivel kis önkormányzatként nem tudunk egyszerre 
több 10 milliós beruházással boldogulni, ezért csak  kis lép-
tékben vagyunk képesek fejleszteni, ami a költségvetésünkre 
még  nem ró teljesíthetetlen terheket. A  strandunk folyamato-
san üzemel és fejlődik. Számos régi és új vendég jár a nyári 
időszakban ide. Úszótanfolyamok, táborok, egyéb közösségi 
rendezvények nyári színhelye a fás, ligetes strandfürdő. Saj-
nos, nem állt rendelkezésre korszerű szociális ellátó épület. 
A meglévőekre ugyan megkapjuk az ÁNTSZ engedélyeket, 
de mindenképp a szolgáltatási szint emelkedésére jár az új 
épület megléte. A cél tehát az épített infrastruktúra fejleszté-
se volt. Jelen  pályázatban egy kemping szociális épületet 
terveztünk megépíteni vasbeton szerkezettel, amiben férfi-
női zuhanyzók, W C-k, és egy közös mosogató-főző egység 
lett kialakítva. Teljes elektromos hálózat beszerelése, gépé-
szet, vizesblokk, szan iterek stb. kerü ltek beépítésre az új 
épületbe. Emellett egy kerítés megépítése is megvalósult, 
amely elválasztja  majd a strandot a kempingtől, valamint egy 
belső közlekedési út is elkészü lt. A  jövőben is tovább szeret-
nénk fejleszteni a területet. A program elszámolása folya-
matban van. 
   
A turisztika és a sport összekapcsolása érdekében láttuk jó 
fúziónak egy homokos strandfoci pálya építését. A fejlesztést 
követően sikerül majd javítani a standunk idegenforgalmi 
vonzerején, amellyel még szélesebb célcsoportokat tudunk 
megcélozni. A z ideérkező vendégek több szolgáltatást tud-

nak igénybe venni, amellyel növekedik a versenyképessé-
günk a térségben működő többi stranddal szemben, vagy 
legalábbis fel tudunk zárkózni. A fejlesztésünk egyik legfon-
tosabb célkitűzése, hogy a gyermekeknek a nyári táborok 
idején tudjunk közösségi focitornát szervezn i, amellyel a 
szabadidő hasznos eltöltését tudjuk biztosítani és a 
mozgásgazdag életmódra való nevelést erősíteni a  térség 
felnövekvő generációjának. A fejlesztést követően tervezzük 
a tornák lebonyolítását, és a strandfürdő folyamatos működ-
tetését. A program elszámolása folyamatban van. 

 Szűcs Lajos polgármester 

Jászboldogháza Község Önkormányzata- Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése, Sport és Szabadidős tevékenységek ösztönzése  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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A Szentatya szereti képekkel, hason-
latokkal illusztrálni mondanivalóját. 

Se rg io  Rub in  és  F r anc es ca 
Ambrogetti Ferenc pápa: beszélgetések 
Jorge Bergoglióval című  interjúköteté-
ben olvashatunk néhányat, mely könyv 
eredetileg 2010-ben jelent meg  A jezsu-
ita (El Jesuita) címmel. 
 
A pap és a juhok szaga 

A leendő pápa így fogalmazott: 
„Az az egyház, amelyik adminiszt-
ratív kötelességek végzésére korlá-
tozza magát, amikor kicsiny nyáját 
gondozza, hosszú távon megbeteg-
szik. Az a pásztor, aki elszigeteli 
magát, nem igazi pásztora a juhok-
nak, csupán 'fodrász', aki bodorítja 
őket ahelyett, hogy utánamenne a 
többinek.” A mai helyzetről azt 
mondta, épp a fordítottja a bibliai 
példabeszédnek, amelyben a pász-
tor otthagyja a kilencvenkilenc ju-
hot, hogy megkeresse az egy elve-
szettet. „Ma egy van az akolban, és 
kilencvenkilencet kell megkeres-
nünk.” (Később, pápaként arra biz-
tatta a papokat, hogy „olyan pászto-
rok legyenek, akik bírják a juhok 
szagát”, amikor a hittől távoli em-
berek közé viszik Krisztust.) 
 
Életünk során meg kell érlelőd-
nünk, mint a jó bornak 

A leendő pápa elmesélte, hogy 
egyszer a repülőtéren meglátott egy 
sikeres, neves idős üzletembert, aki 
a csomagjára várt. Fiatalokat gyak-
ran látott türelmetlenkedni ilyenkor, 
ám ez esetben meglepte, hogy az 
idős férfi „dühöngeni kezdett, ami-
é r t  ké s e t t  a  c s o ma g ja . ” 
„Elszomorodtam, amikor láttam, 
hogy ez az ember nem képes élvez-
ni az öregkor bölcsességét. Ahe-
lyett, hogy a korral nemes borrá ért 
volna, megsavanyodott, mint a 
rossz bor.” 
 
A gyerekek nevelése és elengedése 
olyan, mint a sárkányröptetés 

Gyerekkorában szeretett sárkányt 
eregetni. „A sárkány olykor nyol-

cast csinál, és zuhanni kezd. Ezt 
úgy lehet elkerülni, hogy az ember 
nem húzza meg a zsinórt. A tapasz-
taltabbak ilyenkor azt kiabálták: 
'Ereszd meg, billeg!' Az ember fej-
lődését is valahogy úgy kell kísér-
nünk, mintha sárkányt röptetnénk: 
van, hogy engednünk kell, mert 
'billeg'. Vagyis időt kell adnunk 
neki. Fontos, hogy a megfelelő pil-
lanatban korlátokat állítsunk, de 
vannak pillanatok, amikor tudnunk 
kell másfelé nézni, mint a tékozló 
fiú apja, aki engedi, hadd menjen a 
fia, és tékozolja el a vagyonát, hogy 
okuljon az esetből.” 
 
A bűntől való megváltás olyan, 
mint a vízbefúló megmentése 

„Vannak, akik igaznak tartják 
magukat, a katekizmus szerint ke-
resztény hitben élnek, de nem élték 
át azt, hogy valaki megmentette 
őket. Egy dolog hallani, hogy egy 
fiú majdnem belefulladt a folyóba, 
de valaki utánaugrott és kimentette; 
más, ha ott voltam és én segítettem 
rajta; és megint más, ha én fuldo-
koltam és engem mentettek meg. 
Csak mi, nagy bűnösök kaptuk meg 
ezt a kegyelmet”, hogy tudjuk, mit 
jelent igazából a megváltás – mond-
ta. 
 
A bűn olyan, mint egy szennyfolt, 
amit egyedül Jézus tud eltávolíta-
ni. 

„A bűn nem olyan folt, amit ki 
kell mosnom. Nem is a tisztítóba 
kell vinnem, hanem bocsánatot kell 
kérnem, ki kell engesztelődnöm. 
Jézushoz kell mennem, és vele kell 

találkoznom, aki az életét adta ér-
tem.” 
 
„Hajótörött kultúra” 

„A szigetre sodródott hajótörött 
életben maradásának záloga a talá-
lékonyság. A kunyhóépítéshez fel 
kell használnia az elsüllyedt hajó 
deszkáit és a szigeten talált új tár-
gyakat is. A hajótörés képe minden 
új korszakra érvényes, mert vannak 
mulandó dolgok, amikre nincs töb-
bé szükség, és vannak (örök) érté-
kek, amelyeket másképp kell kife-
jezni.” 
 
A szenvedés és a sértettség 

„A sértettség olyan, mint egy 
ház, amelyben annyian zsúfolódtak 
össze, hogy nem látják az eget; a 
szenvedés pedig olyan, mint egy 
nagyváros, amelyik szintén zsúfolt, 
de azért látni lehet az eget. Vagyis a 
szenvedés nyitott az imádságra, a 
gyengédségre, egy barát jelenlétére 
és még ezernyi dologra, ami méltó-
ságot ad. Ezért egészségesebb hely-
zet a szenvedés”, mint a sértettség. 
 
Optimizmus és remény 

„Jó, ha nem keverjük össze az 
optimizmust a reménnyel. Az opti-
mizmus az élethez való pszicholó-
giai hozzáállás. A remény tovább-
megy ennél. A remény horgony, 
amelyet elhajítunk a jövő felé, és a 
kötelén húzódzkodva, jó irányba 
tartva egyre közelebb jutunk a cé-
lunkhoz”. A remény teológiai vo-
natkozású: „Isten is benne van.” 
 
Isten türelme 

Isten türelme „kellemes és édes, 
mint egy nyári éjszaka.” 
 
A halál 

A halál „mohó”, és naponta ko-
pogtat. „Futok előle, de rám moso-
lyog, és kér, hogy fogadjam el.” 

 
Forrás: Magyar Kurír (mk) 

Ollózta Csergő Ervin plébános 

Ferenc pápa találó hasonlatai 
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HÍREK 

Egy hófúvásos márciusi napon szomorú h ír 
érkezett hozzánk a Mátra aljáró l. Szalóki Fe-
renc, a Radiátor Gyáregység első igazgatója 
2013. március 15-én elhagyott bennünket – 
immár örökre. Jászberényi temetésén, a sok-

sok virág között volt egy koszorú, ami a 
boldogházi barátok és régi munkatársak 
utolsó üdvözletét vitte. 
   Sokan emlékszünk még arra, amikor 
1970. november 5-én ünnepélyesen 
átadták a Radiátor Gyáregységet, a köz-
ség első ipari létesítményét. Vezetője az 
akkor 29 éves Szalóki Ferenc volt, aki 
nem csupán egy új gyárat indított el, de 
létrehozott egy lelkes, egymásra figye-
lő, egymást támogató közösséget, 
amely már az első években kiemelkedő  
eredményeket ért el. Több mint három-
száz dolgozó ja volt az új gyáregység-
nek. Nagyon sok boldogházi háziasz-
szony, lány itt talált először munkahely-
re és többen közülük innen mentek 
nyugdíjba is. Emlékszünk a ragyogó 
tisztaságú irodákra, az ú j üzemcsarno-
kokra, melyek ablakából sosem h iány-
zott a virág. Nem csupán a közös mun-
ka, de az együtt töltött hangulatos ren-
dezvények, közös kirándulások és a 

„kommunista szombatok” is maradandó emléket jelente-
nek. 
Szalóki Ferenc a közéletében is fontos szerepet játszott és 
számos kezdeményezése segítette községünk fejlődését. Az 
ő ötlete nyomán, közös munkánkkal jött lét re többek között 

a kultúrház alatti lomos, elhanyagolt 
pincéből az a hangulatos pinceklub, 
ami nagyon sok vidám találkozó, 
társas együttlét színhelyévé vált. So-
kan őrzünk kedves emlékeket róla, 
hiszen segítőkész, derűs egyénisége, 
lelkesedése mindenkit  magával raga-
dott. Aztán másfelé vezetett az útja, 
előbb Jászberényben, majd Markazon 
dolgozott, s ebben a szép kis község-
ben talált új otthonra, új barátokra. 
Most pedig innen indult el a leghosz-
szabb útra… 
Az égi hazában sajnos sok egykori 
boldogházi munkatárs várta már, s 
talán most folytatják a világmegváltó 
beszélgetéseket, és persze egymás 
ugratását – mint egykor régen. Fáj a 
veszteség, de hisszük, csak az hal 
meg igazán, akit elfelejtenek.  
Kedves Főnök, kedves Feri! Emléked 
szeretettel megőrizzük.  

Boldogházi barátok  
és egykori munkatársak 

1972. Szalóki Ferenc átveszi  
Gorjanc Ignác vezérigazgatótól  

az Élüzem kitüntetést  

BÚCSÚZUNK 

a Mirage Film Stúdió  
és a Katapult Film 

közös produkciójában készült 

HARMADNAPON 

című film vetítésére. 
 
Igaz történeten alapuló családi 
dráma arról a helyzetről, amikor 
egy anya jobban szereti egyik 
gyerekét, mint a másikat. Leg-
alábbis a másik így érzi… A Har-
madnapon a tékozló fiú bibliai 
példázatának mai feldolgozása 
női szereplőkkel.  
 
Rendező: Dombrovszky Linda 

Készítés éve: 2012. 
Cím: Harmadnapon 

 

A vetítés helye: 
Petőfi Művelődési Ház nagyter-

me, 5144 Jászboldogháza,  
Rákóczi utca 9. 

Időpontja:  
2013. június 2. vasárnap 15 óra 

 

A belépés ingyenes! 

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk! 

 
Pappné Turóczi Henrietta 

kapcsolattartó 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
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Egyesületünk fő feladata a  Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, 
természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 

2012-re kitűzött programjainkat teljesítettük.  

♦ Tovább folytattuk a régi iskolai emlékhelyek kialakítását. A tápiói iskola helyén felállított emlékkő a Faluvé-
dő és Szépítő Egyesülettel közösen, az önkormányzat támogatásával illetve a 2011 évi adó 1% felhasználá-
sával valósulhatott meg.  

♦ Részt vettünk a  Civil-napon és a XVIII. Jász világtalálkozón.  

♦ A boldogházi nyugdíjasokkal közösen rendeztük a kerekévfordulósok születésnapi köszöntését, amire egyre 
nagyobb számban látogatnak haza tagjaink, örülnek a találkozásnak. Nagyon köszönjük a lehetőséget, a 
találkozó szervezőinek a munkáját és a szívélyes vendéglátást. 

♦ Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra a temetői emlékoszlopoknál. Megkoszorúztuk az 
ismeretlen katona sírját. 

♦ Egyesületünk tagsága (a beszámoló időpontjában) 136 fő. 

BOLDOGBT Egyesület 
2012. évi közhasznúsági beszámolója 

Bevételek     Kiadások   

Induló pénzkészlet: 373 853       

Kapott támogatás (adó 1%) 90 787   Bank költség 3 740 

Tagdíj befizetések 87 000   Emlékhely állítás költsége 175 000 

Kapott támogatás (magán szem.) 85 000   Megemlékezés, koszorúzás 15 500 

Kamat jóváírás 545   Posta ktg 52 815 

      Rendezvények költsége 108 530 

      Könyvelés költsége 8 000 

Bevétel összesen: 263 332   Kiadás összesen: 363 585 

Záró pénzkészlet: 273 600       

Pénzügyi beszámoló  

2013-as céljaink között szerepel: 

♦ Részt kívánunk venni az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával rendezett Civil-napon. Segíteni 
szeretnénk a helyi civil szervezetekkel a szorosabb együttműködést. 

♦ A sóshidai iskola helyén emlékkövet állítunk, melyet a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel együttműködve,  a 
2012 évi adó 1% felhasználásával kívánunk megvalósítani. 

♦ Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat 2013. augusztus 31-én. 

♦ Megemlékezünk az 1951-1953 közötti kitelepítésekről. Kutatjuk a kitelepített és a befogadó családok élő tag-
jait, leszármazottait. Gyűjtünk visszaemlékezéseket, fotókat, címeket. Könyvet kívánunk kiadni Papp Izabella 
szerkesztésében, melyhez előfizetők támogatását várjuk. 2013. szeptember 14-én emléktábla avatást és a 
résztvevő családok találkozóját tervezzük. Kérünk mindenkit, hogy segítse munkánkat. 

Negyed ízben részesültünk az adó 1%-os utalásából, melyet minden támogatónknak hálásan köszönünk.  
Céljaink megvalósításához továbbra is kérjük támogatóink segítségét.  

Adószámunk: 18714519-1-13. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk tisztségviselői semmiféle anyagi vagy más természetű juttatásban nem 
részesültek. 
2013. április 15. 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
elnök 
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A Faluszépítők hírei 

Ismét eltelt  egy év, közeledik a Civilnap, amely az idén júni-
us 29-én kerü l megrendezésre a St randfürdő területén. Az 
előző  évhez hasonlóan, most már hagyományt teremtve, sze-
retné a Faluvédő és Szépítő Egyesület megvalósítani, meg-
szervezni a bemutatóval egybekötött kézműves vásárt, amit 
tervünk szerint idén először (ha les z rá jelentkező) zö ldséges, 
gyümölcsös termésbemutatóval, vásárral egészítenénk ki. A 
helyi termelők saját veteményeseik, kert jeik legszebb termé-
seit, hozhatnák el, (sőt, akár a baromfiudvarból a tojást is, 
vagy fokhagymát, babot, mézet, diót, mákot, csemegekukori-

cát, házi lekvárt-„nagymama lekvárja”, házi pálinkát, fűszer-
paprikát, stb.) árulhatnák, mutathatnák be, színesítve, gazda-
gítva vele a kirakodást, a nap programját. 
Kérjük a kedves kézműveseket, hogy tiszteljék meg jelenlé-
tükkel, hagyományőrző tevékenységükkel idén is a rendez-
vényt, s szeretettel várjuk ú j kézművesek jelentkezését is. A 
termelőket kérjük, csatlakozzanak a kézműves vásárhoz, te-
gyük együtt érdekesebbé, tartalmasabbá a Civilnapot. 

 
Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Kézműves Vásár 
 Kézműves és termés-termékbemutató és vásár a Civilnapon 

CIVIL SZERVEZETEK 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület hagyományt teremtve im-
már negyedik alkalommal hirdeti meg a Szép Udvar versenyt 
községünkben. Ebben az évben kicsit változtatunk a hagyo-
mányon, egyben bővítjük a versenyen való részvétel lehető-
ségét. Mindig más és más ingatlan kapja az elismerést. Há-
rom kategóriában hirdetünk versenyt. Az előző évhez hason-
lóan szeretnénk kiválasztani egy szép udvart a  községben, és 
egyet a településünket körülvevő tanyák közül, és emellett 
most először szeretnénk egy gazdasági udvart is elis merés-
ben részesíteni, kiemelni. 
Keressük Jászboldogháza szép gazdasági udvarát. 
Faluhelyen fontos szerepe van az állattartásnak, fö ldműve-
lésnek, nem csak a d íszkertnek, hanem a haszonkertnek, a 
veteményesnek is. Nem mindegy, mi kerü l az asztalra. Köz-
tudott, hogy a saját kertből szedett zöldség a legfrissebb, a 
legegészségesebb, és pl. a disznóvágásoknak is nagy hagyo-
mánya van vidéken - a saját ólban nevelt sertés az igazi. 
Jászboldogházát szorgalmas, dolgos emberek lakják. A 
lakosság nagy része a település adottságait ismerve, me-
zőgazdas ággal, állattartással , növénytermesztéssel 
(földműveléssel), foglalkozik. Nagyon sok a kisgazdaság, 
családi vállalkozás. Vidéken fontos szerepe van a gazdál-
kodásnak, az ezzel kapcsolatos tevékenységeknek, s 
mindez szépen megfér a díszkerttel, előkerttel kapcsola-
tos teendőkkel. S a harmonikus összhatást is meg lehet, 
igényesen, tisztán, rendezett körülményeket teremtve 
valósítani, - amire településünkön számtalan példa van. 
Régen azt tartották a tanyán élő emberek, hogy akkor van 
elvégezve, akkor van rend a portán, amikor vesszőseprűvel a 
gazdaasszony felsöpörte az udvart, a jószágok jóllaktak, a 
veteményes szép, a tiszta udvarban tyúkok kárálnak, s az 
átgereblyézett virágoskertben szépen nyílnak a virágok. 
Azt gondoljuk, hiba lenne csak a díszkertekre odafigyel-
ni, kiemelni, elismerésben részesíteni. 

A gazdasági, paraszt udvar mindent magába foglal, amit egy 
vidéki, falusi portán el lehet képzelni. Szép virágos kert mel-
lett, veteményest, esetleg gyümölcsöst (gazdasági udvart), 
rendezett ólakat, t iszta, meszelt  istállókat, baromfiudvart, 
esetleg gépeket, traktorokat, szalmabálákat és szénakazlakat, 
akár egy gémes– vagy egy kerekes kúttal az udvaron. 
Egyszerűbben fogalmazva, és ez a versenyben való részvétel 
feltétele is: szép előkert, rendezett gazdasági udvarral. 
Egy ilyen portát bejárva, jó érzés tölti e l az embert, s tudjuk 
mennyi munkával, törődéssel jár a fenntartása. Méltán büsz-
ke lehet a gazda és a  család a d icsérő szavakra, az elis merés-
re. 

Nevezze be szomszédját, ismerősét… 
Nem mehetünk be minden portára, hogy szétnézzünk, de 
ha az Ön ismeretségi körében van ilyen gazdasági udvar, 
kis vagy nagygazdaság, ami rendezett, és ha az ön udvara 
is ilyen, megfelel, a fent említett feltételeknek, jelentkez-
zen a versenyre. 
Arra hívnám fel a falu népét, hogy vegyenek részt a verse-
nyen, bármelyik kategóriában. 
Az elbírálást, 2013. június közepére tervezzük, a  verseny 
eredményhirdetésére pedig a Civ ilnapon, június 29-én kerül 
sor. A díj az előző évekhez hasonlóan mind három kategóriá-
ban 1-1 falra helyezhető Szép udvar kerámia tábla lesz. 
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a versenyen. 
A családoknak, a gazdáknak, a mezőgazdasági vállalko-
zóknak, minden kedves olvasónknak szerencsés jó évet, 
sok sikert és örömet kívánunk, úgy a kertekhez, a vete-
ményesekhez, gazdasági udvarokhoz, mint a földekhez és 
az állattartáshoz. 
Kérjük és köszönjük együttműködésüket, a versenyben 
való részvételüket. 
Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében  

Szűcs Gergelyné 

Szép Udvar – 2013 
falu – tanya – gazdaság 

A Civilnap egyik programjaként meghirdetett Gobelin  kiállí-
tásra, továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akiknek 
hobbija a gobelinkészítés, és szívesen megmutatnák mások-
nak is értékes, szép munkáikat.  

A kiállításra a Tájház udvarán lévő pajtában kerül sor június 
29-én a Civilnapon. Köszönjük és várjuk jelentkezésüket. 
Elérhetőségünk: 06-70-240-3700 

Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Gobelin kiállítás 
Fonalba rejtett ecsetvonások… 
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Az előző lapszámban 
megjelent egy cikk a 
köcsögfáról, melynek 
elolvasása után úgy 
döntöttem, hogy lejegy-
zem a fa történetét, 
ahogyan ő maga átélte 
az eseményeket. 
Valamikor 2006 tava-
szán történt, amikor 
szokásos módon szára-
dó ágaimat süttettem a 
napfényben. Ágaim-
mal-bogaimmal ékessé-
ge voltam az udvarnak, 
de mivel termékeny 

éveim már elmúltak, ezért almával már nem tudtam meg-
ajándékozni a háziakat. Egy ilyen napos napon jött két em-
ber, akiket gazdám igen, de gazdasszonyom nem ismert, 
mivel hallottam, amikor nem messze tőlem bemutatkoztak 

egymásnak. A két jöve-
vény Sziliczei Zoltán és 
Kovács Róbert volt. A 
hátsó udvarban készülő 
magazinszerűség tetőze-
tének elkészítésével let-
tek megbízva. Nap nap 
után szépen haladt a 
munka, mígnem komoly 
döntés kezdett körvona-
lazódni az én sorsom 
felől is. A szakemberek 
dicsérték ágas-bogas 
mivoltomat, és azt kér-
dezték gazdáimtól, hogy 
megválnának-e tőlem, 
mivel a közelgő Jász Világtalálkozóra – melynek rendezé-
sében Jászboldogháza a soros – kellene egy köcsögtartó, a 
faluszépítők keresik. 
Nahát, húztam ki magam még jobban, ez ám a nemes meta-

ALMAFÁBÓL KÖCSÖGFA 

 Kedves Boldogháziak, Boldogházáról  
elszármazottak, kedves vasútbarátok! 

   
A jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 

 pályázatot hirdet 
  

Sok szeretettel várjuk a 140 éves évforduló alkalmából, 
elsősorban a jászboldogházi vasútról  

(de nem kizáró ok a többi sem) 
 készült, annak bármely időszakát felelevenítő fotókat, 

újságcikket, vagy egyéb emléket. 
  
Téma: Minden és bármi, ami a jászboldogházi (és a  környe-
ző településeken) vasúttal kapcsolatos (vonat, mozdony, 
állomás, környezet, v ízfelvevő, utasok, vasutasok, vasutas 
családok, munka, rakodás, sorompó, épületek, Petőfi utcai 
vasutas családok, házak, régi vasúti bérlet, menetjegy stb.). 
Részvételi feltételek: Korhatárra való tekintet nélkül korlát-
lan számú pályaművel lehet jelentkezni.(Kérjük, a  fotók ese-
tén feltüntetni, mi vagy ki látható a képen, kb. mikor készü lt 
a fotó, s ki a bekü ldő.) 

Beküldési határidő: 2013. 06. 10. 
Eredményhirdetés ideje és helyszíne: 2013. 06. 29-e, a 
Civilnap keretén belü l megtartott, 140 éves évfordulóról való 
megemlékezés napja, a  vasútállomás előtti téren. 
  
A legtartalmasabb pályaművet díjazzuk, ill. a legjobb fotók 
kiállításra kerülnek vasútállomásunk várótermében az évfor-
dulóról való megemlékezés napján. 
A pályaműveket (fotókat) az alábbi e-mail címre várjuk, 
névvel ellátva és a fotóhoz írt információval együtt (mi lát-
ható  a képen , kb . me ly ik  évben  kés zü lt?): 
jbhfaluszepitok@gmail.com 
Ha valaki nem tudja e-mailben elkü ldeni, kérjük a papír ala-
kú fotót, újságcikket stb. küld je el Szűcs Gergelyné, 
Jászboldogháza Vezér u. 43 címre. (A z elküldött anyagot, 
fotókat visszajuttatjuk a tulajdonosának.) 
  
Köszönjük megtisztelő közreműködésüket. Készüljünk 
együtt, tegyük együtt tartalmasabbá, színesebbé a 140 éves 
évfordulóról való megemlékezés napját. 
 Tisztelettel: Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület  

Pályázat! 
A 140 ÉVES HATVANA 140 ÉVES HATVANA 140 ÉVES HATVANA 140 ÉVES HATVAN----SZOLNOK VASÚTVONAL KÉPEKBENSZOLNOK VASÚTVONAL KÉPEKBENSZOLNOK VASÚTVONAL KÉPEKBENSZOLNOK VASÚTVONAL KÉPEKBEN 

1873187318731873----2013201320132013 
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A BOLDOG BT. Egyesület kiadásában 2013 szeptem-
berében, a kitelepítések megszüntetésének 60. évfordu-
lójára jelenik meg Papp Izabella összeállításában a  
 

TÖRVÉNYEN  KÍVÜL 
Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán 

című kötet. 
 
   1951 júniusában 39 budapesti családot telepítettek ki 
Jászboldogházára, származásuk vagy háború előtt vi-
selt tisztségük miatt. Nem csupán otthonaiktól, vagyo-
nuktól, de emberi jogaiktól is megfosztották őket – tör-
vényen kívüliek lettek. Befogadásukra kuláknak minő-
sített gazdákat köteleztek, akiket szintén számtalan tör-
vénytelen eljárással, fizikai bántalmazással nyomorítot-
tak meg ebben az időben. A hatalom célja mindkét ré-
teg büntetése és megalázása volt. A kitelepítettek és 
befogadók azonban ezekben a nehéz években is meg-
őrizték emberségüket, több esetben életre szóló barát-
ság alakult ki közöttük. 
   A kiadvány két szemszögből, a befogadók és az ide 
érkezők oldaláról szemlélteti ezt az időszakot és az 
együtt töltött éveket. A bevezető tanulmány után visz-
szaemlékezéseket olvashatunk az egykori kitelepítet-
tektől és a befogadóktól, illetve a boldogházi lakosok-
tól.  Közlésre kerül a kötetben Besenyi Vendelnek a 
boldogházi kuláküldözésről készült tanulmánya is.  
   A készülő kötet számos korabeli forrást, dokumentu-
mot, fotókat, és egyéb családi emlékeket is tartalmaz. 
A visszaemlékezésekből megható, olykor megrázó em-
beri sorsok, történetek, ugyanakkor az emberi helytál-
lás szép példái ismerhetők meg.  
    A kötet megjelentetéséhez előfizetők támogatását 
várjuk. Előfizetési ára: 2000.-Ft. Előfizethető 2013. 

július 15-ig: Jászboldogházán az Ezüstkor Nyugdí-
jas Egyesületnél (Orczi Imréné), a Faluvédő és Szé-
pítő Egyesületnél (Papp Izabella), és a BOLDOGBT 
egyesület vezetőségi tagjainál, megrendelhető e-
mailben (ica@materia.hu), banki átutalással. Bank-
számlaszám: 69500132-11017770 (Jász-
Takarékszövetkezet, Jászberény) Számlaszám tulaj-
donos: BOLDOGBT Egyesület. Megjegyzésbe kér-
jük, írják rá:  … db könyv támogatása, és az utaló ne-
vét, címét. 
 
       Szíves támogatásukat előre is köszönjük, az előfizetők 
névsorát a kötet végén közöljük. 

KÖNYV KÉSZÜL A KITELEPÍTÉSEKRŐLKÖNYV KÉSZÜL A KITELEPÍTÉSEKRŐLKÖNYV KÉSZÜL A KITELEPÍTÉSEKRŐL   

morfózis, s büszkeség töltött el. Gazdáim szerettek, de bele-
egyeztek a kérésbe. Ezután több ember is foglalkozott ve-
lem, elszállítottak, lefestettek, új helyemen földbe ástak, és 
színes fazekasmunkákat akasztottak rám. Kiszáradt almafá-
ból a falu egyik dísze lettem, ágaimon a mázas cserepekkel. 
Élveztem az emberek rám vetett pillantásait, sokan elhalad-
tak mellettem vonatról vagy vonatra igyekezvén, Piroska 
boltjába vagy a strandra tartva, s persze nem feledem az 
arra lakókat, akiket a legtöbbet láttam. Volt gazdasszonyom 
is sokszor elhaladt mellettem, és régi barátként köszöntött. 
Igyekeztem minél délcegebben állni, amikor távolról jött 
rokonokkal, barátokkal járt arra, hiszen olyankor mindig 
felhívta rám (is) a figyelmet. 
Kedves emlékeim vannak a motoros találkozókról, amikor 
körém csoportosultak a bámészkodók, hogy onnan nézzék a 
felvonulást. Azoknak a járgányoknak két kerék jutott és 
mobilitás, nekem gyökér és mozdulatlanság, bár utóbbin 

elgondolkodva kiváltságosnak mondom magam, mivel fa 
létemre két helyen is állhattam. 
Sajnos az idő és az időjárás megkoptattak, megvénítettek, 
kezdem érezni az enyészet szelét. Már a körém ültetett virá-
goknak sem tudok úgy örülni, mint régen. Így csonkán a 
vég felé közeledve egyet szeretnék még igazán: meleget 
adni az embereknek, ellobbanó csekély tüzemnél kis időre 
töltse el őket jó érzés, végül hamuként visszatérnék Föld-
anyácskám ölére. 
Minden jót kívánok a falunak és sok szerencsét utódom 
megtalálásához. Ezzel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, 
hogy hamarosan eltüntetik a régi szeméttelepet, ahol jelen-
leg sok fatestvérem éli szabad és burjánzó életét. Talán ke-
rülhetne ott is egy Új Köcsögfának alkalmas egyed?! 

 
Berkó-Fejes Györgyi 
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Kedves Olvasók! 
A BOLDOGBT Egyesület tisztelettel kéri az Önök segítségét idei célkitűzése megvalósításához. 

Június 29-én szeretnénk az egykori sóshidai iskola helyét megjelö lni. Az emlékkőbe helyezett márványtáblára a következő 
feliratot tervezzük: 

KÖZELBEN  MŰKÖDÖTT A SÓSHIDAI ISKOLA  1906-TÓL 1961-IG. 
 

KÖSZÖNET AZ ITT TANÍTÓKNAK 
 

MERK TERÉZIA  TORMA MÁRIA   GESZTESI ETELKA 
TÓTH JOLÁN   RÓZSA SÁNDOR  TIBORCZ LÁSZLÓ  
TÖMÖR KÁROLY  HORTI IRÉN   GÁTFALVI MIHÁLY 
VÉNUSZ MÁRIA   RICZKÓ ZOLTÁN  BUSCHMANN MÁRIA 

 
BOLDOGBT EGYESÜLET, 2013 

Kérjük, ha a felsoroltakon  kívül,  tudnak még o lyan személyekről, akik ott tanítottak, jelezzék. 
Aki tud hollétükről, hozzátartozó ikról, kérjük tudassa, szeretnénk meghívni a  rendezvényre. 

Várjuk régi tanítványok jelentkezését. Örü lnénk ha emlékeiket, fotóikat megosztanák velünk. 
Kérem, jelentkezzenek azok, akik a rég i iskolákban tanultak. Szeretnénk rendhagyó iskolai találkozót szervezni. A rég i isko-
lákról könyvet szeretnénk készíteni. Jelentkezni Orcziné Veronkánál vagy nálam lehet. Várom szíves segítségüket a 06-20-

9427 997 mobil számon vagy ica@materia.hu email címen, 
 

köszönettel: Veliczkyné Koncsik Ilona 

Kedves Boldogházám lakói! 
Köszöntök  mindenkit, aki szülő falum kedves 
lakosa, beszívhatja azt az egészséges, tiszta alföl-
di levegőt. Több mint egy éve készülök erre az 
írásra, de mindig közbe jött valami. Koncsik Ica 
biztatott. Köszönöm a szeretetét. 
Úgy érzem, most jött el az a pillanat, amikor 
megírom ezt a kis történetet. Férjemmel, István-
nal sokszor beszélgetünk a drága boldogháziak-
ról. Az ő  számára kü lön világ a Jászság, ő szüle-
tett dunántúli, siófoki ember. Fiunknak,  István-
nak viszont szép emlék minden,  a Muhari tanya, 
a jóságos Nagyszülőkkel, rokonokkal. Engem is 
sok kedves gyermekkori emlék fűz kicsi falum-
hoz. A boldogházi isko la indított utamra. Vénusz tanító néni-
nek és Menyhártné Mária néninek köszönhetem, hogy tanító-
vá és tanárrá váltam. Így lett teljes és szép az életem. Az ő 
példamutatásuk mindig előttem volt. 
A jászberényi tanítóképzőbe 1955 szeptemberében kerültem. 
273  jelentkező közü l 23 tanulót vettek fel. Boldog voltam, 
hogy  én is felvételt nyertem, a kis tanyasi leányka. A  tanító-
képzős évemre szívesen gondolok. Most is tartjuk a kapcso-
latot a régi osztálytársakkal, már akik élünk. 
Utána következett az igazi élet, a  tanítás. Kengyelre kerültem 
1959 augusztusától. Fiatal éveim legszebbje az a néhány év, 
amit ott töltöttem. Egész életre szóló barátságok születtek 
ekkor. Nem hallgathatom el az Antal családot, akik fiacskám 
szerint rokoni szintre emelkedett barátaink azóta is.  
El kell mondanom, hogy életem nagy szerelme volt a  Bala-
ton 1958 ősz óta. Osztálykiránduláson voltunk itt. Én akkor 
éltem meg a magyar tenger varázsát. A sors is úgy akarta, 
hogy itt találjam meg páromat,  1968 nyarán Tihanyban. 
Búcsút vettem  Kengyeltől, és Somogy megye kis településé-
re jöttem, Bálványosra. Közben tanári dip lomát szereztem a 
Pécsi Tanárképző Főiskolán. Bálványos egyébként egy na-
gyon kicsi  régi település, és már a tihanyi alapítólevélben is 
szerepel Baluvana néven. 5 évet tanítottam itt, ami nagyon 
emlékezetes, kedves  emlék marad nekem, jók voltak az em-
berek, a falu lakói. Itt született István fiunk. Itt lépegetett 
először a hatalmas tölgyfák, hársfák árnyékában a kastély 
udvarán, hol az iskola és a lakásunk volt. 

1974 őszétől  Siófokra kerültem tanítani. A zt 
gondolná az ember, ez milyen nagy esemény. 
Ám én végig jártam a lét rát. Néhány hónapig 
napközis tanító néni voltam, majd három éven 
át korrekciós első osztályt tanítottam. Ez is szép 
feladat volt. Utána anyanyelvi tárgyakat oktat-
tam alsóban, közben művészeti tárgyakat - raj-
zot, éneket  - a kisegítő iskolában. Majd  eljött az 
én időm is, amikor végre magyar irodalmat és 
nyelvtant taníthattam, amire készültem egész 
életemben. 1996-ig, nyugdíjba vonulásomig ez 
jelentette számomra a szépséget, a fél életemet. 
Osztályfőnök voltam  mindig, Kengyelen, Bál-
ványoson és Siófokon is. A gyerekeket, csalá-

dokat segítettem, támogattam, és ebben társam volt  jó  férjem 
és jó fiam is mindig. 
Évtizedek óta  tagja vagyok az Országos Széchenyi  Körnek. 
Széchenyis gyerekeket többször táboroztattam itt Siófokon, 
1995-ben pedig itt tartotta  közgyűlését  a Széchenyi Kör.  
Férjem közel ötven éve  tagja a  136 éves  siófoki férfi dal-
körnek. Gazdag repertoárjukkal  sok dicsősséget szereznek a 
városnak. Én   csak nyolc  éve  énekelek a Bányász női kó-
rusban. 
Nyaranta mindig nyitva állt és áll a házunk a szeretett roko-
nok és barátok előtt. Mostanság pedig két kis unokánk Lilla 
és Csilla jelenti a nyár gyönyörűségét. Ezért érdemes élni. 
Az Alavander kereszt a mi  rokonságunk emléke is. Nagyta-
tánknak, Muhari Józsefnek dédatyja volt Alavander Mihály.  
Remélem, ott lehetünk a kereszt felállításánál. 
Tudom, rendhagyó ez a köszöntő, ami most következik. 
Anyák napja közeledvén mit is üzenhetnék Boldogházára? 
Isten áldja az emlékét az én drága Anyukámnak, Apukám-
nak, testvérem Marikának, és sógornőm Bözsikének. Isten 
éltesse Icuska sógornőmet, keresztanyámat, Baranyiné Bözsi 
nénit, aki most lesz 90 éves, és a férfiakat is, Mihály és Dá-
vid bátyámat, Péter sógorkámat. És Isten éltessen minden 
kedves boldogházi lakost és elszármazottat! 
 

Németh Eke Istvánné Muhari Julianna 
BOLDOGBT Egyesület tagja 

Portrék a civil szervezetekből 
BOLDOGBT EGYES ÜLET   

Muhari Julianna 
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Községünk civil szervezetei közül a nyugdíjas 
klub igen jelentős múltra tekint vissza. 43 éve 
kezdte meg működését, és azóta nagyon sokak 
számára jelent valódi megtartó közösséget, és 
tartalmas kikapcsolódást. Az egyedül maradt 
idős emberek számára pedig részben pótolja 
az elveszített társat is. A nyugdíjas klub éppen 
10 éve, 2003. január 10-én alakult egyesület-
té, és azóta Ezüstkor Nyugdíjasok és Magá-
nyosok Egyesülete néven működik. Az ez év-
ben tartott vezetőségválasztás során Fózer 
Tibort már a harmadik alkalommal választot-
ták elnökké. Vele beszélgettünk az egyesület-
ről, a közösség fontosságáról és saját kedvte-
léseiről. 
 

*** 
 
Tibor életútja nem mondható szokványos falusi életpályá-
nak, hiszen a gazdálkodás helyett a tűzoltó hivatást válasz-
totta. Hogyan került erre sor? 
Az én pályám is a fö ldműveléssel indult. Édesapámnak 14 
hold földje volt Boldogháza és Portelek határán, és gyermek-
korom óta én is a szülői gazdaságban dolgoztam, megis mer-
tem minden munkafolyamatot. Aztán amikor bevonultam 
katonának, akkor kezdődött a téesz szervezés, és amikor 
1962 őszén leszereltem, már nem volt saját földünk, ezért 
más lehetőséget kerestem. A rokonságunkban volt már tűzol-
tó, bizonyára ez is szerepet játszott abban, hogy ezt a hivatást 
választottam. Korábban önkéntes tűzoltó voltam Porteleken, 
és már akkor nagyon megtetszett ez a foglalatosság. Mindig 
közel állt hozzám, hogy segítsek a bajba jutott embereken, 
ezért  aztán szívesen és nagy odaadással végeztem ezt  a mun-
kát. Három év ig Hatvanban dolgoztam, onnan kerültem Jász-
berénybe, ahol 32 éven át dolgoztam a tűzo ltóságnál. Szolgá-
latparancsnok voltam, ami azt  jelentette, hogy egy csoport 
vezetését láttam el. 
Aztán jöttek a nyugdíjas évek, és ezzel együtt jött a nyugdí-
jas klub. Úgy tudom, hogy a kapcsolatuk kialakulásában 
fontos szerepet játszott egy nagybőgő. 
1995 januárjában mentem nyugdíjba, de az idős klubtagok 
már előtte is hívtak az akkor alaku ló zenekarba. Gyerekko-
rom óta szerettem zenéln i, amiben a szü lői példa is fontos 
szerepet játszott. Édesapám tudott hegedülni, de nagybőgőn, 
citerán és harmonikán is játszott. Kocza Jóska bácsi ötlete 
volt, hogy alakítsunk zenekart. Ehhez minden megvolt, csak 
a nagybőgő hiányzott. Újerdőben sikerült földeríteni egy 
nagybőgőt, amihez ráadásul szép emlék is fűződött, hiszen 
éppen ez a nagybőgő a mi lakodalmunkban is „üzemelt”. 
Megvettem a nagybőgőt, hazahoztuk, és így már nem volt 
akadálya a zenekar megalaku lásának. Kocza Jóska bácsi 
akkor még  a falu szélén lakott, a Bag i féle tanyán, oda jár-
tunk gyakorolni. Kohári Vendel, Sass Lajos, apám és én - mi 
alkottuk a zenekart, és Jóska bácsi volt a tanítómesterünk. Én 
akkor még szolgálatba jártam, így Kohári Vendel bőgőzött, 
vagy apám, de néha már én is ellátogattam a klubba egy-egy 

alkalommal. Meg sem várták, hogy nyugdíjba 
menjek, már előző év decemberében hívtak 
bőgőzni, és attól kezdve máig nagy örömmel 
játszom a zenekarban. Van ugyanis egy jó 
tulajdonságom, mulatni azt  nagyon szeretek - 
jó társaságban, jó bor mellett, jó hangulatban. 
Talán édesapámtól örököltem ezt, ő is szépen 
tudott mulatni. Szoktam mondani, ha meghal-
lom a jó cigányzenét, még a vér is visszafelé 
folyik bennem.  
Ezt én is tanúsíthatom, édesapám is rendsze-
resen látogatta a klubot, és gyakran hallot-
tam tőle: ha a „Fózer gyerekek” ott vannak, 
akkor nagyon jó a hangulat. Tibor a későb-
biek során nem csak a zenekarban vett részt, 
hanem nagy szerepet vállalt a kivételesen 
finom birkapörköltek elkészítésében is. Ez a 

tudomány honnan jött?  
A katonaságnál szakácsként szolgáltam, hathetes tanfolya-
mon vettem részt, és főszakásként szereltem le tizedesi rend-
fokozatban. Pesten voltam katona, és most is hálával gondo-
lok Csák Endrére, aki ekkor már öreg katona volt, és nagyon 
sokszor dugott el nekem ennivalót, mert kezdetben sokszor 
ebédelni sem volt időnk. Nagyon megszerettem a főzést, 
később lakodalmakban is gyakran főztem, ez a mai napig is 
megmaradt, szoktam vállaln i nagyobb társaság részére is 
főzést. Így kezdtem főzn i a  nyugdíjasok rendezvényein is, és 
már meg  sem tudnám mondani, mennyi bogrács birkapörköl-
tet készítettem el az évek során. A klubos főzésekben nyug-
díjazásuk óta nagy mester Berkó  Sándor elnökhelyettes úr, 
aki kitűnően ízesít. A főpróbát pedig a feleségére bízzuk, ő  a 
főkóstoló. A legnagyobb örömet az jelenti számomra, ami-
kor egy-egy ünnepség alkalmával az étkezésnél látom az 
arcokat, látom, milyen jóízűen fogyasztják el, amit főztem, - 
nekem ez a legjobb érzés, ami semmivel sem pótolható. Saj-
nos most itthon is szükség van erre a  tudományomra. A fele-
ségemet baleset érte, már több mint hat hete kórházban van, 
így jól jött, hogy önellátó vagyok. Most számomra az a leg-
fontosabb, hogy ő minél előbb hazajöhessen és meggyógyul-
jon, a kü lönböző programok is az ő egészségétől, gyógyulá-
sától függenek.   
Ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk Julikának.  
Úgy tudom, hogy a  birkapörkölthöz szükséges alapanyagok 
Tibor kertjében legelésznek ma is. 
Mindig nagyon szerettem az állatokat, legjobban a lovakat, 
ma is örülök, ha szép lovat látok. A ló s zeretete azt h iszem, 
velem született, már a tanyán is volt lova a szüleimnek. Ne-
kem is volt mindig  egy „hobbilovam”, és annak a szaporula-
ta, összesen 26 csikót neveltünk fel. Disznókat is tartottunk, 
most pedig, amióta ló n incs, jöttek a birkák. Ha valakinek 
szüksége van birkahúsra, akár főzéssel együtt is, szívesen 
vállalom. Legutóbb például a jászberényi vadásztársaságnál 
főztem birkapörköltet, éppen vizsgáztatás volt náluk, és na-
gyon ízlett nekik is. Az én kedvenc ételem is a birkapörkö lt 
és a tyúkhúsleveles – ez a hagyományos boldogházi régi 
ünnepi eledel, de a hurkát is nagyon szeretem.  

FÓZER TIBOR AZ „EZÜS TKOR” NYUGDÍJASOK ÉS MAGÁNYOSOK EGYES ÜLETÉNEK ELNÖKE 

Beszélgetés a civil szervezetek vezetőivel 

Fózer Tibor 
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Nagy lelkesedéssel vesz részt a nyugdíjas egyesület munká-
jában. Ezt a tagság is nagyra értékeli, és újabb öt évre el-
nökké választották. Hogyan alakul a nyugdíjas egyesület 
tevékenysége, munkája a következő években, milyen prog-
ramokat terveznek? 
Éves munkaterv alap ján tevékenykedünk, amit év elején 
megbeszélünk és jóváhagyunk. Többnyire a már kialaku lt 
hagyományokra építünk, de vannak új kezdeményezések, 
rendezvények is. Ilyen volt például az elmúlt évben az au-
gusztus 20-i ünnepség, és a felelevenített tápiói búcsú, ami-
nek szervezésében mi is sokat segítettünk. Fontosnak tartom, 
hogy politikamentesen működjünk, és továbbra is megma-
radjon az a barátságos, nagyon nagy család jellege az egye-
sületnek, amit én nagyon szeretek. Sokat jelent az a támoga-
tás, amit a po lgármester úrtól és a  jászkapitánytól kapunk, 
mindenben segítenek bennünket. Mi is próbáljuk ezt viszo-
nozni, valamennyi községi rendezvényen részt veszünk, és 
segítünk, amiben tudunk. Sajnos az eltelt 43 év alatt nagyon 
sok változás történt az egyesületben, sok egykori tag már 
nem lehet velünk. Nagy öröm azonban, hogy mindig csatla-
koznak hozzánk újak, legutóbb például Berkóné Etelka 
„tanító néni” lépett be közénk, aminek mindannyian nagyon 
örülünk.  
Az utóbbi években nagyon jó kapcsolatuk alakult ki a Bol-
dogházáról elszármazottak egyesületével a BOLDOGBT-
vel. Ez hogyan kezdődött?   
Valóban nagyon jó a kapcsolat az egyesülettel is, és személy 
szerint a vezetőjével Koncsik Ilonkával. Tulajdonképpen 
egyik beszélgetésünk során vetődött fel, hogy megpróbáljuk 
összehozni az elszármazottakat, és megvendégeljük őket. Én 
szívesen vállaltam a főzést, és így indult el a  nagy sikerű 
elszármazotti találkozók sorozata. Egyesületünknek nagyon 
sokat jelent a  BOLDOGBT-vel való kapcsolat, ezáltal kiegé-
szült, gazdagodott a klub élete, számos ötlettel, kezdeménye-
zéssel járu lnak hozzá a községünk szebbé tételéhez. Mindig 
nagy örömmel készü lünk a találkozókra, számunkra is na-
gyon fontos, hogy sok régi boldogházival, régen látott isme-
rősökkel, rokonokkal találkozhatunk egy jó hangulatú ren-
dezvény keretében. Jellemző a találkozók sikerére, hogy 
egyre többen vesznek részt ezeken, és ma már három b irkát 
kell vágni egy-egy találkozó alkalmával. Nagyon jó a kap-
csolatunk a faluszépítőkkel is. Miután tagjaink már nem 
olyan fiatalok, az elmúlt évben ők segítettek a találkozón a 
vendéglátásban. Ugyancsak az elmúlt  évben került sor egy 
nagy sikerű közös rendezvényre, a Tájházban közösen ünne-
peltük az új kenyér ünnepét. Reméljük, hogy ez hagyomány-
nyá válik, és az idén is megrendezésre kerü l majd. 
Nyugdíjasok alkotják az aratóversenyeken részt vevő csapa-
tot is, amelynek Tibor igen aktív résztvevője. Már több első 
helyezést értek el, és szereplésük növeli községünk jó hírét.  
Mindig nagyon szerettem kaszálni, erre még gyerekkorom-
ban tanított meg édesapám. A ztán ki is jutott belőle bőven, a 
mai napig  végzem ezt a  munkát, nem csak a versenyeken, 
hanem itthon és a Tájháznál is rendszeresen kaszálok. Az 
első aratóversenyre tulajdonképpen én szerveztem meg a 
csapatot, de a polgármester és a jászkapitány is támogatott. 
Jánoshidán voltunk először, aztán kétszer Kiskunfélegyhá-
zán, majd Kunszentmártonban, Kunmadarason és Jászbe-
rényben is szerepeltünk. Csapatunk két első helyezést kapott 
eddig, Félegyházán pedig kas zásként különdíjat kaptam. 
Nagy öröm volt, amikor Boldogházán mi rendezhettük meg 
a Hármas Kerületek kézi aratóversenyét, és hazai pályán is 
elsők lettünk. Sajnos, az idő már elő rehaladt, és a múlt  évben 

hivatalosan leköszöntem, az aratóversenyen szépen el is bú-
csúztattak, mint kaszást. Szerencsére van utánpótlás, Bajor 
Pista vállalja  ezt a  szép feladatot. Én pedig  nézőként tovább-
ra is lelkesen veszek részt , és segítek a szervezésben. Az 
utóbbi években a nyugdíjas klub tagjai is elkísérik a csapatot, 
busszal kirándulásként jönnek, és segítenek, drukkolnak a 
versenyzőknek. Fontosnak tartom, hogy megőrizzük ezt  az 
őseink által ránk hagyott szép hagyományt és mesterséget.  
Az egyesületnek nagyon fontos és szép  kezdeményezése volt 
a régi paraszti kultúra ránk maradt eszközeinek összegyűj-
tése, a Tájház létrehozása. 
Igazán megható volt az a  lelkesedés, ahogyan a boldogházi-
ak, elsősorban a nyugdíjas klub tagjai megszervezték, létre-
hozták ezt a szép gyűjteményt a Jász Világtalálkozóra. Ők 
biztosították a berendezést, szinte mindenki hozott otthonról 
valamilyen régi bútordarabot, ruhaneműt, szerszámot, és 
sok-sok munkával sikerült kialakítani a  jelenlegi szép belső 
és külső környezetet. Magam is sokat dolgoztam a tájház 
kialakításában, főként a karbantartási munkálatokban. Ma is 
végzem az udvar rendben tartását, a kaszálást, és amire ép-
pen szükség van. Nagy öröm, amikor a látogatók is elisme-
réssel szólnak a Tájházról, két éve például a jászberényi vá-
rosvédő iskolások látogattak el ide, és nagyon jó hangulatú 
találkozóra került  sor. Az évek során kialakult  egy kedves 
hagyomány: ősszel és tavasszal együtt végezzük a takarítási 
munkákat a  klub tagjaival, amelynek végén közösen fo-
gyasztjuk el a férfi tagjaink által főzött finom paprikás 
krumplit. Úgy is mondhatnánk, hogy ilyenkor itt tartjuk a 
kihelyezett összejövetelünket. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy megépüljön az udvaron a kemence, és jó hangulatú 
rendezvények által még inkább élettel teljen meg a Tájház. 
Bár kevés férfi tagunk van a klubban, de a társadalmi mun-
kával nagyon szívesen segítünk a megépítésében, a környe-
zet kialakításában.  
A nyugdíjasok szívesen töltik együtt szabad idejüket is. 
Bogács neve fogalommá vált a körükben, és már hagyo-
mány, hogy minden évben egy kellemes hét végét együtt 
töltenek ott.  
Hosszú évek óta nagyon nagy élményt jelent a bogácsi kirán-
dulás, mindig  sokan elmegyünk erre a  hangulatos, szép hely-
re. Szeretjük ezt  a  környezetet, és a fürdés is nagyon kelle-
mes. Én ott sem unatkozom, főzök a társaságnak minden 
nap, az utolsó napon pedig a maradékokat fogyasztjuk el. 
Nagyon sok szép élmény és emlék fűződik ezekhez a kirán-
dulásokhoz. Régen előfordult, hogy a zenekar is jött velünk, 
a hangszereket vonaton, buszon vittük, és nagyon jó hangu-
latú estéket töltöttünk együtt. Minden közös kiránduláson is 
szívesen veszek részt. Évente három alkalommal pedig közö-
sen tartjuk a névnapokat, összevonva, ilyenkor mindig bog-
rácsban fő valami finomság. Ilyen alkalommal nem én, ha-
nem az a csoport főz, akiknek a névnapját ünnepeljük. Egy-
séges ajándékot kapnak, a hölgyek egy szál v irágot, a  férfiak 
pedig egy üveg bort. Nagyon jó a hangulat ilyenkor, amiben 
a zenekarunk is fontos szerepet játszik. Szívesen veszünk 
részt más nyugdíjas egyesületekkel való találkozókon, és mi 
is vendégül lát juk őket. 
Ezt a sokrétű tevékenységet Tibor felesége mindenben tá-
mogatja, együtt járnak a különböző rendezvényekre is. A 
család, a gyerekek, unokák nagyon fontos szerepet játsza-
nak az életében.  
Valóban nagyon sok örömet jelent a  család. Nekem egy fiam 
és egy lányom van, és három unokám. Egyikük már másod-
éves egyetemista Gödöllőn, a másik most végez a Lehel g im-
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náziumban, a legkisebb fiú  pedig hetedikes. A fiam az én 
példámat követte, már óvodás korától tűzoltónak készült. 
Gremanné Katika annak idején nevette is, hogy milyen hatá-
rozott volt már kicsi korában. A mikor végzett az Erősáramú 
Szakközépisko lában, akkor indult az első tűzoltó mérnök-
képző. Ezt az Ybl Miklós Építőipari Fő iskolán végezte el, 
így két diplomája van, építőipari üzemmérnök is. Nagyon 
szereti a hivatását, jelenleg a Jász-Nagykun-Szo lnok Megyei 
Katasztrófavédelem jászberényi kirendeltségének a vezetője 
alezredesi rangban. A lányom vasúti tiszt lett, elvégezte a 
műszaki egyetemet, ahol tanári diplomát is szerzett. Ő Szol-
nokon él, de szerencsére gyakran találkozunk, és nagyon sok 
örömet  jelent a  gyerekekkel, unokákkal töltött idő. A  Tibor 
névnapot most a fiaméknál tartottuk Jászberényben, jó  han-
gulatú bográcsozással. 

A beszélgetést megköszönve szeretettel gratulálunk Tibor 
újbóli elnökké választásához, és további sikereket, eredmé-
nyes munkát kívánunk. Végül, ha  személyes kívánsága 
lehetne, mi lenne az?  
Most számomra mindennél fontosabb a feleségem egészsé-
ge, hogy ismét együtt mehessünk a nyugdíjas klub rendezvé-
nyeire. Szeretnék még nagyon sokáig tagja lenni az egyesü-
letnek, és részt venni a  rendezvényeken, kirándulásokon. 
Szeretném, ha ebben is édesapám példáját  követhetném, aki 
a 90 évet élt, és haláláig tagja volt a klubnak.   
 
Ehhez a kívánsághoz az olvasók nevében mi is csatlako-
zunk. Nagyon sok szép és örömteli évet kívánunk jó egész-
ségben, kedves családja és a nagyobb közösség, a nyugdíjas 
egyesület körében. 

CIVIL SZERVEZETEK 

Papp Izabella 

Tisztelt Lakosok! 
 
Önkormányzatunk regisztrált a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett Háztáji prog-
ramban történő részvételre.   
 
Az országos programba kérjük 
azok jelentkezését, akik háztáji 
gazdaságukba elvetik, gondoz-
zák a vetőburgonyát és betakarít-
ják a termést. Egy zsák kb. 100 
m2 bevetésére elegendő vetőgu-
mót tartalmaz. Háztáji nem in-
tenzív termelésben kb. 2-3 mázsa 
termés várható, ami természetesen talajtól, időjá-
rástól, gondozástól függően több is lehet. A csa-
lád nagyságától függően tehát 1 zsáknyi vetőgu-
móval megtermelhető közel egész éves otthoni 
felhasználású burgonya.  
A kiosztásra kerülő vetőanyag egy egyedülállóan 
kiváló olyan vírusrezisztens magyar nemesítésű 
fajta, ami a szokásos vetőgumók 2-3 éves újra-
vethetőségével ellentétben 10-20 évig is újravet-
hető a termőképesség csökkenése nélkül, azaz a 
következő évre mindenki annyi vetőgumót tehet 
félre, amennyire csak szüksége van. 
 
 

Feltétel: 
Amely háztáji gazdálkodó kap a 
vetőgumóból, annak vállalnia 
kell, hogy következő tavasszal 
rendelkezni fog saját részre leg-
alább annyi vetőgumóval, ameny-
nyit átvett, és egy ugyanilyen 
zsák vetőgumót ingyenesen fel-
ajánl a program bővülése céljára, 
ami vagy a saját településen vagy 
begyűjtés után más településen 
lesz elvetve. A későbbiekben a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
tanácsadói rendszeresen ellen-
őrizni fogják, hogy a mag a föld-

be került, illetve, hogy a kert rendben van-e. 
 
 

Kérjük, hogy aki részt szeretne venni a 
programban, az minél előbb, de legké-
sőbb 2013. május 10-ig jelezze a Pol-
gármesteri Hivatalban: Kobela Margit 
vagy Dalmadi Nándornénál személye-
sen vagy a 460-011-es telefonszámon.  
 
Jászboldogháza, 2013. április 29. 

Szűcs Lajos 
polgármester 

F e l h í v á s 
VM Háztáji programról 

(vetőburgonya) 
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10. alkalommal szerveztük meg bálunkat,melynek bevételét 
az elhasználódott sportfelszerelések pótlására, cseréjére for-
dítjuk. 
Az érdeklődés szerencsére nagy volt, emlékeztetett a régi 
bálok előtti pozitív hozzáállásra. Mindenki érezte, ha azt 
akarjuk , hogy gyermekeink megfelelő  körü lmények mellett 
sportoljanak,tennünk is kell érte. 
A szülők,nevelők h ihetetlen energiával díszítettek, terítettek, 
csomagolták a Tesco által felajánlott rengeteg tombolatár-
gyat. 
Az ízletes vacsorát  a “szuper csapat” készítette:Káposztás 
István, Rácz János, Tóth László és Turóczi Ferenc. A több 
láda pogácsát a kis kenyérboltunk tulajdonosa Sebestyén 
László ajándékozta. Az italokról Kerekes Zsuzsa gondosko-
dott,és a büfé hasznát az alapítványnak ajánlotta fel. A jó 
hangulatról a fellépő művészek gondoskodtak. Köszönet a 
befizetett támogatásokért, a sok-sok tombolatárgyért, 
segítségért, a Polgárőr Egyesület védelmi munkájáért. 
Meglesz tehát a gyerekek álma, az ú j sportszerek, de hozzá 
tudunk járu lni az óvoda belső átalakításához is, de nem ma-

rad fedezet nélkü l a többi vállalt feladatunk sem. 
Azzal a történettel zárom köszönő soraimat, mellyel a 
bált  megnyitottam: 
 
Egy antropológus afrikai törzsnél járt.Azt javasolta a gyere-
keknek, versenyezzenek. Aki előbb ér a fa mellé elhelyezett 
gyümölccsel teli kosárhoz, azé lesz a sok gyümölcs. A gyere-
kek felálltak, megfogták egymás kezét, és úgy futottak a cél 
felé. 
Az antropológus csodálkozva kérdezte: 
-Miért nem versenyeztetek? 
Mire ők azt mondták:Ubuntu. Ez törzsi nyelven annyit jelent: 
Vagyok , mert vagyunk. 
  
Együtt voltunk mi is, egy célért, a gyermekeinkért . Így kap-
csolódott életünk a közösség életével, szorosan, elválasztha-
tatlanul. 
Köszönet érte. 

Zrupkó Ferencné 
az alapítvány delnöke 

Táncoltunk az új sportfelszerelésekért Alapítványi hírek 

Fotók:Babinyecz J. 

Itt búcsúzott el az Árvalányhaj Néptánccsoport az aktív szerepléstől 

Magyar Rózsa perdítette táncra a mulatni vágyókat Erős Dénes  gitárjátéka 
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Felújítás óvodánkban 

 Hús vét előtt, a már hagyománnyá vál t tojáskeresésre és 
nyuszi, bárány simogató délelőttre készültünk, és arról 
beszélgettünk, mi legyen a B terv, hiszen odakinn szakadt 
a hó. 
 Hóesésben hogyan keressék a gyermekek az iskola előtti 
parkban az eldugott tojásokat? 
 Na és mi legyen az állatkákkal? 
Kitaláltuk, hogy a nyuszikat a tornateremben simogat-
hatják a gyermekek, a tojásokat pedig ez alatt, az 
SZMK-s anyuk ák eldugják a csoportszobák ban. 
Ekkor értesültünk arró l, hogy meghozták a nyílászárókat, és 
a tornateremmel kezdenek. Így a nyuszikák kiszoru ltak a 
folyosóra, de a gyermekeknek így is óriási élményt jelentett 
a sok kis nyuszi, amit Kövér Zo ltán és Julika hozott be az 
óvodába. Köszönjük szépen nekik! 
 A gyermekek nagyon örültek a csoportszobai tojáskeresés-
nek is. Úgy futkostak, mint a szorgos kis hangyácskák és 
pillanatok alatt teli lettek a kosárkák. 
Közben odakinn esett a hó, a tornaszobában nem volt ablak, 
és az ovi fele már le volt zárva, mert elkezdték a vizesblokk 
felújítását is. 
Mikor lesz ennek vége?- gondoltam. De a munkálatok gyor-
san haladtak, hiszen a munkások folyamatosan dolgoztak 
hétvégéken is. Nem kis átszervezéssel járt, de minden zök-
kenőmentesen haladt, és április 19-én egy kis ünnepség 
keretében átadásra került a felújított óvoda, melyen meg-
tisztelt bennünket látogatásával Pócs János képviselő Úr 
is. 

Szeretném megköszönni a községi Önkormányzatnak a 
sikeres pályázatban való közreműködést és a kerékpártá-
roló elkészítését, ami párhuzamosan haladt a felújítással. 
Darók Sándor kivitelezőnek a pályázatban kiírt munká-
latok lebonyolítását, és az átadó ünnepség rendezését. 
Munk atársaimnak az átszervezéssel járó plusz feladatok-
ban való helytállást, a szülőknek a toleráns hozzáállást és 
mindenkinek a munkáját, aki dolgozott azért, hogy óvo-
dánk szebbé és korszerűbbé vál jon 
Közben Alapítványi bálra is készültünk, ami sikeresen 
lezajlott. Ígéretet kaptunk, hogy alapítványi pénzből meg-
vásárolhatjuk a folyosókra a padlóburkolatot, aminek 
cseréjére a nyári szünidőben kerül sor. Köszönjük szépen A 
BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY  
támogatását. 
A Föld napján a gyermekek és szüleik, valamint az óvoda 
dolgozói muskátlikkal, virágokkal érkeztek, amit néhány 
anyuka segítségével ládák ba ültettünk, hogy szépen virá-
gozzanak a felújított óvodánk ablakaiban. 
Tervekből nem fogyunk ki. Többek között szeretnénk az 
óvodánk udvarát fásítani, a homokozó fölé tetőt készíttetni, 
és az óvoda fűtésrendszere, a radiátorok is felújításra 
szorulnak. Ez utóbbi csak egy újabb sikeres pályázat útján 
valósulhat meg. Bízom benne, hogy ezek a tervek is hamaro-
san valóra válnak. 
Köszönöm figyelmüket! 

Sósné Baráth Erika 
tagintézmény vezető 

AZ ÓVODAI ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG DÁTUMA 

2013. MÁJUS 10. PÉNTEK 

VUK CSOPORT 15 ÓRA 

MACI CSOPORT 16 ÓRA 

Még 2012 szeptember elején értesültem Szűcs Lajos Polgármester Úrtól , hogy  a Belügyminisztérium által kiírt, a 
jászalsószentgyörgyi Önkormányzattal közösen benyújtott pályázat sikeres lett, melynek keretében az óvodák külső 
hőszigetelését, nyílászárók cseréjét és a vizesblokk felújítását lehet megvalósítani.  
Óriási volt az ö römünk, hiszen a vizesblokk felújítása már régi vágyunk volt. Elhasználódtak a vízvezetékek, sok problémát  
okoztak a mindennapok során. A nyílászárók cseréje és a hőszigetelés is nagyon időszerűvé vált. A felújításra tavasszal ke-
rült sor. 
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HÍREK 
Az 1848-49es forradalom és szabadságharc évfordulójára a 6. osztály ünnepi műsorával emlékeztünk. 

 A 7.  osztály tanulói március 22-től 28-ig  
a „Határtalanul” program keretében  

erdélyi kiránduláson vettek részt. 
(Élménybeszámoló a következő számban.) 

A 2013-14-es tanévre megtörtént a 
első osztályosok beiratkozása. 
Az osztály létszáma 12 fő. 

Programjaink a tanév végéig 
 
Május 7.   Anyák napi ünnepség 
Május 10.  Tavaszi kupa sportverseny 
Május 30.  Országos kompetenciamérés 

Június 3.   Gyermeknap 

Június 14.  Utolsó tanítási nap 

Június 15.  Ballagás 

Június 21.  Tanévzáró 

Szeretettel meghívjuk a kedves 
ÉDESANYÁKAT és  NAGYMAMÁKAT 
a 2013. május 7–én     18 órakor kezdődő  

ANYÁK NAPI  
ünnepségünkre. 

 
Iskolánk 

tantestülete, diákjai 
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Beszélgetés Bódi Margit nyugalmazott, címze-
tes igazgatónővel 
  
1965 őszén,egy vasárnap délután történt, a bol-
dogházi vasútállomáson. Egy csinos, kék szemű 
fiatal nő szólított meg bennünket, jánoshidai 
lányokat. Mi beszámoltunk arról, hogy Apátira 
utazunk a ko llég iumba, ő  pedig megemlítette, 
hogy szintén kollégiumba megy, Jászkísérre. 
Később megtudtuk, hogy útitársunk Bódi Margit  
tanítónő. Első élményeim ezek voltak Margitká-
val, és akkor még nem gondoltam, hogy 27 éven 
keres ztü l együt t  fogunk tan ítan i, it t 
Jászboldogházán. 1995-től nyugdíjas, de óraadó 
angoltanárként még több éven keresztül tanított, 
és ahogy Ő mondta, 50 évi munkaviszony után 
választotta a megérdemelt pihenést. 
Ritkán lát juk, ezért kerestem fel az Olvasóink által is szor-
galmazott kérdéssel.  
- Hogy vagy? Mivel telnek napjaid? 
Köszönöm, jó l vagyok – néhány bajt leszámítva, ami evidens 
ebben az életkorban. Szedem a gyógyszereket, naponta vég-
zek fizikai munkát. Fát vágok, fű részelek, és behordom tali-
gával, apróbb kerti munkát: fűnyírás, gereblyézés, stb., és 
végzem az aktuális házimunkát. A z orvosom javaslatára be-
vásárláskor intenzíven tolom a kerékpárt. Pihenésként olva-
sok, rejtvény fejtek, tévét nézek.   
 - Hivatásod a tanítás, szíved és lelked a gyerekeké volt. 
Nagyon hiányoznak? 
 Igen, de hiányoznak volt munkatársaim is, szü lők, stb. Ere-
detileg nem volt szakmám. A Lehel Gimnáziumban érettsé-
giztem 1958-ban. Nem tanulhattam tovább, mert édesapám 
megvétózta: „Leszel érettségizett paraszt, kors zerűsítheted a 
gazdaságot. Nem tudom tovább finanszírozni a tanulásod, 
főleg az egyetemet.”  Ugyanis pszichológia – pedagógia 
szakra akartam jelentkezni. Ebben maradtunk. Tudomásul 
vettem, h isz eddig  is végeztem férfi munkát (kaszálás, vetés 
géppel, stb.) 1958. telén mégis állást ajánlottak 
Jászfényszarun néhány hónapra a Községi Tanácsnál. Télen 
ráértem, elfogadtam. 1959-ben hazaküldtek, hogy léptessem 
be édesapámat a Tsz-be, különben repülök. Vasárnap délután 
kikísért édesapám a vasútállomásra. A mikor feladta a csoma-
gomat a vonatra, akkor mondtam neki, hogy mivel indított 
útnak a munkahelyem. Csak annyit mondott: „Én  a tsz-be 
nem lépek be. Holnap 10 ó rakor légy a postán, hívj fel, én  is 
itt leszek a boldogházi postán. Bementem a munkahelyemre. 
Éppen értekeztek a tanácsi dolgozók és az  idegenek. Beko-
pogtam, köszöntem. „A z édesapám nem lép be a tsz-be. Ké-
rem a munkakönyvemet!” Döbbent csend, majd hirtelen 
nagy nevetés. Csendben betettem az ajtót, és távoztam. A z 
irodában volt minden csomagom. Jött a főnököm és egy me-
gyei „tsz szervező”, közö lték, hogy nem mondanak fel. Ezt 
továbbítottam édesapámnak. Mire Ő: „Gondoltam. Maradj, 
és becsüld meg magad!” Május elsejével átkértek a földmű-
ves szövetkezetbe a könyvelésre, és még abban az évben 
jelentkeztem a közgazdasági technikum egy éves kiegészítő 
szakára, ahol képesített könyvelő, statisztikustervező és 
üzemszervező szakmát szereztem. Főkönyvelő helyettes 
lettem a következő évben, extra jó keresettel.  
Mégis vonzott a pedagógiai pálya, és jelentkeztem képesítés 
nélküli nevelőnek. Jászkísérre vettek fel. Egy év múlva kezd-
hettem a Tanítóképző Fő iskolát – iskolaigazgatóm javaslatá-
ra. 1966-ban államvizsgáztam. Fáb ián Tanár Úr javaslatára 
jelentkezn i akartam is mét pszichológia- pedagógiai szakra. 

Most az igazgatóm nem járult hozzá, azt mond-
ta: „Ha megszerzed  a d iplomát, felszippant a 
tanítóképző főiskola.” Mivel váltott tanítás volt, 
délelőtt a saját osztályomban, délután a felső 
tagozaton (éneket) tanítottam, este – reggel a  
tanyai diákotthonban ügyeltem, (mivel ott kap-
tam szo lgálati lakást) maradtam.  
1980-ban kerü ltem haza Boldogházára, iskola-
igazgatói munkakörbe. Hát ezt nem csíptem! 
Mégis elfogadtam az állást, mert 1977-ben elte-
mettük édesapámat és édesanyám igényelte a 
gondoskodást.  
  
- Pályád során sok kedves történetet gyűjtöttél 
össze. Elmesélnél néhányat Olvasóinknak is? 
Inkább talán helyzeteket, mivel a megjegyzések 

nem mindig s zalonképesek. 
Volt egy cigányosztályom. 6-16 éves korig: 32 fő. Az első 
tanítási napon 12-en jelentek meg: a  „volt óvodások”. Kerék-
párral kerestem fel őket a három cigánytelepen. Másnap 
megjelent 39 fő. A zokat „elfelejtették” beíratni a s zülők, 
akik a létszámon felü l voltak: 6 fő. Plusz egy ,aki nem is volt 
cigánygyerek. Hogy hívnak? „Rat itu.” De mi a neved? 
Ratitu. Kézen fogtam és bekopogtam a négy párhuzamos 
osztályba. Végül Szabóné Terike felkiáltott: Hol voltál? Mire 
én: - De Terike! Ki ez a kisfiú? – Rab István. De mi az a 
Ratitu? –  Rab Pityu. Szerencsére, volt az iskolának logopé-
dusa. Több szakmával rendelkező, tökéletesen beszélő fel-
nőtt lett belőle. 
 Elsősök oltása. Combba. Másnap a fél osztály sántít. Pisti a 
másik lábára sántít. – Hát Te? Hiszen a másik lábadba oltot-
tak? – Igen. De „ez” fáj. 
 Az elsős Rózsika édesanyjával vár az iskola előtt. Mindket -
ten cigiznek. Kérdő tekintetemre Farkasné szabadkozott: - 
Csak meg akartam nyugtatni, mert mind ig olyan ideges. 
– De Anyuka!  
Farkasné: - Különben is már leszokott róla! (Most sírjak? 
Vagy nevessek?)  
  Elsősöket oltottak (de már tavasszal, és karba.) Jó ég! Hogy 
vigyem el őket az egészségházba? Mivel 6-tól 16 éves korig 
minden korosztály szerepelt a névsorban, megbíztam a 16 
éves Lacit, vezesse az osztályt a Főtérre. Megnézzük a híres 
épületeinket: a  tanácsházat belülrő l az eredeti címerrel és 
névvel: Jász-Kis-Ér. A  mozit kívülről, a katolikus templo-
mot, végül az egészségházat, benne a TBC-s részleggel, a 
szülészettel, de ezekbe most nem megyünk be, csak a park 
felőli bejáraton. Én mentem elő l, utánam az osztály, végül 
Balogh Laci zárta  a sort, és az ajtót. Kulccsal. Mindenki 
megszeppent. M. Erzsike eldobta magát, kékü lt-zöldült, vo-
naglott, végül egy szakember „hozta életre.”  Ezek után az 
oltás teljes csendben, békességben lezajlott. M. Erzsike már 
mosolygott, mikor megkapta az injekciót: „-Nem fájt!”  – 
mondta nevetve. 
 Még mindig az oltás: Ellenőrizni jött a doktornő. Hellyel 
kínáltam a nevelői asztalnál. Én névsor szerint hívtam ki a 
gyerekeket, Ő pedig oltotta, akit kellett. Kis nyüzsgés volt. 
Egyszerre v isszafojtott sírásra lettünk figyelmesek: A doktor 
néni megnézi őket: Nem kell o ltani! -mondja. A kislányok 
már mosolyognak. Mire Seres Pisti megjegyzi: Jé! Potyára 
sírtak. 
 Táborozás Ábrahámhegyen: A vasút és a Balaton között 
volt a táborunk 270 fővel. Szemerkélt  az eső. Én a táborve-
zető viharkabátjában voltam, a fejemen csuklyával. Elem-
lámpa a kezemben. A znap tanította meg egy 8. osztályos fiú, 

HÍREK  

Bódi Margit 
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hogy tartsam az állam alá, ha ijesztgetni akarok valakit. Nem 
akartam, csak kipróbáltam, a két sín között sétálva. A kabát 
földig ért. Mire az egyik kisfiú, az éjjeli őr, elkiált ja magát: 
Riadó! Belfegor! Pillanatok alatt felébredt a tábor.( Mivel a 
Belfegort, főszerep lőként mindenki látta a tv-ben egy krimi-
ben.) Alig tudtuk lecsendesíteni a tábort. A férfi ko llégák 
soha többé nem osztottak be bennünket, nőket éjszakai ügye-
letre. 
- Mindig szeretettel beszéltél a gyerekekről, a gyerekekkel. 

Véleményed szerint mikor volt jobb gyermeknek lenni: 
napjainkban vagy 50 évvel ezelőtt? 

 Egyértelmű, hogy 50 évvel ezelőtt: hetenként voltak őrsi 
foglalkozások, melyek szinte 100 %-ban játékkal, kézimun-
kázással teltek el. Ha kellett sokat gyakoroltuk a helyesírást, 
segítettünk egymásnak matemat ikából, vagy amiből szüksé-
ges volt. A tanyasi iskolában volt röplabdapálya, focipálya – 
ahol kézilabdáztunk is. Fociztunk: fiúk – lányok egymás 
ellen, vagy vegyes csapatokban 5-től 8. osztály ig. Sok pozi-
tív dolog származott az osztatlanságból is: 4 évig annyit hal-
lottuk „ugyanazt”. Mire belenőttünk a „saját  korosztályunk-
ba” örökre belénk vésődött a tudás lényege. Jászkiséren szin -
te csak sport volt az őrsi foglalkozás. Talán ennek köszönhe-
tő, hogy egy ízben tornában a „fiaink” megnyerték az orszá-
gos úttörő olimpiát. De itt, Boldogházán is hasonlóképpen 
zajlottak az őrsi fog lalkozások. Nekünk „ezt” jelentette az 
akkori „politizálás”. Mindkét isko lában fő attrakció volt a 
táborozás.  Mindezek majdnem ingyenesek voltak, mert a 
szülők munkahelye finanszírozta a  kö ltségeket, ahogyan 
Boldogházán a Tsz. autóbusza  szállította a gyerekeket tábor-
ba, színházba, operába, stb. 
Ezek helyett mi van most? Nem részletezem.  
  
- Nagyon sok színdarabot rendeztél itt, Boldogházán is. 

Próbáidat látva sokszor megfogalmazódott bennem, kivá-
ló rendező is lehettél volna. Neked erről mi a vélemé-
nyed? 

Belecseppentem a rendezésbe, mint Pilátus a Credoba. Nép-
tánc oktatási tanfolyamra jártam Fényszaruról Szo lnokra, 
ahol a Tisza Táncegyüttes vezetője Várhely i Lajos tanította a 
megyéből jelentkezett táncosokat. Szemléltette is a tudniva-
lót: minden foglalkozásra hozott egy-egy párt, hogy bemu-
tassa: mit kell tudni – ezen az egy napon. Bemeleg ítésként 
(át) is mételtük a korábban tanultakat, miután egy órán 
át  felfelé ugráltunk a lépcsőkön páros lábbal. Innen kezdő-
dött az izomláz, a további öt órában táncoltunk. Fényszarun 
volt egy leánycsoportom, velük mutatkoztam be. A Vöröske-
reszt akkori vezetője megkért a  cigány ankétra tanítsak be 
valamit a  cigánylányoknak. Ragyogó szép 12 lányt válasz-
tott, akik hamarosan megtanulták a „Belorusz polkát”, mivel 
én nem ismertem a cigánytáncokat. Sikerünk volt az anké-
ton. És mivel már a próbákra is a fiúk elkísérték a lányokat, 
javasolták, hogy alakítsam meg a cigány együttest. Az ő se-
gítségükkel jött létre a Dankó Pista Cigány Együttes 4 éves-
től (Cuci, Szemi) a  47 éves (Jóska Bozsó) korosztály ig. Ők 
meséltek, énekeltek, táncoltak. Én figyeltem, jegyezgettem. 
Így jött létre az egy órás tartalmú „Cigánylakodalom” című 
népi játék sok tánccal, énekkel. Tizenegyszer adtuk elő telt 
ház mellett helyben, de szerepeltünk a szomszédos közsé-
gekben is. A járási ku lturális szemlén is nagy volt a siker. 
Tovább nem mehettünk, mert a fiataloknak munkahelyük 
volt, nagyrészt Pesten.  
Így átvettem a színjátszó és irodalmi színpad vezetését, ahol 
Kisjó Sándor: „Balázsnak megjött a  szava” című egy felvo-
násosával – fényszarusi tájszó lásban! – elsők lettünk Mező-
túron a megyei versenyen. Készülhettünk volna az országos-
ra is, de ebbe is a munkahelyek szóltak közbe.  Közben befe-
jeztem a néptáncoktatói tanfolyamot, és elvégeztem a Szín -
művészeti Fő iskola által indított színjátszó rendező i tanfo-
lyam első évét. Közben Jászkiséren felvettek képesítés nél-
küli nevelőnek, havi 880,- Ft fizetésért, és ott is megbíztak a 

színjátszó csoport irodalmi színpad vezetésével. A heti 2x2 
órás foglalkozásért havi 980,- Ft-ot kaptam. Persze, hogy 
elvállaltam. A  rendező  második évét már Kísérről járva vé-
geztem Szolnokon, majd Szegeden. Az oklevelemet egy év 
múlva megkaptam, s tovább végeztem a munkámat : tanítot-
tam az igen magas követelményeket támasztó iskolában. 
Nekem ez volt a fő célom. A rendezés csak mellékes volt, 
amit v iszont mindvégig folytattam, amíg Kíséren voltam, ám 
ez áttevődött az isko lai műsorokra és a tábortűziekre. Mikor 
1980-ban Boldogházára kerü ltem, még jú liusban 2 hétig a 
felső tagozatos táborozók műsorát vezényeltem le rajvezető-
ként és a következő  2 hétben az alsósok táborában voltam 
táborvezető . Elsősorban tanítónő voltam, a rendezés csak 
másodlagos volt.  

- Számodra mi volt a legkedvesebb rendezésed? 
 Több is volt: Fényszarun a tájs zólásban előadott egy felvo-
násos, és a Cigánylakodalom. Mégis a  legkedvesebb rende-
zésem Jászboldogházán egy egész estét betöltő előadás volt: 
A Csipkerózsika. Szinte az egész felső tagozat szerepelt ben-
ne táncosként, vagy szereplőként. Sokat jelentett a felsőben 
elindított, h ivatásos tánctanár által vezetett tánciskola is. 
Pedig nem nagy jövőt jósoltak ennek, mert szalontáncokat 
tanultak és a felnőttek – néhány kolléga is -
fegyelmezetlenséget növelő hatást tulajdonítottak, mert csak 
a középiskolákban volt  megszokott a s zalontánc oktatása. 
Amikor a vizsgán felkérték „egy táncra” a szüleiket  a tanu-
lók, megenyhültek a kétkedők. Ma már természetes, hogy 
tanítanak a népi tánc mellett szalontáncot is.  
  
- Rajongtál a zenéért, a művészetért. Neked köszönhettük 

az operabérleteket az Erkel színházban és az Operaház-
ban, több éven keresztül. Most is hallgatod ezeket a cso-
dás zeneműveket? 

Jászkiséren kezdődött ez is: csatlakoztam – mint néző az 
operalátogatókhoz. Is mertem a s zervezés módját , 
Szekeresnét, akinél igényelhettük a bérleteket. Mivel néha 
több autóbusszal mentünk Kísérről, mindig az Erkel Szín -
házba jártunk. Ott tudtak sok embert elhelyezni. Így én is az 
Erkelben kezdtem a boldogháziakkal, de egy idő után fellá-
zadtam: megbeszéltem Szekeresnével, hogy ennyi év után 
szeretném, ha az Operaházban biztosítana helyet az I. s zek-
torban (földszinten!) középen az 1-7. sorban. Megérdemeljük 
– ennyi év után. Ebben maradtunk. Teljesítette a kérésemet. 
Csakhogy! A rendszerváltás után égbe szöktek az árak! A z 
Erkel Színházat bezárták mindenféle mondvacsinált okok 
miatt. Szerintem inkább a működtetés került  sokba.
(2013.március 1-én újra megnyílt. szerk. megjegyzése) Per-
sze megszűnt a Tsz nálunk is, autóbusz sincs, így elmaradtak 
az operalátogatások. Néha – ha sikerü l elcsípek egy-egy köz-
vetítést a TV-ben, vagy részleteket hallgatok a rádióban, 
esetleg meghallgatom a hanglemezeimet – igaz a lemezját -
szóm is elég ósdi.  
  
Margitka befejezésül ezt mondta: 
Nagyon köszönöm az érdeklődésedet, de most is azt állítom: 
nálam sokkal érdekesebb interjúalanyokkal találkozhatnál. 
Olyanokkal, akik Boldogházán élték le az életüket, itt tudtak 
tenni mindent a közösségért, a községünkért. Én csak a mun-
kámat végeztem, hogy betölthessem nevelői hivatásomat. 
  
Szeretném Margitkát megerősíteni abban, hogy hivatását 
mindig a legnagyobb odafigyeléssel, precizitással végezte. 
Műsorai, énekkari tevékenysége emlékezetesek minden 
boldogházi számára. Ragaszkodása a munkájához, a gyere-
kekhez példaértékű volt a számunkra is. Valóban, ritkáb-
ban látjuk az utcán, de telefonon mindig elérhető, és jó 
hallani a szellemi aktivitását. Nagyon jó egészséget kívánok 
az Olvasók nevében is : 

Zrupkó Ferencné 
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Hivatása ... Beszélgetés községünk fiataljaival 

HÍREK  

Pappné Turóczi Henrietta községünk sok-sok 
lakójával állandó kapcsolatban van. Fiatalok-
kal, idősebbekkel, felnőttekkel, gyerekekkel 
találkozik naponta munkahelyén, a községi 
könyvtárban, ahol segítőkészen, szeretettel 
fordul minden látogató felé. Könyvtárosi 
munkája mellett ellátja az iskolatitkári felada-
tokat is. Munkáját nagy odafigyeléssel, oda-
adással végzi. 
 
Henike, 19 évvel ezelőtt ballagtál el az általá-
nos iskolából. Az eltelt évek alatt tanultál, 
családot alapítottál, és tevékeny tagja lettél Boldogháza 
közösségének. Mesélj az eltelt évekről! 
Az általános iskola elvégzése után Jászberényben a Liska 
József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium gimnáziu-
mi tagozatán folytattam tanulmányaimat. Itt érettségiztem 
1998-ban, ősztől pedig a Szent István Egyetem hallgatója 
lettem. Az isko laválasztásnál fontos szempont volt a lakó-
hely és az iskola közelsége. Itt kaptam d iplomát 2002-ben, 
szociálpedagógusként végeztem. Közben férjhez mentem, és 
nemsokára megszületett a fiam, Robika. Mivel a főisko la 
levelező tagozatán tanultam, így már munkát is vállaltam.  
2001 szeptemberében iskolatitkárként a helyi általános isko-
lában –régi iskolámban– kezdtem dolgozni. Érdekesség, 
hogy szeptember 1-jén álltam munkába, és kisfiam, Robika 
is ezen a napon kezdte az óvodát. Természetesen mindket-
tőnk számára nagyon izgalmas és emlékezetes volt ez a nap.  
Mint munkatárs, hogy érezted magad a régi iskoládban? 
Kezdetben még szokatlan volt abban az iskolában dolgozni, 
ahol előtte 8 évig tanultam, a munkatársaim azonban meg-
könnyítették számomra e tény elfogadását, jó tanácsokkal 
láttak el, szeretettel fogadtak. 
Talán az is könnyítette a dolgodat, hogy a kisfiad itt volt a 
közeledben –az oviban. 
Megnyugtató érzés volt, amikor kinéztem az ablakon, és 
láttam, ahogy a fiam vidáman játszik az óvoda udvarán.  Egy 
idő után már ő is tudta, hogy melyik az ”én ablakom”, és 
még az is előfordult, hogy az ablakon keres ztül megkérdezte, 
mikor megyek érte. 
Közben nagy változás történt az életedben, mert Robika 
kistestvért kapott, megszületett a kisebbik fiad. 
Petike 2004-ben született. A nagyfiam ekkor kezdte az 1. 
osztályt. Nagyon jó volt ez az időszak, jó volt otthon lenni a 
fiúkkal. Míg Petike szépen cseperedett, a nagyobbal együtt 
tudtunk tanulni. Sajnos, az otthon töltött idő gyorsan elsza-
ladt, így 2007-ben –amikor Peti óvodás lett- 4 órás munka-
időben folytattam az iskolában a munkámat.  
És elérkeztünk a könyvtárosi munkádhoz. 
2009-ben szintén 4 órás munkaidőben lettem községi könyv-
táros. Mivel a könyvtár a művelődési házból átköltözött az 
iskola épületébe, sok ideig tartott, míg végül minden könyv a 
helyére került. Nagy öröm volt, amikor már olvasókat is tud-
tam fogadni. Számomra eleinte minden olvasó új volt. 
Ahogy azonban teltek a napok, egyre többen látogattak el 
hozzám újra és újra. Közben jobban megismertem az olvasó-
kat, az érdeklődésüket, és igyekeztem ennek megfelelően 
rendelni és ajánlani az ú j könyveket is. Ehhez a munkához 
újabb tanulmányokra volt s zükség. Szolnokon indult egy 
felsőfokú OKJ-s tanfolyam, amelynek az elvégzése után 
könyvtáros lettem.  

A könyvtárosi feladatok mellett továbbra is 
végzed az iskolatitkári feladatokat, ami na-
gyon is szerteágazó tevékenység. A két munka 
gyakran összefonódik, hiszen órák közötti 
szünetekben sokszor kérnek tőled a gyerekek 
könyveket. Mi, pedagógusok is gyakran for-
dulunk hozzád kérdésekkel, kérésekkel. Mégis 
mindig nagyon készséges vagy, azonnal meg-
próbálsz segíteni mindenkinek. 
Szeretem a munkámat. Örülök, ha segíthetek 
másoknak, ezáltal örömet szerezhetek nekik.  
A könyvkölcsönzés és a könyvek nyilvántartá-

sa, rendelése mellett mi mindennel foglalkozol még a 
könyvtárban? 
Könyvtári órát tartok óvodás és iskolás gyerekeknek. A kö-
zelmúltban rendhagyó történelemórát szerveztem hetedik és 
nyolcadik osztályos diákoknak, és meghirdettem egy interne-
tes helyesíró versenyt is. Közben állandóan figyelemmel 
kísérem a pályázatokat. Így kapott 90 gyermek tavasszal 
vetőmagot. Rajzo lni is szoktunk, kü lönböző cégek pályázata-
in veszünk részt, mindig gyűjtünk valamilyen kupont, kódot. 
Már többször nyertünk labdákat a  napközis csoportoknak. 
Együtt készülünk a közelgő ünnepekre a gyerekekkel.  
Állandó részese vagy a községi és iskolai rendezvényeknek, 
részt veszel a szervezésekben. Hogyan tudod ezt összeegyez-
tetni a családi életeddel? 
A férjem, Robi vállalkozó, munkáját otthon végzi. Ő nagyon 
sokat segít az otthoni teendőkben és a gyereknevelésben is. 
A fiaim közben megnőttek. Robika Szo lnokon a Jendrassik 
György Gépipari Szakközép iskolában tanul, Pet ike pedig az 
általános iskola 2. osztályában. Mindketten jól tanulnak, 
nagyon szeretnek sportolni, sok örömet szereznek nekem és 
a férjemnek.  
Tudom, hogy szívesen sütsz-főzöl. Itt az iskolában már sok-
szor kóstoltuk a finomabbnál finomabb süteményeidet. Ha 
még marad szabadidőd, mivel töltöd szívesen? 
Valóban szeretek a konyhában tevékenykedni, kipróbálni új 
recepteket, és nagyon örülök, ha ízlik a családomnak Nagyon  
szeretem a v irágzó növényeket, így sokat vagyok a kertben. 
Időnként futok, kerékpározok.  
Egy könyvtáros a könyvek szeretete nélkül nem végezheti 
szívvel-lélekkel a munkáját. Mit olvasol szívesen? Hogyan 
neveled olvasóvá a gyerekeidet? 
Leginkább a verseket szeretem, de szívesen olvasok szóra-
koztató, „könnyedebb” regényeket is.  Könyvtárosként na-
gyon sok új könyvbe beleolvasok, csak így tudom azokat az 
olvasóimnak aján lani. A mikor a  gyerekeim kicsik voltak 
nagyon sokszor meséltem nekik. Szívesen jártam könyvtár-
ba, a fiaimat is vittem magammal. Ilyenkor nemcsak nekem, 
hanem nekik is választottunk könyveket. Mindketten korán 
megtanultak beszélni, gyorsan gyarapodott a szókincsük, és 
az olvasástanulással sem volt semmi gondunk. Azóta is 
mindketten szeretnek olvasni. 
Henike, szolgálatkészségeddel mindannyiunk kedves 
könyvtárosa vagy. Kívánom, hogy sok-sok érdekes könyv 
ajánlásával szerezz még több rendszeres könyvtárlátogatót. 
A családod körében pedig sok szép élményt, vidámságot, 
örömteli éveket kívánok. 
 

Konkoly Béláné 
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30 évvel ezelőtt Jászboldogháza labdarúgó csapata igen 
szép eredményekkel büszkélkedhetett. Kövér Béla, a csapat 
edzője, így írt errő l a  tavaly  megjelent Jászboldogháza 
Sportélete című kiadvány 13. o ldalán:”... 1973-1987-ig 
sikerült saját játékosokból megoldani labdarúgásunkat, 
amely időszakban a középmezőnyben sikerü lt helytállnunk 
3-7. hely ig. Összetartó, rendes, fegyelmezett társaság volt, 
minden edzésen részt vettek… öröm volt velük dolgozni.” 
 
Az akkori csapattagok alig negyed százada úgy gondolták: 
a csapatszellemet tovább kell vinni, erősíteni. Ezt nemcsak 
a labdarúgásra értették, ha kellett, együtt dolgoztak a tor-
nacsarnok építésénél. A múltról és a jelenről kérdezem 
Nagy Lászlót, az “Öregfiúk” képviselőjét, aki meglepetés-
sel szolgált. A megbeszélt időpontra Vámosi Tiborral ösz-
szeállították az “Öregfiúk”csapatának történetét. Így nem-
csak az emlékezet, de Tibi pontos naplóvezetése is segített 
a beszélgetésben. 
- Kinek az ötlete volt a csapat létrehozása? 
-A boldogházi “Öregfiúk “futballcsapatának léte négy fana-
tikus, az aktív pályafutásának végén járó labdarúgónak kö-
szönhető (Gömöri Béla, Somogyi Zo ltán, Tóth Jenő, Vámo-
si Tibor), akik csapatszervezéshez fogtak, és 1987. novem-
ber 1-jén, 19 fővel, 100 forint tagsági díj befizetése mellett 
(most már 500 forint) megalakították az “ÖREGFIÚK 
“csapatát. A keret tagjai közé tartozott: Eszes János, Somo-
gyi Zoltán, Káposztás István, Mizsei Tamás, Vámosi Tibor, 
Gömöri Béla, Tóth Gyula, Fajka János, Szőrös Elek, 
Turóczi Ferenc, Baráth Gábor, Tóth Jenő, Kovács György, 
Palkovics Sándor, Rácz János, Menyhárt Ernő, Császi Ist-
ván, Sass János, valamint jómagam.  
A csapat első négy évében nagypályás, későbbiekben, 
ahogy a kondíciónk csökkent, kispályás mérkőzéseket v ív-
tunk. 
- Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzésetek?  
- A nagypályás korszakból az a hármas torna, amikor 
Jánoshidán, 1990 őszén Jánoshida – Jászalsószentgyörgy 
közös öregfiúk csapata, Pásztó NB. III-as öregfiú csapata, 
és a mi együttesünk részvételével mérkőzéseket játszottunk, 
és a döntőben 11-es rúgásokkal kaptunk ki Pásztótól. 
A kispályás korszak mérkőzései már változatosabbak vol-
tak, mert volt meghívásos (oda-vissza) mérkőzés, és volt 
több csapat részvételével, KUPÁ ÉRT való küzdés. A kispá-
lyás futball emlékezetes korszaka az volt, amikor barát i 
kapcsolatot ápoltunk a tápiószentmártoni öregfiúkkal 
(1993-98-ig), és évente kétszer kemény mérkőzéseket vív-
tunk egymással. 
Kezdetektől fogva megrendezzük az “Öregfiúk “tornáját, 
amit  Lajos bácsi halála után az Ő tiszteletére, emlékére 
szervezünk. Ez több csapat részvételével történik a sport-
csarnokunkban. Sajnos hasonló átlagéletkorú  (50 év) csapat 
már a környéken nincs, mi már seniornak s zámítunk! 
- Milyen rendszerességgel edzetek? 
- November 1-jétől március végéig (ezen időszakra tevődik 
az új tagok felvétele is a csapatba) minden pénteken, 18 
órától 20 óráig. Ez két félidő, a harmadik félidőt Kerekes 
Zsuzsa Kondi büféjében tartjuk, ahol zsíros kenyérrel és 
sörrel pótoljuk az elvesztett kalóriát.(A harmadik félidős 
programunkat a  nagy mezőgazdasági munkák kivételével 
minden pénteken megtartjuk, melyre még a sérült játékos-
társak is eljönnek. Ez o ly megszokott már, hogy erre a  nap-
ra családi programokat sem szervezünk. Ha ne talán valami 

miatt elmarad, a  lányok azonnal kérdezik: Mi a baj, történt 
valami? )  
Itt szeretném megemlíteni, hogy csapatunk első szponzora 
Zsuzsa volt, tőle kaptuk a legelső mezünket.  
- Ti  is nyújtotok támogatást, és köszönöm azt a  sok focit, 
amit az évek során adtatok az iskolának, vagy felajánlotta-
tok a bálokon. 
- Igen, tagdíj bevételünkből szerény karitatív tevékenységet 
is folytatunk, abban bízva, hogy jó  utánpótlás nevelődik, de 
a fizikai segítség mellett anyagilag is hozzájáru ltunk példá-
ul a  nálunk megrendezésre kerü lt Jász Világtalálkozóhoz is. 
Csapatunknak jó gazdaságfelelőse van Vámosi Tib i szemé-
lyében, aki a tagdíj beszedése mellett, pontos regisztrációt 
is vezet, és felel a  költségek elszámolásáért. Munkáját az 
ellenőrző bizottság felügyeli. De van főszakácsunk is, 
Tugyi Imre, aki a tétmérkőzések kalória felelőse. 
- Hogyan alakul a csapat létszámotok? 
- Jelenleg 13-an vagyunk, ebből hatan alapító tagok (Es zes 
János, Káposztás István, Mizsei Tamás, Somogyi Zoltán, 
Vámosi Tibor és én.). Ezt a  hatost nevezzük a “Vének taná-
csának”, akik koord ináljuk a mérkőzések szervezését, vala-
mint javaslatot teszünk az új tagok felvételére. A csapat 
további tagjai: Baráth András, Rácz Géza, Papp Róbert, 
Petróczi Róbert, Szentgyörgyi Mihály, Tóth László és 
Tugyi Imre. 

- Öröm látni, hogy nevelődik az utánpótlásotok is, hiszen 
Kövér Béláéktól hallottam, hogy óvodás kisfiatok remekül 
játszik, és az ovis kupa legjobb játékosa lett. 
- Valóban ügyesen játszik Lacika, és fáradhatatlan, még 
itthon is a labdát kergeti! De ha megnézzük a mai boldog-
házi csapatot, ott játszik Eszes Jani fia, Káposztás Pista 
mindkét fia, Vámosi Tibi fia , de a lánya is mindig kinn van 
a mérkőzéseken, és aktív szervező. Mizsei Tomi fia is soká-
ig játszott, és valóban nevelődik az ú j nemzedék, hiszen 
volt edzőnk, Kövér Béla két  unokája közül a  9 éves Márk 
már kiemelkedő eredményeket mondhat magáénak. 
Végezetül s zeretném elmondani, hogy a 24 év alatt 35 fő 
volt hosszabb rövidebb ideig a csapatunk tagja. Jövőre ün-
nepeljük fennállásunk 25. jubileumi évfordulóját. Ennek a 
közösségnek a léte nem másról szó l, mint a sportról, a 
barátságról, a szórakozásról. 
- Kívánunk Nektek még sok-sok aktív, sportolással töltött 
évet! És természetesen  a  harmadik félidőről se feledkez-
zetek meg, mert tudjuk, a barátságot is ápolni kell. Köszö-
nöm a beszélgetést 

Zrupkó Ferencné 
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♦  A Jászok Egyesülete ez évi első összejövetelét február 
28-án tartotta Budapesten, a Pest megyei Megyeházán. Az 
összejövetel célja, egy előadás meghallgatása az 1949-1959 
közötti vidéki (paraszti)  társadalom életérő l. Az előadás 
témája „ Kulákü ldözés- a paraszti társadalom felszámolása” 
melyet dr. Ö Kovács József történész adott elő filmvetítéssel 
illusztrálva. A téma nagyon vonzó volt, mert mióta én járok 
a rendezvényekre, még ennyi ember nem volt abban a terem-
ben. A Jászságból is nagyon sokan voltunk. Az előadó elő-
ször tisztázta a kulák szó jelentését, melynek n incs magyar 
megfelelője, ezt a szót a szovjet diktatúrából vették át, és 
nálunk meghonosodott. Kulák volt az a család, akinek 25 
katasztrális holdnál több, vagy 500 aranykoronát meghaladó 
földbirtoka volt. Ennek a társadalmi rétegnek a felszámolása 
1946 után kezdődött, és 1960-ig tartott. Az akkori kor mód-
szerekben nem volt válogatós mert, a kirab lástól, (termény, 
házi állatok erőszakkal történő elszállítása) a megverésig a 
bezárásig minden, sőt az agyonverés is beletartozott a mód-
szereikbe. A filmvetítés, amit az előadáson bemutattak, ki-
mondottan boldogházi visszaemlékezések voltak Az itteni 
emlékek hangzottak el. Elsőként Besenyi Vendel az 1949-es 
állapotokat ismertette a március 24-i állat, termény elvitelé-
ről, majd a ku lákok (módosabb gazdák) összeszedéséről és 
megverésükről. A következő jelenetben Papp Izabella és 
Papp Ferenc beszéltek a tanyasi élet milyenségéről és a még 
meglévő akkor használatos háztartási és gazdasági eszközö-
ket mutatták be. Majd Baranyi István a Peresen lakó nagy-
szüleinek a megaláztatását ismertette. Záró témaként 
Zámbori Gyuláné és Orczi Imréné a helyszínen mutatták 
meg a Gál István -féle tanyát, ahová a módosabb gazdákat 
összegyűjtötték, és ott különböző kínzásoknak vetették alá. 
Voltak, akiket elszállítottak Szolnokra, és azokat ott még 
tovább kínozták. Erre a munkára a rendszernek megvoltak a 
fizetett emberei, akiket ávósoknak (Á VH )  hívtak, de voltak,  
megfélemlített emberek is közöttük akiket ilyen munkára 
köteleztek. 
Én több embert  is mertem a megkínzottak közül, de beszélni 
erről nem beszéltek, mert 1990-ig még baj is származhatott 
volna belőle. 
 

♦   A Jász Múzeum estéjén, március 21-én–gondolatban-- a 
régi laktanyába látogattunk el Jászberényben. Besenyi Ven-
del helytörténeti kutató rendhagyó előadást tartott az 1850-
1870-között épített laktanyáról. A zért volt rendhagyó, mert 
az épület minden zegzugát bejárhattuk egy korábban készí-
tett film segítségével. Ezen Besenyi Vendel és Babucs Zol-
tán hadtörténész adott tájékoztatót az építésről és az itt á llo-
másozó katonai alaku latokról. A z egykori huszárlaktanya 
máig Jász-Nagykun- Szolnok megye legnagyobb építménye . 
10 hektár teületen van az U alakú egy emeletes épület, mely-
nek alapterülete 9326 négyzetméter. A hatalmas épületen 
239 ablak, 123 ajtó van, és 122 helyiség található benne. A 
fal vastagság néhol az 1 métert is eléri. Tartozik hozzá lovar-
da, garázs, raktárépületek és egy 1896-ban létesített máig is 
jó vizet  adó artézi kút. Az építése hosszadalmas és nehézkes 
volt. Megépítése után a város átadta a Honvédelmi Miniszté-
riumnak, és 1872-től 1902-ig huszárok állomásoztak benne. 
A katonákat itt tanították lovagolni, de egyéb katonai kikép-

zést is kaptak. Itt történt 1887-ben a dinamit robbanás, mely-
nek 13 halálos áldozata lett. Ezért a neve Dinamit tér. A hu-
szárok elvezénylése után 1903-tól gyalogos egységek voltak 
elhelyezve. Ezeket 1921-től kerékpáros alakulat váltotta, 
melyeket gumihuszároknak nevezett a város népe. Ezek a 
kerékpáros alakulatok részt vettek a Felvidék és Erdély  visz-
szafoglalásában is. 1940-től páncélosok bázisa volt a lakta-
nya, és az egykori ló istállóból a tankok garázsa lett. A lakta-
nya 1945-től hadifogolytáborként működött. A hadifoglyok 
száma 7-10 ezer főre tehető. Ezen hadifoglyok egy részét -az 
egészséges és fiatalabb férfiakat- a honvédség átvette, és így 
alaku lt meg egy új katonai alakulat. A laktanyát 1949-ben 
szovjet páncélosok népesítették be, akik 1956 után kerültek 
el Jászberényből. 1957-től 1997-ig egészségügyi bázis volt a 
laktanya, 1997-óta üresen áll. Hasznosításával kapcsolatban 
voltak már próbálkozások, de az átalakítás, felú jítás, fenntar-
tás költségei miatt egyelőre nincs vállalkozó. 
 

♦   A Jászkun Kapitányok Tanácsának ülése március 23-án 
volt Kunszálláson. Mi, jászkap itányok a kialaku lt szokás 
szerint a Jász Múzeumtó l  autóbusszal indultunk. A tanács-
kozás helye a Kunszállási Po lyák Borászat p incészete volt. A 
meghívóban 12 órára volt jelezve a kezdés időpontja. Érke-
zésünk után Kovács Imre jelenlegi Kiskun Kapitány köszön-
tött bennünket, majd egy finom kiadós ebéddel kezdtük a 
tanácsülést. Az ebéd elfogyasztása után Fábián József Jász-
kun Főkapitány értékelte az eltelt időszakot. A továbbiakban 
a programnak része volt a  2013. év i rendezvények időpontjá-
nak felü lvizsgálata a kiadott programok alap ján. Szó volt a 
Jászberényi Városnapról, a redempt iós rendezvényeken való 
részvételről, a Jász Világtalálkozóról, a Hármas Kerületi 
Aratóversenyről, melyet Kiskunfélegyháza rendez július 6-
án szombati napon. Egyben bejelentésre került, hogy a 2014-
es aratóversenyt Kunhegyes rendezi. A másik két kerü letnek 
is napirenden volt a rendezvénytervük, de ott nem lesz világ-
találkozó, nem lesz kapitány avatás, náluk ezek 3 évenként 
ismét lődnek. Így a rendezvényeik nincsenek kihatással a 
Hármas Kerületre. Napirenden volt, és hosszan tanakodtunk 
a „ redemptió felvétele a szellemi kulturális örökség jegyzé-
kébe”, de ez a téma még további kidolgozásra vár, hogy elő 
lehessen terjeszteni a jóváhagyó intézményhez. Újra felme-
rült és hosszan tanácskoztunk a Jászkun Kapitányok Tanácsa 
és a kommunikáció kapcsolatáról. Felmerült a honlap-
készítés, a meg lévő média lehetőségek használata, kommuni-
káció az önkormányzati s zövetségekkel. Egyéb kérdések 
tárgyalásánál újra felmerült a pénzalap létrehozása, működé-
si és adminisztrat ív kérdések stb. Döntés született arról, hogy 
a következő tanácskozásunkat Karcag városában tartjuk. A 
tanácskozás befejezése után még megmutatták az o rszágban  
egyedül álló óramúzeumot. Csodálatos a kiállítás, ahol 650 
db különböző órát lehet megtekinteni. Van ott az ingaóráktól 
kezdve a toronyóráig, a zsebórától a karóráig minden fajta, 
de a tárlatvezető szerint két egyforma óra n incs a gyűjte-
ményben. Ezután indultunk haza Jászberénybe, és úgy 21 ó ra 
körül meg is érkeztünk. 

Nagy Albert  
jászkapitány 

HÍREK  
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Könyvtári Hírek 

2013.05.19-én ismét  
megrendezésre kerü l a  
jótékonysági gyermekna-
pi rendezvény, melyet a  
boldogházi autósportot 
kedvelők szerveznek 
Nagy-Varga Géza és az 
NVG Trans Kft. égisze 
alatt. Az autós nap hason-
ló, mint tavaly, azaz reg-
gel indulnak a futamok, 
mely a nevezők s zámától 
függően 3-4 kör lesz, majd utána következik az örömautózta-
tás a gyerkőcöknek, kb. 15-16 h-tól. A rendezvény bevételét 
idén is a Boldogházi Gyermekekért Alap ítványnak ajánljuk 
fel. A fiataloknak egész nap ugrálóvár, trambulin, mini ka-
landpark áll rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy a gyerme-

kek autóztatása szigorúan 
csakis szülői hozzájáruló  
nyilatkozattal történhet 
meg, melyet letölthetnek 
a 
www.jaszboldoghaza.hu 
oldalról. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel 
várunk. További informá-
ció a hely i honlapon. 
 A szervezők tájékoztat-
ják a lakosságot, hogy 

2013. 05. 19-én 8-16 h között a tápiói, TSZ-telep, Vasút ut-
ca, rakpart útszakaszon útlezárásokra számítsanak!  
Kérjük szíves megértésüket. 

 Pap Béla 

Az Ors zággyűlés elfogadta az 1997. évi CXL. (kulturális) 
törvény módosítását.  
Az idézett jogszabály könyvtári ellátásra vonatkozó rendel-
kezései a következők: 
A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban 
Kultv.) így rendelkezik: „64. §  
(1)  A települési könyvtári ellátás biztosítása a települé-

si önkormányzatok kötelező feladata. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a köz-

ségi önkormányzat 
(3) b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevéte-

lével teljesít i. 
(3)  A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkor-

mányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és 
az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas 
könyvtári információs és közösségi hely elnevezésű 
könyvtári szolgáltató helyet működtet. 

A törvényjavaslat h) pontja alapján az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál b iztosított állami támogatásból a megyei 
könyvtárak finanszírozást igényeltek a települési könyvtári 
szolgáltatások kibővítésére, minőségének javítására.  
A támogatás igénybevételének feltétele a  megyei könyvtár 
és a település önkormányzata között létrejövő megállapo-
dás (szolgáltatás-megrendelés), amelyet 2012. decemberé-
ben megkötöttünk. 
A keretből az egyes településenkénti támogatás mértékét a  
minis zter 2013. februárjában határozta meg.  
A lakosságszám-kategória szerint a támogatás összege 
Jászboldogháza esetében: 
1501-5000 fő lakosságszámú település után: 1.002.460,- Ft  
2012. december 31-ig Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 
46 települési önkormányzat csatlakozott a Megyei Könyv-
tári Szolgáltató rendszerhez. A fentiek alapján, első lépés-
ként Könyvtárunkban májustól elérhető folyóiratok a kö-
vetkezők:  

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

Hvg - gazdasági, politikai hírmagazin 

Képes sport - hetente megjelenő sportmagazin 
Nők lapja - heti női magazin 
Szabad föld - a magyar vidék lapja 
Dóra a felfedező - Kalandozz együtt Dórával! 
Anyák lapja - havonta megjelenő magazin 
Kistermelők lapja - mezőgazdasági folyóirat 
Az otthon - lakás, ház, kert, dekoráció 
Eső - irodalmi lap 
Keresztszemes magazin - hímzés és gobelin 
Múlt-kor - negyedéves történelmi magazin 
Nők lapja ezotéria - asztrológia, misztikum, mágia 
Szép kertek - kertészet & kertépítészet 
Új Néplap 
Vasárnapi Új Néplap 

Könyv, könyvtár, könyvtáros - könyvtárosoknak szóló szaklap 
Könyvtári levelezőlap - könyvtárosoknak szóló szaklap 

Nyitva tartás:  
 
kedd: 14.30-16.00;  
szerda: 8-12.30 és 14.30-16.30;  
csütörtök: 8-12.30 és 14.30-16.00;  
péntek: 8-12.30 
 
Várom az érdeklődő olvasókat! 

 
 

Pappné Turóczi Henrietta 
könyvtáros 
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Száz éve vették meg nagyszüleink a későbbi  Üveges kocs-
ma épületét 
 
A község központjában, a vasútvonal melletti egykori ven-
déglátó hely sokunk számára jelent szép emlékeket, s talán 
kicsit a fiatalságot is, hiszen régen ez volt az egyetlen szóra-
kozóhely a községben.  Fennállása során volt kocsma, ital-
bolt, vendéglő, presszó, és itt működött az első mozi is –  de a 
boldogháziak máig Üveges kocsma néven emlegetik . Szomo-
rúan látjuk naponta a község egyik legrégebbi épületének 
pusztulását, az elhanyagolt kertet, s ez a látvány fogadja a 
Jánoshida felől Boldogházára érkező idegent is. De vajon 
milyen volt „fénykorában”a régi ház?   
Két egykori tulajdonosa, Bohács Jánosné Üveges Lenke és 
Üveges Lajos  idézi fel az épület történetét. 

   A falvakat összekötő út és a vasút keresztezése régóta 
olyan hely, ahol érdemes valamilyen vendéglátóhelyet létesí-
teni. Ilyen megfontolásból épülhetett a XIX-XX. század for-
dulója körü l a Jánoshidát Tápiógyörgyével összekötő út és a 
Szo lnok-Hatvani vasútvonal keresztezési pontjánál az az 
épület, amely később többszörösen átalakítva, bővítve, 1925 
és 1950 között Üveges kocsma, illetve vendéglőként vált 
ismertté. (Bár a  vendéglátóhelyet 1950-től a Földműves Szö-
vetkezet üzemeltette, még is Üveges néven ismerték egészen 
1967-ig, és talán még ma is így emlegetik.) Úgy gondoljuk, 
ez az épület hozzá tartozik Boldogháza múltjához, ezért 
megérdemelné emlékként való megőrzését (az adott időszak-
ban betöltött szerepével). 
   Szü leink elmondása szerint anyai nagyszüleink 1913-ban – 
éppen száz éve – vásárolták meg az akkor már meglévő és 
korábban is kocs maként működő épületet. Vélhetően az ak-
kori épület az alaprajzon 1-3. számmal jelzett helyiségekből 
állhatott (vastag folyamatos vonal). (Eredetileg az ingatlan-
hoz tartozott a szomszédban lévő épület is, amit később 
Bazsó Miklós kovácsmester vásárolt meg.) 
   Nagyszüleink halála után édesapánk, Üveges Sándor vásá-
rolta meg az ingatlant, és az épületet több alkalommal is bő-

vítette. Talán  sokan emlékeznek még  a táncteremre, ahol 
később a község első mozija működött, ez az épület  két  rész-
ben épült. Az első rész (a.) építése az 1920-as évek vége felé, 
míg a bővítése (b. rész) az 1930-as évek végén történt. Az 
utcafronton a manzárdos kialakítású épületrész 1930-ban 
épült Bíró  F. Lajos jászberényi ép ítész tervei alapján. (Ő 
készítette a község római katolikus templomának tervrajzát 
is, amely s zintén 1930-ban készült el.) 
   A táncterem egyik végén színpad volt, amit az előadás 
befejezése után szét lehetett szedni, hogy nagyobb hely le-
gyen a tánchoz. Rendszeresen rendeztek itt helyi színjátszó 
csoportok előadásokat, nagyobb ünnepek alkalmával bálo-
kat, és szinte minden évben volt tánciskola. Előfordult, hogy 
valaki itt tartotta a lakodalmát is. Később gyűléseket, banket-
teket tartottak itt. Figyelemre méltó  az 1933. augusztus 6-ra 
meghirdetett táncmulatság meghívója azért is, hogy 80 évvel 
ezelőtt egy tanyavilágban ilyen tartalmú és kiv itelű meghívó 
készülhetett, ugyanakkor jelzi azt is, hogy a lakosokban volt 
igény ilyen jellegű rendezvényre. (Ennek levéltári másolata a 
Boldogházi Hírek korábbi számában már bemutatásra került 
a jász kapitány emlékezésében.) 
   Előfordult, hogy a tánctermet  gabonatárolásra vették 
igénybe. Ez először 1944-ben történt, amikor a  beszolgálta-
tott (vagy rekvirált?) búzát már nem tudták elszállítani. A zt 
végül a Tápiógyörgyén ideiglenesen állomásozó román had-
sereg katonái hordták el. Később rövidebb ideig kukoricát 
tároltak ott. 
   A második világháborút követően – édesapánk halála miatt 
is – az épület továbbfejlesztése már nem történt meg, noha 
az építkezéshez szükséges tégla már az udvarban tárolva 
rendelkezésre állt. 
   A vendéglői részben a belső teremben biliárdasztal volt, 
ami igen kedvelt szórakozási lehetőséget biztosított minden 
korosztály számára. A házunk vasút felőli telekrészén volt a 
kerthelyiség, és olykor - főként kellemes nyári időben - ide is 
történt kiszolgálás. Nagyon szép, parkosított terület volt, 
tujafákkal, buks zus bokrokkal, rózsalugasokkal, sövénnyel 
és vörös salakkal borított utakkal. 
   A z utcáról két bejárat nyílt, egyik a vendéglőbe, másik a 

Édesapánk, Üveges Sándor a lakás bejárata előtt  

A főépület az italbolt és fűszerüzlet bejáratával  

A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL …A RÉGI HÁZ KÖRÜL … 
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fűszerüzletbe vezetett. A fűszerüzlet igazi vegyeskereske-
dés volt, kapható volt minden, ami a napi s zükséglethez 
kellett a  lakosoknak: cukor, só, élesztő, cukorkák, különfé-
le fűszerek, petróleum, szögek és sok más aprócikk - ahogy 
mondani szokták: a gatyamadzagtól a Pick szalámiig min-
den. 
   1950 augusztusában a vendéglői célú üzlethelyiségeket 
az akkori körülmények miatt „bérbe kellett adnunk” a 
Földműves Szövetkezetnek. (1950 augusztusában az ipar-
engedélyben foglaltak gyakorlása édesanyám részéről 
megszűnt.) 1952-ben az egész épületegyüttest állami tulaj-
donba vették. (Mindezek ellenére az épületben a lakhatási 
lehetőség és az italmérés az Üveges család részére fennma-
radt.) Ebben az évben nyílt  meg  a „táncteremben” Boldog-
háza első mozija, a  TOLDI Filmszínház. Ekkor épült  a 
mozi váróhelyisége a pénztárral. Az első mozigépész Kere-
kes István, a mozi-pénztáros pedig Törőcsik Ilona volt. 
   1958-ban megszüntették az épület állami tulajdonát. A 
vendéglői üzlethelységeket továbbra is a Földműves Szö-
vetkezet, míg  a tánctermet a  mozi bérelte. Miután 1962-
ben megépült a Petőfi Művelődési Ház, megváltozott az 
épület igénybevétele, használata. 
   1964 májusában az egész ingatlan eladásra kerü lt a  Föld-
műves Szövetkezetnek. A z ezt  követő időszakban az épü-
letben – az új igényeknek megfelelően – különféle átalakí-
tásokat végeztek. 1965-ben az utcai ajtók helyére ablako-
kat építettek, áthelyezték a söntést, és más átalakítások is 
történtek, majd lebontották a tánctermet, de ekkor már mi, 
az egykori tulajdonosok Budapesten éltünk. 
   Később az egész ingatlant a szövetkezet magánszemély-
nek eladta. Sajnos az utóbbi években megszűnt az épület 
használata, fenntartása, és egy része az enyészeté lett. Kár 
érte. 

 
Az emlékeket összegyűjtötte, rögzítette: 
 

Bohács Jánosné Üveges Lenke és Üveges Lajos 
                          egykori tulajdonosok 

 Az átalakítás után 1967-ben  

A két egykori tulajdonos a régi kertben  
- néhány évvel ezelőtt  
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Sokak számára jelentenek kedves emléket azok a vidám 
majálisok, amelyet a Papp-tanyán töltöttek az ötvenes 
években. Papp Lajosné Marika néni a szomszédos tanyá-
ban lakott, most ő emlékezik a régi május elsejékre, me-
lyek közül az egyik különösen emlékezetes maradt szá-
mára. 
 
   Az ötvenes években mentem férjhez, Papp István a 
férjem testvére volt, és a szomszédos tanyában laktak. A 
Papp-tanyát gyönyörű erdő vette körül, és hatalmas fü-
ves rét volt előtte, talán innen jött a gondolat, hogy itt 
rendezzék a közös majálisokat. Már az első rendezvény-
nek nagyon nagy sikere volt, kivonult a falu népe, de 
eljöttek a Tápióból és a Csíkosból is, később pedig vol-
tak, akik a távol élő rokonokat is meghívták, jöjjenek el, 
mert ilyet még nem láttak. Hangulatos, vidám napot töl-
töttek itt a felnőttek és a gyerekek. Bográcsban főztek, és 
úgy emlékszem, mindenki vitt magával tányért, kanalat, 

aztán fölsorakoztak a bogrács előtt, és mindenki kapott a 
finom pörköltből. Nagy híre lett ezeknek a majálisoknak, 
nagyon sokan eljöttek, a tanyai és belterületi iskolákból 
gumis kocsival vagy szekérrel hozták el az iskolás cso-
portokat. A gyerekek különösen élvezték a szép környe-
zetet, a sok-sok játékot, vetélkedőt. Emlékszem egy kü-
lönleges játékra: egy tengely volt leásva a földbe, azon 
egy nagy kocsikerék, amit lábbal hajtottak, és így lehe-
tett sergőzni. Hintázásra is volt lehetőség, két fa közé 
kötötték fel a hintát, de lehetett labdázni, fogócskázni, a 
felnőtt férf iak pedig nagy focimeccseket játszottak. Az 
Üveges kocsmából is kivonultak ilyenkor, és a mellék-
épület egyik frissen meszelt helyiségében volt az italmé-
rés, a gyerekek pedig málnaszörpöt vehettek.  Sátor is 
volt, ahol cukorkát, csokoládét árultak, de volt vattacu-
kor árus is. Az egész napot együtt töltötték ilyenkor a 
családok, és nagyon jó volt a hangulat. 
 

   Számomra különösen emlékezetes maradt az a majális, 
amelyen én először vettem részt. Akkor mutattak be 
ugyanis a leendő férjem szüleinek. Nagy izgalommal 
készültem erre a jeles alkalomra. Mi Portelken laktunk, 
és Répás Lajos lovas kocsival jött értem. Amikor megér-
keztünk a Papp tanyára, nagy meglepetés ért, hiszen ha-
talmas forgatag, igazi búcsúi hangulat fogadott. De szá-
momra akkor a bemutatkozás volt a legfontosabb, és 
nagyon jó érzés volt, hogy a családból mindenki nagy 
szeretettel fogadott. Ma is emlékszem, hogy a leendő 
anyósom odajött hozzám, és azt mondta: én leszek a má-
sodik anyukád. Ha visszagondolok erre a különleges 
majálisra, elmondhatom, hogy igazán jól sikerült. Októ-
berben megesküdtünk, és anyósommal tényleg mindig 
nagyon jó maradt a kapcsolatunk. A férjemmel pedig 
szeretetben, békességben éltünk több mint negyven éven 
át. 

Papp Lajosné Beszteri Mária 

Majálisok a Papp tanyánMajálisok a Papp tanyánMajálisok a Papp tanyánMajálisok a Papp tanyán    

 HÍREK  

Régen volt – hogy is volt? 

Családunk a tanyánk előtt    A majálisok színhelye, Papp István tanyája ősszel 
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KI MIT SÜTÖTT?  
KRUMLIS POGÁCSA 
 
Hozzávalók:   
1 kg krumpli,  
1 kg liszt,  
5 dkg élesztő,  
2 dl tej,  
1 evőkanál só,  
4 dl tejföl,  
1 tojás,  
2 dl étolaj,  
cukor ízlés szerint. 
 
Elkészítés:  
A krumplit héjában megfőzzük, meg-
pucoljuk, krumplitörőn áttörjük, és 
hűlni hagyjuk. 5 dkg élesztőt 2 dl lan-

gyos, cukrozott tejben felfuttatunk. A 
kihűlt krumpliba beletesszük az 1 evő-
kanál sót, 2 pohár (4 dl) tejfö lt, 1 to-
jást, 2 dl étolajat, majd a megkelt  
élesztőt is. Az egészet összekeverjük, 
és 1 kg liszttel jól összegyúrjuk. Egy 
órát keln i hagyjuk, utána két-három 
alkalommal, féló rás szünetekkel, pi-
hentetéssel kinyújtjuk, o lajjal megken-
jük a tetejét és hajtogatjuk. Végül fél 
cm vastagra kinyújtjuk, közepes nagy-
ságú pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, 
a tetejét sós tojással bekenjük, és 180-
200 fokos sütőben kisütjük. Ez elég  
nagy adag, a felét is elkészíthetjük. 
 

Szűcs Gergelyné 

 
MAGYAR BÉLES  

– TÚL A TÁPIÓN MÓDRA 
 
Hozzávalók:  
1 liter tej,  
2 tojás,  
8-9 evőkanál olvasztott zsír,  
5 evőkanál cukor,  
k icsi só,  
6 dkg élesztő,  
kb. 1 kg liszt (fele rétes, fele sima), 
fahéj, mazsola. 
 
Elkészítés:  
Az élesztőt kevés cukros tejben felfut-
tatjuk, a tejhez adva annyi lis ztet adunk 
hozzá, hogy kézzel lágyan felverhető 
tésztát kapjunk. A tálat kido lgozás 

közben mindig forgatni kell, hogy a 
tészta minden részét jól kidolgozzuk. 
Ez körülbelül egy jó fél, vagy három-
negyed óra. Akkor jó a tészta, ha elvá-
lik az edény falától és nem ragad. A 
kész tésztát 6 darabra vágjuk, cipót 
formálunk belőlük, és letakarva, meleg  
helyen pihentetjük félóráig. Egy nagy 
asztalt abrosszal leterítünk, majd egy 
kissé ellapított cipót a két öklünkre 
veszünk, egyenletesen nyújtogatjuk, 
igazgatjuk, majd az asztal közepére 
tesszük. Óvatosan a tészta alá nyúlunk, 
és emelgetve addig húzzuk minden 
oldalát, míg nagyobb nem lesz asz 
asztal tetejénél. Ekkor a tészta hártya-
vékony, amit olvasztott zsírral meg lo-
csolunk, a széleit felhajt juk és így két-
soros tésztát kapunk. Ilyenkor kell 
megszórn i cukorral, fahéjjal, mazsolá-
val, ki mivel szeret i. Zsírral meglocsol-
juk, majd olyan méretűre hajtogatjuk, 
mint a tepsi. Hajtogatás közben is lo-
csoljuk zsírral. Minden tepsibe két 
ilyen összehajtogatott tésztaréteg kerül, 
és a tepsiben is meglocsoljuk zsírral. A 
fölső tésztarétegen késsel bejelöljük a 
négyszögletű szeletek helyét. Langyos 
helyen duplájára kelesztjük, majd me-
leg, de nem forró sütőben megsütjük. 
 

Sziliczei Zoltánné 

KRUMPLIS BUKTA 
 
Hozzávalók:  
25 dkg krumpli,  
80 dkg liszt,  
3,5 dkg élesztő,  
6 dl tej,  
2 evőkanál cukor. 
 
Elkészítés: 
Az élesztőt langyos tejben felfuttatom, 
amibe sót és egy kis cukrot teszek. A 
krumplit megfőzöm és áttöröm. A 
hozzávalókat összedolgozom, és jól 
kidagasztom. Egy órát kelesztem, 
majd kinyújtom. Megkenem olajjal, 
megszórom cukorral. Feltekerem és 
feldarabolom mint a  kakaós csigát. 
Előmelegített sütőben megsütöm. 

 
    Gömöri Györgyné 
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Bodor Máté 
elnök 

Jászboldogházi Sportegyesület- Sport 
és Szabadidős tevékenységek ösztön-
zése 
  
2011 év évégén a jászboldogházi SE úgy döntött, hogy az 
előző LEADER program keretén felújított hazai öltöző fel-
újítása után ismét  megpróbálják a további építmények 
rekonstukcióját megvalósítani az aktuális ÚMVP forrás se-
gítségével. A TK2 keretein belül a vendégöltőző építészeti, 
gépészeti és villamossági felú jítása valósult meg. 

  
A Jászboldogházi SE 2011-ben ünnepelte fennállásának 50 
éves évfordulóját. Az épületek az akkori körü lmények sze-
rint maradtak meg, a  kisebb-nagyobb renoválási, karbantar-
tási munkáktól eltekintve nem volt lehetősége az egyesület-
nek komolyabb felú jítást eszközölni az épületeken. 2010-be 
sikerült  a hazai csapat öltözőjét korszerűsíteni a  LEADER 
programnak köszönhetően. A vendég csapat elhelyezésére 
szolgáló épület erősen amortizálódott az utóbbi években. 
Érintésvédelmében, esztétikájában, szanitereiben egy elavult 
és lassan veszélyessé váló épületet használtak. Ez nem csu-
pán a jászboldogházának , hanem az ideérkező csapatok 

játékosai előtt is kellemet len volt. Különösen amiatt, mert  az 
utóbbi idők belv izei miatt számos település nem tudta alkal-
massá tenni a pályáját  a labdarúgásra a bajnokságban, ezért 
magasabb szakosztályokból is érkeztek Boldogházára mér-
kőzéseket bonyolítani. Jászboldogháza szerencsés földrajzi 
helyzete miatt kevésbé veszélyeztetett a bel-és árv izek miatt, 
a pálya mindvégig alkalmas volt a játékokra. A z épület kül-
seje-belseje igen rossz állapotban volt. A vakolat omlado-
zott, a belső szaniterek az 50-60-as éveket idézték, a falak 
kopottak, a kapcsolók életveszélyesek voltak. A felújítás 
után a sport szerelmesei tovább használhatják és öregbíthetik 
Jászboldogháza hírnevét.  
A program elszámolása folyamatban van. 
 

HÍREK  

HÍREK A FOCIPÁLYÁRÓL 
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A Jászság az Alföld síkvidéki ré-
sze, melynek nagy részét már rég 
művelés alá vonták. A régi gazdag 
élővilágot mostanában már csak 
nyomokban fedezhetjük fel. A terü-
letet hajdan mocsarakkal, lápokkal, 
sekély tavakkal mozaikos puha- és 
keményfás ligeterdők uralták. Je-
lenleg sziki legelők és rétek, alföldi 
mocsárrétek, kisebb mocsarak és 
javarészt ültetvény jellegű szárma-
zék-erdők jellemzik, persze a nem 
művelt területeken. Természetesen 
több értékes terület mára már vala-
milyen védelem alatt áll. Termé-
szetvédelmi, természetmegőrzési 
területek, természeti emlékek ezek, 
amelyek nagy része látogatható. 
Ilyen természeti emlék a kunhal-
mok is, melyek a Kárpát-medence 
alföldi területein található mestersé-
gesen létrehozott jellegzetes föld-
halmok elnevezése melyek régről, 
többségükben a honfoglalás előtti 
időkből származnak. A kunhalom 
általában temetkezőhely, sírdomb, 
őr- vagy határhalom volt. A 
meggyespelei kunhalom a rajta álló 
kereszttel és maradvány jellegű 
pusztai növényzettel az adott térség 
egyik legjelentősebb értéke. 
 
Jászsági Zagyva-ártér 
Helyi védettségű természetvédelmi 
terület. Natura 2000 kiemelt jelen-
tőségű természetmegőrzési terület. 
A Jászfelsőszentgyörgyöt és Jász-
berényt összekötő út mellett ter-
mészetes medrében halad a Zagy-
va folyó. Ez egy nyílt ártér, amely-
nek kimagasló tájképi és természe-
ti értéke van. Fűz-nyár és tölgy-
kőris-szil ligeterdők, ártéri rétek, 
magas partok és pusztarétek jel-
lemzik. Földúton észek felé halad-
va lehet elérni a védett Zagyva 
szakaszt. Útközben pusztai csen-
kesz, csillagpázsit, míg parti terü-
letein mocsári gólyahír és szamár-
kenyér él. Honos itt a farkasalma, 
amelyre a védett farkasalmalepke 

rakja petéit.  Érdekessége, hogy a 
hernyójának csak ez a tápnövénye. 
Gyakoriak a füzikék, erdei pintyek. 
A fák korhadó kérge alá fakuszok 
építik otthonaikat, a kérgen csusz-
kák és fakopáncsok keresik élelmü-
ket. A cserjeszint jellemző fajai a 
rigófélék, a poszátafélék és a gébi-
csek. A keskeny folyó néhol ligetes 
szakaszokon, hol sűrű 
„dzsungelben” halad át. Lassú vizé-
ben fenékjáró küllők és domojkók 
élnek. Legjelentősebb természeti 
értékei: szarvasbogár, mocsári tek-
nős, fekete harkály, hód (a visszate-
lepített állomány spontán vándorlá-
sa révén jelent meg a Zagyva men-
tén), és a vidra (a Zagyva vízi élő-
világának csúcsragadozója). 
 
Újszász-jászboldogházi gyepek 
Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. 
Újszász-Jászboldogháza mezőgaz-
dasági területei között több jó ter-
mészetességű szikes foltok, rétek 
találhatóak. Legjelentősebb termé-
szeti értékei a fátyolos nőszirom, 
ragadozómadarak, szalakóta. Több 
védett madár előfordul még a terü-

leten. Kiemelt cél a Pannon szikes 
sztyeppék, mocsarak élőhelytípusát 
megőrizni, továbbá az ürge termé-
szetvédelme is jelentős, hiszen ezen 
rágcsálók táplálékot biztosítanak az 
itt előforduló ragadozó madaraink-
nak. 
 
Jászapáti-jászkiséri szikesek 
Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. Szikes 
területek Jászapáti és Jászkisér kö-
zelében is vannak. Részben telepí-
tett, de értékes természetközeli állo-
mányokkal rendelkező tölgyesek, 
beékelődő gyepek, mozaikos szer-
kezetű szikesedő rétek jellemzik. 
Legnagyobb természeti értékei: a 
védett erdei kosborfélék, macskahe-
re, fekete gólya, holló. 
Kiemelt fontosságú cél a Pannon 
szikes sztyeppék és mocsaras 
élőhelytípus megőrzése, valamint a 
vöröshasú unka és a tarajos gőte 
természetvédelme. 
 

Készítette: Szendrei Péter 

A Jászság természeti értékei  
(első rész) 



 30 Boldogházi Hírek 2013. MÁJUS 

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

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

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

Kövér Attila Nimród 

2013. 04. 12.  

Deme Erika  és Kövér  Attila 

szülők gyermeke 

ÚJ NÉPLA P 2013. március 9. 
 

A támogatás ban bízva fogadták el a költségvetést 
 
Jászboldogházán a napokban fogadta el idei költségvetését a 
település önkormányzata. A képviselő-testület bízik abban, 
hogy az év folyamán pályázhatnak majd a Belügyminisztéri-
umhoz úgynevezett kiegészítő költségvetési támogatásra, 
tudtuk meg Szűcs Lajos polgármestertől. A tavalyi szinten 
tervezett kiadásokkal együtt is mintegy hatmillió fo rintos 
nagyságrendű kiadást ebből a támogatásból tudnak majd 
finanszírozn i. Ezzel a kitétellel lehetett csak egyensúlyba 
hozni a tervezett költségvetést. Amennyiben sikeres lesz 
támogatási igényük, akkor külön intézkedés nélkül tudják 
majd finanszírozn i a települési feladatokat. 
- Az előzetes egyeztetések, a feltételek áttekintése alapján 
úgy tűnt számunkra, hogy jogosultak leszünk a kiegészítő 
támogatásra – mutatott rá a polgármester. – Amennyiben 
viszont mégsem sikerül a pályázat, vagy nem a várt mértékű 
támogatást nyerjük el, akkor át kell tekinteni, hogy honnan 
tudunk még elvenni a  kiadási oldalon. 
A polgármester hozzátette, az esetleges elvonást semmikép-
pen sem csak egy területről old ják meg, hanem települési 
szinten vizsgálják meg a szűkítés lehetséges területeit. 
(Banka Cs.) 
 

ÚJ NÉPLA P 2013. március 23. 
 

A falukemence megépítésére gyűjtenek Jászboldogházán 
 
TÁJHÁZ . A Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 
a lakosság és az önkormányzat segítségével kemencét szeret-
ne építeni a Tájház udvarán, ahol lehetőség lenne hagyomá-
nyos kenyér-, kenyérlángos sütésre, közösségi programok 
megszervezésére. Az elmúlt években nőtt az érdeklődés a 
hagyományos paraszti élet iránt, népszerű a falusi turizmus. 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület célja, hogy a Tájház udva-
rán bemutassák a régi falusi életet, szokásokat. A kezdemé-
nyezés megvalósítására az egyesület nem talált rendelkezésre 
álló pályázati forrást, ezért apránként próbálják összegyűjte-
ni a kemenceépítéshez szükséges összeget. A gyűjtést már 
tavaly elkezdték, amikor a Tájházban jelképesen kihelyeztek 
egy malacperselyt a felaján lásoknak. A z egyesület tovább 

folytatja a kemenceépítéshez szükséges felajánlások gyűjté-
sét. ( I.A.) 
 

Üzembe helyezték a mini kotrógépet 
 
A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tavaly ered-
ményesen pályázott a Leader programban kotrógép megvá-
sárlására, amelyet üzembe is helyeztek. A pályázati forrás 
mellett a szükséges önerőt a község önkormányzata finanszí-
rozza. A géppel hatékony segítséget tudnak nyújtani a tele-
pülés belvíz ellen i védekezésében, alkalmas a csapadékvíz-
elvezető árkok kitiszt ítására, új árkok kialakítására. 
 

ÚJ NÉPLA P 2013. április 13. szombat 
 

A folytonosság megőrzésére törekedtek  
az önkormányzatok 

 
Létrejöttek március 1-jétől a jászsági kistelepülések közös 
hivatalai. A z önkormányzatok jellemzően arra törekedtek, 
hogy a lehető legkevesebb változás történjen a lakossági 
ügyintézések rendjében. Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy legelőször Pusztamonostor alakított ki együttműködést 
a közeli város, Jászfényszaru hivatalával. Azóta minden érin-
tett település megállapodott társ önkormányzatokkal a közös 
hivatal fenntartására. 
Szűcs Lajos Jászboldogháza polgármestere elmondta, hogy a 
hozzájuk legközelebb eső, 2000 főnél kevesebb lakossal 
rendelkező Jásztelekkel állapodtak meg. Minden hivatali 
munkatárs álláshelyét megőrizték, a  Jásztelekrő l érkező 
jegyző pedig heti két alkalommal látja el a kistelepülésen 
feladatait. A napi működésben nem jelent mindez alapvető 
változást – tette hozzá -, a dologi kiadásokra éves szinten 
mintegy ötmillió forintot kell az állami finanszírozás mellé 
saját forrásból biztosítani.  
Jászfelsőszentgyörgy önkormányzata Jászágóval állapodott 
meg. A gesztor önkormányzat Felsőszentgyörgy. Zelenai 
Tiborné polgármester elmondta: feladataik ellátásához min-
den hivatali dolgozó álláshelyét megőrizték. Jászszentandrás 
és Jászivány már korábban létrehozott körjegyzőségének 
alapító dokumentumait alakították át úgy, hogy az megfelel-
jen a közös hivatal törvényi szabályzóinak – tudtuk meg 
Szentandrás polgármesterétől Banka Ferenctől. 

Viller József 

2013.03. 31.  
Szappanos Eszter és  
Viller József Roland  

szülők gyermeke 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak! 

HÍREK  
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