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Kedves Boldogháziak!Kedves Boldogháziak!Kedves Boldogháziak!Kedves Boldogháziak!    
 

Tudom, hogy a falunkban lévı összefogás erejével a változásokkal tarkított új évben is meg 

tudjuk ırizni  értékeinket,  és megtaláljuk a jövıt meghatározó legjobb megoldásokat!  

 

Jászboldogháza Lakosainak és a Boldogházi Hírek minden kedves Olvasójának  

békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! 
Szőcs Lajos 

polgármester 

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

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

 

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Ady Endre 

Karácsonyi rege 
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♦ A Képviselıtestület 2012. december 11-én rendele-

tet alkotott szociális célú tőzifa támogatásról. Az önkor-
mányzat támogatást nyújt elsısorban azon kérelmet be-
nyújtók számára, akik aktív korúak ellátásában, valamint 
lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Feltétele, 
hogy a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 110 %-át (31.350,- Ft-
ot), egyedül élı esetén a 200 %-át (57.000,- Ft-ot), és a 
lakásának főtését fatüzelésre alkalmas tüzelıberende-
zéssel biztosítja. A támogatás biztosítására a pályázaton 
elnyert 13 m3 mennyiség keretében van lehetıség. A ké-
relem benyújtásának határideje: 2013. január 18. A 
kérelem átvehetı a szociális ügyintézınél. A szociális 
célú tőzifa támogatásról a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság dönt. 

 
Változásokat hoz a 2013-as év 

Az önkormányzatok és az iskolák mőködését meghatáro-
zó jogszabályok még 2011 végén módosítva lettek, de 
ezek tartalma nagyrészt 2013. január 1-jén lép életbe. Ez-
által az év vége az átszervezésekkel telik. Az általános 
iskolák mőködtetését a 3000 lakos alatti településeken 
„mindenestül” átveszi az állam. Ez a mi esetünkben is azt 
jelenti, hogy nemcsak a pedagógusok munkáltatója lesz 
2013-tól a járások szintjén felállított tankerület, hanem az 
épületeket is vagyonkezelésbe adjuk. Jászboldogházán 4 
épületrıl van szó, amelynek a tulajdonosa továbbra is az 
önkormányzat marad, de vagyonkezelıje lesz a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: 2 iskolai épü-
let, kazánház, tornacsarnok. Mivel az óvodai ellátás és a 
közétkeztetés marad továbbra is kötelezı önkormányzati 
feladat, így az azokhoz tartozó épületeket továbbra is az 
önkormányzat mőködteti. 
 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 2013. január 1. napjától hatályos 
74.§ (1) bekezdése szerint „az állam gondoskodik - az 
óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelé-
se, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktat-
ható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. 
 
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 
szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekez-
dése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátá-
sában fenntartóként részt vevı szervként, ennek keretében 
az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói 
jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei 
hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 
(továbbiakban: KIK) jelölte ki. 
A Nkt. 76. § (1) bekezdése értelmében a mőködtetı fel-
adata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgá-
ló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzıdés-
ben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendelteté-
sének megfelelı, hatályos köznevelési, tőzvédelmi, mun-
kavédelmi és egészségügyi elıírások szerint üzemeltesse, 
karbantartsa. 
 

A mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közter-
heket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingat-
lan vagyonvédelmérıl, köteles ellátni minden olyan fel-
adatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a 
köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és bizton-
ságosan láthassák el. 
 
Ennek keretében a mőködtetı feladata különösen a közne-
velési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, 
taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, 
átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. 
A mőködtetı feladata mőködtetni, karbantartani a közne-
velési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátá-
sához szükséges technikai berendezéseket, javítani, kar-
bantartani a tulajdonában lévı taneszközöket, beszerezni a 
köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket”. 
Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése mőködtetı feladat-
körébe sorolja a köznevelési intézmény épülete állagának 
megóvását is. 
Az Nkt. 76. § (5) bekezdése értelmében a KIK által fenn-
tartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szol-
gáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó 
vagyonra vonatkozóan a KIK-et 
a) ingyenes vagyonkezelıi jog illeti meg, ha a köznevelési 
intézményt települési önkormányzat nem mőködteti 
(szakképzés), 
b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési 
intézményt települési önkormányzat mőködteti, mindad-
dig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenn-
tartó központ részérıl történı ellátása az adott ingatlanban 
meg nem szőnik. 
 
Számunkra az iskolai átszervezés leginkább fajsúlyos 
tényezıje lesz, hogy a porteleki gyerekek bejárását szol-
gáló Iskolabusz megkapja-e a finanszírozást. A jelenlegi 
hatályos jogszabály szerint nem, ezért Pócs János és 
dr. Szabó Tamás országgyőlési képviselı Urak támogatá-
sával kérelemmel fordulunk az ügyben érintett miniszter-
hez. 
 

A közös önkormányzati hivatal létrehozása 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) a hivatali feladatok tekinteté-
ben megırizte a korábbi szabályozás pozitív elemeit, 
ugyanakkor több fontos változást is tartalmaz. Rendelke-
zései az Alaptörvényben megfogalmazottakhoz igazod-
nak. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
rögzíti, hogy a képviselı-testület törvény keretei között 
meghatározza szervezeti és mőködési rendjét, 33. cik-
kének (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a testület sar-
kalatos törvényben meghatározottak szerint hivatalt 
hozhat létre. E tekintetben nincs tehát újdonság, hiszen a 
szervezetalakítás szabadsága korábban is törvény kere-
tei között illette meg a helyi önkormányzatot (erre az Al-
kotmánybíróság több határozatában is rámutatott), és ga-
ranciális jelentısége van annak, hogy sarkalatos törvény-
ben kell rendelkezni a hivatal létrehozásának lehetıségé-
rıl (ezek szerepelnek az Mötv.-ben). Az új törvény is 
csak keretszabályozást tartalmaz, biztosítva ezzel azt, 
hogy a képviselı-testület a helyi sajátosságok figyelembe 

Polgármesteri tájékoztató 
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vételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, határozhassa 
meg mőködését.  
Itt kell utalni arra, hogy a hivatali feladatok ellátása két 
módon lehetséges: önálló polgármesteri hivatal 
(megyei önkormányzati hivatal, fıpolgármesteri hivatal) 
mőködtetésével, illetve több önkormányzat által létreho-
zott közös önkormányzati hivatal útján (a törvényi ren-
delkezések zöme mindkét hivatali típusra igaz, az összeál-
lítás ezeket is tartalmazza, de külön nevesíti a közös ön-
kormányzati hivatalra vonatkozó sajátosságokat).  

Lényeges változás, hogy azon községek, melyek lakosság-
száma nem éri el a kétezer fıt, közös önkormányzati 
hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló 
polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási szabadságuk 
e tekintetben korlátozott. Az Mötv. rögzíti azt is, hogy a 
kétezer fı lakosságszámot meghaladó település (a város 
is) szintén tartozhat közös hivatalhoz. Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy ez utóbbi körben fıszabályként a település-
nek választási lehetısége van, hogy önálló hivatalt hoz 
létre, vagy közös hivatal keretében más településsel együtt 
gondoskodik a hivatali teendık ellátásáról (a teljes válasz-
tási szabadságot korlátozza a kijelölés, illetve az, hogy az 
Mötv.-ben meghatározott települések nem tagadhatják 
meg a közös hivatal alakítását, e kérdésekre késıbb kité-
rünk).  
A hivatal önkormányzati szervezetrendszerben elfoglalt 
helyét az Mötv. 41.§ (2) bekezdése határozza meg, mely 
szerint a polgármesteri hivatal (a megyei önkormányzati 
hivatal, fıpolgármesteri hivatal), a közös önkormányzati 
hivatal a képviselı-testület szerve. Ennek megfelelıen a 
hivatallal kapcsolatos döntések alapvetıen a képviselı-
testület hatáskörébe tartoznak. A fentebb jelzett törvényi 
keretek között a testület dönt a hivatal létrehozásáról, 
közös önkormányzati hivatal esetén megállapodásba kell 
foglalni a döntést (a megállapodás tartalmára külön kité-
rünk). A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépí-
tését is az érintett képviselı-testületek határozzák meg 
a megállapodásban. A közös hivatal létszámának meg-
határozására külön rendelkezéseket tartalmaz az 
Mötv. E szerint, ha községi önkormányzatok hozzák létre 
a közös hivatalt, annak létszámáról a hivatal létrehozásá-
ról szóló megállapodásban kell rendelkezni a törvényi 
követelményekre figyelemmel. A város által mőködtetett 
közös hivatal esetén is fı szabály a konszenzus, a közös 
döntés. Itt azonban létezik kisegítı szabály, mely szerint 
megállapodás hiányában a városi önkormányzat képvise-
lı-testülete határozza meg a létszámot.  
A hivatal (mind az önálló, mind a közös hivatal) elsıdle-
ges rendeltetése a döntés-elıkészítés, illetve a döntések 
végrehajtásának szervezése. Mindkét funkció kiterjed 
mind az önkormányzati, mind pedig az államigazgatási 
döntésekre, függetlenül attól, hogy azok a képviselı-
testület, a polgármester, vagy a jegyzı hatáskörébe tartoz-
nak. A korábbi szabályozással összhangban a hivatalnak 
továbbra sincs önálló döntési jogköre, ugyanakkor sze-
repe az önkormányzati mőködés szempontjából meghatá-
rozó, az adott önkormányzat tervszerő mőködésének, a 
közszolgáltatások színvonalas biztosításának záloga a 
felkészült, magas szakmai szinten mőködı apparátus. A 
szabályozás új elemeként rögzíti a törvény, hogy a hiva-
tal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködé-
sének összehangolásában is.  
Önkormányzati ügyekben meghatározó, hogy a döntés 
joga fıszabályként a képviselı-testületet illeti (az Mötv. 

rendelkezései alapján a testület által átruházott hatáskö-
rökben a törvényben meghatározott szervek, személyek is 
hozhatnak döntést), így a politikai mérlegelést a testület-
nek kell elvégezni, de a döntés alapját jelentı szakmai 
alternatívák feltárása, a jogi környezet bemutatása az 
apparátus feladata. A tartalmi elıkészítés mellett a testü-
leti, illetve bizottsági ülések technikai elıkészítését is a 
hivatal végzi. Az elfogadott döntések végrehajtásának 
szervezésében is jelentıs szerepe van a hivatalnak.  
A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkor-
mányzat döntéseit készíti elı, ezért az egyes települések 
sajátosságainak figyelembe vétele elengedhetetlen a 
színvonalas munkavégzéshez, hiszen eltérı adottságokat, 
lehetıségeket, prioritásokat kell folyamatosan szem elıtt 
tartani. Ez mindenképpen más szemléletet, illetve némileg 
eltérı munkamódszereket kíván meg a közös hivatali ap-
parátustól.  
A hivatal tevékenysége – hasonlóan a korábbi szabályo-
záshoz – kapcsolódik az államigazgatási döntések elı-
készítéséhez is. A járási hivatalok létrehozásával számos 
államigazgatási ügy járási szintre kerül, de továbbra is 
marad államigazgatási hatáskör a jegyzınél, a polgármes-
ternél, illetve kivételesen a hivatal ügyintézıjénél. Az 
államigazgatási döntések szakmai elıkészítése a hivatal 
másik jelentıs tevékenységi köre, esetenként az ügyinté-
zık (szervezeti egység vezetık) a hatáskör címzettjétıl 
kiadmányozási jogkört is kapnak.  
Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen 
folyamatosan biztosított legyen az ügyintézés kirendelt-
ség létrehozásával, kihelyezett ügyfélfogadással, vagy 
más módon, erre a közös hivatal létrehozására vonatkozó 
megállapodásban feltétlenül ki kell térni.  
A részletek kibontása nélkül, de utalni kell arra, hogy a 
hivatal alaprendeltetésén túlmutatóan igen fontos sze-
repet játszik a képviselı-testület, bizottságok üléseinek 
elıkészítésében, az önkormányzati képviselık munkájá-
hoz szükséges feltételek biztosításában, a lakossággal, a 
civil szervezetekkel való kapcsolattartásban. Esetenként 
feladatkörén kívül is segítséget nyújt az állampolgároknak 
mindennapi problémáik megoldásában (pl. őrlapok kitöl-
tése, tájékoztatás, stb.).  
 

 A közös önkormányzati hivatal alakításának  
törvényi feltételei  

 
a. Lakosságszám (választás éve, illetve elıször 2010. 
január 1.)  
 
Az Mötv. 85. § (1) bekezdése szerint – egyéb feltételek 
mellett – közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 
azok a községi önkormányzatok, melyek lakosságszá-
ma nem haladja meg a kétezer fıt. A kétezer fı lakos-
ságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkor-
mányzati hivatalhoz. A közös önkormányzati hivatal létre-
hozása tehát minden kétezer fı lakosságszámot meg nem 
haladó település számára kötelezı, arról azonban az ön-
kormányzatok – a törvényi keretek között – önállóan dön-
tenek, hogy mely településekkel kívánnak közös hivatalt 
létrehozni. A kétezer fı lakosságszám feletti települések 
fıszabályként önkéntes alapon részt vehetnek közös 
hivatalban. (Megjegyzendı, hogy abban az esetben, ha 
közös önkormányzati hivatal létrehozását szomszédos 
település kezdeményezi, vagy a kormányhivatal kijelölés-
rıl dönt, a kétezer fı feletti településeknek is kötelezı 
lehet a közös hivatal létrehozása. Ennek fıbb szabályaira 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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Szőcs Lajos 
polgármester 

a késıbbiekben kitérünk.) Az Mötv. 146. § (3) bekezdése 
alapján a lakosságszám meghatározásánál a helyi ön-
kormányzati képviselık választásáról szóló törvényben 
meghatározott lakosságszámot és idıpontot kell figye-
lembe venni. A lakosságszámot a személyi adat- és lak-
címnyilvántartás adatai alapján a választás évének elsı 
napja (január 1.) szerinti lakosságszám szerint kell megha-
tározni. A közös önkormányzati hivatal létrehozására vo-
natkozó szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba, így 
elsı alkalommal a legutóbbi általános önkormányzati 
választás évének – 2010. január 1. – lakosságszámát 
kell figyelembe venni.  
b. Járáson belül, határosság  
Az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján a közös önkormány-
zati hivatal létrehozásának egyik jelentıs feltétele, hogy 
valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzat-
nak egy járáson belül kell lennie. A járáson belüli felté-
tel szükséges az egységes közigazgatási rendszer kialakí-
tásához, az önkormányzati és az államigazgatási szervek 
zavartalan együttmőködéséhez. (Megjegyzendı, hogy a 
járáshatárra tekintettel néhány volt körjegyzıség – közös 
önkormányzati hivatalként – nem mőködhet tovább.)  
Közös önkormányzati hivatalt azon települések alakíthat-
nak, amelyeknek közigazgatási területét legfeljebb egy 
település közigazgatási területe választja el egymástól. 
Ezen rendelkezésnek megfelelıen – ha egyébként a továb-
bi feltételek teljesülnek – alakulhatnak olyan közös önkor-
mányzati hivatalok, amelyek földrajzilag „láncszerően” 
főzıdnek egymáshoz oly módon, hogy (ismétlıdıen) két 
település közé esik egy olyan település közigazgatási terü-
lete, amely nem tartozik a közös hivatalhoz. Célszerő fi-
gyelemmel lenni arra, hogy a hivatal, a közszolgáltatások 
a polgárok számára elérhetıek legyenek, továbbá arra is, 
hogy az ügyfélfogadást (kirendeltség, idıszakos ügyfél-
szolgálat, stb.) valamennyi, a hivatalhoz tartozó telepü-
lésen biztosítani kell.  
c. Székhely (község, város)  
Az Mötv. 85. § (4) bekezdése szerint amennyiben a közös 
önkormányzati hivatalt mőködtetı települések egyike 
város, akkor a város a székhely település. Ezt indokolja, 
hogy a városok már rendelkeznek azzal a hivatali struktú-
rával, amely biztosítja a feladatok ellátását, nincs feltétle-
nül szükség új hivatal kialakítására. A városok (többnyire) 
földrajzilag központi helyen fekszenek, így valamennyi 
település lakossága számára könnyen megközelíthetıek. 
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város mő-
ködteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések 
képviselı-testületeinek megállapodásával határozzák meg. 
Megállapodás hiányában a hivatal létszámát a városi ön-
kormányzat képviselı-testülete állapítja meg.  
Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt köz-
ségek hozzák létre, úgy a székhelytelepülést a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok kép-
viselı-testületei határozzák meg. Ebben az esetben is 
célszerő figyelembe venni a település központi szerepét, 
megközelíthetıségét, rendelkezésre álló hivatali szerveze-
tét.  
A hivatal mőködési költségét mindkét esetben az állam – 
az adott évi központi költségvetésrıl szóló törvényben 
meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott felada-
taikkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytele-
pülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített szám-
lájára folyósít. Amennyiben az állam által nyújtott feladat-
finanszírozás nem fedezi a hivatal mőködési költségeit, a 
további felmerülı költségekhez az érintett önkormányzat-

oknak megállapodás alapján, ennek hiányában lakosság-
szám arányában kell hozzájárulniuk.  
d. A közös önkormányzati hivatal alakításának kezde-
ményezése (szomszédos város, kétezer fı lakosságszám 
szám feletti község)  
 
Az Mötv. 85. § (7) bekezdése szerint a város, illetve a 
kétezer fı lakosságszámot meghaladó települési önkor-
mányzat képviselı-testülete nem tagadhatja meg a 
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 
megállapodás megkötését, ha azt vele határos település 
kezdeményezi. A megyei jogú, valamint a járásszék-
hely város a fenti szabályok szerint nem tagadhatja 
meg közös önkormányzati hivatal létrehozását, mivel rá 
mind a két feltétel igaz, egyrészt városi önkormányzat, 
másrészt kétezer fıt meghaladó lakosságszámmal rendel-
kezik. Ez a kötelezettség azonban nemcsak a megyei jogú 
városra, illetve járásszékhely városra vonatkozik. A városi 
önkormányzat nevesítésére arra tekintettel került sor, mi-
vel van olyan város is, melynek lakosságszáma nem ha-
ladja meg a kétezer fıt.  
Az általános törvényi feltételeknek ebben az esetben is 
teljesülnie kell (pl. járáson belüliség, lakosságszám). En-
nek megfelelıen abban az esetben, ha a szomszédos tele-
pülés a közös hivatal létrehozását kéri és a két település 
összlakosságszáma nem éri el a kétezer fıt, úgy kell ke-
resni még legalább egy települést, amely a közös önkor-
mányzati hivatal létrehozásában részt vesz.  
 
Ezen elıírások alapján az elmúlt évben nagyon sok egyez-
tetést folytattunk az érintett önkormányzatokkal, a finan-
szírozást meghatározó költségvetési törvény azonban csak 
a múlt héten került elfogadásra. Ezen jogszabály tartal-
mazza az elismert hivatali létszámot is, tehát a képviselı-
testületek ezen ismeretek nélkül nem tudtak komolyan 
tárgyalni róla.  
 

Adósság-átvállalás 
Jászboldogháza Önkormányzatát is jelentısen érinti a 
kormány azon döntése, miszerint az 5000 fı alatti telepü-
lések adósságállományát teljes egészében átvállalja. Az 
elmúlt évtizedben a feladatok ellátására az önkormányzat-
ok alul-finanszírozása volt a jellemzı, tehát a normatívák 
messze nem fedezték a költségeket. Eljutottunk oda is, 
amikor már az önkormányzat egyéb bevételeibıl (adók) 
sem  volt képes kiegészíteni a kötelezı feladatok ellátásá-
ra kapott normatívákat a szükséges szinten. Ez jelentette a 
mőködési hitel vagy folyószámlahitel felvételét. 
Jászboldogháza is kénytelen volt ilyen megoldással bizto-
sítani a szükséges pénzeszközt a mőködıképességhez. A 
most vizsgált illetve véglegesnek mondható 2012. dec-12-
i állapot szerint közel 17 millió Ft folyószámlahitelünk 
volt, melyet az állam teljes egészében kifizetett. Továbbá 
folyamatban van a fejlesztési hiteleink átvállalása is, mely 
összességében közel 30 millió Ft. Benyújtottunk egy 
Önhiki pályázatot is november hónapban, melynek sikeres 
elbírálása szintén a mőködési nehézségeink orvoslásához 
járulhat hozzá. Ezen intézkedések nagyban elısegítik az 
önkormányzatot abban, hogy a jövı évet is biztonságos 
gazdálkodási körülmények között tudjuk megkezdeni. 
Mint ismeretes, a jövıben nem szabad mőködési hiteleket 
felvenni. Bízunk benne, az önkormányzat finanszírozása 
is eléri azt a szintet, hogy a kötelezı feladatok ellátását 
biztosítani tudjuk az elıírt szinten.  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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    Advent harmadik vasárnapja ködös, borongós idı-
vel érkezett az idén, s délután még az esı is eleredt. 
Ez sem zavarhatta meg azonban a lelkes készülı-
dést, hiszen a Faluvédı és Szépítı Egyesület ez év-
ben már a második alkalommal rendezte meg a kö-
zös Karácsonyváró ünnepséget, melyre talán még a 
tavalyinál is nagyobb számban érkeztek a vendégek, 
érdeklıdık. 
   A falu fıtere ismét ünnepi díszbe öltözött, s kora 
délután a Petıfi utcában elfoglalták helyüket az 
ügyes kező kézmővesek. A borús idıt feledtette szí-
nes áruválasztékuk, saját készítéső egyedi áruik, és a 
sok vásárló, nézelıdı igazi vásári hangulatot terem-
tett. Számos csuhé baba, festett üveg, mézeskalács, 
fafaragás, horgolt karácsonyfadísz és még sok ked-
ves, ötletes ajándéktárgy talált gazdára a délután fo-
lyamán. Közben meglehetısen hívogatóan hatott a 
sülı gesztenye és a kenyérlángos illata is. 
   Késı délutánra a Szent Vendel park mesebeli kert-
té alakult át. A fákon, bokrokon fényfüzérek csillog-
tak, az utakat világító mécsesek szegényezték, s az 
egyre népesebbé váló közönséget az adventi koszo-
rú, és a „mindenki karácsonyfája” várta. Szőcs 
Gergelyné a Faluvédı és Szépítı Egyesület elnöke 
kedves köszöntıje után Szőcs Lajos polgármester 
meggyújtotta az adventi koszorú harmadik gyertyá-
ját. Csergı Ervin plébános úr köszöntıjében az ad-
vent igazi jelentésrıl szólt.  
   Ismét felcsendült Szabó Gyula varázslatos hangján 
Ady Endre Karácsonyi rege címő verse, -  mondhat-
ni közkívánatra -, miközben a kivetítın csodálatos 
téli képek váltották egymást.     Ezután a karácsonyi 
kapu felıl az óvodások érkeztek énekelve, és kedves 
mősoruk után a maguk készítette díszeket a közös 
karácsonyfára helyezzék. Kis kosaraikból pedig saját 
készítéső süteményeket kínáltak a jelenlévıknek. 
    Az iskolások színvonalas mősora ez alkalommal 
is nagy tetszést aratott, ezt követıen pedig a Csillag-
virág felnıtt kórus elıadása nyomán felcsendülı 
karácsonyi daloknak tapsolhatott a közönség, akiket 
a pórtelki citerazenekar kísért. Az utolsó daloknál a 
kórus és a jelenlévık kezében is sorra gyúltak ki a 
gyertyák, s fényükben olykor vidám, olykor pedig 
meghatott arcokat láthattunk. Végül pedig a kivetí-
tın a téli Boldogháza képeibıl készült hangulatos 
összeállításban gyönyörködhettünk.  Az advent han-
gulatát idézı mősor után a forralt bor és a forró tea 
mellett jó hangulatban fogyasztották el a jelenlévık 
a házi készítéső diós és mákos kalácsot,  pogácsát, és 

„A MI KEDVES KIS FALUNK” 
Karácsonyváró ünnepség a Szent Vendel parkban 
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Fotók: Babinyecz J. 

még sokáig elidıztek vidám beszélgetéssel, nézelı-
déssel. 
   Az Egyesület Ady Endre versének egyik sorát 
kölcsönözte, amikor az óvodások és iskolások szá-
mára Az én kedves kis falum címmel rajzpályázatot 
hirdetett. A karácsonyváró ünnepségen került sor a 
legszebb munkák díjazására. Nagy öröm, hogy a 
pályázaton több mint száz gyermek vett részt, s a 
kivetítın bemutatott alkotásaik nyomán kicsit az ı 
szemükkel is láthattuk a kedves kis falut. Az iskola 
aulájában kiállítás készült a legszebb munkákból, 
melyet megtekinthettek az érdeklıdık. Itt került 
bemutatásra Petróczky Lászlóné alkotása is, aki két 
év alatt, 57 ezer öltéssel készítette el azt a csodála-
tos gobelint, amely a Szent Családot ábrázolja, s 
amit az Egyház számára ajánlott fel.   
 
   A rendezvény során nagyon jó érzés volt hallani a 
sok-sok köszönı, elismerı kedves szót, ami annak 
a példás összefogásnak is szólt, amellyel ez az ün-
nep létrejött. Az óvoda és iskola munkatársai kez-
dettıl nagy lelkesedéssel vettek részt az ünnepi mő-
sor összeállításában. Az önkormányzat és  a civil 
szervezetek jelentıs támogatást nyújtottak, s a la-
kosok is szívesen segítettek, az ı adományaik biz-
tosították a vendéglátás alapanyagát: volt aki bort, 
mákot, lisztet, tejet, vagy szaloncukrot adományo-
zott, s a munkából is nagyon sokan kivették részü-
ket, ami által még bensıségesebbé vált az ünnep. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden felaján-
lást és minden önzetlen segítséget, ami az Egyesü-
let számára nagyon fontos jelzést és ösztönzést is 
jelent. 
   Azt reméljük, hogy az idei rendezvény is utat 
talált a jelenlévık szívéhez, s bizonyára magukkal 
vitték ennek a szép napnak a hangulatát, emlékét az 
otthoni ünnepváráshoz.  

 
Papp Izabella 

HÍREK  
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Manapság sok kutatás folyik arra 
nézve, hogy egyes állatfajok bizonyos 
körülmények között mennyire hasonló-
an viselkednek az emberhez, sıt, néha 
intelligenciában felül is múlják az em-
bert. Vannak világnézetek, amely sze-
rint az ember is csak állat, csupán 
agyunk rendkívüli nagysága különböz-
tet meg szemmel láthatóan az állatok-
tól. 

Isten kinyilatkoztatása szerint nem 
is a természethez vagy egymáshoz, 
hanem a Teremtıhöz való viszonyunk-
ban kell keresni azt, ami miatt a termé-
szetnek más rendjébe tartozunk, mint 
az állatok. Semmilyen állatnak soha 
nem volt természetfeletti igénye, és 
egyik sem gyakorol szertartásokat egy 
Magasabbrendő Lény tiszteletére. 

Az ünnepnek szerintem egyik leg-
jobb meghatározása az, hogy egy múlt-
béli eseményt jelenvalóvá teszünk, és a 
körülményekhez képest újra átéljük.Így 
annak a múltbéli eseménynek az üzene-
teibıl újra táplálkozni tudunk, és erı-
sítjük létezésünk gyökereit. 

Ha a karácsonyt hozzuk el a mába, 
Istennek mélységes megalázkodásával, 

önkiüresítésével kellene valamiképp 
találkoznunk. Az a tény, hogy a térben, 
idıben és hatalomban végtelen Isten 
vállalta, hogy emberektıl elutasítható, 
törékeny csecsemı legyen, és emberi 
sorsában a legutolsókkal vállalt szoli-
daritást, annyira megdöbbentı, hogy 
szinte megszólalni se lenne szabad 
karácsony titkának átélésekor. 

Amikor az ısbőnnel az ember saját 
magát kikiáltotta Istennek, megsérült 
bensıséges kapcsolata a Fennvalóval. 
Arra a kérdésre, hogy „kié vagyok?”, 
többé nem adhatta azt a választ, hogy 
„az Istené”. Ki kellett mondania, és 
meg kellett valósítania azt, ami a bőn 
következménye: „egyedül a saját ma-
gamé vagyok, esetleg azoké, akik élete-
met, érdekeimet szolgálják.”  

Ennek a „VAGYOK!” felkiáltásnak 
az állandó kimondása a verseny, amitıl 
liheg a világ, és az a fényáradat, amely 
mindenütt átszövi életünket, különösen 
a karácsonyt. 

Kire is, mire is gondolunk kará-
csonykor? A mieinkre. Tudjuk, hogy 
Jézus születését kell ünnepelni, de nem 
tudunk egyébnek örülni és mást építeni 

karácsonykor, mint emberi kapcsolata-
inkat. 

Úgy érzem, ezektıl a világias rend-
szerektıl kellene szabaddá tenni ma-
gunkat, hogy megízlelhessük Kará-
csony igazi ízét. Ahogyan Isten lemon-
dott az istenségérıl, úgy nekünk arról 
kellene lemondanunk, hogy az emberek 
nagyra értékeljenek minket. Ebben a 
mély lelki szegénységben tudna a szí-
vünk együtt dobbanni a Szent Család-
dal és a jászolban fekvı Jézus Krisztus-
sal. És amikor felismertük, hogy Isten 
milyen mérhetetlenül csodálatos mó-
don ajándékozott meg bennünket az İ 
életével, akkor tudnánk karácsonykor 
jó ajándékokat adni. Nem azért, hogy 
megmutassuk, mennyire tudjuk odaad-
ni saját magunkat, hanem azért, hogy 
továbbadjuk Isten szeretetét, amellyel 
karácsony újraélésében találkoztunk. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden jászboldogházi hívınek, és 
azoknak, akik vágyakoznak találkozni 
Jézus szeretetével, kegyelmekben gaz-
dag, Istentıl megáldott karácsonyi ün-
neplést, és boldog új esztendıt! 

Csergı Ervin plébános 

„Az tetszett, hogy megismertük a Tisza-tó világát, mely cso-
dálatos kincseket rejt magában.”  

(Szırös Boglárka 5.o.) 
„ Poroszlón sokat tanultam  a halakról és a vidrákról, és ez 
arra volt jó, hogy a környezet órára már tudtam.”  

(Nagy Nóra 3.o.) 
„Nekem a nagy akvárium tetszett a legjobban, mert nagy 
mérető halak voltak benne.”  

(Mézes István 6.o.) 
„… Volt még egy térkép a földön, ráálltunk és láttuk porosz-
ló és a Tisza-tó kicsinyített mását….”  

(Muhari Brigitta 6.o.) 
„ Nekem nagyon tetszett a vidraetetés, mert a bácsi mikor a 
vízbe dobta a halat a vidra utána úszott….”  

(Kukléta Réka 4.o) 
„ A tokhal olyan volt, mint egy cápa.”  

(Dékány Imre 7.o.) 
„ A vidraetetés nagyon tetszett és nagyon sokat nevettünk! 

Nagyon szép volt  az egész táj is. A kalandparkban a bará-
tokkal sokat szórakoztunk és nevettünk. Nagyon jó volt.” 

Vámos Márta és Tóth Zsófia 7.o.) 
„Voltak érdekes halak és vidrák és kicsi teknısök és mozi.”  

(Megyeri Zsolt 4.o.) 
„A játszószobában volt egy disco gömb.”  

(Miklós Anna 4.o.) 
  „Nagyon jó volt, amikor a fiúk a lányok ellen mőanyag 
labdával csatáztunk.”  

(Puporka Roland 4.o.) 
„A játszótér nagyon mókás volt”  

(Kövér Zoltán 4.o.) 
„Nagyon tetszett, mert nagyon érdekes állatokat láttam és 
nagyon sokat szórakoztam.”  

(Kobela Lívia 5.o.) 
Köszönjük Ervin atyának a támogatást, hogy a gyermekek-
nek ilyen szép élményben lehetett részük. 

 Kissné Kabács Anna 

Hittanos kirándulás 

Ünnep 

November elején Poroszlón voltunk 43 hittanos diákkal. Európa legnagyobb édesvízi akváriumát néztük meg az Öko cent-
rumban. A kirándulás célja az volt, hogy a gyermekek amellett, hogy rácsodálkozhassanak a teremtett világ rejtett kincseire, 
kikapcsolódhassanak és az önfeledt játékban a baráti kapcsolatok mélyebb értelemet nyerjenek. A centrum kialakítása telje-
sen megfelelt a célunknak, hiszen számos eddig csak esetleg filmeken látott élılényekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, 
valamint játszószoba, játszótér és kalandpark várta ıket. Az idıjárás is kedvezett, hiszen csodálatos, langyos, napfényes va-
sárnappal ajándékozott meg bennünket az Isten. 

De lássuk csak hogyan vélekedtek a gyerekek errıl a napról (A sok élménybıl néhányat kiragadtam, köszönöm a gyerekek-
nek a sok élményleírást): 
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Utolsó alkalommal az elszármazottak találkozójáról számol-
tam be. Ezt követıen több telefont, e-mailt, kaptam köszöne-
tek kifejezéséül. Ezek teszik széppé a munkánkat, és adnak 
biztatást az elkövetkezı munkánkhoz. A rendezvény után a 
kiscsapat összeszedte magát, és elvonult egy négynapos hét-
végére Bogácsra, kipihenni a fáradalmakat. Nagyon jó idı-
ben, kiemelkedı hangulatban töltöttük el a hétvégét. Szep-
tember 30-án megünnepeltük (immár második alkalommal) 
az idısek világnapját. Úgy gondoljuk, hogy ez az ünnep a 
miénk, hisz egyesületünk tagjainak átlag életkora 75 év fö-
lött van. Ezt jövıre is beiktatjuk munkatervünkbe. 
 Októberben ismét eleget tettünk a jánoshidai Nyugdíjas 
Klub meghívásának. Az „İszi bál” alkalmával a helyieken 
túl még négy klub (Alattyán, Jászalsószentgyörgy, 
Jászladány, Jászboldogháza) vett részt, és jó hangulatban 
múlatta az idıt. November hónapban felköszöntöttük a har-
madik csoportos névnaposainkat. A fehér asztal, a finom 

vacsora és a nyugdíjas zenekar által nyújtott mulatós zene 
igen magasra emelte a hangulatot.  
December elsejével elkezdıdött az advent, a várakozás ideje. 
Nyugdíjas tagjaink ez idı alatt ráhangolódnak az ünnepre, a 
karácsonyvárásra. Egyesületünk is megtartja a szokásos 
gyertyagyújtási ünnepségét. Erre december 15-én került sor, 
melyre nagy-nagy szeretettel készültünk, hogy minél bensı-
ségesebb, és meghittebb ünnepséggel kedveskedhessünk 
tagjainknak. 
A karácsonyt és az év utolsó napjait tagjaink saját családja, 
szerettei körében tölti.  
Mindenkinek meghitt várakozást, áldott karácsonyt és bol-
dog, békés új évet kívánok.  
Az egyesület vezetısége nevében:     

Orczi Imréné  
egyesületi titkár 

CIVIL SZERVEZETEK 

Jászboldogháza temetıjében 2008 óta 
áll két szépen faragott kopjafa. Elıtte 
tábla mutatja, kiknek emlékére állítód-
tak. Mellettük levı vázákban mindig 
van virág. Mécses maradványok jelzik, 
hogy többen is megállnak itt pár percre 
emlékezni. 
Immár 5. alkalommal jöttünk össze 
Mindenszentekkor, hogy együtt emlé-
kezzünk Boldogházától távol nyugvó 
ismerıseinkre, rokonainkra, barátaink-
ra, elhunyt tanítóinkra. 
Emlékezni többféleképpen lehet, van 
mikor magunkban, csendben, fájdalom-
mal vagy megbékéléssel, Mindenszen-
tekkor vagy csak mikor eszünkbe jut. 
Rövidebb vagy hosszabb idıre magunk 
mellé érezzük, akit elvesztettünk, aki 
már nincs köztünk. 
Mi itt közösen emlékeztünk a magunk 
választotta módon. Minden évben elı-
vesszük az Emlékezések könyvét. Ezek 
az albumok győjtik halottaink életének 
rövid mozzanatait. A lapok majd meg-
telnek, de remélem, még sokáig meg-
maradnak és sokakat emlékeztetni fog-
nak. Jelenleg 33 életrajzot tartalmaz-
nak. A régi bejegyzéseket rövidítetten, 
a nyolc  új bejegyzést teljes terjedelmé-
ben felolvasták Nagy Szilvia Budapes-
ten  és  Tóthné Nyitrai Zsuzsanna 
Gyöngyösön élı elszármazott baráta-

ink. A harmadik könyv, melyet csak az 
interneten olvashatunk, a megpihenni 
hazatérteknek állít emléket. 
Arra biztatok mindenkit, hogy küldjön 
adatokat távolban elhunyt ismerıseirıl, 
szeretteirıl. Úgy hiszem, ezek a doku-
mentumok tovább ırizhetik az ısök 
emlékét, maradandóbbak lehetnek, és 
több megırzendı értékkel bírhatnak a 
márványtábláknál is. Az összeállított 
albumokat egyszer majd könyv formá-
jában is szeretnénk elkészíteni, hogy 
több hozzátartozóhoz is eljuthasson. 

Közösen koszorúztunk és gyújtottunk 
mécsest a tavaly felújított ismeretlen 
katona sírnál is. 
Köszönöm mindazoknak, akik a rossz 
idı ellenére is eljöttek. Köszönöm Er-
vin atya kedves támogatását, a közös 
imát és együttérzést. Bízom benne, 
hogy jövıre jobb idıben még több 
helyben lakó és hazalátogató eljön a 
közös emlékezésre.  

Veliczkyné Koncsik Ilona 

BOLDOGBT Egyesület 

Mindenszenteki megemlékezés 

Nyugdíjasok „életébıl” 

BOLDOGBT Egyesület 

Kedves  falunk minden lakójának békés,  szép ünnepeket, 

jó egészséget és szeretetben, megértésben, eredményekben gazdag új esztendőt kíván a 

Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága 
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Két pályázatot nyújtott be a tőzoltó 
egyesület a 2011. év végén a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetén belüli támogatásra. Egyik 
pályázatban négy öltözet speciális tőz-
oltó bevetési ruha, valamint egy darab 
benzinmotoros vízszivattyú vásárlását 
jelöltük meg célként, közel egymillió 
forint értékben. A másik pályázatban  
pedig egy darab mini kotrógép vásárlá-
sára nyújtottunk be igényt kilencmillió 
forint értékben. 
Mindkét pályázat eredményesen került 
ki a bírálatból, lehetıséget kaptunk az 
eszközök megvásárlására. 
A vásárlás lebonyolítása nem kis fel-
adat elé állította az egyesületet, ugyan-
i s  e z e k  a  pá l yá z a t ok  u t ó -

finanszírozásúak, ami azt jelenti, hogy 
az elnyert támogatást a megjelölt cél 
végrehajtása után kapjuk meg, magya-
rul meg kell vásárolni az eszközt majd 
utána lehet igényelni a pénzt. 
Szerencsére az önkormányzat anyagi 
segítséget nyújtott, meghitelezte szá-
munkra a támogatás összegét, így a 
szivattyút és a tőzoltó ruhákat már meg 
is vásároltuk. Négy öltözet TEXPORT 
márkájú, osztrák gyártmányú bevetési 
ruha, és egy szennyezett víz átemelésé-
re is alkalmas benzines szivattyú áll az 
önkéntes tőzoltók rendelkezésére. A 
kotrógép beszerzése pedig még hátra 
van, itt is a pénz elıteremtése a legrá-
zósabb feladat. 
 

Tőzoltó Egyesület 

2012. év komoly változásokat hozott életünkben. Új pol-
gárır törvény született. Ezzel a döntéssel új alapokra került a 
polgárırségek mőködése. „Vége a polgárırség romantikus 
korszakának.” Minden leszabályozásra került, jelentési je-
lentkezési, beszámolási kötelezettségekkel. 

A napi munka nagyobb fegyelmezettséget követel. A 
megfelelés érdekében polgárır alapismereti képzést tartot-
tunk. A résztvevık vizsgát is tettek, megfelelve ezzel az 
OPSZ elvárásának.  

Év közben folyamatosan láttunk el szolgálatot települé-
sünk biztonsága érdekében. Minden tanítási napon vigyáz-
tunk gyermekeink biztonságára. Posztos polgárır szolgálatot 
láttunk el a település központjában 07.00 és 11.00 óra között. 
24 órás telefonos (06/70/319-10-81) ügyeletet tartottunk 
minden nap. Közös szolgálatot láttunk el a rendırséggel. 
(Törvényi elvárás.) Minden települési rendezvény biztosítá-
sában részt vettünk. (bálok, rally, motoros találkozó, hagyo-
mányok hétvégéje, civil nap, karácsonyváró ünnepség, stb.) 
Segítettünk a Jászság területén különbözı polgárır rendezvé-
nyek biztosításában. 

Külön kiemelném a szolgálat szervezés és ellátás területén 
szolgálatvezetıinket, akik kiemelkedı teljesítményt nyújtot-
tak a 2012. évben.  

A napi tevékenységünk mellett gondoltunk a jövıre is, 
sikerült jelentıs fejlesztést végrehajtani. LEADER „kis érté-
kő” pályázaton nyertünk 3 db robogót, melyeket szolgálatve-
zetıink kezelésére bíztunk. Szándékunk szerint üzemanyag 
költséget tudunk megtakarítani, többen több irányban tudunk 
szolgálatot ellátni, hatékonyabbak leszünk. 

A „nagy értékő” pályázaton is nyertünk, sikerült 6 db ka-
merával bıvíteni a közterületi térfigyelı rendszert. A szolgá-
lati gépkocsiba is beszereztünk 4 db kamerát, mellyel min-
den mozgást rögzíteni tudunk. Hıkamerát is vásároltunk, 
melyet az éjszakai szolgálat során tudunk hasznosítani. A 
beszerzett technikai eszközök csúcstechnológiát képviselnek.  

Köszönet illeti az önkormányzatot a pályázatokhoz nyúj-
tott segítségért. Az eredményesen elkészített pályázatok pe-
dig pályázatírónk szakértelmét dicsérik. A megvalósítást 
végzı Obsitos KFC a kifogástalan minıség mellé, anyagilag 
is segítette e projektet.  

Az eltelt idıszak igazolta a polgárırök szakszerő munká-
ját és a technikai fejlesztés szükségszerőségét. Területünkön 
látványosan 50%-al csökkent a törvénysértések száma. 

Az elért eredményekhez jelentıs mértékben hozzájárult 
körzeti megbízottunkkal történt együttmőködés is. A jogsza-
bályi elıírásoknak megfelelıen új alapszabályt kellett készí-
teni, melyet november 25-én a közgyőlés elfogadott. Az 
alapszabályt Koczáné dr. Fehérváry Mária készítette el szá-
munkra. Köszönet érte. Az alapszabályt a cégbíróságra to-
vábbítottuk, elfogadás végett.  

Az év vége is mozgalmasnak ígérkezik számunkra. Szil-
veszteri bált szervezünk a mővelıdési házban, melyre min-
den érdeklıdıt szeretettel várunk.  

Köszönet illeti az év folyamán az önkéntes munkát végzı 
polgárıröket, hiszen a technika az ı munkájuk nélkül nem 
sokat érne. Továbbra is várjuk a lakosok segítségét, együtt-
mőködését, hogy tartalmat kapjon jelmondatunk: EGYÜTT 
EGYMÁSÉRT.  

 
Az alábbi székely vers idézetével szeretném  

jókívánságaimat kifejezni: 
 

„Ismét egy esztendı hanyatlik a sírba, 
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. 
Sokan biz örömest búcsúznak el tıle, 

Azt várják, hogy különb lesz a követıje. 
 

Itt állok magam is, azt óhajtom itten, 
Jobb idıket érjünk, mint az elmúlt évben. 

A mezıkön áldást, a hazában békét, 
Az emberek szívében boldog egyetértést. 

 
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,  

Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendıt nékünk!” 
 

Joó-Kovács Balázs  
 elnök  

Változások a polgárırség életében 

Az új bevetési ruha 
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2012. november 23-án ünnepel-
te a Jászberényi Városvédı és 
Szépítı Egyesület alapításá-
nak 25. évfordulóját. Ez alka-
lommal az egyesület gazdag 
programmal színesített ünnepi 
közgyőlést rendezett, melyen 
beszámoltak a mögöttük álló 
sok- sok év sikereirıl, munká-
járól, ami példaértékő bárme-
lyik faluszépítı és városszépítı 
egyesület számára. Az ünnep-
ségre Jászberényben a Déry-
né Rendezvényház dísztermé-
ben került sor. A házigazdák: 
Bolla János elnök, jelenle-
gi jászkapitány, aki 22 éve ve-
zeti az egyesületet, és 

Hortiné dr. Bathó Edit titkár, a Jász Múzeum igazgatója 
a családias hangulatú, színvonalas mősor mellett finom va-
csorával is kedveskedtek a meghívott vendégeknek, és min-

dent megtettek, hogy emlékeze-
tessé váljon az est. A boldoghá-
zi faluszépítık egy jász motívu-
mokkal díszített égetett tortát – 
Juhászné Terike alkotását - és 
egy CD-t vittek ajándékba. A 
CD azt a sok-sok fotót tartal-
mazta, amely tavaly nyáron 
készült Jászboldogházán, ami-
kor a jászberényi Városvédı és 
Szépítı Egyesület ifjú tagjait, 
táborozó gyerekeket láttuk ven-
dégül településünkön.  
Megtiszteltetés számunkra, 
hogy részt vehettünk ezen a 
szép ünnepen, és további sike-
reket kívánunk a jászberényi 
városvédıknek céljaik elérésé-
hez. 

 
Szőcs Gergelyné 

A JÁSZBERÉNYI  VÁROSVÉDİK  25 ÉVE 

Szőcs Gergelyné köszöntıje  Bolla János elnöki  
beszámolója 

 A helyi Takarékszövetkezetet kerestük meg problémánkkal, 
az általuk nyújtott ún. támogatást megelılegezı hitelt szeret-
nénk igénybe venni. Jelenleg az ı döntésükre várunk, az 
elnyert támogatási lehetıséget nem szeretnénk elszalasztani.  
A település adott esetben nagy hasznát tudná venni a kis 
kotrógépnek, pl. belvízcsatornák tisztítása, árokásás, stb. A 
gép néhány jellemzıje: gumihevederes futómő, 18 lóerıs 
diesel motor, zárt főthetı vezetıfülke, 360° körbefordulás, 
kotrási mélység kb. 2,1 méter, önsúly 1,7 t.  
A katasztrófavédelmi igazgatóság által meghirdetett eszköz 
pályázaton, tőzoltó munkával kapcsolatos anyagokat nyer-

tünk, amelyeknek az átadása december 18-án lesz Jászbe-
rényben . 
 
Az év végi ünnepek közeledtével a Tűzoltó 
Egyesület nevében  békés, boldog karácsonyt 
és eredményekben gazdag új esztendőt kívá-
nok az újság olvasóinak. 
 

Szőcs Gergely 
Tőzoltó Egyesület elnöke 

1930-ban születtem Boldogházán, édesapám 
Horváth Sándor és édesanyám Kurdi Julianna 
tíz kicsi gyermek eltartásának, nevelésének ter-
hét viselték, bérlı tanyásként próbálták megél-
hetésünket biztosítani, kevés sikerrel. Nekem és 
testvéreimnek a napi betevıért kiskorunktól 
cselédként kellett szolgálni, nem sok szép emlé-
kem maradt a megaláztatással, éhezéssel telt 
gyermekkoromról. Iskolába csak hébe-hóba 
járhattunk, hiszen a kirótt munkát el kellett vé-
gezni. Ruhánk, cipınk, taneszközünk nem volt, 
tanulásra nem volt mód és lehetıség. Szorgalmas szüleim-
mel, testvéreimmel hiába dolgoztunk éjt nappallá téve, 
nincstelenként nem sok reményünk volt kitörni a mélysze-
génységbıl, és nyomorunkat még tetézte a könyörtelen há-
ború. 
1947-ben a jobb élet reményében telepesként érkezett csalá-
dunk a Fejér megyei Hantos községbe, ahol a kapott földön 
gazdálkodtunk. 1950 és 1953 között katonaéveimet töltöt-
tem. 1953-ban megnısültem, rá egy évre megszületett a fi-
am, három év múlva a lányom. Sokat dolgoztunk a felesé-

gemmel, soha nem féltünk a kemény munkától. 
Amikor a gyerekek középiskolába kerültek, be-
költöztünk Székesfehérvárra,  itt gépkocsivezetı-
ként tudtam elhelyezkedni, ahol hosszú éveken át 
dolgoztam, errıl a munkahelyemrıl  jöttem nyug-
díjba. 
Nyugdíjas éveimet már sajnos egyedül töltöm,  
feleségem négy éve meghalt. Gyermekeim, uno-
káim, dédunokáim vesznek körbe, nyugodtan 
telnek napjaim. A föld és az állatok szeretete 
megmaradt, erımhöz mérten dolgozom kedves 
kertemben, mővelem a szılıt, gondozom a gyü-
mölcsöst. 

Örömmel csatlakoztam testvérem invitálására a 
Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságához, 
hiszen éveim múlásával nem halványodnak emlékeim, gyö-
kereimhez egyre erısebben ragaszkodom, és várom a talál-
kozásokat, amikor a beszélgetések során megelevenedik a 
múlt, és egyre jobban érzem a vonzást, amely mindig szülı-
földemhez húz, és mindörökre odaköt. 

 
Horváth József 

BOLDOGBT Egyesület tagja 

Portrék a civil szervezetekbıl 

BOLDOGBT EGYESÜLET   

Horváth József 
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l. A nyár folyamán ismét muskátli díszítette Jászboldogháza 
fıutcáját. A faluszépítık nevelték és ültették be a cserepek-
be a virágot. Talán nem mindenki tudja, hogy a villanyosz-
lopokon lévı virágtartókat Eszes József központi főtésszere-
lı készítette sok évvel ezelıtt, társadalmi munkában, sza-
badidejének ráfordításával. Míg élt, fontos volt számára, 
hogy a faluért tehetett.  
  
2. A falu öt különbözı pontján kihelyezett szoborfülkék 
mind ilyen szép környezetben vannak. Ez is azt jelzi, hogy a 
lakosok elfogadták, gondozzák a szobrok környékét, ame-
lyek nyugalmat sugároznak, és jó érzéssel töltik el az em-
bert. Szıllısi János burkoló és János fia munkáját dicséri a 
szoborfülkék terméskılappal történt kirakása, melyet társa-
dalmi munkában végeztek, köszönet érte.  
Kordács Sándor üveges ingyen üvegezte be a szoborfülké-
ket, az üveget is İ ajánlotta fel, köszönjük munkáját. 
 
3. A községben lévı 30 fából készült utcatáblát, néhány 
évvel ezelıtt Tamási Zoltán és Tógyer Gyula festık, nyugdí-
jasként, társadalmi munkában csiszolták és festették le. Ön-
zetlen, segítı munkájukat ezúton köszönjük meg, és jó 
egészséget kívánunk nekik.  
Az idén ismét át lettek festve az utcatáblák. Egyesületünk az 
Önkormányzattal közösen vásárolt festéket, a munkát köz-
munkások végezték, a ládákban díszítı muskátlit egyesüle-
tünk vásárolta és ültette el. 
Ifj. Tamási Zoltán (festı) írta át az utcatáblák betőit fehérre. 
Egyesületünk köszönettel tartozik neki is, hiszen sokszor 
kértünk tıle segítséget, és sokszor kikértük a véleményét 
festéssel kapcsolatban. Munkáját, segítségnyújtását köszön-
jük. 
  
4. Az idén a lakosság nagy örömére,  településünk sok utcá-
jában lett felújítva a járda.  
Tamási Zoltán (lakatos) szervezésével a közmunkások vé-
gezték a munkát. Zoltán is sokszor volt segítségünkre az év 
folyamán. Munkájával és a közmunka programmal kéré-
sünkre megvalósult (többek között, mindenki megelégedésé-
re) községünk Mővelıdési Háza és a Gyógyszertár közti 
régi mozihoz való bejáró lebetonozása, a Fajtakísérleti állo-
másnál lévı ”régi iskola” emlékhely környezetében lévı 
járdák kijavítása, vagy a Szolgáltatóház elıtti parkos terület 
járólapjainak lerakása. A környezet felújítását, parkosítását, 
egyesületünk a szolgáltatóház építésének 45. évfordulója 
alkalmából tőzte ki célul.(1966) 
 
5. A községünkön áthaladó szalagkorlát is kérésünkre, a 
közmunkások jóvoltából szépült meg. 
 
6. Nyáron egyesületünk lelkes tagjai befestették a Rózsa 
utcai fakorlátot és a Kossuth utcában az iskolabusz váró 
korlátját. 
 
7. Átfestettünk több padot a községben, (kísérleti, fıutca, 
gyár, piac) emellett nagy öröm, hogy az Önkormányzat a 
közterületekre újabb kerékpártartókat helyezett ki (óvoda 
elé, piac stb), ami komfortosabbá teszi a települést.   

A Faluszépítık képes hírei 
(visszatekintés 2012-re) 

CIVIL SZERVEZETEK 
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8. A nyár folyamán útbaigazító táblák kerültek kihelyezés-
re, melyek amellett, hogy segítenek a községünkbe érke-
zıknek az eligazodásban szépek, díszítenek is. A táblákat 
(COOP ABC elıtt és a kísérletinél) Szıllısi Béla asztalos-
sal készíttettük. Útbaigazító tábla került még a „csarnok 
kanyarba” is, a strandhoz vezetı útra, új tájékoztató felület-
tel.  
Az Aranykalász Termelı és Szolgáltató szövetkezet vállalta 
a tájékoztató táblák kifizetését, a támogatást köszönjük. 
 
9. Felújítottuk az orvosi rendelı melletti hirdetı táblát. Hir-
detési felületet tettünk községünk minden buszmegállójába. 
Köszönjük a lakosságnak, hogy nem a buszvárók falára 
és a kukákra tőzik fel hirdetéseiket. 
 
10. Az idén kétszer szépítettük meg a vasútállomás környé-
két. Tavasszal részt vettünk a Fogadj örökbe egy állomást 
programban. Virágosítottunk, meszeltünk, festettünk, tere-
pet rendeztünk, szemetet szedtünk. İsszel falevelet gereb-
lyéztünk, a virágtartókat igazítottuk meg, árvácskát ültet-
tünk nem csak a vasúthoz, hanem a gyógyszertári parkba és 
a Polgármesteri hivatal elé is. 
 
  Mindezek a megvalósult dolgok, jól példázzák azt, hogy 
milyen sok önzetlen, segítıkész, a faluért tenni akaró és 
tudó ember, támogató van községünkben. Ez példamutató, s 
hiszem, hogy arra ösztönzi a lakosságot, hogy megbecsül-
jék a teremtett értékeket, a kétkezi munkát, a felajánlásokat, 
amit nyújt a segíteni bíró és akaró ember a településünk 
fejlıdése, élhetıbbé, otthonosabbá, barátságosabbá tétele 
érdekében.  
Öröm látni ezt az egyre szépülı kis falut. 
 
Köszönjük Gaál Ferenc mezıgazdasági vállalkozó és 
Menyhárt Károly TSZ elnök támogatását, akik évek óta 
nagyobb összeg felajánlásával és egyéb gépi erıvel segítik 
az egyesület munkáját, ezzel is segítve a falu fejlıdését. 
Köszönjük, jó egészséget kívánunk nekik. 
Köszönjük az Önkormányzatnak, Szőcs Lajos polgármester 
úrnak, hogy (anyagi és fizikai támogatással és közös meg-
egyezés alapján) megvalósíthattuk ötleteinket, és céljaink 
megvalósításával megajándékozhattuk községünk lakóit (pl. 
augusztus 20-i tájházi ünnepség, gyógyszertári park, szol-
gáltatóház parkja, karácsonyváró ünnepség stb). Végül de 
nem utolsósorban köszönöm egyesületi tagtársaim lelkes 
kitartását, barátságát. 
 

Az év legcsodálatosabb ünnepéhez közeledve békés boldog karácsonyt kívánok támoga-
tóinknak, segítıinknek, minden kedves Boldogházi lakosnak és a Boldogházáról elszár-

mazott barátainknak. Szerencsés új évet és jó egészséget kívánok mindenkinek. 
 

A Faluvédı és Szépítı Egyesület nevében  
 

Szőcs Gergelyné elnök 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Összeszokott csapat vagytok. Hárman már régóta dol-
goztok együtt. 
Sósné Baráth Erika, az óvoda vezetıje 
Én 1984-ben kezdtem dolgozni délelıttös óvónıként. Ildikó 
és Ráczné Marika, akkor még GYES-en voltak. Fazekasné 
Erzsike néni és Kissné Marika, valamint Róza és Papp Éva 
dolgoztak abban az idıben együtt. Nekem képesítés nélküli 
délutános kolléganıim voltak másfél évig. Miután Ildikó 
visszajött, néhány hónapot dolgoztunk együtt, de azután ı is 
délelıttösként folytatta a munkát.  
A régi csapatból már csak hárman maradtunk, ismerjük egy-
mást és tudjuk, hogy kinek mi az erıssége. Baranyiné And-
rea most ısszel csatlakozott hozzánk, a gyerekek is és mi is 
megszerettük, lelkes, szorgalmas, kreatív. A dajka nénik 
közül néhány évig Valikával, majd Ica nénivel és 2005 szep-
temberétıl Zsuzsával dolgozunk együtt. Nagyon összeszok-
tunk, maximálisan segíti munkámat, mindig számíthatok rá! 
Zsófi, a Vuk csoport dajka nénije 2006 óta, vidámságával 
sokszor megnevettet bennünket, és ez nagyon jó! 
Rácz Béláné 
1981 óta dolgozom az óvodában, de a fıiskola elıtt már ké-
pesítés nélküli óvónıként is dolgoztam. Közvetlen kollégáim 
voltak Fazekasné Erzsike, Rozika óvó néni, Kiss Zoltánné, 
dr. Kissné Fazekas Ildikó, akivel már elég régóta nevelgetjük 
a gyerekeket. Dajka nénim kezdetben Kisádám Józsefné 
Macuska volt, majd Szıllısiné Zsuzsa, jelenleg pedig Zsófi 
az, aki segíti munkámat. 
Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
Ráczné Marikával évek óta egy csoportban dolgozunk. Is-
merkedésünk egészen ifjú korunkban kezdıdött. Sokat buliz-
tunk együtt, most pedig váltótársak vagyunk a VUK csoport-
ban. 1976 óta dolgozom itt Jászboldogházán. Gyes elıtt Ro-
zikával dolgoztam együtt, ı volt a dajka néni a csoportban, 
gyes után pár hónapig Erika délutános óvónıje voltam. So-
káig Valika volt a dajkám, és miután ı nyugdíjba ment, Zsó-
fi került a helyére. 
Pócz Imréné Zsófi 
2006 májusában kerültem az óvodába Varga Józsefné Valika 
néni helyére a VUK csoportba mint dadus. Izgalommal telve 
érkeztem az új munkahelyre, ahol kedvesen és szívesen fo-
gadtak munkatársaim. Bevallom ıszintén, kissé meglepıd-
tem azon, mikor megláttam azt a sok kicsit, akik arra vártak, 
hogy segítsem ıket. Figyeltem munkatársaimat, akik egy-
szerre több gyermeket is segítettek az öltözésben, hogy mi-
lyen rutinosan végzik munkájukat. Pár nap elteltével kezd-
tem én is felvenni a tempót. Sokat köszönhetek az óvónık-
nek és Zsuzsának, hogy segítettek a beilleszkedésbe. Nagyon 
örülök annak, hogy ide kerülhettem, ıszinte baráti és családi-
as légkör vesz körül. Szeretek itt dolgozni, szeretem és úgy 
érzem, megértem magam a kolléganıimmel. Mióta itt va-
gyok, két csoport elballagott. Láttam, hogyan kerülnek be az 
óvodába, és mennyit fejlıdnek és változnak, mire iskolások 
lesznek. Nagyon a szívemhez nınek, és nehéz ıket elenged-
ni. 
 
 

Szıllısi Béláné 
1995 óta dolgozom mint dajka. Macuskát helyettesítettem. 
Rácz Bélánéval és Kiss Zoltánné óvónıkkel dolgoztam egy 
csoportban. Véglegesítve 2005-tıl Baranyi Béláné dajka 
néni nyugdíjazása óta dolgozom, Sósné Baráth Erika és 
Szádvári Istvánné óvónıkkel. Én úgy érzem, jól összeszok-
tunk, ismerjük egymás gondolatát, munkáját, elvárásait, így 
nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Szeptember óta Róza 
helyett Baranyi Béláné Pócz Andrea óvó néni lett az új mun-
katársam. Vele is nagyon szeretek dolgozni. 
Baranyi Béláné Andrea 
2012 szeptemberétıl dolgozom a jászboldogházi óvodában, 
mint óvónı. Munkatársaim szeretettel fogadtak, és úgy gon-
dolom, sikerült beilleszkednem ebbe a családias közösségbe. 
Minden nap nagy örömmel jövök a gyerekekhez, hiszen gye-
rekekkel foglalkozni a legcsodálatosabb dolog. 

A változások hogyan érintették az óvoda életét? 
Sósné Baráth Erika 
Az elsı változás 1994-ben Fazekasné Erzsike néni nyugdíjba 
vonulásakor történt. Nem vettek fel helyette senkit. Emiatt 
mindig a nagycsoportos óvónı egyedül, a dajka néni segítsé-
gével vitte a csoportot. Ez nem volt könnyő idıszak, nagyon 
sok plusz munkát jelentett mindannyiunknak. Sajnos, a gyer-
meklétszám csökkenésével a csoportok létszámát is leépítet-
ték. Így 2005-tıl két vegyes életkorú csoportban dolgozunk. 
Ezt nagyon nehéz volt elfogadni a szülıknek és nekünk is 
egyaránt, hiszen minden korosztály más-más foglalkozást 
igényel. Ma már nem jelent gondot a vegyes csoport, jól 
kialakult módszerekkel dolgozunk. 2007-ben intézménytár-
sulásra került sor Jászalsószentgyörgy, majd Tápiógyörgye 
óvodáival, iskoláival. Most ismét újabb változás elıtt állunk. 
Mindezek mellett mégis maximálisan arra törekszünk, hogy 
a gyermekek ebbıl ne érzékeljenek semmit. Minél boldo-
gabb, élményekben gazdag óvodás mindennapokban legyen 
részük, és mindezt esztétikus környezetben, szeretı felnıttek 
között tölthessék.  
Rácz Béláné 
1994-ben az elsı változást jobban megéreztem, hiszen akkor 
ment nyugdíjba Fazekasné Erzsike. Egyedül vittem a nagy-
csoportot, és akkor még a csoportlétszám is nagyobb volt. 
Több feladat hárult rám, de a dajka néni (Zsuzsa) segítségé-
vel sikeresen elballagtattuk a gyerekeket.  
Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
A társulási változásokat én és a csoportom zökkenımentesen 
élte meg, számomra nem volt érezhetıen radikális változás. 
Munkánkat ugyanúgy folytathattuk tovább, mint annak elıt-
te. Munkaerı létszámban sem történt leépítés, hisz a két cso-
portban szinte 100% a feltöltöttség jelen pillanatban. Hogy 
mit hoz a jövı? – azt még nem tudjuk, hogy 1-2 év múlva 
hogy alakul a gyereklétszám.  
Szıllısi Béláné 
Az átszervezések, változások nem szabad, hogy megérzıdje-
nek, ugyanúgy végezzük a dolgunkat. Egyik program vagy 
rendezvény a másik után követi egymást, nagy gondot fordí-
tunk a megszervezésekre. 

AZ ÓVODA  
Lapunkban 2012-ben ünnepi sorozatban találkozhattak olvasóink az 50 éves óvoda történetével, mindennapjaival. 
Természetesen valamikori óvodások, ma már szülık, nagyszülık visszaemlékezéseit is olvashatták. 
Karácsonyi ünnepi számunkban most azokkal a dolgozókkal beszélgetünk, akik ma alakítják, szervezik az óvoda éle-
tét, óvodásaink mindennapjait. Beszélgetı partnereim: Sósné Baráth Erika vezetı óvónı, Rácz  Béláné, dr. Kissné 
Fazekas Ildikó és Baranyi Béláné óvónık, valamint Szıllısi Béláné és Pócz Imréné daduskák. 

50 
éves 



 15 
Boldogházi Hírek 2012. DECEMBER ÓVODAI HÍREK 

Minden évben nagyon gazdag az óvodai programotok. 
Ennyire kreatívak vagytok? 
Sósné Baráth Erika 
Büszkék vagyunk óvodánkra, hiszen nagyon szépen beren-
dezett, jól felszerelt, esztétikus, a gyermekek mozgásigényét 
kielégítı, családias hangulatú. Igyekszünk minél változato-
sabb programot kitalálni, a jól bevált, hagyománnyá vált 
ünnepségek megtartása mellett újakat szervezni, mint pl.: a 
Mihály napi vásáros és a „Tök jó nap”. Minden évben elvisz-
szük a gyerekeket színházba, könyvtárba, kirándulásokra. 
Szeretnénk elıtérbe helyezni a népi hagyományok, jeles na-
pok ápolását, valamint a környezettudatos, egészséges élet-
módra nevelést.  
Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
Kreativitásunk kifogyhatatlan. Ha bármelyikünk felvet egy 
témát, a másik, harmadik hozzátesz az ötletébıl, majd ezt 
csiszolgatjuk, átbeszéljük, és így csakis jó, ötletes elgondolá-
sok pattannak ki a fejünkbıl. A faluban a programok egy 
részét a gyermekmősorok adják, az óvoda és az iskola. Egy 
jól megszervezett program után, mindannyian újult erıvel, 
lelkesedéssel, feltöltıdve vetjük bele magunkat a következı 
feladatba. Egy-egy sikeres rendezvénytıl (ballagás, anyák 
napja, falunap, gyereknap, családi nap stb.) új erıt merítünk, 
és szárnyakat kapunk, a visszajelzések is olyanok, hogy 
megerısítenek minket abban, hogy érdemes ezt felvállalni, 
és tenni a dolgunkat a legjobb tudásunk szerint. 
Rácz Béláné 
Ahhoz, hogy a gyerekek minél több élményhez jussanak, 
igyekszünk gazdag programokat szervezni nekik nemcsak az 
óvodán kívül, hanem itt az óvodában csoporton belül is. A 
foglalkozásokat is próbáljuk minél változatosabban, meg-
szervezni, több irányból megközelítve egy-egy témakört.    

A szülık állandó részesei az óvoda életének. Programo-
kat szerveznek, meghívják a kertjükbe a csoportokat, ha 
kell, díszítenek, vagy éppen süteményt sütnek.  
Sósné Baráth Erika 
A szülıkkel való jó kapcsolat egyik legfontosabb alappillére 
óvodai nevelésünknek. Elmondhatjuk, hogy mindig számít-
hatunk rájuk. Lelkesek, segítıkészek, és egyre inkább azt 
tapasztaljuk, hogy szívesen jönnek rendezvényeinkre, együtt 
az egész család, sokszor a nagyszülık is. Az SzMK tagjai 
közé olyan emberek választódnak, akiket a szülık bizalom-
mal fogadnak, és akik lelkiismeretesen végzik munkájukat. 
Célunk egy a szülıkkel: az, hogy a gyermekeinknek minél 
változatosabb, élményekben gazdag programokat szervez-
zünk. Nagyon jól beváltak azok az élményszerzı séták, ami-
ket egy-egy kisgyermek meghívására teszünk. Mindig akad 
valami látnivaló, ami érdekesnek bizonyul, és mellette kö-
zösségformáló erıvel is bír. 
Rácz Béláné 
A szülıkre mindig lehet számítani, ott vannak és akkor, ami-
kor éppen szükség van rájuk. Örömmel részt vesznek az óvo-
dai rendezvényeken, programokon. Nagyon jól sikerült pl.: a 
„zsíros kenyér” partin szervezett sportverseny, amiben részt 
vett a család apraja-nagyja. De megemlíthetném még a „Tök 
jó napot” is, ahol a szorgos, ügyes kezek alól nagyon szép 
munkák kerültek ki (szalmabábok, gesztenyefigurák, töklám-
pások, ıszt ábrázoló faliképek). 
Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
Az SzMK minden évben aktívabb, érezhetı odaadó, önzetlen 
segítségük. Közösen vagyunk a gyerekekért. Az SzMK pró-
bálja felrázni azokat a szülıket is, akik eddig passzív szemlé-
lık voltak, több-kevesebb sikerrel (hulladékgyőjtés, szerve-
zési feladatok stb.). 

Szıllısi Béláné 
Sok esemény van, amire a szülıkkel együtt készülünk, köz-
ben sokat nevetgélünk, és izgulunk, hogy minden jól sikerül-
jön.  

Szádváriné Rozika nagyon sok éven át dolgozott óvónı-
ként, majd vezetıként. Továbbra is segíti a munkátokat? 
Sósné Baráth Erika 
Rózsikával a kezdetektıl együtt dolgoztam. A lányom, Bogi 
óvó nénijeként is nagyon megszerettem. 2005-tıl pedig egy 
csoportban dolgoztunk. Furcsa érzés, hogy nyugdíjas lett és 
hiányzik. De nem szakadtunk el teljesen, hiszen minden 
programunkra hívjuk, amire ı szívesen el is jön, és segít is, 
ha kérjük. A gyerekek is és mi is mindig szívesen látjuk. 
Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
Rozika szinte még itt van, szerintem még ı sem hitte el, 
hogy nyugdíjas lett. Gyakran benéz hozzánk, reméljük, hogy 
így lesz késıbb is, és nem feledkezik meg rólunk. 
Szıllısi Béláné 
Rózával továbbra is tartjuk a kapcsolatot, meg is látogat ben-
nünket, meghívjuk rendezvényeinkre, segíti munkánkat. 
Rácz Béláné 
Szádváriné Rózsikával rövidebb ideig dolgoztam együtt cso-
portban is, de mint munkatárs és vezetı óvónı már régóta 
kollégák voltunk. Mindig nagyon lelkiismeretesen végezte 
munkáját, bármilyen jellegő problémával lehetett hozzá 
menni, igyekezett azt tudásának megfelelıen megoldani. 
Nagyon jó vezetı óvónıt ismertem meg személyében. Kívá-
nom, hogy nyugdíjas évei alatt sok örömben, boldogságban 
és nem utolsósorban jó egészségben legyen része családja 
körében. 

Sokáig kollégák voltunk. 6 év óta azonban már társintéz-
ményként mőködik az óvoda és az iskola. Ennek ellenére 
továbbra is „összedolgozunk”, hiszen minden évben kap-
csolatot tartotok az 1. osztályos tanító nénivel, és minden 
évben együtt készülünk a tanévnyitó ünnepségre is. 
Sósné Baráth Erika 
Igen, az iskolával kölcsönösen jó a kapcsolatunk. A leendı 
1. osztályos tanító nénit meghívjuk a rendezvényeinkre, és 
bepillantást nyerhet a csoport életébe is. Év vége felé pedig 
nagy élmény a nagycsoportosoknak az iskolalátogatás, ahol 
ismerkednek a rájuk váró csodával, az írással, olvasással. A 
tanévnyitó ünnepségek szép színfoltja, amikor a 8. osztályo-
sok bevezetik a kis elsısöket az ünnepségre.  
Rácz Béláné 
Elmondhatom, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az iskolá-
val. Minden évben ellátogat a nagycsoportos gyerekekhez az 
elsı osztályos tanító néni, ismerkedik velük, betekint a cso-
port mindennapi tevékenységébe. Szeptemberben az iskola-
kezdéskor már ismerısként tudja fogadni ıket. A következı 
évben az akkori nagycsoportosokkal meglátogatjuk az elsı 
osztályosokat, akik addigra már nagy fejlıdésen mennek át 
nemcsak testileg, de szellemileg is. Lenyőgöznek bennünket 
tudásukkal, szorgalmukkal. 

A Mesevár Óvoda számára ünnepi év volt a 2012-es év, 
hiszen az óvoda fennállásának 50. évfordulóját ünnepel-
tétek. Miben volt más ez az év? 
Szıllısi Béláné 
Az óvoda létrejöttének 50. évfordulójára nagyon lelkesen 
készültünk, és csinosítottuk az óvodát. Számomra izgalmas 
volt a rég itt dolgozókat megismerni, élménybeszámolójukat 
hallgatni. Szeretném, ha még nagyon sokáig ilyen jól együtt 
tudnánk dolgozni, és mi is ilyen szeretettel mesélnénk majd 
az együtt eltöltött, ledolgozott éveinkrıl.  
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 Október 25-én került megrendezésre az óvodában a „TÖK 
JÓ DÉLUTÁN”. 
Az óvó nénik szerették volna egy kicsit vidámabbá, színe-
sebbé tenni a borongós ıszi napokat, illetve az is céljuk volt, 
hogy a gyerekeket megismertessék a régi hagyományokkal. 
Például, hogy hogyan készülnek a csuhébábok, vagy ıszi 
termésekbıl milyen változatos figurák készíthetık.  
Megkérték  Zrupkóné Klárika nénit, Zámboriné Évike nénit, 
Orcziné Veronka nénit, Szádváriné Rózsika óvó nénit és 
Mihályiné Editkét, hogy mutassák meg a csuhébáb készítés 
fortélyait. Egy kis ötletességgel csodás dolgok születtek ku-
koricafosztásból, szárízékbıl, csutkából, mint például babák, 
virágok, lovacskák. Az óvó nénik sem tétlenkedtek . A gye-
rekek érdeklıdve figyelték, hogyan lesz a dióhéjból hajó, a 
makkból kacsa, a gesztenyébıl zsiráf, és töklámpás ajtódíszt 
is készíthettek. Miután elkészültek a gyönyörő alkotások, 
következett a délután kicsit izgalmasabb része. A régi hagyo-

mányok felelevenítéseként az apukák között tökfaragó ver-
seny került megrendezésre. Szebbnél szebb töklámpások 
készültek   
A zsőri által a legszebbnek ítélt töklámpás megkapta a TÖK 
KIRÁLY címet.  

„TÖK JÓ DÉLUTÁN” az óvodában 

Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
Az 50 éves évforduló nagy odafigyelést és szervezést igény-
lı program volt. Szerencsére kaptunk külsı segítséget az 
Önkormányzattól, a konyhások csapatától. Öröm volt látni, 
hallani azokat az óvónıket, akikre annak idején gyerekként 
felnéztem, és tiszteltem. Hegedős Ilus a gyerekkoromat jut-
tatja eszembe. Szinte látom a régi óvodát, Kerekes Ica nénit, 
Darók mamát. Nagyon jó a régi sztorikat hallani, utólag is 
érdekes dolgok derültek ki Bazsóné Ica néni visszaemlékezé-
seibıl. 
Rácz Béláné 
Az óvoda 50. évfordulója nagyon szép emlékeket idéz fel 
bennem. A találkozót nagyon sok munka, szervezés elızte 
meg, amibıl én is, mint minden óvónı, bıven kivettük a 
részünket. A fényképek szkennelésekor jó volt látni fiatalko-
ri önmagunkat, a gyerekeket, akik már felnıttként élik min-
dennapjaikat. Minden gyerekarc elıcsalt belılünk egy-egy 
gondolatot, emléket. Nagyon jó volt találkozni és beszélgetni 
a régi munkatársakkal, barátokkal, ismerısökkel, Hegedős 
Ilussal, az elsı óvó nénimmel. Mindig szívesen fésülgettem 
gyönyörő, hosszú haját. Ott volt testvérem, Tóth Zoltánné 
Icus is, akinek köszönhetem, hogy ezt a hivatást választot-
tam, hiszen ı is itt volt óvónı, és az ı példáját követve lép-
tem erre a pályára. Mégis a legmeghatóbb, legcsodálatosabb 
érzés az volt, hogy a 87 éves édesanyám is ott ünnepelhetett 
velem, velünk, régi munkatársaival. 
 

Sósné Baráth Erika 
Csodálatos érzés volt szembesülni az 50 év eseményeivel, 
melyeket fotók örökítettek meg. Válogatás közben elıjöttek 
az emlékek, és mosolyt, vidámságot hoztak. Nagy boldogság 
volt számomra, amikor a legelsı csoportomról nagyon sok 
képet kaptam, amit eddig még nem is láttam. Számomra ez 
az elkészült DVD lemez óriási érték! Jó volt találkozni és 
beszélgetni a nyugdíjas és a régen látott kolléganıinkkel a 
jubileumi ünnepségen. 
Közben az események peregtek, és nagyon sok munkával telt 
el az év. Rózsikától elköszöntünk, és próbáltuk számára fe-
lejthetetlenné tenni a nyugdíjas búcsúztatót. Az ünnep fényét 
emelte a hír, hogy az óvoda felújítására (hıszigetelés, nyílás-
záró csere, vizesblokk) az oktatási társulásban Önkormány-
zatunk Jászalsószentgyörggyel közösen benyújtott pályázata 
sikeres elbírálást kapott. A kivitelezésre tavasszal és a nyár 
folyamán kerül majd sor. 
Annak érdekében, hogy óvodánk mőködése biztosított le-
gyen, a Községi Önkormányzat mindent megtesz. A Boldog-
házi Gyermekekért Alapítvány támogatására is mindig szá-
míthatunk. Az idén új szınyegeket vásárolhattunk mindkét 
csoportnak, és a Mikulás bácsi puttonyába is szép játékok 
kerültek alapítványi pénzbıl. Köszönjük szépen! 

Tudjuk, a gyerekekért tenni a legszebb és legnagyobb dolog, és nemcsak azért, mert az „apróbbak” még segítségre 
szorulnak. Jó látni, ahogy az óvodai, iskolai évek után egy jellemében megerısödött, új dolgokra fogékony, az életre 
nyitott emberkét bocsátunk útjára. Örömmel tölt el, ha késıbb boldog felnıttként találkozunk vele, és jó érzés tudni, 
hogy egy kicsit mi is részesei voltunk ennek az útnak. 
Kedves óvó nénik, daduskák, kedves régi kollégáim! 
Élvezet volt látni a lelkesedéseteket, hallani az örök optimista gondolataitokat, ahogy a gyerekekrıl, szülıkrıl, a jövı-
rıl beszéltetek. Kívánom, hogy sok-sok izgalmas, élménydús nap várjon rátok az óvodában, és a gyermekmosoly min-
dig adjon erıt a munkátokhoz. 

Michael Quoist gondolatával köszönöm meg a beszélgetést.  
„Minden igaz szeretetmag kihajt abban a szívben, ahová elvetették.” 

 
Konkoly Béláné 
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Az idei évben is nagy vára-
kozás elızte meg a Miku-
lás érkezését a Mesevár 
Óvodában. Szép és tartal-
mas mősorral készültek a 
gyerekek a december 6-ai 
ünnepségre, amit a Miku-
lás most is sok-sok aján-
dékkal jutalmazott.  Az 
édességek mellé játékot is 
kapott a sok jó gyermek. A 
Boldogházi Gyermekekért 
Alapítvány jóvoltából a 
csoportszobákba is sok új 
könyv és játék került, amit 
nagy örömmel és lelkesedéssel vettek birtokukba az óvodások. 
Sokan és sokat tettek a várva várt nap sikeréért, de látva a gyermekek ıszinte örö-
mét, a szülık, hozzátartozók és nem utolsósorban a Mikulás meghatódottságát, úgy 
gondoljuk, megérte a sok-sok fáradozás. Köszönet illet ezért mindenkit, aki munká-
jával vagy anyagi hozzájárulásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 

Szőcsné Kövér Szilvia 

ÓVODAI HÍREK 

Így 2012-ben a TÖK KIRÁLY  Kocsis Krisztián lett. 
I. TÖKAPRÓDJA Gulyás Péter 
II. TÖKAPRÓDJA Sánta József 
Különdíjat  Sinka Dezsı kapott. 
Eredményhirdetés után a töklámpások az óvoda keríté-
sén lettek elhelyezve. Már kezdett sötétedni, mire az 
összeset  meggyújtottuk. A gyerekek tágra nyílt sze-
mekkel nézték a különbözı „arcú” világító lámpásokat. 
Szívesen elvállaltam, hogy esténként meggyújtom a 
töklámpásokat. Mihelyt sötétedett, a gyerekeim már 
figyelmeztettek, hogy menjünk lámpást gyújtani. Az 
ablakból gyönyörködtünk a szépen kivilágított óvodá-
ban. Remélem, jövıre is lesz hasonló program szervez-
ve, mert a gyerekek örömét látva, úgy gondolom, hogy 
megérte. Köszönjük szépen a csuhé és termésbáb készí-
tésben a részvételt minden szülınek, nagyszülınek és 
segítıinknek, Klárika néninek, Évike néninek, Veronka 
néninek, Rózsika óvó néninek, Mihályiné Editkének, 
valamint Oláh Béláné Francika néninek a tökök fel-
ajánlását! Ez egy ”TÖK JÓ DÉLUTÁN” volt. 

Pócsainé Bíró Csilla  

Óvodánkban járt a Mikulás 

Minden kedves Olvasónak nagyon boldog, békés, áldott  

karácsonyi ünnepeket kívánunk.  

az óvoda dolgozói 

Az óvoda 2013. január 7-én várja ismét lakóit. 
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Egészséghét 
Iskolánkban novemberben Káposztás tanár néni vezetésével a diákönkormányzat ismét megszervezte az egészséghetet. 
Az iskolakonyha dolgozóinak köszönhetıen minden nap egészséges ételeket kóstolhattunk. Például banánturmixot, répát, 
aszalt gyümölcsöket.  Kedden a felsıseknek filmvetítés, szerdán pedig drogokról szóló elıadás volt, amit a Jászberényi 
Rendırkapitányság egyik munkatársától hallhattunk. Szerdán az órák után egy rövid tornán vettünk részt. Csütörtökön az 
elızı napokon hallottakról mértük össze tudásunkat, egy TOTÓ megoldásával versenyeztünk. A hét minden napján a felsı-
sök osztálytermének tisztaságát zsőri pontozta. Nagyon jól éreztük magunkat. A tisztasági versenyt mi, 7. osztályosok nyer-
tük.  

Klinkó Mónika, Mizsei Melitta 
7. o. 

ISKOLAI HÍREK  

Színházban jártunk 
December 13-án 73 alsó tagozatos kisdiák és 5 kísérı pedagógus látogatott el Szolnokra a Szigligeti Színházba. A 
Szenzációóó! címő elıadást tekintették meg, amelyben cirkuszi mősorszámok is ámulatba ejtették a kis nézıket. A gyerekek 
vastapssal jutalmazták a tényleg szenzációs elıadást.  

Ünnepi hét az iskolában 
Hétfın kézmőves foglalkozásokat tartottunk, 
melyen környezetvédı és hulladékhasznosí-
tó ötletként mőanyag flakonokból ajándéko-
kat készítettünk.  erre az egyedi programra 
szívesen jött mindenki. A fiúknak különle-
ges ötleteik voltak. A lányok szép ékszere-
ket készíthettek maguknak vagy szeretteik-
nek.  
Kedden a 7-8. osztály közös szervezésében 
Activity társasjátékot rendeztünk. Minden 
osztály részt vett a vetélkedın, sokat nevet-
tünk, mókáztunk. Vidáman telt a délután.  
Szerdán rövidített órák után karácsonyi ün-
nepség volt az iskolában. ezzel a meghitt 
ünnepséggel kívántunk mindenkinek békés 
ünnepeket! 
 

Sándor Lili Anna 

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket  

és boldog új évet kívánunk. 

Iskolánk tantestülete és diákjai 

Téli szünet: 
 december 19-tıl január 4-ig. 
(Az elsı tanítási nap január 7. hétfı) 
 
Az elsı félév január 11-ig tart, a ta-
nulók január 18-ig kapják meg a félévi 
értesítıjüket. 

Mikulás 
December 7-én iskolánkba is megérkezett a Mikulás. Természetesen mindenki 
nagy izgalommal várta. A délelıtt folyamán minden osztályba külön-külön láto-
gatott el. Voltak, akik verssel, voltak, akik furulyázással, és voltak, akik tánccal 
köszöntötték. Minden osztály izgatottan várta, hogy mit hoz a Mikulás vagy, hogy 
hoz-e egyáltalán valamit! De mivel a mi iskolánkba csak jó gyerekek járnak, min-
den osztály kapott valamilyen ajándékot. Délután az osztályok a Mikulás Kupán, 
fociban mérkıztek meg egymással.  

Klinkó Mónika, Mizsei Melitta 
7. o.  

Karácsonyi ünnepség 

Activity társasjáték  
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Azt hiszem, engem nagyon 
sokan ismernek, hisz itt élek 
Jászboldogházán születésem 
óta. Itt végeztem el az általá-
nos iskolát, innen jártam 
középiskolába Újszászra, 
ahol 1972-ben érettségiztem. 
A besenyszögi Általános 
Iskolában kezdtem el a taní-
tást.  
1975-ben férjhez mentem. 
1976-ban államvizsgáztam 
Jászberényben, a Tanítókép-
zı Fıiskolán. 1977-ben 
megszületett Tamás, 1982-
ben pedig Béci fiam.  
1975 ıszétıl a boldogházi 

iskola lett az új munkahe-
lyem. Alsó tagozatos tanító-

ként nagyon jó érzés tudni, hogy az évek során mennyi sok 
gyereket vezethettem be a betők és a számok világába. Több 
évig az alsós munkaközösség vezetıje voltam, és szakszer-

vezeti titkárként tevékenykedtem. Elvégeztem egy minıség-
biztosítási tanfolyamot, és iskolánk Minıségbiztosítási veze-
tıje lettem. Munkámat 1990-ben Miniszteri Dicsérettel is 
elismerték.  

Az elmúlt 40 év sok szép emlékét vittem magammal, hisz 
nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szerettem tanítani 
is. Úgy érzem, bárki, akivel együtt dolgoztam, tudja, hogy 
bármilyen munkában számíthatott rám, és ha szükség van rá, 
ezután is jövök és segítek.  

Dr. Pap Béláné 
 

„A nagy szavak nem érnek semmit, 
Szállnak, mint az ıszi szél, 
De a szeretet, ha tiszta szívbıl fakad, 
Elkíséri az embert, amíg él.” 

ISKOLAI HÍREK  

     Nég yé ves  kor om  ót a  é l ek 
Jászboldogházán. Itt végeztem el az általá-
nos iskolát is. 

Akkor még nem volt óvoda a faluban. Az 
óvoda 1962-ben nyitotta meg kapuit itt a 
településen. Így aztán nem mondhatom, 
hogy gyerekkorom óta óvó néninek készül-
tem, mert nem volt elıttem óvodai példa. 

Legelıször akkor kerültem az óvodával 
kapcsolatba, amikor a fiamat 1973-ban be-
írattam. 

1977-ben felépült az „új óvoda”, és három 
csoportot alakítottak ki. A személyzet létszá-
mát is felemelték. 

Egyik napon –a szomszéd asszonyom 
Kerekes Ica néni, aki akkor dadus volt – azt 
kérdezte, volna-e kedvem oviba dolgozni, 
mint dadus? Én rögtön igent mondtam. 

A fiam már iskolás, a lányom négy éves volt ekkor. Én a 
gimnázium negyedik osztályába jártam.  Férjem az Aranyka-
lász Termelıszövetkezetben dolgozott. 

A gimnázium elvégzése után felvételiztem a szarvasi óvó-
nıképzıbe. 1981-ben kaptam meg a diplomámat. 

1981-tıl 1994-ig beosztott óvónıként több csoportot is 
vezettem. 

Fazekasné Erzsike 1994-ben nyugdíjba ment. Szeptem-
bertıl neveztek ki vezetı óvónınek. Ez év október 6-ig lát-
tam el ezt a feladatot. 

Közben többször is volt átszervezés, A gyermeklétszám 
csökkenése miatt a három csoportból ismét kettı lett. 2007-
tıl pedig társulásban mőködött az óvoda. 

A legnehezebb évek azok voltak amikor tanultam család 
és munka mellett. De erıt adott, hogy mindig számíthattam 
családomra és munkatársaimra is. 

Törekedtem arra, hogy munkám során mindenkivel meg-
találjam a megfelelı hangnemet. 

Örülök hogy óvodás gyermekeim még évek múltával is 
emlékeznek rám, köszönnek, a kisebbek odabújnak, meghív-
nak az iskolai ballagásukra. Vezetésem alatt nem volt baleset 

az óvodában. 
Volt azonban sok kirándulás, gyermeknap, 
farsangi bál –mesék eljátszása-(Lúdas Ma-
tyi, Piroska és a farkas, A mumus, Nyakig-
láb Csupaháj Málészáj stb.) Feledhetetlenek 
voltak a próbák, ahol a hasunkat fogtuk a 
nevetéstıl. Elıadás elıtt jobban izgultunk 
mint a gyerekek. 
2006-ban  avattuk fel az udvart EU-nak 
megfelelıen. Társadalmi munkát szervez-
tünk, sok szombaton bent voltunk. De ezek 
a munkálatok nem készülhettek volna el a 
szülık, vállalkozók, a TSZ, A Boldogházi 
Gyermekekért Alapítvány és a munkatársa-
im nélkül. 
Az avatás hetében annyi esı esett, hogy 
nem lehetett az udvaron megtartani a prog-

ramot. 
Ekkor sietett segítségünkre az iskola. A tornateremben 

lebonyolíthattuk a játékokat, az ebédet, babgulyást, amit 
Bazsó Pali fızött egy 120 literes bográcsban. 

Pályázaton pénzbıl a tornaszobát újítottuk fel. 
A szerencse is mellénk szegıdött a Tchibo pályázaton  a 

mi óvodánkat is kihúzták, és hatszázezer Ft-ot nyertünk, amit 
a bútorok cseréjére fordítottunk. 

Most is elszorul a torkom, amikor azokra az eseményekre 
gondolok, melyeket a munkatársaim rendeztek számomra 
(50. 60. születésnapomon, vagy a nyugdíjas búcsúztatómon). 
Köszönöm minden munkatársamnak, legyen az fınököm 
vagy beosztottam, hogy mindig segítették munkámat. 

Külön köszönetet kell mondanom Sósné Baráth Erikának 
és Szıllısi Béláné, Zsuzsának, akikkel tizennyolc évig dol-
goztam egy csoportban. 

Örömmel megyek az oviba mindig, ha hívnak ezután is. 
Szerencsére van három fiú unokám, így aztán szó sem 

lehet arról, hogy ezután unatkozni fogok. Velük is szeretnék 
többet foglalkozni. Talán magamra is több idı jut a további-
akban. 

Szádvári Istvánné (Rózsika óvó néni) 

Dr. Pap Béláné 

Nyugdíjba vonultak... 

Kedves Rozika és Marika! 
 József Attila szavaival kívánunk nektek boldog nyugdí-
jas éveket. Természetesen visszavárunk titeket, hogy ötle-
teitekkel, vidámságotokkal továbbra is velünk legyetek. 

Szeretettel 
 az óvoda és az iskola dolgozói 
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Pappné Turóczi Henrietta 

Könyvtári Hírek 

Komoly felkészülés elızte meg az utánpótlás korúak legrango-
sabb hazai versenyére a felkészülést. Az ıszi Kupákon való 
szereplés Tarjánban és Abonyban, valamint a felvidéki Európa 
kupa jó ráhangolódást biztosítottak a Gyöngyösi eseményre. 
Több összevont edzéssel és egy „bent alvós edzıtáborral” is 
főszereztük a felkészülést, hogy a lehetı legjobb eredmények 
szülessenek. Az utolsó nagy nekifutásra Jászboldogházán a ver-
senyt megelızıen került sor. Az összevont edzésen alig fértünk 
el az iskola tornatermében és a szülık óvó tekintete mellet tet-
tük fel az i-re a pontot. Jászboldogháza a tavaszi Házi verse-
nyünk megrendezésével, a nyári táborral, és az ıszi események 
lezárásával, mintha egy keretet adott volna a gyerekeink felké-
szülésének ebben az évben…Köszönet érte!   
A 2012.évi Utánpótlás Magyar Bajnokságra huszonnégy ver-
senyzıvel érkezett egyesületünk. A versenyzıket sok szülı elkí-
sérte és sokan eljöttek a dojóinkból szurkolni a mieinknek. Még 
az elıkészítı csoportokból is többen eljöttek megnézni a "nagy 
napon" a társaikat. Végül több mint hatvan fı szurkoló érkezett 
Gyöngyösre. A versenyen 40 egyesület közel 300 versenyzıje 
mérette meg magát. A nevezések után látható volt, hogy voltak 
kifejezetten erıs kor-és súlycsoportok, és sajnos voltak foghíja-
sabb súlycsoportok is. A gyerek I. és II. korcsoportban sőrő 
mezınyben bizonyíthattak a mieink. Volt ahol három verseny-
zınk is egy kategóriában indult, végig is meneteltek egészen a 
dobogóig. Egyesületünk favoritjai ezúttal sem okoztak csalódást 
és rendre hozták a formájukat és a vele járó elsı helyeket. Pedig 
szakmai szemléletünk nem a pillanatnyi sikereket és érmeket 
preferálja, hiszen a folyamatos szakmai fejlıdést fontosabbnak 

tartjuk, mint egy esetleges pillanatnyi sikert. Ezért olyan is volt, 
akit egy korcsoporttal feljebb indítottunk a motiváció és a szak-
mai elımenetel jegyében. Néha sajnos, nem a szerencsén, és 
nem a felkészülésen múltak igazi áttörések egyes versenyzık-
nél, hanem a tatamin közremőködı bírákon. Elismerve a bírói 
munka nehézségeit, és látva az igyekezetet a korrekt ítéletek 
meghozatalában, csak reménykedni tudunk, hogy valóban azok 
tértek haza éremmel, akik megérdemelték. Végül öt arany, egy 
ezüst, és három bronzéremmel tértünk haza. 
 
Eredmények:  
 
2012. év Korcsoportos Magyar Bajnokai: 

Gál Barna I.hely  
Treba Kíra I.hely  
Kerekes Réka I. hely  
Szabó Lídia I. hely  
Mezı Lili I. hely  

Ezüstérem: 
Palásti Kristóf II. hely - egy korcsoporttal feljebb indult   

Bronzérem: 
Szajka Bendegúz III. hely  
Csibra Barnabás III. hely 
Bordás Sándor III. hely  

A Jászberényi Yakuzák Se. a legeredményesebb egyesület - 
2011 után másodszor - 2012-ben, 5 arany, 1 ezüst, 3 bronzérem-
mel 40 egyesület közül. 

sensei Agócs Tibor 

Tavasszal vetımagcsomagot kaptak a 
tanulók. Már hó takarja a kis kerteket. 
Lezárult a Vesd Bele Magad! program. 
Bízom benne, hogy sikerült a gyerme-
kek figyelmét felhívni arra, hogy friss 
zöldségeket különösen nagy anyagi 
befektetés nélkül elı lehet állítani, ezzel 
együtt megérezték a két kezük munkájá-
val termelt zöldségek ízét.  
 

A nyáron forgatott film utómunkálatait 
végzik. Vetítés a tavasz folyamán lesz.  
A Könyvtár az év végi ünnepek idején 
zárva tart. Nyitás január 2. hetében. 
Megértésüket köszönöm! 
 
Minden Olvasónak békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánok! 

  

Hírek a  Yakuzak SE életébıl  

 Tisztelt Olvasóink! 
 Vámosi Norberttıl kaptam az alábbi levelet: 
“Egy német csaptelep gyártó cégnél, még pedig a Hansgrohe Kft-
nél dolgozok több mint 2 éve, és azt találtuk ki, hogy az idén az év 
végi partneri ajándékozásra szánt összeget jótékonysági célra ajánl-
juk fel! A cégnél 7-en dolgozunk és mindenki mondhatott egy alapít-
ványt, hogy kinek szeretné felajánlani .Én a Boldogházi Gyerekekért 
Alapítványt neveztem be ebbe a versenybe. Ez a verseny, pontosab-
ban a szavazás a Facebookon zajlik és a legtöbb szavazatot elért 
civil szervezet kapja meg év végén a 200.000 Ft-ot ! 
Ez a tegnapi napon indult és én már ki is tettem az üzenıfalamra.... 
Szavazni december 31. 12.00 óráig lehet.  

 Tehát Norbi a mi alapítványunkat jelölte meg kedvezményezett-
ként .( Már a szándék is elismerésre méltó, nagyon szépen kö-
szönjük !) A Facebook-on 7 szervezet áll versenyben a gyızelem-
mel járó 200 ezer forintért. Jelenleg egy másik alapítvánnyal állunk 
az élen. Kérem segítsék a Boldogházi Gyermekekért Alapítványt a 
gyızelemhez. 

Zrupkó Ferencné 

Szavazzon a  Facebook-on Alapítványunkra! 

Kedves Ismerıseim! Légyszi kattintsatok az alábbi linkre és 
szavazzatok a Boldogházi Gyermekekért Alapítványra, hogy 
ık nyerjék a 200.000Ft-ot!” 

http://www.facebook.com/hansgrohe.hungary?
sk=app_453984554637497 

ISKOLAI HÍREK  
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15 Újra találkoztunk… megint eltelt 5 év 

OSZTÁLTALÁLKOZÓ 

1997-ben egy kis csapat, mindösszesen 15 fı balla-
gott el az általános iskolából. Novemberben újra talál-
koztunk. Mindhárom osztályfınökünk, Tóthné Simon 
Aranka, 1. oszt. Rigó Andrásné 2. 3. 4. oszt. és Kon-
koly Béláné felsı tagozatos osztályfınök örömmel el-
fogadta meghívásunkat.  

Csakúgy mint 5 évvel ezelıtt, most is a volt osztály-
termünkben kezdıdött az este osztályfınöki órával, 
ahol mindenki elmesélte, mi történt vele az elmúlt 
években. Páran már családot alapítottunk, azonban a 
többség már nem Boldogházán él. Ezt követıen a Kul-

túrház Nyugdíjas Termében hajnalig tartó vidám han-
gulatú beszélgetés következett. A délután közösen el-
készített szendvicsek és a sütemények kóstolgatása kö-
zött elıkerült a Napló is a pontozóval, igazolásokkal 
együtt ,  melyet  mosolyogva nézegettünk.  
Remélem, 5 év múlva a most hiányzókkal kiegészülve 
tudunk osztálytalálkozót tartani.  

Akik el tudtak jönni: Bagyal József, Baranyi Tamás, 
Bodor József, Pál Ibolya (Kádár Ibolya), Menyhárt 
Olga, Pesti Kálmán, Szınyi István Imre, Takács Olga, 
Tóth Csaba, Velkei Renáta 

35 

1977-ben ballagtunk el a jászboldogházi Általános 
Iskolából. Azóta 35 év telt el. 

A 20 éves osztálytalálkozónk óta minden 5. évben 
találkozunk. Most is nagy szervezéssel, izgalommal 
készültünk erre a találkozóra, mely 2012. november 
24-én került megrendezésre.  

Bazsó Ernıné /osztályfınökünk/ és Bazsó Ernı /
igazgatónk/ nagy örömmel fogadták meghívásunkat. 
Mi is nagyon örültünk, hogy jelenlétükkel megtisztel-
tek bennünket.  

 A találkozó az „Újra itt van a nagy csapat” címő 
slágerrel kezdıdött, ezt Csák József tréfás köszöntıje 
követte, majd én köszöntöttem osztályfınökünket, 
igazgatónkat, osztálytársaimat és párjaikat. Bazsó tanár 
néni megtartotta az osztályfınöki órát, amely nagyon 
vidáman, jó hangulatban telt el. 

Mindenki elmondta, mi történt vele az elmúlt évek-
ben. Beszélgettünk munkáról, családról. Gyermekeink 
legtöbbünknél már felnıttek, középiskolában, fıisko-
lán, egyetemen tanulnak, vagy már dolgoznak. Az osz-
tályfınöki óra után elfogyasztottuk a finom vacsorát. 
Utána beszélgetés, tánc, mulatság vette kezdetét, ami 
hajnali ½ 3-ig tartott.  

Nagy Sándor és Dalmadi Béla retró diszkóval szóra-
koztatott bennünket. Nyitrai István szintetizátoron ját-
szotta a talpalávalót.  

Éjfélkor Szabó Jánost 50. születésnapja alkalmából 
meglepetésszerően köszöntötte fel az osztály, ı is meg-
lepetéssel készült, pezsgıvel kínálta meg az ünneplı 
csapatot, hogy együtt koccintsunk az egészségére.  

Nagyon jó hangulatban telt el ez a rövid éjszaka. 
Örültünk, akikkel találkozhattunk, és reméljük, hogy a 
legközelebbi találkozón még többen tudunk együtt len-
ni. Kevés volt az idı arra, hogy az elmúlt évek történé-
seit megosszuk egymással, ezért úgy döntöttünk, hogy 
nyáron pót osztálytalálkozót tartunk.  

Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, 
akik segítettek, hogy a találkozó ilyen jól sikerüljön.  

Kívánok mindenkinek jó egészséget, békés boldog 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet! 

A találkozón jelen voltak: 
Baranyi Tünde, Berkó Gabriella, Bugyi Erzsébet, 

Bugyi László, Dalmadi Béla, Hájas Anikó, Hevér Pi-
roska, Matók Imre, Nagy Sándor, Nagy Valéria, 
Nyitrai István, Papp Zsuzsanna, Racs Tibor, Szabó Já-
nos, Szadai Ibolya, Szaszkó Lídia, Szádvári János, Szı-
rös Sándor 

Gugi Lajosné 
(Berkó Gabriella) 

35 év után újra együtt! 
Takács Olga 
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Beszélgetés a Kocsis házaspárral. 
 
Karácsony elıtt látogattam meg Kocsis Imrét és feleségét, 

Terikét. Beszélgetésünkbe bekapcsolódott egy erdélyi házas-
pár is, akik több mint 10 éve tartják a kapcsolatot, a barátsá-
got boldogházi vendéglátójukkal. Fodor László és neje Pi-
roska, a testvértelepülésünk – Sínfalva – révén kerültek is-
meretségbe Kocsisékkal, és szinte minden évben meglátogat-
ják egymást. (A Fodor házaspár Várfalván lakik (Dénes tisz-
teletes szülıfalujában, 2 km-re Sínfalvától.) Olvasóink nevé-
ben szeretettel és tisztelettel köszöntöttem a vendégeket, és a 
házigazdáknak feltettem a szokásos kérdést: Hogy tetszenek 
lenni? 

Terike: 76 éves vagyok, Imre az idén töltötte a 80-at, és 
november 16- volt az 55. házassági évfordulónk. Tehát az 
idı halad felettünk, és az egészségemet itt-ott koptatja. 

Isten éltessen Benneteket, és erıt, egészséget kívánok, és 
azt ıszintén mondom, mind a ketten több évet letagadhatná-
tok korotokból. (A vendégek ezt megerısítik.) 

Imre: Pedig az utóbbi évek nem kíméltek bennünket. Imre 
fiunk, aki Debrecenben él, nemrég esett át egy újabb mőté-
ten, és természetesen izgultunk. Terike több napig ott volt 
mellette. 

Terike: Imre pedig hétvégén jött el Debrecenbe, hét közben 
pedig itthon állt helyt.  

Gyógyulást kívánunk Imre fiatoknak! Tudom ez most 
meghatározza mindennapjaitokat, de hihetetlen az- az aktivi-
tás, amit az egyházközség, a boldogházi múlt kutatás, az 
emlékek ápolásáért végeztek. Amikor szakdolgozatomat a 
boldogházi tanyai iskolákról írtam, a legfontosabb ismerete-
ket, információkat Tıletek kaptam. A nálunk megrendezett 
Jász Világtalálkozóra jelent meg egy könyv a boldogházi 
tanyákról, és ebben is kiemelkedı munkát vállaltatok. 

Terike: Mindez nem jelent gondot, hiszen mind a ketten itt 
születtünk, és itt éltük le eddigi életünket. Imre az egész ha-
tárt, mint a tenyerét úgy ismeri, mert a szövetkezetben elı-
ször növénytermesztı ágazatvezetıként, majd késıbb gépcso-
port irányítóként dolgozott. De én is kapcsolatban voltam az 
emberekkel, mert dolgoztam a gázcseretelepen, a strandon a 
takarékszövetkezetben, a tanácsnál és végül az iskolában. 

Imre: Örömmel töltött el, hogy a tápiói búcsút – Kisasz-
szony napján – szépen megrendeztük. Kb. 110-en voltunk, és 
aki jelen volt, mindenki érezhette, egy nagy család vagyunk. 
Meghitt, baráti együttlét volt. Boldogság töltötte el lelkünket. 
Ebbe az örömbe egy kis üröm is került, mert volt aki sze-
münkre vetette, hogy ıket nem hívtuk meg. Valóban meghívót 
nem küldtünk, de hirdettük, és a templomunkban is Ervin 
atya szívélyesen meghívott mindenkit a búcsúra. Aki jelen 
volt, részesülhetett az áldásban is, és a vendéglátásban is. 
Jövıre is megtartjuk a búcsút, és ezúttal mondom: szeretettel 
várunk mindenkit! 

Imre, tíz évig voltál az egyházközség tanácsának elnöke, 
és most öt éve tiszteletbeni elnök vagy. Tehát elkötelezett 
vagy az egyház ügyei iránt. Mit tartasz legfontosabb felada-
todnak? 

Imre: Amit a tápiói felújított kereszt mellett mondtam „Az 
egykori alapítók kívánsága az volt, hogy az utókor gondosan 
ırizze meg az általuk emelt emlékeket.” Sok feladatunk van 
még, és remélem hamarosan sor kerülhet templomunk felújí-
tására is, ehhez Ervin atyáék újabb pályázatot adtak be, az 

önrészünk pedig a báli bevételbıl a takarékban van. 
Ennek sikerében mindannyian nagyon bízunk! 
Imre: Én az összefogás erejében nagyon bízok, hiszen a 

tápió ünnepség is csak úgy jöhetett létre. Polgármesterünk, a 
hivatal dolgozói, és mindenki, aki szívügyének tekintette, ott 
volt, és ki-ki a maga módján adta a támogatását. 

Terike: Már a jövı évi búcsúra is kaptunk felajánlást. 
Baranyi Misi egy birkát, Kövér Gyuszi egy ızet ad az ünnep-
re. Reméljük lesz erınk a megszervezésre. 

Hamarosan itt a karácsony. Hogyan készültök az ünnepre, 
és most a vendégekhez is intéztem a kérdést. 

Erdélyi vendégek: Nálunk a töltött káposzta a fı menü, és 
a kalács. Hideg tálként füstölt oldalast (ami nálunk a hosszú 
karaj!) és házi füstölt kolbászt fızve, majd sütve tálalunk. 
Ennek a mártása, a rozsdás mártás nagyon ízletes. Kará-
csony elsı napján tyúkhúsleves és sült tyúk, pürével vagy 
rizzsel. 

Terike: nálunk is lesz töltött káposzta, halászlé, rántott hal 
és az elmaradhatatlan lúdláb sütemény. (Ami nagyon finom, 
ezt igazolom!) 

Erdélyi vendégek: Természetesen az étkek is fontosak, de 
legfontosabb az, hogyan készülünk lélekben az ünnepre. 
Szent este elmegyünk a templomba, ahol a gyerekek pásztor-
játékot adnak elı, énekelnek, furulyáznak és mi szülık, nagy-
szülık együtt örvendezünk. 

Imre: Látod, az idı múlik felettünk, de ha még egyszer 
születnék, parasztnak születnék. Nagyon szeretem a földet – 
most is több hektáron gazdálkodok -, és aki szereti a földet, 
nyugodtan megél. Nem senki szolgája! Ha kifizetem az adót, 
szabad vagyok. (És ezt meg egy Petıfi verssel is alátámaszt-
ja.) 

Kedves Terike és Imre! 
Méltósággal viselitek az idı múlását, és bizonyítjátok az 

embert a szív és a lélek tartja hosszú ideig aktívan. Az idısö-
dı ember nemcsak családjában, de szőkebb környezetében is 
rálelhet a boldogságra, és a hasznos élet titkára. Ti megtalál-
tátok! További munkátokhoz, életetekhez is a legjobbakat, és 
Isten áldását kívánom. 

 
Zrupkó Ferencné 

A Kocsis házaspár 

HÍREK  
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A Karcagi Gyırffy István Nagykun Múzeum november 9-én 
nyitotta meg régen várt kiállítását ,,A kunok öröksége, Népélet 
a Nagykunságban'' címmel Ez a kiállítás a rendezık tervei 
szerint állandó kiállítás lesz, hogy az idelátogatók hadd tudják 
áttekinteni a Nagykunság életét. A kunok mintegy 800 éve 
vonultak be a Nagykunságba Kötöny vezér vezetésével, és az 
azóta fellelhetı tárgyi emlékek kerültek most kiállításra. A 
céljuk az, hogy bemutassák mibıl és hogyan éltek a kunok. A 
földmővelés és az állattartás-- mint fı megélhetési  forrás em-
lékanyaga adja a kiállítás fı mondanivalóját. Azután követke-
zik a nagykunsági lakáskultúra és a népmővészet. A kiállított 
tárgyak egy része restaurált mint például a rengılóca ami a 18. 
századot idézi. De vannak régi bútorok, bundák, cifraszőrök is. 
Az érintıképes monitorokon is rengeteg információt lehet sze-
rezni a Kunság életébıl. Meghallatható a kun miatyánk, meg-
nézhetı filmen, nagykivetítın a pásztorok élete, a csipkeverés, 
de lehet ismerkedni a Kunság  ételeinek receptjeivel. A kiállí-
tás megnyitóján Dobos László Karcag város polgármestere 
köszöntötte a több száz látogatót, majd dr. Fazekas  Sándor 
vidékfejlesztési  miniszter nyitotta meg a kiállítást. A miniszte-
ri megnyitó után dr. Vígh Annamária a Közgyőjteményi Fı-
osztály fıosztályvezetıje ismertette a közgyőjteményekre há-
ruló feladatokat, és közgyőjteményekkel kapcsolatos tenniva-
lókról adott tájékoztatást.  Az elhangzott beszédek után került 
sor  a kiállítás megtekintésére. 
 
November 19–én este a jászkapitányoknak összejövetele  volt 
Jász Múzeumban, ahol értékelésre került az elmúlt idıszak, és 
megjelölésre kerültek a soron következı feladatok, melyeket a 
Jászkun Kapitányok Tanácsának november 30-i ülésén szente-
sítettek. 
 
November 21-én a Múzeumi Esték sorozatban Farkas Kristóf 
Vince jászfényszarui lakos, történész a Jász Múzeumban tar-
tott elıadást ,, Idısebb Bedekovich Lırinc, a Jászkun Kerület 
elsı földmérıje'' címmel. Az idısebb Bedekovich Lırinc mér-
nök és a Jászkunság elsı földmérıje volt. Jászapátin született 
1731-ben, Jászfényszarun élt, és ott is halt meg 1825-ben. 
Munkássága nem csak a Jászságra, hanem a Nagykunságra is 
kiterjedt. Térképei, rajzai ma kulturális örökséget képeznek, 
melyeket kézzel rajzolt. A  földterületek kimérése után feltün-
tette a földhasználóinak a nevét is melyet késıbb a birtokpe-
rekben is felhasználtak.  Térképein feltüntette nem csak a bir-
tokrészeket, hanem a természeti adottságokat, mint folyómed-
rek, magaslatok, vízjárta területek, amik segítették a területen 
való eligazodást. Karcag határának a felmérését is ı végezte 
1782-ben. A karcagi vízjárta területek elérhetısége miatt ter-
vezte meg a híres 9 lyukú Zádor hidat, amely most is áll. Út 
már nem vezet át rajta.  Dolgozott a vízelvezetı árkok rendsze-
rén, és munkáit , terveit a késıbbi folyamszabályozások során 
fel is használták. İ mérte fel a Zagyva , Tarna folyók környe-
zetét a Tiszáig. Idısebb Bedkovich Lırinc  1819-ben 40 évi 
szolgálat után ment nyugdíjba. Munkáját fia vette át, és a név-
azonosságból az azonos foglalkozásból  több félreértés és vita 
alakult ki az utókornál, melyeknek tisztázása ma is tart. 
 
November 30-án délután a Jászkun kerületek  kapitányai talál-
koztak a Jász Múzeumnál. A  baráti üdvözlések után rövid 
tárlatlátogatás a múzeumban, majd séta a város fıterén- ahol a 
vendégeknek be lettek mutatva Jászberény nevezetességei. A 
Hármas  Kerületi Székház (ma bírósági épület) A Város háza, 
huszár szobor, Jász Emlékmő és még sok más emléktábla és 
épület. Innen a Jász Látogató Központba mentünk, ahol a ven-
dégek tovább ismerkedhettek a jászok történetével. Ezután a 
Klapka György Szakközép iskola egyik termében kezdtük meg 
az érdemi munkát Fábián József Jászkun Fıkapitány elnökleté-
vel. A napirendi pontokat elıre megkaptuk, és így, ha nem is 
problémamentesen, de haladtunk a munkával. Elıször az el-

múlt évet értékeltük, beszámoltunk észrevételeinkrıl, tapaszta-
latinkról , majd megkezdtük a következı idıszak feladatainak 
az összehangolását. Ami könnyebbé teszi a következı évet, az, 
hogy 2013-ban nem lesz Kun Világtalálkozó, nem lesznek 
kunkapitány választások, mert a kunok 3 évre választanak 
kapitányt. Döntés született az aratóversenyrıl, mely július 6 -
án Kiskunfélegyházán lesz. Tájékoztattak  a soron következı 
Jász Világtalálkozó idıpontjáról mely július 19-20-21 és Jász-
berény a helyszíne. Minden kerületben lesznek kiemelt rendez-
vények, például kurultáj, magyarok összejövetele, ópusztaszeri 
találkozó stb. Ezek jellege hasonló, de mégis más a világtalál-
kozókétól. A tanácskozáson felmerült a honlap készítésének 
kérdése, a média lehetıségek kihasználása, kommunikáció az 
önkormányzati szövetségekkel és más hasonló nyitási lehetı-
ségek keresése. Ezekben részben lett egységes állásfoglalás, 
másik részén még tovább kell munkálkodni. Atanácskozás jó 
hangulatban ért véget, amit még fokozott az iskolakonyhán 
(szakácsképzés is van a Klapka György Szakközépiskolában) 
elkészített kakaspörkölt, juhtúrós galuskával. Ennek elfogyasz-
tása után vetettünk véget a tanácskozásnak. A következı Jász-
kun Kapitányi Tanács ülése 2013 márciusában Karcagon lesz 
megtartva. 
 
December 2-án a Jász Múzeumban került bemutatásra immár 
ötödik alkalommal az adventi kézmőves bemutató és vásár a 
hozzá kötıdı néphagyományok bemutatójával. 
A vasárnap 9  órakor kezdıdı bemutatóra megtelt múzeum 
minden sarka kiállítókkal, illetve kézmővesekkel. A Jászság 
sokféle kézmőves-ága képviseltette magát. Boldogházát 
Juhászné Terike égetett tortái és Zrupkóné Klári néni csipkéi 
képviselték. A kézmővesség sok ága képviseltette magát, faze-
kas és hímzıasszonyok, mézeskalácsosok, ékszerkészítık, 
foltvarrók, gyertyakészítık voltak jelen. Lehetett vásárolni 
csuhéból készített díszeket,  kézzel készített/ fızött szappant, 
bábokat, festményeket, gobelineket, és más kézmőves munká-
kat is.  A Jászsági Hagyományırzı Egylet, hagyományaihoz 
híven készült erre az alkalomra. Egy jászsági szokást, a kará-
csony estét családi körben, és a betlehemezést elevenítették 
fel. A rendezvény végén a tombolahúzás nagy érdeklıdés mel-
lett zajlott, és voltak, akik még ajándékkal is zárták ezt az ad-
venti vasárnapot. 
 
December 8-án a Jász Múzeumban került bemutatásra a Jász-
apátiak Baráti Egyesülete és a Vándorfi János Honismereti 
Szakkör közös kiadásában megjelentetett ,, Vallomások a má-
sodik világháborúról Jászapátin és Jásziványon” címő könyv. 
A visszaemlékezési kötetet a Jászságért Díjas dr. Suba 
Györgyné Kocsis Julianna szerkesztette. A vendégeket  
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntötte, majd a könyvet dr. Dobos 
László, a Jászok Egyesületének ügyvivıje ajánlotta a népes 
érdeklıdı tábornak. Ismertette a könyv felépítését, taglalta a 
világháborús eseményeket az erdélyi vagy a felvidéki bevonu-
lástól, a gyászos emlékő Don kanyarig és az azutáni idıkrıl. 
Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna szólt az anyaggyőjtés ne-
hézségeirıl, a visszaemlékezések összegyőjtésének technikájá-
ról. Köztudott, hogy a második világháborút megjártak már 
nagyon kevesen vannak mint hiteles résztvevık, másrészt a 
világháborús megpróbáltatásokat a családon belül csak szők 
körben lehetett abban a korban megtárgyalni. Tapasztalatból 
tudom én is, hogy a frontot megjártak nagyon szőkszavúan 
adtak információt életük ezen szakaszáról. A könyvismertetı 
után  Bolla János regnáló jászkapitány korabeli katona dalok-
kal zárta a könyvbemutatót. 
 Az elkövetkezı idıre minden kedves boldogházi lakos-
nak kívánok Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerek-
ben, jó egészségben boldog  új évet. 

   Nagy Albert 
jászkapitány 

HÍREK  
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Hobbink (? ) a főzés ... 
Beszélgetés egy “mester” csapat tagjaival 
  
Egy rendezvény sikere  azon is múlik, kik készítik az 
ünnepi vacsorát. Nem egyszer tapasztaltam a bálok szer-
vezése idején, hogy a vendégek a részvételi szándékukat 
ahhoz kötötték, hogy kik lesznek a finom étkek elıállítói. 
A legutóbbi sportbálon is általános elismerést kapott a 
Káposztás István, Rácz János, Tóth László és Turóczi 
Ferenc alkotta fızıcsapat. Amikor kérdéseimet felte-
szem, nem tudom elfogultság nélkül megtenni, hiszen a 
fiúk több mint egy évtizede, önzetlenül, sok-sok napjukat 
feláldozva segítették alapítványi báljaink sikerét. 
  
- Mikor kaptatok kedvet 
a fızéshez? 
- Káposztás I.: A 80-as, 
90-es években az Aranyka-
lász Tsz-ben dolgoztam, és 
a munkahelyi győléseken, 
névnapokon felkértek ben-
nünket, hogy segítsünk a 
birkanyúzásban, a fızésben 
és a kész pörkölt feltálalá-
sában. Így az évek során 
beivódott az emberbe a 
fızés tudománya és szere-
tete. Egy idı után már a 
bogrács mellett kellett bizo-
nyítani. 
- Rácz J.:Nem kedv kérdé-
se volt ez annak idején! A 
feleségem édesapja (Baráth András) megkért, hogy segít-
sek neki, mert a Tsz-ben ı volt az egyik ember, aki fı-
zött. Ezután meg  minden jött egymás után, nem lehetett 
nemet mondani a felkéréseknek. 
- Tóth L.:25 évvel ezelıtt, amikor idekerültem a Szövet-
kezetbe, még voltak év végi zárszámadások. Akkoriban 
még itt dolgozott Kisbalázs Vendel (ı is portelki) és ı 
ezeken a zárszámadásokon mindig fızött bográcsban 
valamit a dolgozóknak. Egyszer szólt, hogy lenne-e ked-
vem segíteni neki… és beálltam hozzá „kuktának”. Azóta 
tart ez, csak idıközben Vendel elment a Tsz-bıl, így rám 
maradt a fızés, ill. Káposztás Pistivel tovább folytattuk a 
hagyományt, majd kibıvültünk Rácz Janival és Turóczi 
Ferivel az évek során. Így lett belılünk a „fızıcsapat”. 
- Turóczi F.: Az én fızési karrierem is hasonlóan kezdı-
dött,éppen nem volt kéznél egy gyakorlott fızı kolléga, 
és szükség volt egy bográcsot rázó szakira. Mivel elsıre 
nem ragadt a bográcshoz a pörkölt, így máskor is bizal-
mat szavaztak. 
- Kitıl lestétek el a fortélyokat? 
 - Káposztás I.: Nagyon sokat tanultam Kisbalázs Ven-
deltıl, Pesti Jani bácsitól és Baráth Bandi bácsitól. 
- Rácz J.: Az én mesterem elsısorban Baráth tata volt és  
mindannyiunk nagymestere Kisbalázs Vendel. 
- Tóth L.: A fortélyokat – így ugye adódik, hogy – Ven-

del kollégámtól lestem el, utána pedig finomítottam, ala-
kítottam a saját ízlésemnek megfelelıen, ill. együtt a fi-
úkkal alakítottuk-finomítottuk. Fıztünk már birka – pacal 
- marha- és sertéspörköltet is. 
- Turóczi F.: A fızés fortélyait nagyszerő, tanult kollé-
gáktól próbálom elsajátítani. A régebbi idıkben 
Kisbalázs Vendeltıl, késıbb Tóth László barátomtól, aki 
igazán tökéletesre fejlesztette a pörkölt íz harmóniáját. 
Az utóbbi idıben már megvan a jól bevált recept, de két-
szer teljesen egyformát mégsem lehet fızni. 
  
- Mi volt a legemlékezetesebb, fızéssel kapcsolatos 
élményetek? 

 - Káposztás I.: Egy jász-
berényi lakodalomba kel-
lett 6 bogrács birkapörköl-
tet készítenünk. Elızetes 
megbeszélés alapján az 
örömapa vállalta, hogy a 
húst feldarabolják, a hagy-
mát megpirítják. Mikor 
megérkeztünk kiderült a 
hagymát elfelejtették meg-
dinsztelni, a húst pedig a 
hentes tenyérnyi darabokra 
vágta. A rokonok bevoná-
sával hozzákezdtünk a 
húsdaraboláshoz, a hagy-
ma pedig idı hiányában 
nyersen került a pörkölt 
alá. Ennek ellenére minden 
jól sikerült, és nagyon sok 
dicséretet kaptunk. 

- Rácz J.: Darázs István kérte fel a csapatot a fızésre a 
lánya lakodalmán. Hagyományos módszerrel, fával kel-
lett tüzelnünk a bográcsok alá. Az egyik fızınek a patto-
gó parázs kilyuggatta a nadrágját, a szemünket pedig 
igencsak marta a füst! De a pörkölt remekül sikerült!  
- Tóth L.: Az évek során nagyon sok helyre hívtak már 
bennünket, így állandó részesei vagyunk a helyi bálok-
nak, különbözı rendezvényeknek, helyi és távolabbi la-
kodalmaknak. Mindig jólesı érzés, ha a tálat üresen hoz-
zák vissza vagy dicsérik a fıztünket. Emlékezetes, ami-
kor Jászberényben 9 bográcsban fıztünk egyszerre egy 
lakodalomban. Vagy amikor a Hagyományok Hétvégéjén 
fıztünk, kinn volt a Trió Tv stábja, és mi láttuk, hogy 
közelítenek hozzánk… mi azon nyomban elsétáltunk 
onnan, csak Káposztás Pista nem vette észre ıket, így ı 
lett a riportalany. Megkérdezték tıle, van-e valami titkos 
receptünk, mire ı: „Csak hagyományosan… só, bors, 
paprika”.Persze ezen utólag jókat derültünk és szállóigé-
vé vált ez a mondat: ”Csak hagyományosan, só, bors, 
paprika”. Izgalmas volt az is, amikor vadászoknak kellett 
fıznöm vaddisznó, ız vagy dámszarvas pörköltet. Kicsit 
utána olvasgattam a fortélyoknak, aztán azt is alakítottam 
saját ízlésem szerint. 
- Turóczi F.: Minden fızés élmény,mivel egy-egy ren-
dezvényre való elıkészület alkalmával rajtunk kívül még 

Turóczi Ferenc, Rácz János, Tóth László, Káposztás István 
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Hivatása ... Beszélgetés községünk fiataljaival 
Gyerekkorom óta ismerem Nagyné Koncsik Hajnalkát, 

hiszen szomszédok voltunk a Bajnok utcában.  Néhány éve 
azonban már Jászjákóhalmán él férjével és három gyerme-
kével. Otthonukban kerestem fel egy kis beszélgetésre. 

1997-ben érettségiztem a jászberényi Lehel Vezér Gimná-
ziumban. Utána kerültem el otthonról Budapestre a Mőszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki karára, ahol biotechnológusként 
végeztem. Kiskoromban sokáig gyerekorvos szerettem volna 
lenni, azonban közben kiderült, hogy nem igazán bírom a vér 
látványát, illetve azt sem, ha a gyerekek szenvednek. A bio-
lógiát és a laborvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat vi-
szont nagyon szerettem, így támadt az az ötletem, hogy bio-
technológiát tanuljak. 

 Mit csinál egy biotehcnológus? 
Ehhez kapcsolható pl. a sörgyártás, joghurtgyártás, egyéb 

élelmiszer feldolgozás, vagy például a szennyvíztisztítás. 
Sokat azonban nem dolgoztam a szakmában. Egy rövid ideig 
az egyetem tanszékén, illetve a most már népegészségügyi 
szervként ismert hivatalban, ahol gyakorlaton voltam. 2003-
ban mentem férjez, akkor költöztünk Jászjákóhalmára. Ak-
koriban nem volt a végzettségemnek megfelelı munkakör a 
környéken, így kerültem a környékbeli egyik nagy gyárba, 
ahol pályakezdıket is szívesen láttak. Érdekes és izgalmas 
munkahely volt. 2005-ben született meg elsı gyermekünk 
Erik, 2007-ben pedig Vince.  Amikor ı két és féléves volt, 
visszamentem dolgozni. Egy rövid idıre csak, mert 2011-
ben megszületett Marcika, a harmadik fiunk. Így most itthon 
vagyok a gyerekekkel. Idıközben elvégeztem a Kecskeméti 
Fıiskola Gépészmérnöki Karának Hőtéstechnikai szakirá-
nyát is, mivel a környéken van egy pár hőtéstechnikával fog-
lalkozó cég, úgy gondoltuk hasznos lehet majd a jövıben az 
elhelyezkedés szempontjából.  

Tervezed még esetleg újabb képzés elvégzését?  
Az idımbe most egyelıre nem nagyon férne bele újabb 

iskola vagy képzés elvégzése, de egyébként több minden is 
érdekelne. Például a pénzügyi terület, mert azzal a tudással a 
férjem vállalkozásába is be tudnék segíteni. Jó lenne még 
nyelveket is tanulni. Általános iskolában tanultam oroszt, 
középiskolában pedig angolt és latint.  

Milyen gyakran tudtok jönni Boldogházára? 
Amíg csak egy gyermekünk volt, addig nagyon könnyen 

mozogtunk. Most már azért jobban megfontoljuk a dolgokat. 
Bár a nagyobb gyerekek nagyon várják, hogy menjünk busz-
szal meg vonattal, hiszen az izgalmas számukra. Egyébként 
általában havonta tudunk hazautazni, de anyu is gyakran 
meglátogat minket, ha a környéken van intéznivalója. 

Hogyan készültök az ünnepekre? 
A december már szinte csak az ünnepekre készülıdésrıl 

szól. Vártuk a Mikulást is nagyon.  Mindenkinek volt egy kis 
csizmája, amibe érkeztek az ajándékok. Nemsokára itt a ka-
rácsony. A legnagyobb gyermekem már meg is írta a levelet 
a Jézuskának, a testvérei nevében is. Nálunk a varázs még 
megvan a Mikulásnál és a karácsonynál egyaránt. Megbe-
széljük, hogy mit ünneplünk, ki volt Miklós, mi történt kará-
csonykor. A templomba is elmegyünk, megnézzük a Betle-
hemet. Apróbb díszeket is próbálunk együtt készíteni, hogy 
hagy ügyesedjen a kezük. Az üvegfestéket nagyon szeretik a 
gyerekek. Pattogatott kukoricát és mogyorót főzünk fel. A 
misztikum megırzése némi szervezkedést is igényel. Eddig 
sikerült ezt megoldanunk, bár a legnagyobb gyermekem 
Erik, kijelentette, hogy idén bizony elbújik és meglesi az 
angyalkákat, hogyan hozzák be a fát a szobába.  
Kívánom nektek, hogy még sokáig sikerüljön megırizni a 
karácsony varázsát gyermekeitek szívében!  
 
Boldog karácsonyt kívánok!  

Gulyás Beáta 

HÍREK  

jó néhány barátunk is eljön, és segít húst vágni. A munka 
mindig fárasztó, a hangulat mégis kiváló, mert az  elıké-
szület és a fızés közben is mindig ugratjuk egymást. 
Ezáltal a fızés sohasem unalmas. Legkedvesebb emlé-
kem egy berényi lakodalomhoz főzıdik, ahol a házigaz-
dát alig találták meg, pedig a menyasszonytánc elıkészü-
letei folytak. Kiderült, hogy a jól sikerült fızés örömére 
kint felejtette magát a szakácsok közt. 
  
- Otthon is dolgoztatjátok a fakanalat? 
 - Káposztás I.: Csak nagyon ritkán, ha nagyobb ven-
dégség van nálunk. Akkor is csak pörköltet, vagy halász-
levet. 
- Rácz J.: Otthon a fakanál a feleségem kezében van 
többnyire. A téli hónapokban, amikor többször vagyok a 
családommal, vasárnaponként reggel – néha - meglepem 
ıket a Rácz-féle hagymás, kolbászos rántottával. 
- Tóth L.: Mióta rendezvényeken fızök, azóta a pörköl-

tek fızése az én feladatom lett itthon is. A feleségem 
mondja, hogy ı úgysem tudná olyan finomra megcsinál-
ni, így akár bográcsban, akár a gáztőzhelyen is én készí-
tem. Sıt már azt is mondták nekem itthon, hogy lehet, 
hogy pályát tévesztettem. Szeretek egyébként sütni is 
különféle húsokat, vagy akár kísérletezni az ízekkel… 
bár süteményt még nem sütöttem. Mindenesetre én örü-
lök, hogy megtanultam ennek a bográcsba fızésnek a 
csínját-bínját és örülök, ha hívnak. 
- Turóczi F.: Csak végszükség esetén! Akkor is csak 
túrós csuszát, halászlét vagy pörköltet. 
  

Köszönöm a vidám válaszokat, és az Olvasóink nevé-
ben is mondom: alig várjuk, hogy újra kóstolhassuk a 
finom, igazi mesteri pörköltjeiteket! 

  Zrupkó Ferencné 
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Régen volt – hogy is volt? 

Karácsony táján egykor a boldogházi tanyákat is 
járták olyan kifordított bundába öltözött, csörgıs 
bottal, kereplıvel felszerelt, a gyerekek számára kissé 
talán félelmetes alakok, akik házilag készített kis 
templomot vittek magukkal, s ahová beengedték ıket, 
egy kis színjátékot adtak elı. İk voltak a betleheme-
zık.  
 
   A betlehemezés a legelterjedtebb karácsonyi népszokások 
közé tartozik, melyet a karácsony elıtti napokban, templo-
mokban jelenítettek meg. A paraszti betlehemezés közép-
pontjában a  pásztorjáték állt, amely a három pásztor, köztük 
a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére, énekére épült. A bet-
lehemezés fı kelléke a házilag készített templom alakú betle-
hem a Szent Családdal. A szereplık a Jézus születésérıl szó-
ló bibliai történetet jelenítették meg, majd áldást kértek a 
házra. Tréfás felszólításukra a háziak legtöbb helyen meg-
vendégelték, megajándékozták ıket. 
    De vajon hogyan emlékeznek erre azok, akik még részesei 
voltak egy-egy ilyen látogatásnak? 
Kispál János: Közvetlenül a háború után nem volt betlehe-
mezés, mert nagy volt a szegénység. 1947-48-as években 
már jöttek hozzánk 
betlehemezni. Kará-
csony estéjén négyen-
öten jöttek hozzánk, 
nem lehetett ıket 
felismerni, mert nagy 
bundákba burkolóz-
tak, fejükön kifordí-
tott bundasapka volt, 
arcukon pedig ragasz-
tott bajusz és szakáll. 
Nagy zajjal, éneklés-
sel érkeztek, és meg-
kérdezték: „- Be sza-
bad-e jönni a kis Jé-
zussal?” Az enge-
délyt követıen bejöt-
tek a szobába, 2 rú-
don hozták a betlehe-
met, letették az asz-
talra, s utána kezdı-
dött az „elıadás”, 
amit akkor gyermek-
ként nem nagyon ér-
tettem, de nagy érdeklıdéssel figyeltem. Nagymamám ilyen-
kor gyertyát is gyújtott, ez is hozzátartozott az este hangula-
tához. Emlékszem, a pásztorok között volt egy öreg, aki sü-
ket volt, ezért mindent félreértett, amibıl sok tréfa és mókás 
jelenet született. Nekünk, gyerekeknek különösen tetszett, 
ahogyan költögették az öreget, aki nem akart fölkelni, ezért 
jó nagyot húztak a fenekére a bottal. Amikor befejezték a 
játékot, szüleim megkínálták ıket, kalácsot, kolbászt, édessé-
get kaptak, s ha felnıtt volt közöttük, neki bort is adtak. 
Nagy élmény volt ez számunkra, hiszen a téli estéken más 
nem nagyon történt a tanyán, idegenek   
nem jártak erre ilyenkor. Utána kezdıdött a Karácsony esti 
családi ünnep. 

Besenyi Sándor: Testvéreimmel mi Jászberényben 
jártunk iskolába, nagymamámmal a Kossuth utcá-
ban laktunk. Karácsony este iskolás gyerekek járták 
a várost a betlehemmel. Jól emlékszem, ahogyan 
csörömpöltek végig botjaikkal a Kossuth utcán, 
csörgıs bot, kereplı is volt náluk.  Bekopogtak és 
megkérdezték:  
- „Mi vagyunk a pásztorok, be szabad-e hozni a kis 
Jézust?” Eljátszották Jézus megszületését, elmond-
ták a mondókájukat, énekeltek, és a végén ajándé-
kot kaptak: süteményt, kalácsot, édességet. Ezután 
mentek tovább a következı házhoz. 

Kispálné Baranyi Aranka: Felénk a Csíkosban is jártak bet-
lehemezık, hozzánk felnıttek jöttek. Máig emlékszem, ho-
gyan csörtettek végig hangosan dobogva, énekelve a hosszú 
folyosónkon botjukkal, még csengı is volt náluk.  Két rúdon 
hozták a betlehemet, amit gallyakkal díszítettek.  
- Szabad-e bejönni, a kis Jézust bemutatni? – kérdezték éne-
kelve. Anyukám beengedte ıket és plédet terített a földre a 
konyhában, ott elhelyezkedtek, utána hozták be a betlehemet, 
és elıadták a tréfás jelenetekkel összeállított bibliai történe-
tet. Számomra nagyon emlékezetes,  hogy a legvégén mind-
annyian fölálltunk, és együtt énekeltük el a Mennybıl az 
angyalt, ezek nagyon fölemelı, megható pillanatok voltak. 
Utána apukám borral, anyukám süteménnyel kínálta ıket. 
Máig sem tudom, kik voltak a betlehemesek, de nem is ez 
volt a fontos, hanem az elıadásuk, az a hangulat, ami elıké-
szítette a családi ünnepet. Fıleg azokra a helyekre jöttek, 
ahol gyerekek voltak, bizonyára ismerték a környéket. Ami-
kor a faluba költöztünk, már nem jöttek betlehemesek. 

   Jó érzés, hogy újra fölelevenítik ezeket a régi szokásokat 
kis falunkban is. 

 A betlehemezésA betlehemezésA betlehemezésA betlehemezés 

Csuhéból készült betlehem 

       Betlehemezık régen 

Betlehemi élıkép a 2011-es adventi ünnepségen 

Papp Izabella 
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Ezeken a fagyos téli napokon bizonyára jólesik visszagondolni az augusztus 20-i 
ünnepségre, az ott bemutatott finom süteményekre. Ezúttal az ünnepnapok süte-
ményeibıl válogattunk, melyek kissé ugyan munkaigényesek, de még elkészülhet-
nek Karácsonyra - a család nagy örömére. 

HÍREK 

KI MIT SÜTÖTT?  

KÉPVISELİFÁNK 
Hozzávalók: 
 10 evıkanál víz 
 10 dkg margarin 
 10 dkg liszt 
 csipetnyi só 
 4 egész tojás 
A vizet a margarinnal és a sóval forrá-
sig melegítem, beleteszek 10 dkg lisz-
tet, és 5-6 percig kevergetve fızöm, 
míg kemény massza lesz belıle. Tőzrıl 
levéve egyenként 4 tojással simára 
keverem. Vajazott, lisztezett tepsibe 
kb. 16-20 halmot készítek kanállal és 
forró sütıben 20 percig sütöm. Az elsı 
5 perc után ½ takarékra veszem a sü-
tıt.10 percig nem szabad kinyitni a 
sütıt! 

Töltelék:  
 ½ liter tej, + 1 dl tej 
 3 tojás  
 1 vaníliás puding 
 2-3 evıkanál liszt 
ízlés szerint kristálycukor és vanília. 
A tojás fehérjét és sárgáját kettéve-
szem, 3-3 kanál cukrot teszek bele és 
kemény habbá keverem, a sárgájába 
1 dl tejet 1 pudingot és a lisztet belete-
szem. 
A forrásba lévı 1/2 liter tejhez ízlés 
szerint teszek cukrot és beleöntöm ezt 
a keveréket, jó keményre fızöm,majd 
belekeverem a fehérjébıl készült ha-
bot. Óvatosan keverem és leveszem a 
tőzrıl. A fánkokat megtöltöm.  

Zámbori Gyuláné 

SAJTOS KIFLI 
Hozzávalók a tésztához: 
    70 dkg liszt, 
 1,5 l tej 
 25 dkg margarin 
 2 evıkanál cukor 
 5 dkg élesztı 
 2 egész tojás 
 2 dl kefir 
 1 dl étolaj 
A kenéshez:  
 2 teáskanál só  
 25 dkg margarin 
 Tetejére:   
 15 dkg sajt 
 l tojás 
Az élesztıt megfuttatjuk a langyos cuk-
ros tejben. Amikor megkelt, hozzáadjuk 
a liszthez, a tojással, kefirrel, étolajjal és 
egy csipet sóval együtt. Jól kidolgozzuk 
és 12 egyenlı részre osztjuk. 

A margarint a két teáskanál sóval habos-
ra keverjük és 6 részre osztjuk. A tésztá-
ból 30 cm átmérıjő köröket nyújtunk. 
Egyszerre két kört készítünk el, az egyi-
ket lekenjük a sós margarinnal, a másik 
lapot rátesszük a tetejére, és a széleket 
jól lenyomkodjuk. aztán a kört felszele-
teljük 16 egyenlı részére és kis kifliket 
csavarunk fel a körcikkekbıl. A vasta-
gabb felénél kezdjük a feltekerést és a 
végén egy kicsit meghajlítjuk. 
A 12 részbıl egymás után elkészítjük a 
kifliket. Sütıpapírral kibélelt tepsibe 
rakjuk. Megkenjük felvert tojással, meg-
szórjuk sajttal és egy órát kelesztjük. 
Mire a végét is feltekerjük, az elejét már 
tehetjük a sütıbe A sütıt 180 fokra elı-
melegítjük és 20 percig sütjük. A fa-
gyasztást is jól bírja. (96 db kifli lesz 
belıle). Jó étvágyat kívánunk. 

ZSERBÓ SZILVALEKVÁRRAL 
Hozzávalók:  
 35 dkg liszt 
 1 tojás  
 5 dkg cukor 
 20 dkg margarin 
 1 dl tej 
 2 dkg élesztı 
 csipetnyi só. 
 
Ezeket jól összedolgozzuk majd három 
egyenlı részre osztjuk. A lapokat ki-
nyújtjuk kb. 35x25 cm nagyságúra. A 
tészta ne érjen egészen a tepsi széléig, 
sütésnél terjeszkedik. Az alsó lapot 

tepsibe helyezve lekvárral megkenjük 
és meghintjük a dió felével, majd rá-
tesszük a következı lapot, ezzel ugyan-
úgy járunk el. A töltelék tetejére rátesz-
szük a harmadik lapot, úgy, hogy a 
széleket is betakarjuk vele. A tésztát 
kelesztjük egy óráig. Tetejét villával 
megszurkáljuk, és lassan sütjük, míg a 
teteje egyenletes világos pirosra sül. Ha 
kihőlt, csokimázzal bevonjuk. 
Töltelék: 12 dkg darált dió, 12 dkg 
cukor, 20 dkg lekvár. 
 Bevonat: 10 dkg csokoládé bevonó, 
pici olaj. 
 Baráth Endréné 

Szádvári Istvánné és Kézér Imre 
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A SZENT CSALÁD TISZTELETÉREA SZENT CSALÁD TISZTELETÉREA SZENT CSALÁD TISZTELETÉREA SZENT CSALÁD TISZTELETÉRE    
A boldogházi templom történetéről 

„Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy min-
den keresztény, bármilyen helyen és állásban bármilyen 
erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kap-
hasson, ha a Szent Családra tekint." 
           (Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából) 
 
   Karácsony közeledtével egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
család, a szeretet fontossága. Ilyenkor a nem hívıket is meg-
érinti valami a látható világon túli misztikumból, s az éjféli 
misére olyanok is ellátogatnak, akik nem rendszeresen jár-
nak templomba. A család fontosságát, összetartó erejét az 
egykori boldogházi emberek az újonnan épülı templom titu-
lusával is kifejezték, melyet 1930-ban a Szent Család tisztele-
tére szenteltek fel. 

 
  „Új templom épül a Jászságban” 
 
Boldogháza kiterjedt tanyavilágában az elsı imaház 1894-
ban épült a Tápióban, amit 1908-ban kibıvítettek és kápol-
nává alakítottak. A lakosok számának növekedésével egy 
másik határrészen a Csíkosban is építettek kápolnát a hívek, 
amelyet 1927-ben szenteltek fel a Rózsafüzér Királynıjének 
tiszteletére. Ebben az idıben született meg egy másik nagy 
elhatározás: a lakosok, úgy döntöttek, hogy a boldogházi 
részen, a község késıbbi központjában templomot építenek. 
Kérelemmel fordultak az egri érsekhez, hogy engedélyezze a 
közadakozásból épülı templom építését. A Jászsági Katoli-
kus Híradó 1929. júniusi számában olvashatjuk: 
„Boldogháza jász népe nagyszerő összefogással és megható 
áldozatkészséggel elhatározta, hogy Isten dicsıségére temp-
lomot épít, hogy ne kelljen messze földre gyalogolniuk, ha 
szentmisét akarnak hallgatni. Az új templom közadakozásból 
épül és 22.500 pengıbe kerül.”  

A lakosok örömmel fogadták a kezdeményezést, s mint 
késıbbiekben is oly sokszor, önzetlen adományokkal segítet-
ték a nemes cél megvalósítását. A telket Baranyi Imre örökö-
sei: Baranyi István, Sándor, Julianna és Amália adományoz-
ták, melyhez még 160 négyszögöl területet vásároltak. Szer-
vezı bizottság alakult a munkák összehangolására, melynek 
tagjai: Sas Péter, Szırös János, Szırös Vendel, Mizsei Mi-
hály Vitárius Endre, Baranyi János, Német Pál, Kis Balázs 
Péter, Balogh Imre, Sinka János, Szádvári Pál, Almásy T. 
Péter, Almásy T. Imre, Csirke Péter és Farkas Illés voltak, de 
mások is segítettek az  adományok győjtésében. 
 

Az alapkıletétel 
 
   A templom alapkıletétele június 2-án, ünnepélyes keretek 
között történt, melyen Jászberény vezetıi közül is többen 
részt vettek. A boldogháziak által jól ismert dr. Kele István 
jászberényi apátplébános beszédében „hálatelt szívvel emlé-
kezett meg a boldogházi hívek példás buzgóságáról, kik meg-
mutatták, hogy a mostani nehéz idıkben is lehet nagy áldo-
zatokat hozni, ha igazi katolikus módon érezünk és gondol-
kozunk.”  A korabeli újság így tudósított a nagy eseményrıl: 
„Délben ebéd volt Farkas Illés magyaros, vendégszeretı 
házánál, amelyen mintegy nyolcvanan vettek részt. A jó bol-
dogháziak a szeretet és a figyelem minden jelével elhalmoz-
ták a vendégeket. Elsınek Nagy Ilonka üdvözölte ügyes sza-
valattal a vendégeket. A meleg fogadtatást és az üdvözléseket 
dr. Kele István köszönte meg, aki Isten áldását kérte a bol-
dogházi hívek nemes törekvéseire és az építık munkájára. 
Dr. Friedvalszky Ferenc polgármester a város anyagi és 
erkölcsi támogatását ígérte meg. Bathó József lelkész a pór-
telkiek testvéri szeretetét és üdvözletét tolmácsolta Felkö-
szöntıt mondott Szırös János, Szádvári László, a Szent Ven-
del Társulat körelnöke, Nagy János és Baranyi János.” 
   A templom tervrajzát dr. Kele István továbbította, melyet 
az érsek 1928. január 23-án hagyott jóvá. 1929. május 30-án 
a boldogháziak megkötötték a szerzıdést Bíró F Lajos és 

A templom tervrajza 
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Kovács Sándor jászberényi építési vállalkozókkal, mely sze-
rint az építés költsége 22.500 pengı forint. Hamarosan el-
kezdıdött a nagy munka, melyet a boldogházi gazdák azzal 
is segítettek, hogy ökrös és lovas kocsikkal hordták a vago-
nokból a termésköveket az építés helyére.  

Az építtetı társulat tagjai - Sas Péter építési bizottsági elnök, 
Szırös János alelnök, Mizsei Mihály templomgondnok, Szı-
rös Vendel pénztárnok, Nagy János (késıbbi egyházgond-
nok), Kis-balázs Péter, szádvári Pál, Sinka János, Almási T. 
Imre, Farkas Illés és Szabó István - különösen sokat tettek a 
templom felépítéséért. A lakosok adományaiból 16.656 pen-
gı győlt össze, melyet Jászberény városa egészítette ki, 
a polgármester ígéretéhez híven. 

 
Templomszentelés 1930. augusztus 3-án 
 
   1930 nyarára elkészült a templom a toronnyal, és augusz-
tus elsı vasárnapján ünneplıbe öltözött boldogházi emberek 
gyülekeztek az új épület körül, amely akkor még teljesen 
lakatlan területen állt. A püspök megbízásából dr. Kele Ist-
ván apátplébános végezte a szertartást. A szép és felemelı 
ünnepi misén Koncsik János jászberényi származású teoló-
gus volt a szertartásmester, a kántorságot pedig a jászberényi 
kántor vállalta.   
Ekkor már állt egy kıkereszt …  
A következı napokban elkezdıdhetett a hitélet a 
….bh.lakosok, büszkeség és örömmel látogatták a jórészt 
saját erejükbıl épített templomot.  … 
   A templom titulusának a Szent Családot választották a 
boldogháziak, s ennek 
ábrázolása került az Antal 
Sándor által festett fıol-
tárképre. Az alatta lévı 
kis táblán ezt olvashat-
juk:„Ez az oltárkép Isten 
dicsıségére készült Matók 
Lajos és neje, Kollár Ro-
zália áldozatkészségébıl 
Jászberény, 1930.” 
Ugyanis a lakosok nem 
csupán a templom építésé-
hez járultak hozzá jelentıs 
összeggel, de a berendezé-
séhez is …. nagy része is 
adományokból történt. Így 
a falon körben elhelyezett 
14 stációs kép mindegyi-

két egy-egy boldogházi lakos készíttette el. A fıoltárt a ta-
bernákulummal Üveges Sándor helyi asztalos mester készí-
tette (az Üveges vendéglı tulajdonosa), a szószék és 14 pa-
dot is az ı munkája. A templombelsıt festett gipsz szobrok 
díszítik: Jézus szíve, Mária szíve, Szent Ferenc, Kis Szent 
Teréz, Szent Antal kis Jézussal, Lourdesi Szőz Bernadettel 
ábrázolása  
   A templom fontos … a harang, mely a régi mondás szerint 
az élıket hívja, a holtakat siratja, a villámokat oszlatja. A 
boldogházi templomban öt harang található. A nagyharangot 
Slezák László harangöntı készítette, a középsı harangot a 
2.vh. idején elvitték és a vasutasok készíttettek újat. A kisha-
rangok közül az egyik a csíkosi templomból, másik az 
alsóboldogházi iskola melletti haranglábtól került ide, a 
haramadik pedig egy lélekharang, amely a padláson van. 
       Boldogháza egyre gyarapodó népessége szívesen láto-
gatta a templomot, amely alig 10 év elteltével máris kicsinek 
bizonyult. 1939-ben sor került a bıvítésére, melyet ifj. Bíró 
Lajos a következıképpen vállalt:  „hogy a szentély, sekrestye 
tetızettel együtt lebontódik, és a 6 méter toldás után a szen-
tély a mostani méretben és kivitelben, a kibontott anyagok 
felhasználásával újból a terv szerint felépítendı.” A temp-
lombıvítés is a hívek adományai nyomán valósult meg.  
Festés: 1959, ben, majd 1980-ban, újravakolás 1983-ban. 
Kereszt az épülı templom mellett 1930. május 1-jén szentel-
ték fel. 
 A boldogházi templom elsı helyben lakó plébánosa Pintér 
Pál volt, aki 1946-tól 1960-ig látta el papi hivatását. 
 
A régi katolikus újság a következı mondattal zárul:Zárjuk az 
emlékezést a Katolikus Tudósító szavaival, ami minden kor-
ban aktuális. „Legyen az új templom Boldogháza és környé-
kére nézve az Isten kegyelmének bıséges kútforrása!” Ma 
sem kívánhatunk mást, s Karácsony közeledtével  
 
Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év 
utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a 
szent Családot állítja elénk, követendı példaképül. Szent 
Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek 
van valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból 
származunk, családban vagy egyházi közösségben élünk. 
Isten ajándékából, ez az éltetı gyökerünk, amely egy életre 
szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is 
valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, 

szülıje, nagyszülıje, 
házastársa, rokona, 
vagy hozzá tartozója 
vagyunk. Ezt a kapcso-
latot nem lehet köny-
nyen megszüntetni, ez 
egy életre szól. A mai 
modern, megváltozott 
körülmények között is 
minta és példakép a 
Szent Család. 
E napon az Egyház 
szeretettel szemléli a 
betlehemi barlangban a 
Szent Család tagjait, s a 
keresztény családokat 
oltalmukba ajánlja. 

Papp Izabella 
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2004 egy új idıszámítás kezdetét jelentette Magyarország 
életében, hiszen uniós tagországgá váltunk. Ezzel együtt járt 
a lehetıség, hogy forrásokat hívjunk le a pályázatok útján. 
2004-2006 között 1.500 milliárd forint, 2007-2013 között 
22,4 milliárd eurónak megfelelı forintösszeg az, ami nemze-
tünk rendelkezésére állt. A pályázatok világa egy külön tu-
dománnyá vált, sajátos nyelvezettel, hozzá kapcsolódó jog-
szabályi háttérrel, szigorú szabályzattal, sokszor talán túlsá-
gosan bürokratikus eljárásrenddel, hosszú, nehézkes ügyinté-
zéssel. Jászboldogháza az utóbbi idıben fıként az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program pályázatait preferálta, 
hiszen ezek azok a projektek, melyek a vidéki térségekben 
jellemzıek. 2003-ban Kéri László szociológussal beszélget-
tem az uniós csatlakozás kapcsán, hiszen sokakban nagy 
kérdés volt, melyik a jó döntés. „A csatlakozás rengeteg kel-
lemetlenséggel, feladattal, teherrel jár majd, a kimaradás 
viszont a periférián maradás tartós konzerválását jelenti or-
szágunk számára. Szóval nem kérdés, menni kell, mert ezek 
a források jelentik majd a fejlıdés útját, ezek lesznek, vagy 
semmi.” Azóta érzékelhetjük a döntésünk súlyát, a 
„versenyképességünkért” nagy árat fizetünk, az eurózóna 
válságban van, vele együtt a társadalom is vívja a mindenna-
pi harcait a megélhetésért. 
 

A 2004. évi EU-csatlakozás – amely alapvetıen megváltoz-
tatta a támogatások szerkezetét és 
piaci helyzetünket – a mezıgazdaság szereplıit és a vidék 
társadalmát felkészületlenül érte. Elmaradt az alkalmazko-
dás, nem történt meg az állam szerepének, feladatainak – az 
új helyzethez igazodó – újragondolása. Ennek hiányában és 
következményeként a 10 évvel ezelıttihez képest a mezı-
gazdaságban tevékenykedı, statisztikailag nyilvántartott 
gazdasági egységek száma több mint 1/3-ával (mintegy 350 
ezerrel), a regisztrált – élethivatásszerően mezıgazdasági 
tevékenységet folytató – gazdaságoké pedig 1/5-ével 
(mintegy 50 ezerrel) csökkent, a magyar mezıgazdaság pe-
dig nem csupán export-, de hazai piacai jelentıs részét is 
elveszítette. Említeni szoktam, hogy a mai vidékfejlesztés 
nem egyenlı a mezıgazdaság fejlesztésével, de erıs 
agrárium nélkül nem lehet élhetı vidék, hiszen kinek és mi-
nek fejlesztünk akkor, ha nem lesz iskola, gyermek, önkor-
mányzat által támogatott civil szervezet, önálló helyi döntés-
hozás- pl. Boldogházán. A településünk – „méretébıl” adó-
dóan is - sajnos meglehetısen sérülékeny. 

 Jászboldogháza törénelmét ismerjük, és az igazi régi nagy 
neveket is, akik sokat tettek a vidékért, Jászboldogházáért, 
pl. Konkoly Béla, Nagy András, dr. Konkoly Mihály... Abban 
az idıben más volt a közösségi-, és a vidékfejlesztés fogalma. 
Olyan apróbb, vagy éppen nagy felújítások, amelyek régen 
mindenféle pályázat, vagy EU nélkül megépülhettek, manap-
ság nekünk azokért százezreket, vagy éppen milliókat kell 
kifizetni, és tudjuk nem mindig látványos a beruházás. Olyan 
világ van, amikor pár százezer forintnyi aszfalt, út, kerítés, 
épületfelújítás, építés meg sem látszik sokszor, viszont az 
önkormányzatnak ezekért is keményen meg kell küzdenie. 
Szóval változnak az idık, a régi elıdeink valószínőleg csak 
nevetnek rajtunk, hiszen hol vagyunk mi azokhoz a mezıgaz-
daságot, lakosságot, vidéket érintı fejlesztésekhez, amiért 
érdemes volt Boldogházán itthon maradni, és a munkából 
élni, és fıként jól megélni, építkezni, megtakarítani, csalá-
dot, jövıt tervezni… Azt szoktuk mondani, hogy a történelem 
sokszor ismétli önmagát. Erre egy példa a strand építése, 
annak idején az elıdök letették az alapot, mi most azokat 
megırizvén a komplexumot újraélesztettük, tovább fejleszt-

jük, a boldogházának közösségi teret építünk, ahogyan ezt 
tennék mások is, akiknek fontos a múlt… Változnak az idık, 
mi most annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk kihasználni a 
mai kor lehetıségeit, és ebbıl kihozni a legtöbbet, amit tu-
dunk településünk túléléséért, fejlesztéséért, Jászboldogháza 
nevének megırzéséért. 
 
2013. januártól ismét egy új idıszámítás kezdıdik települé-
sünk életében, „menekülnünk” kell, nincs más út, csakis elı-
re lehet. Nem csupán Jászboldogházán, az egész országban 
öregedik a lakosság, az elvándorlások száma nyugat felé 
egyre intenzívebb. A 62 évnél idısebbek száma a mostani 
mintegy 1,8 millióról 2,6 millióra nı 2050-ig, a 19-62 éve-
sek száma 6,3 millióról 4,6 millióra csökken. Alig 3,8 millió 
a foglalkoztatott, 100 foglalkoztatottra mintegy 164 eltartan-
dó jut. 2005-ben a 20-64 éves férfiak mindössze 64, a nık 51 
százaléka volt aktív keresı, ezek a számok sokat elárulnak. 
 
Az EU arra törekszik, hogy a vidék népességeltartó és meg-
tartó ereje hatékony legyen. Valóban nem panaszkodhatunk, 
hiszen bár nagyon meg kell küzdenünk a nyertes pályázato-
kért, de az utóbbi idıben a saját erınkhöz képest sokat küz-
döttünk Jászboldogházáért. Ez alatt nem csupán az önkor-
mányzatra, hanem a civil szervezetekre, és egyéb települé-
sünket érintı közösségekre (OMSZ, SZIE-ABPK) is gondol-
tam, az összefoglaló táblázat is errıl szól. 
 
Mivel településünk autonómiája sajnos elképzelhetı, hogy 
sérülni fog fokozatosan, legközelebb 2013-tól, így összefog-
laltam Szőcs Lajos polgármester idıszaka alatt mely pályá-
zatokat tudtuk együtt, önkormányzati csapatmunkában vé-
gigvinni még az „önállóságunk” alatt. 2004-ben lettem az 
önkormányzat európai uniós, így Boldogháza pályázatírója. 
A 8 év alatt rengeteg kihívással találkoztam, de örülök, hogy 
tehettem településünkért és ennyi pályázatot végigcsinálhat-
tam. Amennyiben a jövıben is lesz lehetıség együtt ezt a 
munkát Jászboldogházáért folytatnom, akkor szívesen te-
szem. A mellékelt táblázat fıként az általam elkészített-
megvalósított pályázatokat tartalmazza, és részben amelyek-
ben közremőködı szerepet vállaltam. 2013-tól egy más jelle-
gő, ismét nehezebb idıszak kezdıdik. Az adatok tájékoztató 
jellegőek. 
 
LEADER 
 
2012-ben az önkormányzat a helyi civil szervezetekkel part-
nerségben több programban is részt vett, melyekrıl már be-
számoltunk. Ezek között vannak olyanok, amelyek már lezá-
rultak, vannak még folyamatban lévık: 
 
• Boldogházi gyermekekért alapítvány- 20 db férfi-nıi 

mountain bike beszerzése 
• Jászboldogházi Sport Egyesület- Sport eszközök beszer-

zése, Vendég öltözı felújítása 
• Jászboldogházi Polgárır Egyesület- 3 db. polgárır robo-

gó beszerzése, Térfigyelı kamerarendszer bıvítése 
• Jászboldogházi Önkéntes Tőzoltó Egyesület- Tőzoltó 

eszközök beszerzése, JCB kotró gép vásárlása 
• Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület- Fellépı ruhák beszerzése 
• Faluvédı és Szépítı Egyesület- Kerti eszközök beszer-

zése 
• Jászföld Hagyományırzı Egyesület- Falunap szervezése 
• Községi Önkormányzat- Homokos strandfoci pálya épí-

tése, kemping építése 

Helyi vidékfejlesztés 8 évben- Jászboldogháza a pályázatok tükrében 

Ifj. Pap  Béla 
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Db. Év Kiíró Cím Döntés Nyert összeg Ft. 

1.   2004 Informatikai és Hírközlési Minisztérium eMagyarország Pontok telepítése nyertes 3.800.000 

2.   2004 Észak-Alföldi RFT Teki Kerékpárút építése nyertes 9.800.000 

3.   2005 Közmunkaprogram Téli közmunkaprogram nyertes 4.200.000 

4.   2005 Nemzeti Kulturális Alap XII. Jász Világtalálkozó nyertes 3.900.000 

5.   2005 Észak-Alföldi RFT Teki XII. Jász Világtalálkozó nyertes 2.997.000 

6.   2005 Országos Foglalkoztatási Alapítvány Munkaerıpiaci reintegrációs program nyertes 12.000.000 

7.   2007 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Szövetkezz 2007 nyertes 

Nem került benyúj-
tásra a II. forduló 
lakossági érdekte-

lenség miatt 
16.000.000 

8.   2007 eMagyarország Operatív Program ePont fejlesztés nyertes 280.000 

9.   2007 Észak-Alföldi RFT Közmunkaprogram Téli közmunkaprogram elutasított - 

10.   2007 Aktív életmód program Senior sport program nyertes 250.000 

11.   2007 Észak-Alföldi RFT Teki Egészségház felújítása nyertes 1.614.105 

12.   2007 Észak-Alföldi RFT Céde Fogorvosi szék beszerzése nyertes 2.431.100 

13.   2008 Földmővelési és Vidékfejlesztési M. Parlagfőmentesítés elutasított 250.000 

14.   2008 Eszak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése elutasított 22.823.000 

15.   2008 Észak-Alföldi RFT Teki Strandfürdı fejlesztés nyertes 46.811.000 

16.   2008 Észak-Alföldi RFT Teki Településrendezési terv elkészítése nyertes 4.704.000 

17.   2008 Észak-Alföldi RFT Közmunkaprogram Közmunkaprogram Jászboldogházán elutasított 4.889.000 

18.   2008 Észak-Alföldi RFT Céde Játszótér felújítás elutasított 2.980.000 

19.   2008 Észak-Alföldi RFT Teut Bajnok és Tompa M. utca felújítása elutasított 5.774.000 

20.   2008 Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Pr. Sporttábor 2008 nyertes 420.000 

21.   2008 Magyar Élelmiszerbank Egyesület Szociális csomag Jászboldogháza nyertes 
580.000  

tárgyi felajánl. 

22.   2008 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KÖR 2005 program hatásvizsgálata elutasított 1.600.000 

23.   2008 Társadalmi Infrastruktúra Operatív P. 
Általános iskola elektronikai eszközök 
beszerz Jászalsószentgyörggyel közösen 

nyertes 9.955.000 

24.   2008 Észak-Alföldi Operatív Program Főtéskorszerősítés elutasított 40.000.000 

25.   2008 Észak-Alföldi RFT Közmunkaprogram Téli közmunkaprogram nyertes 195.160 

26.   2009 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falufejlesztés nyertes 
26.000.000 

  

27.   2009 Baptista szeretetszolgálat Szociális csomag Jászboldogháza nyertes 520.000 tárgyi felaj. 

28.   2009 Önkormányzati Minisztérium Közösségi busz beszerzése elutasított 16.000.000 

29.   2009 Észak-Alföldi-Operatív Program Iskolafejlesztés elutasított 25.000.000 

30.   2009 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mővház felújítás I. forduló nyertes 46.000.000 

31.   2009 Miniszterelnöki Hivatal 
Közösségi Információs Hozzáférési 
Pontok 

nyertes 900.000 

32.   2009 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
LEADER- kemping fejlesztés ( egyesü-
let ) 

nyertes 1.579.000 

33.   2009 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER- képzés elutasított 1.050.000 

34.   2009 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
LEADER- sporttelep fejlesztés ( egye-
sület ) 

nyertes 2.144.000 

35.   2009 Nemzeti Diverzifikációs Alap Program Szociális épület építése strand 
de-

minimis 
43.000.000 
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36.   2009 Nemzeti Diverzifikációs Alap Program Templom felújítás ( egyházközség ) elutasított 42.000.000 

37.   2009 Önkormányzati Minisztérium Iskolai sportpálya fejlesztés elutasított 1.600.000 

38.   2009 Norvég Civil Alap Környezettudatos tábor ( egyesület ) nyertes 3.200.000 

39.   2009 Társadalmi Megújulás Operatív Program Vidékfejlesztı szociális munka szak-
képzés ( SZIE-ABK ) 

nyertes 39.000.000 

40.   2009 Észak-Alföldi RFT Céde Tompa M utca felújítása elutasított 13.000.000 

41.   2009 Észak-Alföldi RFT Teki Térfigyelı Kamerarendszer kiépítése nyertes 9.200.000 

42.   2009 Észak-Alföldi RFT Céde Ravatalozó felújítása elutasított 17.000.000 

43.   2009 ÚMVP-Falunap Falunap -Aratóverseny nyertes 1.500.000 - tárgyi 
eszk. 

44.   2010 Gyermekétkeztetési Alapítvány Gyermekétkeztetés nyertes Kb.800.000 élelmi-
szer 

45.   2010 Közösség Szíve Játszótér-strand nyertes 1.500.000 – tárgyi 
eszk. 

46.   2010 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Mentıállomás kialakítása OMSZ-szel 
partner. 

nyertes 44.000.000 

47.   2010 Önkormányzati Minisztérium Iskolai épületek felújítása elutasított 18.500.000 

48.   2010 ÚMVP- Falunap Strand nyitó elutasított 1.000.000 tárgyi 
eszk. 

49.   2010 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Demo ePont nyertes 3.200.000 

50.   2011 Vidékfejlesztési Minisztérium Illegális hulladéklerakók felszámolása nyertes 2.000.000 

51.   2011 Belügyminisztérium Sport létesítmények felújítása elutasított 17.000.000 

52.   2011 Bethlen Gábor Alap Határtalanul- erdélyi táboroztatás nyertes 1.200.000 

53.   2011 Belügyminisztérium Iskolai nyílászárók cseréje 
Jászalsószentgyörggyel közösen 

nyertes 10.000.000 

54.   2011 Vidékfejlesztési Minisztérium Parlagfőmentes település nyertes 245.000 

55.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Strandfejlesztés-kemping nyertes 8.500.000 

56.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Polgárırség kamerarendszer fejlesztése nyertes 4.500.000 

57.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falunap nyertes 2.800.000 

58.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Sportöltözı felújítása nyertes 3.200.000 

59.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kotrógép beszerzése nyertes 8.000.000 

60.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Sportszerek beszerzése nyertes 700.000 

61.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Tőzoltó eszközök beszerzése nyertes 800.000 

62.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kerti gépek beszerzése nyertes 900.000 

63.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 20 Mountain bike beszerzése nyertes 800.000 

64.   2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Fellépési ruha beszerzése nyertes 650.000 

65. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Fellépési ruha beszerzése nyertes 650.000 

66  2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Polgárır robogók beszerzése nyertes 850.000 

67 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Óvoda korszerősítés 
Jászalsószentgyörggyel közösen 

nyertes 25.000.000 

68. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Homokos strandfocipálya nyertes 3.200.000 

69. 2012 Gyermekétkeztetési alapítvány Élelmiszersegély csomagok gyerme-
keknek 

nyertes Kb. 800.000 - élel-
miszer 

70. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Strand - Kalandpark- rekreációs tó döntés 
elıtt 

35.000.000 

71. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Komplex falufejlesztés II. ütem döntés 
elıtt 

35.000.000 

72. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Templom felújítás-JNSZM Területfej-
lesztési Ügynökség által 

döntés 
elıtt 

20.000.000 

73. 
2012 Új Széchenyi Terv Egészséges életmódra nevelı iskolai 

fejlesztés Jászalsószentgyörggyel közö-
sen 

döntés 
elıtt 

10.000.000 

74. 2012 Új Széchenyi Terv Innovatív iskolák fejlesztése 
Jászalsószentgyörggyel közösen 

döntés 
elıtt 

38.000.000 

75. 2012 Új Széchenyi Terv Egészségház felújítása elıkészí-
tés 

22.000.000 

76. 2012 Új Széchenyi Terv Közintézmények energetikai korszerő-
sítése 

elıkészí-
tés 

25.000.000 
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Fizetett hirdetés 
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Télen kevés madár maradt itt. İket is ritkán látjuk, és 
akkor is elsısorban a madáretetı környékén. Ragadozó 
madaraink is délebbre költöztek egy kivételével. Bag-
lyokat mostanában is látunk, vagy ha az állatot nem, de 
a nyomait igen. Ez pedig a bagolyköpet.  
A rágcsálók téli túlszaporodása, kártevése ellen tökéle-
tes természetes védekezési mód. Mivel ezek éjszakai 
madarak, ritkán látjuk ıket nappal, de a bagolyköpetek-
bıl” sok mindent megtudhatunk.  
A köpetek tulajdonképpen a felvett táplálék megemész-
tetlen részeibıl képzıdött általában nyújtott alakú kép-
letek. Nem csak a baglyok „készítenek” köpeteket. Sok 
más madár is. De tudományos és gazdasági szempont-
ból a legjelentısebbek a ragadozó madarak. Ott is elsı-
sorban a baglyok köpetei. A köpetképzés a táplálkozás-
tól függ. A köpetet akkor öklendezi ki a madár, amikor 
új zsákmány keresésére indul. Annak mintegy helyet 
csinál. Fogságban tartott példányokon végzett megfi-
gyelések alapján a madár a zsákmány elfogyasztása 
után három órával az emésztés már befejezıdött, és így 
a visszamaradt toll, csont, szır stb. részek köpet formá-
jában már kiöklendezhetıvé válnak.  
A többi ragadozó madárhoz képest a baglyok nem tud-
ják megemészteni a csontokat, így a köpetbıl képesek 
vagyunk meghatározni, mi volt az állat tápláléka.  
A győjtés technikája egyszerő. Gondosnak. alaposnak 
kell lenni. Külön kell győjteni az egészben lévı és a 
törmelékes darabokat. A vizes, nedves részeket pedig 
csak szárítás után érdemes határozni. A köpetlelıhely 
fajonként változó. Magas fák, templomtorony, elha-
gyott épületek padlásai, tanyák környéke.  

A köpetek további vizsgálata során elsısorban az épen 
maradt, sértetlen darabokat kell különválasztani. A 
csontmaradványokat, koponyadarabokat, állkapcsokat 
külön helyezzük. A határozás ezekbıl történik. A tisztí-
tás után kezdıdhet is a kutatás. Felmerülhet a kérdés, 
hogy milyen haszna van ennek a kutatásnak. Tudomá-
nyos és gazdasági jelentısége is van. Az ok egyszerő. 
A kisemlısöket nehezebb megfigyelni, kutatni, és ez a 
módszer senkit sem háborgat, senkit sem zavar. Így a 
tudósok a hazai rágcsálók elterjedésére kapnak tényle-
ges adatokat. A rágcsálófajok elterjedésével különbözı 
természeti problémára derülhet fény. De arra is infor-
mációt kapunk, hogy mikor fognak a rágcsálók túlsza-
porodni, így az ellenük való védekezést is korábban 
meg lehet kezdeni. Ez csak folyamatos győjtéssel érhe-
tı el. Persze kiderül még, hogy az állat mivel táplálko-
zik.  
Boldogháza környékén eddig két bagolyfajt figyeltünk 
meg a gyerekekkel. Erdei fülesbagollyal az iskola ud-
varán nap mint nap találkozunk, és volt már példa, 
hogy kuvik hangját is hallottuk.  
Ha köpetgyőjtésre adjuk a fejünket, legelsı dolgunk 
egy köpethatározó beszerzése. Ajánlom: Schmidt 
Egon: Bagolyköpet vizsgálatok és Zörényi Miklós: A 
bagolyköpetekbıl várható hazai emlısfajok határozó-
kulcs c. könyvét. Ez utóbbi a kezdıknek jobb.  
Ne feledjük, a győjtést úgy kell végezni, hogy a mada-
rakat  ne zavarjuk!  

Készítette:  
Szendrei Péter  

biológia-környezetvédelem szakos tanár  
 

Mi is az a bagolyköpet?!  

Színtelen, szagtalan gáz. Mérgezése minden évben többek 
életét követeli. Az „éber halál” oka nem más, mint a szén-
monoxid. A katasztrófavédelem országos sajtókampányt 
szervezett, cél a figyelemfelhívás, az emberi élet megóvása.  
A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási 
baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül használt tüzelıbe-
rendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütı, gázszárító, 
gázkazán, gáz vízmelegítı, stb. okoz. Szén-monoxid a töké-
letlen égés során szabadul fel, veszélye abban rejlik, hogy 
színtelen, szagtalan, a levegınél szinte alig könnyebb, nem 
irritáló gáz, amely megakadályozza, hogy a vér megfelelı 
mennyiségő oxigént szállítson. 
A balesetek viszonylag kis anyagi ráfordítással megelızhetı-
ek lennének, hiszen a szénmonoxid-koncentráció emelkedé-
sét a szén-monoxid-érzékelık jelzik. Ezek az eszközök rend-

kívül hatékonyak, nagymértékben segítik a balesetek meg-
elızését. Jelenleg csak a hazai háztartások kis részében van 
ilyen érzékelı, pedig a nemzetközi tapasztalatok szerint is jól 
használhatóak a balesetek megelızésére. 
Szintén rendkívül fontos, hogy az állampolgárok minden 
főtési szezon elıtt ellenıriztessék a tüzelı-, főtıberendezé-
sek és a kémények mőszaki állapotát, karbantartottságát, 
ezzel fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében. 
 
Az ellenırzést célszerő olyan szakemberre bízni, aki a mő-
szaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fon-
tos az is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelıbe-
rendezések találhatóak, rendszeresen szellıztessék, így is 
megakadályozható a mérgezı gázok felhalmozódása. 

Vigyázzunk a szén- monoxiddal a főtési szezonban! 

Kedves Olvasóink 
Elızı számunk VIII. Jászfórum-Jászágó címő cikkünk írójá-
nak neve szerkesztési hiba miatt nem szerepelt a cikk végén. 
Írója Besenyi Vendel, akitıl  ezúton is elnézést kérünk. 
 

Az elsı óvodások emlékei az óvodáról c. cikkünkben tévesen 
Baráth Andrea neve szerepelt édesanyja, Baráth Andrásné 
visszaemlékezése után. 
A hibáért Andreától és édesanyjától is elnézést kérünk. 

 HÍREK  

Helyesbítés 

Jász-Nagykun-Szolnok –Megyei Katasztrófavédelmi Ig, 
Jászberényi Kirendeltség 
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  Tervezıszerkesztı 

 Felelıs szerkesztı: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné  Felelıs kiadó: 
Szerkesztık:  
 Koczáné dr. Fehérváry Mária Községi Önkormányzat 
 Papp Izabella  Készült: 
 Zrupkó Ferencné  Polgármesteri Hivatal  
    Jászboldogháza 

Boldogházi 
Házasságkötés: 

Nagy Judit - Szőcs Attila (2012. október 27.) 
Bugyi Erzsébet - Csák József (2012. november 17.) 

 
Búcsúzunk 

Szász András  (1931-2012.) 
 

Mikulás az óvódában 

Petróczki Lászlóné gobelinje 

 
 

Kedves Olvasóink! Kedves Olvasóink! Kedves Olvasóink! Kedves Olvasóink!  
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  

és eredményekben gazdag boldog   
új esztendıt kívánunk.!  

a szerkesztık 
A szerkesztik 

Néptáncosok mősora az iskolai  
karácsonyi ünnepségen 
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