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Kedves Hívek,  
Tisztelt Jászboldogháziak és  
Elszármazottak! 

 
A napokban folytatódnak templo-

munk felújítási munkálatai. Elké-
szül a mozgássérült bejáró a temp-
lom oldalánál, és az eddig gyűjtött 
pénzből kicseréljük az ajtókat, vala-
mint a templom homlokzatán levő 
ablakokat és a sekrestye ablakát. 

Felállványozzák belülről a temp-
lomot, hogy a falak felületét kijavít-
sák, és újrafessék. Ez azt jelenti, 
hogy néhány hétre nem használhat-
juk a templomot. A vasárnapi 
szentmiséket a Polgármesteri Hiva-
tal gyűléstermében szándékozunk 
megtartani, hétköznap a plébánia 
nagytermében lesznek a szentmi-
sék, a temetési miséket a temető-
ben, a ravatalozónál fogjuk tartani. 

Szeretnénk felújítani a templom 
bejáratát, szükséges felújítanunk a 

harang villamos szerkezetét, és sok 
más tervünk van felújításokról és új 
berendezési tárgyak vásárlásáról, 
amelyeket pénzügyi és pályázat-
ügyi okok miatt jelenleg még nem 
tudunk megvalósítani, de amelyek-
re egy-két éven belül sor kerülhet. 
Tisztelettel fordulunk e célból újra 
Önökhöz, lehetőségeik szerint já-
ruljanak hozzá adományaikkal 
templomszépítő terveinkhez! 

Adományaikat átadhatják a plé-
bánián, vagy Kisádám Péter pénztá-
rosnál, vagy Dékányné Bozóki Zsu-
zsanna sekrestyésnél, vagy a Jász-
Takarékszövetkezet 69500194-
31683656 számú számláján. 

Isten fizesse meg nagylelkűségü-
ket, és reméljük, hamarosan mind-
annyian örülhetünk megújult temp-
lomunknak, melyben fontos szere-
pet kaptak áldozataink és adomá-
nyaink! 

Csergő Ervin plébános 

Gyűjtés a templom felújítására 

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim! Keresztény 
hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossá-
ga, és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadá-
sa. 
Megváltónk családban akart világra jönni, családban nőtt 
fel és ott tanult mesterséget. Harminc rejtett esztendőt 
töltött munkás életben a názáreti Szent Család keretében. 
Amikor Szent Péter felveszi az Egyházba az első nem 
zsidó, pogány keresztényt, akkor annak egész családját, 
Kornéliuszt és háznépét megkereszteli és megbérmálja 
(Csel 10–11). 
Ferenc Szentatyánk meghirdette a család lelkipásztori 
kérdéseit tárgyaló őszi Rendkívüli Püspöki Szinódust. 
Február 2-án – Urunk bemutatása ünnepén – Szentatyánk 
levelet írt a családokhoz, hogy imádkozzanak a Szinódus 
sikeréért. Azt is jelezte, hogy a Püspöki Szinódus 2015 
őszén tartandó Rendes Általános Gyűlésén szintén a csa-
lád lesz a téma. Ugyanez év szeptemberében rendezik 
meg Philadelphiában a családok világtalálkozóját. Idősze-
rű hát, hogy a keresztény családdal foglalkozzunk. 
A házasság szentségére vonatkozó katolikus tanítást A 
Katolikus Egyház Katekizmusa foglalja össze (A KEK 
Kompendiuma, Budapest 2006, 115-118 – 337-350. kér-
dés). Ezt fogom röviden ismertetni. 
Isten szeretetből teremtette az embert. Férfinak és nőnek 
teremtette. Bensőséges közösségre hívta meg őket: „hogy 
többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 

19,6). A Teremtő a házasságot azért alapította, hogy a 
házastársak közösségét és javát előmozdítsa és gyermeke-
ket nemzzenek és neveljenek. A házastársi egység az ere-
deti isteni terv szerint fölbonthatatlan, miként Jézus 
Krisztus ezt megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember 
szét ne válassza” (Mk 10,9). 
Az áteredő bűn következtében nagyon fenyegeti a házas-
ságot a széthúzás és a hűtlenség. Ezért közvetíti a házas-
ság szentsége a kitartáshoz szükséges kegyelemet. A 
szentségi házasság Krisztusnak Egyháza iránti jegyesi 
szerelmének a jele: „Ti férjek, szeressétek a feleségeteket, 
ahogyan Krisztus szerette az Egyházat!” (Ef 5,25). A há-
zasság nem mindenki számára kötelező. Papokat, szerze-
teseket, világban élő megszentelt személyeket „Isten meg-
hív arra, hogy a mennyek országáért vállalt szüzesség 
vagy cölibátus útján, lemondva a házasság nagy értékéről, 
az Úr dolgaival törődjenek, és azt keressék, hogyan jár-
hatnak az ő kedvében. Ezáltal Krisztus szeretete abszolút 
elsőbbségének és annak jelévé válnak, hogy várva várják 
az Ő dicsőséges eljövetelét.” 
A házasság szentsége az egyetlen szentség, amelyet ma-
guk a felek szolgáltatnak ki egymásnak a szentségi házas-
ságkötéskor. „Mivel a házasság a házastársakat az Egyház 
életében nyilvánosan elfogadott életállapotba helyezi, 
megkötése pap (vagy az Egyház által minősített tanú) és 
más tanúk jelenlétében liturgikusan és nyilvánosan törté-
nik.” Ezért kéri az Egyház, hogy a szentségi házasságkö-

Jakubinyi György érsek húsvéti körlevele 
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tést (esketést) lehetőleg az egyik fél plébánosa végezze a 
plébániatemplomban hívek részvételével, esetleg nászmi-
se keretében. „A házassági beleegyezés akarati aktus, me-
lyet egy férfi és egy nő fejez ki arra vonatkozóan, hogy 
kölcsönös és véglegesen egymásnak ajándékozzák magu-
kat, hogy a hűséges és termékeny szerelem szövetségében 
éljenek.” „Az érvényes házasságkötéshez a belegyezésnek 
az igaz házasságra kell vonatkoznia, emberi cselekedet-
nek, azaz tudatosnak és szabadnak, erőszaktól és kény-
szertől mentesnek kell lennie.” Ezért kéri az Egyház, hogy 
„a házasulandók esküvőjük előtt legalább három hónappal 
jelentkezzenek a plébánián” (Gyulafehérvári Főegyház-
megye, Zsinati Könyv, Kolozsvár 2001, 55, 34. pont), és 
vegyenek részt az előkészítő jegyesoktatáson. Ott ismerik 
meg a házasságra vonatkozó katolikus tanítást, és megbe-
szélhetik nehézségeiket. 
A katolikus és nem katolikus megkeresztelt fél, vagyis 
keresztények között kötött házasságot vegyes házasság-
nak nevezzük. A vegyes házasság megkötéséhez kérni 
kell a Főegyházmegyei Hatóság engedélyét. A katolikus 
és meg nem keresztelt (tehát nem keresztény) fél között 
kötött házasságot valláskülönbséggel kötött házasságnak 
nevezzük. Ilyen esetben felmentést kell kérni a Főegyház-
megyei Hatóságtól. „Mindkét esetben lényeges, hogy a 
felek ne zárják ki a házasság céljainak és lényeges sajá-
tosságainak elfogadását, s hogy a katolikus fél vállalja a 
hit megőrzésének, és a gyermekek megkeresztelésének és 
katolikus nevelésének kötelezettségét, amit a másik félnek 
is ismernie kell.” Az Egyházi Törvénykönyv (1125. ká-
non) lehetősége szerint, Erdélyben a Jegyzőkönyv aláírá-
sával kérjük a nem katolikus féltől annak igazolását, hogy 
ismeri katolikus házastársa vallási kötelességeit. 
(Főegyházmegyei Hatóság 1560/1997. számú 1997. szept-
ember 17-én kiadott rendelkezése.) 
A házasság szentsége örök és kizárólagos köteléket hoz 
létre, ezért a házasság felbonthatatlan. Azért szentség, 
hogy kegyelmet közvetítsen a házastársaknak ahhoz, 
„hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek 
felelős elfogadásával és nevelésével érjék el.” A házasság 
szentségét súlyosan sértő bűnök: a házasságtörés, a több-
nejűség, a termékenység elutasítása, a válás. „Az Egyház 
megengedi a fizikai szétválást – még akkor is, ha kívána-
tos a kibékülésük –, ha házastársak együttlakása súlyos 
okokból gyakorlatilag lehetetlenné vált. Azonban e házas-
társak egyike sem szabad egy új életközösség megkezdé-
sére, amíg a másik él, kivéve, ha a házasságuk semmis 
volt, és ezt az egyházi tekintély kinyilvánítja.” 
„Az Egyház különleges figyelemmel van az elváltak iránt, 
és hívja őket a hívő imádságos életre, a szeretet tetteinek 
gyakorlására és a gyermekek keresztény nevelésére. Az 
újraházasodott elváltak azonban nem kaphatnak szentségi 
feloldozást, sem szentáldozáshoz nem járulhatnak, sem 
bizonyos egyházi megbízatást nem kaphatnak, amíg ez az 
állapot tart, mely objektíven ellenkezik Isten törvényé-
vel.” Nem azt jelenti, hogy ők „rosszabbak”, mint mások, 
de a szabálytalan helyzetük zárja ki őket a szentségek 
vételéből. Súlyos betegség esetén és halálveszélyben min-
denkor felvehetik a szentségeket. A labdarúgásban is nem 
a legrosszabb játékos kapja a büntetőcédulát, hanem az, 

aki szabálytalanságot követ el. 
Az Anyaszentegyház Jézus Krisztus Titokzatos Teste. A 
család „megmutatja és megvalósítja az Egyháznak, mint 
Isten családjának közösségi és családi természetét. Min-
den tagja a maga szerepe szerint gyakorolja a keresztségi 
(általános) papságot, hozzájárulva ahhoz, hogy a család a 
kegyelem és az imádság közössége legyen, az emberi és 
keresztény erények iskolája, s a gyermekek felé a hit első 
hirdetésének a helye.” Ezért nevezzük a keresztény csalá-
dot család-egyháznak is. Ha azt akarjuk, hogy Isten segít-
ségével fennmaradjon Egyházunk, népünk Erdély földjén 
is, akkor vállaljátok a keresztény családegyházat, a szent-
ségi házasság kegyelemközvetítő erejében bízva. 
Sajnos, a tömegtájékoztatás olyan híreket terjeszt, hogy 
Ferenc Szentatyánk változtatni fog a családról szóló kato-
likus tanításon. Ne higgyetek a megtévesztő félretájékoz-
tatásnak! Az Anyaszentegyházat a Szentlélek vezeti, és 
amikor a Szentatya a világegyházat megkérdezve, mint 
legfőbb tanító nyilatkozik („ex cathedra”), akkor hit és 
erkölcs dolgában csalatkozhatatlan. 
Az idén ismét elővételezzük ökumenikus mozgalmunk 
célját, a keresztények egységét – legalább is naptári szin-
ten – keresztény főünnepünk, a Húsvét közös megtartásá-
ban Keleten és Nyugaton. Kegyelemteljes húsvéti ünne-
peket kívánok minden kedves testvéremnek és minden 
jóakaratú embernek! 
Gyulafehérvár, 2014. április 20-án, Urunk Feltámadásá-
nak főünnepén 
György érsek 
A Magyar Kurírból 

Csergő Ervin plébános 

„A Te csillagod  
örökké ragyogni fog” 

 
 

Fájdalomtól megtört szívvel  

mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Kerekesné Kövér Bernadett  
súlyos betegsége során  

aggódó szeretettel, 

 anyagi és más jellegű gondoskodással  

kísérték figyelemmel életét, 

 temetési búcsúztatóján részt vettek,  

és sírjára koszorút, virágot helyeztek,  

gyászunkban osztoztak. 

 
A gyászoló család 
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 Mióta vagytok képviselők? 
Darók Sándor: Az első két harmados 
FIDESZ megválasztás, azaz 2010. óta. 
A fideszes tagtársaim felkértek, hogy 
induljak a helyi képviselői választáson. 
Nem igazán akartam elvállalni, hiszen 
vannak rajtam kívül fiatalabb FIDESZ 
tagok. Végül is, úgy hozta a sors, hogy 
jó, elvállalom, indulni fogok. A falu 
lakosai megbíztak bennem, és a szava-
zatok alapján bejutottam a testület tag-
jai sorába. 
Menyhárt Ernı: 4. ciklus óta vagyok 
önkormányzati képviselő. Két választá-
son elsőre bekerültem a testületbe, két 
alkalommal pedig lemondott képviselő 
helyére léphettem, mivel én következ-
tem a választhatók közül. Mindig a 
szociális bizottságban dolgoztam, elő-
ször tagként, majd bizottság elnöke-
ként, köztes időben külsős tagként. 
Mi volt a legemlékezetesebb számotok-
ra ebben a ciklusban? 
Darók Sándor: Az UNIOS pályázatok 
megnyerése. Majd azok készre készíté-
se. /Hivatal, szolgáltatóház, óvoda, 
tűzoltószertár, sportöltöző, strand/ 
De nagyon emlékezetes számomra a 
Pócs János országgyűlési képviselővel 
folytatott eszmecserénk. Minden egyes 
beszélgetésünk alkalmával, /tudva, 
hogy milyen rossz utunk van/ csak ezt 
a témát hoztam fel neki. Pócs képviselő 
úr megígérte, hogy mindent meg tesz 
annak érdekében, hogy Jánoshida – 
Jászboldogházai útszakasz elkészüljön 
a 2013-as Falunapra. 
Emlékeztettem őt az előző országgyű-
lési képviselő Szekeres Imre ígéretére 
is, ami sajnos csak ígéret maradt. 
Mondtam Pócs János úrnak, ha nem 
tartja meg szavát, tornacipőben jöjjön 
át Jánoshidáról Jászboldogházára gya-
log a falu ünnepén. 
Sajnos a falunapra nem lett kész az út. 
Mivel nem Pócs úr hibájából, hanem a 
kivitelezés elhúzódása végett, a mi 
képviselőnk öltönyben és tornacipőben 
jött el hozzánk a falunapra, ahol hangot 
is adott a fura öltözködésének. 

Aztán ígéretéhez híven, 2013 őszén a 
falu örömére elkészült és átadásra ke-
rült a nagyon jó minőségű útvonal. /
Ahol szintén elmesélte a tornacipős 
figyelmeztetéseit./ 
Menyhárt Ernı: Nehéz, vagy könnyű 
feladatokat nem tudok, mert minden 
előterjesztés elkészítése alapos és kö-
rültekintő munkára vall, a képviselőtes-
tületi tagok között ellenérdekek nem 
voltak, és nincsenek, mindenkinek leg-
fontosabb célja, hogy minden döntés a 
település és az itt élő emberek érdekeit 
szolgálja. Mindezen törekvésünket 
maximálisan tükrözi, hogy az önkor-
mányzat egyre több sikeres pályázatot 
tudhat magáénak. Nem tudom szemé-
lyes sikeremnek az út elkészítését, mi-
vel mi minden ciklusban akartuk, kér-
tük. Én most sem akartam jobban, mint 
évekkel ezelőtt. A politika most tette 
lehetővé, most volt/van kormánypárti 
országgyűlési képviselője a térségnek. 
Mi volt a legnehezebb számotokra a 
képviselői munkában? 
Darók Sándor: Olyan dolgokról dönte-
ni, amire nincs megfelelő mennyiségű 
anyagi támogatás, anyagi háttér. A 
szociális rászorulóknak nem tudtunk 
érdemben megfelelő anyagi támogatást 
adni. Tudtuk, hogy nagyon kevés mit 
adunk. Szívünk szerint sokszorosát 
szerettük volna adni, hisz láttuk, hogy 
nem elegendő számukra ez a kis támo-
gatás - nem fog a sorsukon változtatni. 
De megpróbáltuk azt a kicsit is igazsá-
gosan elosztani, ami rendelkezésünkre 
állt. 
Menyhárt Ernı: Évről évre egyre szűkö-
sebb költségvetéssel gazdálkodik a 
szervezetünk, így az alanyi jogon járó 
szociális juttatásokon kívül nagyon 
minimális összegben, s kevés esetben 
tud a bizottságunk támogatást nyújtani 
az arra rászorulóknak. Nagyon örülök, 
ha olyan családoknak, vagy egyedül 
élőknek tudunk segíteni, akiknek való-
ban nagy szükségük van rá, akik való-
ban jóra fordítják, akiket meglepetés-
ként ér, hiszen nem kérték ezt. Minden 

képviselőtársamat arra kértem és kérek, 
ha látókörükbe kerül olyan személy 
vagy család, mely átmenetileg vagy 
tartósan nehéz anyagi helyzetbe került, 
illetve a megromlott  egészségi állapota 
miatt az önkormányzat támogatása 
segítséget jelent, jelezzék azt, s lehető-
ségünk szerint segítsük.  
Mint ahogy Nagy László költőnk írja 
az „ Adjon az Isten” című versében: 
„nekem a kérés nagy szégyen, adjon 
úgyis, ha nem kérem” 
Milyen tervekkel indultok az új önkor-
mányzati választáson? 
Darók Sándor: A mostani választási 
ciklusban az Imrédy út javítását fogom- 
az ismét bizalmat kapott Pócs János 
országgyűlési képviselőnktől- szorgal-
mazni. Ha, mondom ha, még azt is 
megcsinálja, örökös képviselő marad 
Jászboldogháza lakosainak. Az Imrédy 
utat egyetlen egy országgyűlési képvi-
selő, miniszterelnök Imrédy Béla csi-
náltatta meg.(Igaz, végül felakasztották 
- de nem ezért!-, és reméljük, ez nem 
hátráltatja, vagy tartja vissza Pócs Já-
nos képviselő urat.) Ígérjük Pócs úrnak, 
hogy az elismerés a Kistérség lakóinak 
elismerése és tisztelete lesz. /Talán 
Imrédy út helyett Pócs János út lesz./ 
Őszintén remélem, hogy ennek az út-
nak a sorsa is jóra fordul a jövőben! 
Menyhárt Ernı: Jászboldogháza jövőjé-
re nézve biztató, hogy az általános is-
kolás gyerekek továbbra is helyben 
tanulhatnak. Szeretném, ha a művelő-
dési ház felújítva, egyszer még igazi 
kulturális, közösségi központja lehetne 
a falunak, mint régen volt. Tele fiatal-
lal, gyerekkel, szórakozni vágyó ven-
déggel. 
Hogy lesz-e 5. ciklusom? Számomra ez 
polgármester függő kérdés is! 
 
Köszönöm az őszinte szavakat, és a 
közösségért végzett tevékenységetek-
hez további megvalósítható terveket, 
kitartó munkát, és nagyon jó egész-
séget kívánok. 

Zrupkó Ferencné 

Helyi választott képviselőink a munkájukról… 
Ígértük, hogy augusztusig, az elmúlt évek munkájáról érdeklődünk választott képviselőinktől. A márciusi számban 
Kobela Margitot és Szűcs Gergelyt kérdeztem, a mostaniban pedig Darók Sándort és Menyhárt Ernőt.  

Emlékeztetőül a 2010-ben megválasz-
tott képviselő-testület: 
Szűcs Lajos polgármester 
Joó kovács Balázs alpolgármester 
Darók Sándor 

Kobela Margit 
Dr. Pap Béla 
Menyhárt  Ernő 
Szűcs Gergely 
 

Menyhárt Ernő Darók Sándor 
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Egyesületünk fő feladata a  Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, 
természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 
 
2013-ra kitűzött programjainkat teljesítettük. 
ο Tovább folytattuk a régi iskolai emlékhelyek kialakítását. A sóshidai iskola egykori helyén  emlékkövet állí-

tottunk, mely  a 2012. évi adó 1% felhasználásával valósulhatott meg. 
ο Részt vettünk az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával rendezett Civil-napon. 
ο A boldogházi nyugdíjasokkal közös rendezvényünkre nagy számban látogatnak haza tagjaink, örülnek a talál-

kozásnak. 
ο A kitelepítések 60. évfordulójáról  emlékeztünk szeptember 14-én 
ο Papp Izabellának, Besenyi Vendelnek  és a visszaemlékezőknek segítségével nagyon szép és tartalmas könyv 

készült az 1951-53 közötti kulák üldözések és kitelepítések történetéről. Támogatóinknak köszönhetően táblát 
helyeztünk el a vasútállomás épületére. Emlékezetes marad a közös ebéd, az egykor kényszerből együtt élt 
családok leszármazottainak találkozója. 

ο Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra a temetői emlékoszlopoknál. 
ο Egyesületünk tagsága 137 fő. 

Beszámoló  
BOLDOGBT Egyesület 2013. évi közhasznúsági beszámolója 

Bevételek     Kiadások   

Induló pénzkészlet: 281 600   Emlékhely állítás költsége 275 000 

Kapott támogatás (adó 1%) 94 160   Megemlékezés, koszorúzás 40 950 

Tagdíj befizetések 139 000   Bank költség 7 410 

Kapott támogatás (magán szem.) 583 500   Nyomda költség 292 530 

Kamat jóváírás 295   Posta ktg 20 465 

Értékesítések árbevétele 26 000   Rendezvények költsége 49 650 

      Könyvelés költsége 8 000 

      Egyéb kiadás 850 

Bevétel összesen: 840 955   Kiadás összesen: 694 855 

Tagdíj bevét passziv  elhatárolása: 2 000       

Záró pénzkészlet: 429 700       

2014-es céljaink között szerepel: 
ο Részt kívánunk venni az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával rendezett Civil-napon. 
ο Keressük  a helyi civil szervezetekkel a szorosabb együttműködést. 
ο A csíkosi iskola helyén emlékkövet állítunk, melyet a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel együttműködve, a 

2013. évi adó 1% felhasználásával kívánunk megvalósítani. 
ο Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat 2014. augusztus utolsó 

szombatján. 
Táblát helyezünk el a boldogházi  templomban  a boldoggá avatott jász Ferences Vértanúk emlékére. 
 

2013-ban is részesültünk az adó 1%-os utalásából, melyet minden támogatónknak hálásan köszönünk. 
Céljaink megvalósításához továbbra is kérjük támogatóink segítségét. Adószámunk: 18714519-1-13. 

Bankszámla számunk: 69500132-11017770 (Jász-Takarékszövetkezet, Jászberény) 
 
Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk tisztségviselői semmiféle anyagi vagy más természetű juttatásban 
nem részesültek. 
 

      Veliczkyné Koncsik Ilona 
         elnök 
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Közhasznú szervezetünk tevékenysége a közrend - közbiz-
tonság védelme, bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem 
valamint vagyonvédelem. A szervezetnek 2013-ban 63 fő 
nyilvántartott magánszemély volt a tagja. A tagok a feladato-
kat (járőrszolgálatok, rendezvények biztosítása, lebonyolítá-
sa) díjazás nélkül, önkéntes munkában végezték. 
♦ Közhasznú szervezetünk vezetője és tisztségviselői ré-

szére juttatást nem nyújtottunk, részükre tiszteletdíj vagy 
jutalom kifizetésére nem került sor. 

♦ Szervezetünk 2013. évben vállalkozási tevékenységet 
nem végzett. 

 
      Támogatások felhasználása: 
 
♦  2012. évben az SZJA 1%-ból kapott 99.914 Ft-ot a bel- 

és külterületi ell. ktg-re  fordítottuk. A NAV részére az 
elszámolást igazoló dokumentumot megküldtük. 

 
♦ 2013. évben – 127.856 Ft került jóváírásra az adó 1%-

ából, amelynek felhasználásáról 2015. 05. 31-ig kell 
jelentést adni az NAV felé. 

 
♦ A Országos Polgárőr Szövetségtől pályázaton nyertünk 

összesen 160.000-ot, amelynek felhasználásáról a részle-
tes pénzügyi elszámolást, a számlák hitelesített másola-
tát valamint a szakmai jelentést a pályázati kiírásnak 
megfelelően megküldtük. Szerződést írtunk alá az OPSZ
-szel a cégautóadó támogatására 132.000 Ft összegben, 
melynek tényleges megfizetéséről 2014. február 15-ig a 
dokumentumokat megküldtük. 

 
♦ Az MVH LEADER pályázatán 100 %-os támogatással 

lehetőségünk nyílt 1 db FG 104 típusú GRÉDER mun-

kagép megvásárlására 4.749.800 Ft értékben, + 190.500 
Ft egyéb költségre. A kifizetési kérelem benyújtásra 
került. A pályázat kifizetéséhez az önkormányzat az 
előző év 4.000.000 Ft-os visszatérítendő támogatásához 
újabb 1.150.000 Ft visszatérítendő támogatást, valamint 
160.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott 
„Belvíz elleni védekezés eszközbeszerzéssel” jogcímen. 

 
♦  Az Önkormányzattól kapott 400.000 Ft támogatást, a 

szervezet működési ktg-ének fedezésére, az éjszakai 
járőrözés, a szolgálati személygépkocsi, valamint 3 db 
robogó üzemeltetésére, fenntartására fordítottuk. 

 
♦ A magánszemélyektől kapott 569.500 Ft 50%-át szintén 

a szolgálat ellátásához szükséges üzemanyag és működé-
si ktg-ek finanszírozására fordítottuk. A fennmaradó 
összeget pedig a 2014. évben szeretnénk erre a célra 
felhasználni. 

 

Adószám: 18827271-1-16 
 

Bankszámlaszám:  
69500194-10400717-00000000 

 
Köszönjük a lakosságnak, hogy adójuk 

1%-ával támogatták és továbbra is  
támogatják szervezetünket! 

Beszámoló  
Polgárőr Egyesület  közhasznúsági beszámolója 2013. évre 

>>> 

Polgárőr hírek 
 
   Polgárőr egyesületünk 2014.március 22-én tartotta 
éves közgyűlését. A napirendek között szerepelt az új 
tisztségviselő megválasztá-
sa. 
  Duruczné Makó Ildikó 6 
év gazdaságvezetői után 
kérte felmentését. Az indok 
nagyon is elfogadha-
tó,hiszen az elmúlt évben 
megszületett harmadik 
gyermeke,és az anyai teen-
dői megszaporodtak. Az 
elmúlt hat év gazdasági 
ügyeinek intézése sok fel-
adatot adott Ildikónak,mivel a sikeres pályázatok elszá-
molása,pontos vezetése- a polgárőr feladatok minden-
napos pénzügyei mellett,folyamatos és lelkiismeretes 
munkát igényelt. Ildikó példásan végezte munkáját,ezt 
bizonyította az Ellenőrző bizottság beszámolója,és a 

tagság egyhangú véleménye is. 
   Köszönjük Ildikó,hogy önzetlenül vezetted egyesüle-
tünk pénzügyeit. Kívánunk nagyon boldog,örömteli 
éveket családodban. 
  Az új gazdaságvezető Sasné Szöllősi Anita lett a tag-
ság döntése alapján. Anita a 
Polgármesteri Hivatalban is a 
pénzügyekért felel, így ez a 
terület nem ismeretlen számá-
ra. Neki is sok feladata lesz a 
polgárőrségben,hiszen hála a 
sok nyertes pályázatnak,és a 
pályázatíró Pap Bélának a 
projektek gazdasági,pénzügyi 
számvitele  nagy figyel-
met,szakértelmet igényel. 
  Köszönjük Anita,hogy elvállaltad ezt a munkát! Sok 
sikert kívánunk feladatit elvégzésében és családod éle-
tében pedig sok boldogságot! 

Zrupkó Ferencné 
Polgárőr 
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adatok ezer 
forintban 

      

BEVÉTELEK: TERV TÉNY  %-BAN 

      

1. Nyitóegyenleg 1112 1112  100% 

2. Tagdíj bevétel  85 86  101% 

3. Támogatások adományok 600 1130  188% 

 Polg. Hiv. 400+160  560   

 Magán adom.  570   

4. SZJA 1% 60 128  213% 

5. Folyószámla Betétkamat 30 26  87% 

6. Egyéb bbevételek: 4482 5177  116% 

 Pályázat OPSZ (160)  292   

 LEADER   3731   

 
Visszatérítendő tám 
PH  1150   

 Telefon   4   

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 6369 7659  120% 
      

KIADÁSOK:      

      

1. Tárgyi eszk beszer. 200 5442  2721% 

2. Vagyon tárgyak műk. Ktg-e 250 153  61% 

3. Nyomtatvány, posta ktg. 80 30  38% 

4. Bank ktg. 25 33  132% 

5. Utazás kiküldetés 40 0  0% 

6. Éjszakai járőrözés 250 149  60% 

7. Közgyűlés ktg-e 40 30  75% 

8. Területi OPSZ tagdíj 10 6  60% 

9. Rádió tel. ktg. 60 37  62% 

10. URH frekvencia díj 20 12  60% 

11. Polgárőbiztosítás 15 11  73% 

12. Szakkönyvek, szaklapok 20 0  0% 

13. Szolg. Gk.+ motor üzemeltetése 800 533  67% 

14. Szolg. Gk.+motor bizt. 180 172  96% 

15. Cél jellegű  50 0  0% 

16. Egyéb  50 10  20% 

17. Kiadási céltaralék (pályázat önrész) 70 0  0% 

18. visszatérítendő tám 4000 0  0% 

19. Vásárolt szolg. 40 40  100% 

20.Záró egyenleg 169 1001  592% 

      

KIADÁS ÖSSZESEN: 6369 7659  120% 

POLGÁRŐRSÉG Jászboldogháza 2013. évi beszámoló 
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Szép Udvar - Szép Utca verseny 2014 
Falu – gazdaság - utca 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület hagyományt teremtve, 
immár ötödik alkalommal hirdeti meg a Szép Udvar versenyt 
községünkben, amit az idén Szép Utca és Szép gazdasági 
udvar versennyel bővítünk ki.  
Tavasszal az idő jóra fordultával szívesen töltjük az időt a 
kertben, ahol bizony késő őszig van tennivaló bőven. Közsé-
günk lakossága, a fiatalok és idősebbek egyaránt kiveszik a 
részüket a ház kertjét és környékét szépítő munkából. Láthat-
juk ezt, ha egy körutat teszünk, s végignézzük Boldogháza 
utcáit. Az idén az idősebb korosztályt szeretnénk megörven-
deztetni azzal, hogy néhány szép kertet kiemelve megajándé-
kozzuk őket egy-egy elismerő táblával. Minden évben más 
és más ingatlan kapja az elismerést.  
   Az idén három Szép udvart emelnénk ki a községben. A 
versenyen való részvétel feltétele: barátságos, virágos, falu-
sias hangulatú, rendezett környezet. 
A Szép udvarok mellett, szeretnénk kiválasztani egy Szép 
gazdasági udvart is, ebben a kategóriában nincs korhatár, 
fiatal vagy idősebb gazda udvara is esélyes lehet. Nagyon 
sok kisgazdaság, családi vállalkozás van a településünkön. 
Azt gondoljuk, hiba lenne csak a díszkertekre odafigyelni, 
kiemelni, elismerésben részesíteni. A Szép gazdasági udvar 
versenyben való részvételének feltétele: szép előkert, ren-
dezett gazdasági udvarral.  
   A Szép udvarok mellett szeretnénk egy Szép utcát is kivá-
lasztani a községben. Kérjük ezért a Tisztelt Lakosságot - 
azokat is, akik csak kevés időt tudnak szánni környeze-
tük és a családi házukhoz tartozó utcarész rendben tartá-
sára -, hogy gondozzák, tegyék még szebbé kertjeiket. 
(Ha másik utcában is van portájuk, lehetőség szerint azt 
is, legalábbis ünnepek előtt és a nyári szezonban.) Tegyék 

rendbe udvaraikat, ezzel is segítsék az utcájuk verseny-
ben való eredményes részvételét, és azt, hogy elnyerjük a 
községünkbe nyaralni, pihenni érkező idegenek elismeré-
sét, pozitív véleményét - hisz ez mindannyiunk érdeke. 
Kiemelten kérjük erre a község központjában, a főbb 
helyeken, így a strandra vezető út melletti ingatlanok 
tulajdonosait. 
Az elbírálást 2014. május végére tervezzük, a verseny ered-
ményhirdetésére pedig a Civil Napon, május 31-én kerül sor. 
Díj az előző évekhez hasonlóan egy-egy falra helyezhető 
Szép udvar kerámia tábla lesz, a győztes utcában pedig egy 
virágos táblát fogunk kihelyezni „Jászboldogháza szép utcá-
ja” felirattal.  
Kérjük és köszönjük együttműködésüket, sok sikert, eredmé-
nyes felkészülést kívánunk a versenyhez, aminek igazi győz-
tese úgy érezzük, kicsiny falunk, Jászboldogháza lesz. 
 
Tisztelettel:  

Faluvédő és Szépítő Egyesület 

FALUSZÉPÍTŐK HÍREI 

Tisztelt Adófizető! 
 

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy személyi  
jövedelemadójának 1 %-ával a    

Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatná. 
 

Adataink: 

A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egyesület 
A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16 

Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát az APEH részére.  

Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen cse-
kély (vagy ha teheti, nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezetben a Faluvédő és 

Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeggel.  

Támogatását előre is köszönjük! 

Tisztelettel:  

Faluvédő és Szépítő Egyesület 
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A rendszerváltozást követően községünkben sorra alakul-
tak, vagy újrakezdték működésüket a civil szervezetek, 
egyesületek. Elsőként a Boldogházi Gyermekekért Alapít-
vány kezdte meg működését 1991-ben. Bár szép neve meg-
jelöli a legfőbb célt, de milyen konkrét elképzelésekkel jött 
létre az alapítvány? 
- 24 évvel ezelőtt amikor igazgatói megbízásomat kaptam, 
egyik legnehezebb feladatomnak azt éreztem, hogyan lehet-
ne pénzt teremteni egy új, minél több programot biztosító 
pedagógiai elképzelés számára. Hittem és hiszem, hogy min-
den gyermek tehetséges valamiben, de ennek kibontakoztatá-
sára sajnos mindig kevés a rendelkezésre álló forrás. Sok 
éves szakfelügyelői tapasztalatomból merítve és a törvény 
adta lehetőségeket kihasználva Matók István akkori polgár-
mesterrel és Gömöri Mihályné Szülői Munkaközösség veze-
tőjével úgy döntöttünk, létrehozzuk alapítványunkat. Fél-
tünk, nehéz lesz összegyűjteni a 200 000 Ft-os alaptőkét – 
ami 1991-ben igen nagy pénz volt –, de a jó szándékú támo-
gatók azonnal mellénk álltak. Legfőbb célként az Általános 
Iskola és Óvoda hatékony és korszerű működtetését, a gyer-
mekek számára pedig – elsősorban az idegen nyelv és a szá-
mítástechnika oktatás terén – minél tágabb lehetőségek biz-
tosítását jelöltük meg.   
Hihetetlennek tűnik, hogy már csaknem negyedszázada 
működik az alapítvány. A kívülállók számára talán kevésbé 
érzékelhető, milyen sok nagyszerű eredményt sikerült elér-
ni. Melyeket emelnéd ki ezek közül? 
- Valóban hosszan lehetne sorolni az eltelt 23 év eredménye-
it. Néhány ezek közül: Hangosító eszközöket vásároltunk és 
folyamatosan felújítottuk azokat, többször cseréltük, korsze-
rűsítettük a számítástechnikai eszközöket. Lehetőséget bizto-
sítottunk, hogy a tanulók csoportbontásban tanulhatták az 
angol nyelvet, ennek köszönhetően több tanítványunk sike-
res alapfokú nyelvvizsgát tett. Az Ezüstkor Nyugdíjasok és 
Magányosok Egyesülete, valamint a BOLDOGBT Egyesület 
segítségével felújítottuk és új padokkal láttunk el a Rózsa- és 
a Menyhárt-termet, egy hónappal ezelőtt pedig a 4. osztály 
kapott új bútorzatot. Az óvodai játszóudvar és kerítés, az 
iskolaudvari játékok, a sportudvar és a tornacsarnokhoz ve-
zető út aszfaltozását is finanszíroztuk.  
 Az Egészségesebb Iskolákért akció keretében a mosdókat 
egészségügyi tisztasági felszerelésekkel láttuk el. A székek 
felújításához bútorszövetet, a táncoktatáshoz szereplőruhá-
kat, a könyvtárnak új könyveket, a pontos órakezdéshez 
programozott csengető órát, a tantárgyak oktatásához szak-
könyveket, CD-ket, szemléltető eszközöket vásároltunk. 
Kicseréltük a tornacsarnok öltöző padjait, több sporteszközt, 
sportfelszerelést kaptak a gyerekek. A legutóbbi alapítványi 
bál bevételét is a sportszertár fejlesztésére fordítottuk.  Az 
Alapítvány segítségével a karatézók 600 000 forint értékű 
tatamit vehettek át a Civil napon. Éveken keresztül szponzo-
ráltuk a tanulók komolyzenei fejlesztését, melynek anyagát 
Mesélő dallamok címmel Dóbiás Péter vezetésével a kecske-
méti zeneiskolai tanárok szerkesztették. Csillagászati elő-

adással, irodalmi műsorral, 
különböző vidám zenés elő-
adásokkal leptük meg a bol-
dogházi gyermekeket. 
Az évek során több tánccal és 
a sporttal (pl. kézilabda) kap-
csolatos foglalkozást szervez-
tünk, és az előadók díját fi-
zettük, és fizetjük. Valam-
ennyi versenyző tanuló, és 
csoport nevezési díját, a te-
hetséggondozó tábor költsé-
gét, a múzeumlátogatás belé-
pőjét is átvállaltuk. Az utóbbi 
években az alapítvány pénzé-
ből vásárolja meg az iskola 
az év végi jutalomkönyveket 
is. Az iskolai rendezvények 

színvonalas lebonyolításához és az óvodai játékok vásárlásá-
hoz is segítséget nyújt alapítványunk. 
A lakosok körében igen népszerűek a kétévente megrende-
zett alapítványi bálok. Ezeknek a bevételén túl milyen anya-
gi lehetőségei vannak az alapítványnak?  
- Szerencsére községünk lakói is úgy érzik, legfontosabb, 
hogy a jövő nemzedékének, a gyerekeknek minél több lehe-
tőséget biztosítsunk képességeik kibontakoztatására. 1996 
óta alapítványunk közhasznú, így jogosultak vagyunk a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ára. Az ebből kapott összeg a mai 
napig mintegy 5 millió Ft, amiért nagy-nagy köszönettel 
tartozunk. Az utóbbi években az Önkormányzat jelentős 
támogatást ad a civil szervezetek számára, így a mi alapítvá-
nyunknak is. Komoly segítséget jelentenek a különféle pá-
lyázati lehetőségek, melyekkel több alkalommal sikerült 
táborozáshoz támogatást nyerni. Az alapítványi bálok való-
ban kiemelkedő események a község életében is. Ilyenkor 
támogatóink a munkájukon túl értékes tombolatárgyakkal és 
anyagiakkal is segítenek. A bálok utáni elszámolás során 
mindig eszembe jut egy idézet, ami jellemző erre a példás 
összefogásra. "Száz év múlva nem számít majd, hogy mennyi 
pénz volt a bankszámlánkon, hogy milyen házban éltünk, 
vagy milyen autót vezettünk ... De a világ lehet, hogy más 
lesz, mert fontos voltam egy gyermek életében.” Ezúton is 
tisztelettel megköszönöm a gyermekek nevében is valameny-
nyi támogatónknak a figyelmét és segítségét, amely nélkül 
nem tudnánk céljainkat megvalósítani. Azok az emberek, 
akik segítenek, ha nem is személy szerint egy-egy gyermeket 
karolnak fel, de általuk a tanulók személyisége, tehetsége 
fejlődik, bontakozik ki.  
Hogyan rangsoroljátok a soron következő feladatokat, ho-
gyan történik a döntés a konkrét esetekben? 
- Az alapítvány bírósági bejegyzéshez szükség volt egy kura-
tórium megválasztására, amely a törvényességnek megfele-
lően irányítja az alapítvány munkáját. A kuratórium elnöke 
Gömöri Mihályné volt 16 éven keresztül. Munkáját a cél 
érdekében végzett odaadás, kiváló szervezőkészség jellemez-
te. A kuratórium tagjai  dr. Pap Béla, Kocza Imre, Kőhidi 
Györgyné, Makainé Muhari Erzsébet, Pócz Józsefné a kura-
tórium gazdasági-pénzügyi ügyintézője és Rigó Andrásné, a 
kuratórium titkára volt, mindannyian komoly segítséget 
nyújtottak munkánkhoz. 2008-tól változott a kuratórium ösz-
szetétele, de az alapelvek megmaradtak, és tagjai  - dr. Pap 
Béla, Kocza Imre, Rigó Andrásné, Kövér Zoltán, Tóthné 

Beszélgetés a civil szervezetek vezetőivel 
Zrupkó Ferencné, a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány elnöke 

„Osztani magad, hogy így sokasodjál,  
  Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,  
  Hallgatni őket, hogy tudd a világot,  
  Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”  
 
              Váci Mihály 
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Markóth Edit, Nagyné Matók Anikó -, valamint a támogató-
ink nagy lelkesedéssel, felelősséggel végzik munkájukat. A 
gazdálkodásról és a feladatok rangsorolásáról a kuratórium, 
mint testület dönt, mindenkor a gyerekek érdekeit tartva 
szem előtt. 
Melyek az alapítvány legfontosabb céljai, amelyeket a jövő-
ben szeretnétek megvalósítani? 
- Fő feladatunk továbbra is, hogy  kis községünk gyerme-
kei  számára megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, 
mellyel  személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fej-
leszthetjük. Érezzük és tudjuk, egyre nagyobb szükség van 
alapítványunk létére. Támogatni szeretnénk a tanulmányi 
versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges 
gyermekeket. Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggon-
dozó tábor költségeit. Biztosítjuk a tanévvégi jutalomköny-
veket, támogatjuk a tanulók sportolási lehetőségét, folyama-
tosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk 
a hiányzó alkatrészeket, festékeket, finanszírozzuk a Miku-
lásnak az ovis játékcsomagot. Szeretnénk hozzájárulni a ka-
ratésok és a néptáncosak utaztatási költségeihez is. A helyi 
vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást szeretnénk 
nyújtani, és természetesen az iskola és óvoda kéréseit figye-
lembe véve tervezzük a jövőnket. 
Számodra természetes a gyermekek sorsa, jövője iránt ér-
zett felelősség, hiszen eddigi életed legnagyobb részét közöt-
tük töltötted. Hogyan választottad ezt a szerintem egyik 
legszebb, de egyben legnehezebb hivatást? 
- Azt hiszem, még általános iskolában eldöntöttem: tanító 
leszek. Középiskolában magyar tanárom, Farkas Ferenc - 
akinek nagyon sokat köszönhetek - más pályára szeretett 
volna irányítani, de hajthatatlan voltam. Jó döntés volt, és 
tisztelettel, hálával tartozom Szüleimnek, hogy segítették 
álmaim megvalósulását. Nem volt egyetlen nap sem, amikor 
nem örömmel léptem volna át az iskola kapuját, mindig azt 
csinálhattam, amit szerettem. Jó visszaemlékezni a tiszta 
lelkű, csillogó szemű gyerekekre. 
Munkád során többféle nézőpontból tekinthettél a pedagó-
gus pályára. Voltál napközis tanár, szaktanár, szakfelügye-
lő és 17 éven át az általános iskola és óvoda igazgatói tisztét 
is betöltötted. Melyik terület állt szívedhez a legközelebb? 
- Tudom, hogy furcsán hangzik, de mindegyik. Sokat tanul-
tam a különböző feladatokból, és igyekeztem a legtöbbet 
adni a gyereknek és a kollégáknak egyaránt. A tapasztalato-
kat, amit a szakfelügyelet alatt, vagy az Országos Közoktatá-
si Tanácsban, vagy az országos tanulmányi verseny zsűrijé-
ben szereztem, felhasználtam a boldogházi közoktatás és a 
gyermekek képességeinek fejlesztésére. Az igazgatói munkát 
is szolgálatnak tekintettem. A 17 év alatt mindig éreztem az 
Önkormányzatunk, a szülők és kollégáim támogatását. En-
nek köszönhetően iskolánk országos eredményeket ért el 
több hivatalos szaktárgyi versenyen, a kompetencia mérések 
során pedig mindig országos átlagon felül teljesítettünk. 
Németh László írja: „Azért vagyok pedagógus, hogy a ter-
mészetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben 
csiszoljam kristályba!” Te mit tartottál, mit tartasz a leg-
fontosabbnak a gyermekek tanításában, nevelésében?  
- Legfontosabb a tanulók érdeklődését felkelteni a tudás 
iránt. Ha ez sikerül, nyert ügyünk van, mert a gyermek szere-
ti az érdekességet, feje, mint a szivacs szívja magába az is-
mereteket. Ezt a történelem tanításom során nem egyszer 
megtapasztaltam. Nem szabad siettetni az alapok tanítását, 
hiszen erre épül az egész tudásgyár. Ha a gyermek biztos 
alapokkal rendelkezik, könnyebben veszi az akadályokat. 
Nevelés!? Számomra az oktatás és a nevelés elválaszthatat-
lan, és a személyes példaadásnak kiemelt szerepet tulajdoní-
tok. Gárdonyi Géza szerint a tanítónak lámpást adott az Úr 
Pedagógiai munkád szép elismeréseként 1985-ben minisz-
teri kitüntetést kaptál, 2007-ben az ismeretterjesztő munká-

dért a megyei TIT szervezet Kátai Gábor emlékérmével ju-
talmazott, nyugdíjba vonulásod alkalmával pedig Jász-
Nagykun-Szolnok megye közneveléséért kitüntetést vehet-
ted át. Tartalmas életpályádhoz sok-sok élmény, sok kedves 
emlék fűződhet.  
- Nagyon szerettem táborozásokat szervezni. Egyik nagy 
kalandunk – vonattal – a Sopron, Kőszeg, Szombathely, Fer-
tőd, Nagycenk, Győr, Pannonhalma történelmi nevezetessé-
geit kutató öt napos kirándulásunk volt. Sokat utaztunk, gya-
logoltunk, s ha találkozom az egykori tanulókkal, rögtön 
rákérdeznek: tetszik emlékezni, amikor… és csak sorolják, 
sorolják a kedvesebbnél kedvesebb élményeket. De nem 
feledem azt sem, amikor a bakonyi vándortáborban, a sűrű 
rengetegben Nagy Mártival gyümölcsért mentünk a távoli 
településre, hogy több nap után vitamin is legyen az általunk 
készített ebéd mellé. Felpakolva a visszafelé úton erősebb 
zajt hallottunk. Fantáziánk élénk volt, így futva értünk sátor-
helyünkre. A gyümölcsöt levesítve adtuk át.  A következő 
emlékem közvetlenül nyugdíjba vonulásom előtti esemény-
hez fűződik. Nyolcadik osztályban Trianon volt az anyag. A 
tankönyv erre igen kevés, és jelentéktelen anyagot adott. Az 
addigi gyakorlatomnak megfelelően három tanórát szántam 
rá. Ezalatt filmet néztünk, térképet elemeztünk, verseket , 
történeteket olvastunk. A harmadik órán  megkérdeztem , mi 
a véleményetek Trianonról. Az osztály egyik –magatartásból 
nem példás- tanulója nagyon jelentkezett. -Hát,ez egy nagy 
sz... volt!- mondta. Az osztály ledermedt a hallottaktól, és 
feszülten figyelte reakciómat. -Így is lehet mondani, de kér-
lek, fejtsd ki bővebben. 
A fiú összefogottan, tartalmas előadást tartott. 
 
Munkád mellett mindig aktívan vettél és veszel részt a köz-
ség közéletében. Voltál tanácstag, majd a képviselőtestület 
tagja, szervezed a községi ünnepségeket, tagja vagy a Pol-
gárőrségnek … és még sorolhatnánk. Mi motivál a közös-
ségért végzett munkában? 
- Számomra ez nem munka. Mindig is közösségi ember vol-
tam, és a rám bízott feladatokat igyekeztem, és igyekszem a 
legjobb tudásom szerint végezni. Természetesen nem egye-
dül, mert ez is csapatmunka. Egy olyan támogató kisközség-
ben élünk, ahol az emberek tudnak és akarnak településükért 
tenni. Ha csak arra gondolunk hány civil szervezet működik 
Boldogházán, hányan dolgoznak azért, hogy szép környeze-
tet teremtsenek nekünk, vigyázzanak biztonságunkra, prog-
ramot szervezzenek a fiataloknak, az ezüstkorúaknak, őriz-
zék hagyományainkat, erősítsék a szülőfalu iránti szeretetet - 
büszkék lehetünk.  
Tevékenységed elismeréseként 2006-ban Jászboldogháza 
Községért kitüntetetést vehetted át, 2013-ban pedig Jászbol-
dogháza Díszpolgára lettél. Mit jelent ez Számodra? 
- 1970-től élek Jászboldogházán, és soha nem éreztem ma-
gam idegennek. Ez az elismerés a legnagyobb számomra! 
Egy olyan közösségtől kaptam, akik ismerik személyemet, 
tevékenységemet. Ma is meghatódva gondolok arra a pilla-
natra, amikor közölték ezt velem. Soha nem a díjért, az elis-
merésért dolgoztam, és dolgozom. Köszönet érte, és köszö-
nöm mindazoknak, akikkel együtt munkálkodhatok közsé-
günkért! 
Megalakulása óta szerkesztője vagy a Boldogházi Hírek-
nek. Emberközeli interjúid nyomán új oldalukról ismerhet-
jük meg a boldogházi embereket. Mit szeretsz az újságírás-
ban? 
- Az előzőekben említettem magyar tanáromat. Ő vezetett be 
az újságírás rejtelmeibe is, ami nagyon felelősségteljes mun-
ka. Hiszen emberekkel beszélgetni, és az ő gondolataikat 
tolmácsolni szép, és igen érdekes feladat. Olyan informáci-
ókhoz jutunk, melyeket pontosan és hitelesen kell átadni a 
Tisztelt Olvasóinknak. Nagyon sok, munkájában, életvitel-
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Tisztelettel: 
 Faluvédő és Szépítő Egyesület 

CIVIL SZERVEZETEK 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár 
minden kedves érdeklődőt 2014. május 31-én, a 

Civil Napon  
 

Nagy János – CSIKI – kiállítására, 
 

amely a Tájházban kerül megrendezésre. 
 
Csiki számos szép munkáját, köztéri alkotását a 
faluban is megcsodálhatjuk. De csak kevesen 

tudják, milyen sokféle technikával, milyen sok 
különleges, szép munka készül műhelyében. Erre 

az alkalomra válogatást tesz közzé munkáiból, 
melyek között a vallási tárgyú fafaragásoktól a 

tükör-gravírozásig, az esztergált dísztárgyaktól a 
mesefigurákkal díszített gyermekbútorokig számos egyedi tervezésű és készítésű alkotását láthatjuk.   

 
A kiállítás a Civil Napon délelőtt 10 órától 18 óráig látogatható a Tájházban,  

melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

A későbbiekben is szeretnénk lehetőséget biztosítani tehetséges helyi lakosoknak és az elszármazottaknak, hogy bemutassák 
alkotásaikat. Ez lehet egy-egy szakma rendkívüli, már-már művészi módon való bemutatása, de egy olyan hobbi eredménye 

is, amit szabad idejében szívesen végez. Szeretnénk, ha megosztanák velünk azt a sok szépséget és értéket, ami kezük munká-
ja által valósul meg. Örülnénk, ha élnének a lehetőséggel. Várjuk jelentkezésüket! 

ében nemes ember él közöttünk. Megtisztelő feladat róluk 
írni. 
Néhány éve nyugdíjba vonultál, de talán még aktívabb éle-
tet élsz, hiszen erre az interjúra is alig tudtál időt szakítani. 
Intézed az alapítvány ügyeit, énekelsz a Csillagvirág kórus-
ban, és még számos elfoglaltságod van. De akik ismerünk, 
azt látjuk, hogy most a főszerepet az unokák töltik be az 
életedben.  
- Valóban nagyon elfoglalt vagyok, és ezek közül a legizgal-
masabb a négy unokámmal eltöltött idő. Látni növekedésü-
ket, fejlődésüket felér egy csodával! Sokat vagyunk együtt, 
kirándulunk, és természetesen felszabadultan játszunk. Igazi 
ajándékok az élettől - ahogy mondani szoktam: azért hogy 
felneveltük fiainkat. 
A fennmaradó kevés szabadidődben mi jelent Számodra 
kikapcsolódást, feltöltődést? 

- Nyugdíjba vonulásom után férjemmel elhatároztuk, hogy 
megismerjük Magyarország kincseit, gyönyörű tájait. Évente 
kétszer - baráti társaságban - három napon keresztül egy bi-
zonyos tájegységet bebarangolunk, és gyűjtjük az élménye-
ket. Mindezekről fényképes naplót vezetek. A hosszú téli 
estéken jó újra végigjárni gondolatban a megtett utat.  
A beszélgetést megköszönve további, hasonlóan tartalmas, 
mozgalmas és boldog éveket kívánunk kedves családod és a 
tágabb közösség körében. Gyakran hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni arról, mennyire meghatározó egy-egy peda-
gógus munkája, életműve, ezért befejezésül egy Benedek 
Marcell idézetet választottam. „A nemzet sorsa a tanítók 
kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, 
és egyedül az igazság teszi méltóvá a nemzetet a fennmara-
dásra.” 

Papp Izabella 

HÍVOGATÓHÍVOGATÓHÍVOGATÓHÍVOGATÓ    
CSIKI  KIÁLLÍTÁSA A TÁJHÁZBANCSIKI  KIÁLLÍTÁSA A TÁJHÁZBANCSIKI  KIÁLLÍTÁSA A TÁJHÁZBAN   

KÉZMŰVES VÁSÁRKÉZMŰVES VÁSÁRKÉZMŰVES VÁSÁR   
    Kézműves bemutató és vásár a Civil Napon 

 
Ismét eltelt egy év, közeledik a Civil Nap, amely az idén május 31-én kerül 
megrendezésre a Strandfürdő területén. Az előző évekhez hasonlóan, immár 
hagyományt teremtve, a Faluvédő és Szépítő Egyesület szeretné megszervezni a 
bemutatóval egybekötött kézműves vásárt. 
Kérjük a kedves kézműveseket, idén is tiszteljék meg jelenlétükkel, hagyo-
mányőrző tevékenységükkel a rendezvényt, és szeretettel várjuk új kézművesek 
jelentkezését is. Jelenlétükkel színesítsék, gazdagítsák a nap programját. 

 
Tegyük együtt érdekesebbé, tartalmasabbá a Civil Napot! 
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Örömmel élek a lehetőséggel, 
hogy a Boldogházáról Elszármazottak 
Baráti Társaságának legfiatalabb tag-
jaként újságjukban bemutatkozhatom: 
Rácz Tamás a nevem, 1977- ben szü-
lettem Jászberényben. 

Anyai Nagypapám Menyhárt Jó-
zsef, akit a községben, a húsbolt és a 
tüzéptelep vezetőjeként sokan ismer-
tek. Nagymamám, született Bálint 
Jolán idén 89 éves; a korával együtt 
járó mozgásszervi nehézségek mellett 
ragyogó szellemi frissességgel, egy 
élet bölcsességével és a mai kor vívmányaihoz való pozitív 
érdeklődéssel figyel és óv minket. 

Nagyszüleim 1951- ben vásároltak telket Jászboldoghá-
zán és 1955- ben költöztek be Tótkérről újonnan épült há-
zukba immáron Édesanyámmal, kinek lánykori neve Meny-
hárt Gabriella. 

A szobák még földesek voltak, melléképület és villany 
nem volt. Egy év múlva nyílt meg a hentesüzlet, melynek 
épülete az óvodával szemben ma is áll s melynek vezetése 
mellett Nagypapa a felvásárlási üzemágat és az olajcsere 
telepet is üzemeltette. 1959 őszén a vendéglő (volt Üveges- 
féle vendéglő) vezetésével bízták meg, ahol munkáját Nagy-
mamám, mint konyhavezető segítette. 

1962- ben nevezték ki a tüzéptelep vezetőjének, míg köz-
ben Nagymama a húsbolt működését felügyelte. Mozgalmas 
és dolgos mindennapjaiknak ellenére Nagyapám leérettségi-
zett az „Aki tanul, az boldogul!”- szellemében, s amellyel 
biztatott mindig engem is, még kiskamaszként. 

Az 1963- as árvíz következtében megsemmisült a kiter-
jedt tanyavilág jelentős része. A község mai területén ekkor 
parcelláztak ki nagyon sok házhelyet; megindultak az építke-
zések. A munka folytonosságát az éjjel- nappali áruátvétel 
biztosította, s ennek felelőssége szintén Nagypapa vállát 
nyomta. 

Mindeközben reggel 3 órakor kezdte az állatvágást, hogy 
8 órára végezzen, hiszen nyitni kellett a tüzépen. 

A nyugdíjhoz közeledve egyre többször tettek maguknak 
lehetővé utazásokat, kirándulásokat. Hiszem, hogy érdeklődő 
természetük, utazásaik során szerzett széleskörű ismereteik 
által váltak olyan bölccsé, amelyből biztos alapot adtak ne-
künk életünk indulásához. 

Apai nagyszüleim Rácz János, ahogyan idősebbektől ma 
Boldogházán járva hallom: „a piktor”, és Eszes Erzsébet 
szintén Jánoshidáról kerültek Boldogházára az ötvenes évek 
elején. Nagyapám a Radiátorgyárban helyezkedett el, de 
szobafestőként majd’ minden házban dolgozott a község 
területén, és munkáját mindenben Nagymamám segítette. 
Nagyapám 1995- óta sajnos már nincs közöttünk, Nagyma-
mám pedig jelenleg Keresztanyámékkal él Szandaszőlősön, 
mozgásában ugyan korlátozottan, de jó egészségben. 

Édesapám, Rácz János a jászboldogházi általános iskolás 
évek után a szolnoki Gépipari technikumban érettségizett, 
majd a budapesti Katonai Műszaki Főiskolán diplomázott. 
Igazi műszaki ember, mai napig aktív és fáradhatatlan, akit 
beosztottjai és későbbi tanítványai mindig nagyon szerettek, 
és akinek leleményessége, az egyszerű és praktikus megol-
dás kereső- lépessége egyenes utat mutatott nekem a mérnö-

ki pályához. 
Miután Édesanyám befejezte tanul-
mányait, Tápiógyörgyén kezdett 
tanítani, Édesapámat 1977- ben 
Ceglédre helyezik és a húgom meg-
születésével a városba költöztünk. 
Rövid ideig voltam tehát 
jászboldogházi „lakos”; de remé-
lem, most csak átmenetileg nem 
vagyok az… 
Általános iskolai tanulmányaim 
során a hétvégéket, a tavaszi-, nyári
- és téli szüneteket rendszeresen 

Otthon, Boldogházán töltöttem, aho-
vá a sok kis barátom jó szívűsége, 

tiszta jelleme és természetessége vonzott mindig nagy öröm-
mel vissza. Később a szolnoki Gépipari Szakközépiskolába 
jártam, ahol érettségiztem, és ahonnan hét közben számos 
alkalommal nem Cegléd felé vitt a vasút, hanem Boldoghá-
zára, Nagymamához. Ezek mindig kiegyensúlyozott napok 
és esték voltak számomra, ahonnan másnap új erővel lehetett 
a középiskola nevelő szigorúságát elfogadni. 

Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmér-
nöki karára jelentkeztem, ahol jeles eredménnyel államvizs-
gáztam, és ezt követően a szakmámban helyezkedtem el. Tíz 
éven keresztül egy német tulajdonú cég fejlesztő mérnöke-
ként háztartási keringtető szivattyúk fejlesztésén és gyártásá-
nak tökéletesítésén dolgoztam azoknak minden műszaki fele-
lősségvállalása mellett, jelenleg pedig szintén német tulajdo-
nú teljesítmény félvezető elemek gyártásában piacvezető 
vállalat fejlesztő mérnökeként tevékenykedem. 

Kedves szórakozásom a természetjárás és öreg Pannónia 
motorkerékpárok felújítása. Feleségemmel mára már szinte 
az egész országot bejártuk az elkészült kétkerekűekkel, aki 
hol mögöttem a nyeregben, hol pedig az oldalkocsiban ülve 
boldogan támogatja mindenben szórakozásomat. 

Két kis gyermek édesapja vagyok, Nóra öt, Dávid pedig 
két éves. Hétvégi kirándulásaink rendszerint ide, Boldoghá-
zára vezetnek. Lassan körbejárjuk a települést, csodálattal 
figyeljük, hogy az itteni emberek milyen páratlan rendben 
tartják környezetüket, mennyire óvják múltbéli emlékeiket és 
fejlesztenek a jövőjükért. 

Nagyapáim sírjánál tett látogatásaink után kimegyünk a 
község régi kis- focipályájára (ma komoly és jól felszerelt 
játszótér), ahol a labdát rúgni magam is tanultam… 

A Tápióba, ahol gyermekként első pontyomat fogtam, s a 
kis halak és a páratlan madárvilág életét most gyermekeim-
nek magyarázom. Ahogyan annak idején Nagypapától hal-
lottam… 

Nyári időszakban sokszor járunk a csodaszép boldogházi 
strandra fürödni és úszni; a gyerekek és a párom is nagyon 
várják azokat a hétköznapokat, amikor Édesapa a munkából 
hazaérkezik, s így szól: „Megyünk Boldogházára?”. 

Csíkos és Sóshida határrésze gyermekeim kedvenc ját-
szóhelyei, ahol –hiszem- ugyanazt érzik talán, mint édesap-
juk: ITT ITTHON VAGYUNK! 

 
Kívánok Önöknek és Családjuknak jó egészséget, mun-

kájukhoz kitartást: őrizzék meg a Jászság páratlan gyöngy-
szemét! 

Tisztelettel: 
Rácz Tamás, Cegléd 

CIVIL SZERVEZETEK 

Portrék a civil szervezetekből 
BOLDOGBT EGYESÜLET 

Szüleimmel és gyermekeimmel 
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Kányádi Sándor: Ének a forrásról (részlet) 
  

Van egy forrás valahol egy 
öreg erdő sátorában, 
valamikor a korsómmal 
vízért én is odajártam. 
 
Ott tanyáznak a rigók is, 
közelében raknak fészket; 
alkonyatkor odajárnak 
szarvasok és szomjas őzek. 
 
Láttam belőle kortyolni 
nyári napot, teleholdat, 
csillaghullás idején a 
csillagok mind belehullnak. 

 
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Ja-
neirói környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. 
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nap-
pá, felhívva a kormányok szervezetek és magánszemélyek 
figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. 
„VÍZ”  
„Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 
megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges 
vagy az életben: maga az élet vagy.” 

 Saint – Exupéry 

Cél: óvjuk, védjük környezetünket, és ezen belül a Földünk 
felbecsülhetetlen értékét, vízkészletét. A jövő generációjában 
tudatosítsuk a víz szerepének védelmét. Azt, hogy óvodás 
gyermekeink is megértsék, nekünk kell figyelmüket felhívni 
milyen fontos a tiszta jó minőségű víz, mennyire jelen van 
napi tevékenységeink és szükségleteink kielégítésében. 

A Vuk és a Maci csoport, látogatást tett a boldogházi 
hattyúk tavánál, és láthatták a vízi világ apró csodáit, 
ahogy a hattyúk költenek, a kacsák lubickolnak. 
Ezúton köszönjük a Mizsei családnak a lehetőséget, hogy 
elmehettünk. 
Embernek állatnak egyaránt létszükséglet a víz. Mindezt 
a víztoronynál Szőllősi Péter próbálta gyermekeinknek 
elmagyarázni, hogy a földünk belsejéből, tisztítás után, 
hogy kerül friss tiszta víz a háztartásokba. Köszönjük a 
kalauzolást Péternek. 
 A víztakarékosság a háztartások döntéseinek szintjén is 
nagyon – nagyon fontos. Csak annyi vizet használjunk 
amennyit feltétlen szükséges, fölöslegesen ne hagyjuk 
folyni a vizet, zárjuk el időben a csapot. Erre hívjuk fel 
figyelmüket gyermekeinknek is. 
Sok helyen, a Földön rengeteg ember már ma sem jut hozzá 
megfelelő minőségű vízhez. Vigyázzunk hát rá – ne pazarol-
juk vízkészletünket! 

Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
óvónő 

A víz világnapján 

"A gyermek az öröm, a reménység. 
Gyenge testében van valami világi, 
ártatlan lelkében valami égi, 
egész kedves valója olyan nekünk, 
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség." 

Óvodánkban április 16.-án délelőtt ünnepeltük a húsvétot, 
idén rendhagyó módon a Tájházban. A gyerekek húsvéti 
mondókákat és verseket énekeltek, és utána lelkesen keres-
gélték a tojásokat, melyet a” húsvéti nyuszi „ rejtett el. 
A gyermekek segítettek a pogácsa elkészítésében( gyúrás, 
szaggatás, kenés), melynek tésztáját Sziliczeiné Marika néni 
gyúrta be kora reggel. 
Kőhidi György és felesége Marika néni, Besenyiné Jolánka 
néni, Orcziné Veronka néni a kemence felfűtésében, a pogá-
csa előkészítésében és sütésében segíttetek, amit nagyon 
szépen köszönünk a szülök és az Óvodai dolgozók nevében. 

Vidám szaladgálás, játszás után állatsimogatás következett. 
Az állatokat Makai Zoltán és felesége Mónika hozta el, amit 
nagyon köszönünk. Csili a kecske és a sok nyulacska nagyon  
boldog perceket szereztek a gyermekeknek. 
Mindenki várta már, hogy megkóstolhassa a kemencében 

sütött pogácsákat( tökmagos, sajtos, szezámmagos), amelyek 
nagyon finomak lettek. 
Az óvodában ebéd után minden gyermek kapott egy kinder 
tojást. Aki nem tudott ott lenni, annak a szülői munkaközös-
ség eljuttatta. 

Az óvodások húsvétja a Tájházban! 
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Köszönjük a vendéglátóinknak és a résztvevő szülőknek, hogy ilyen tartalmasan ünnepelhettük idén a húsvétot. 
Csodálatos délelőtt volt, a gyerekek nagyon sok élménnyel tértek haza. 

Csinger Rozália 

ISKOLAI HÍREK 

Készül a pogácsa a tájházban A segítőink  

Ezzel a kis dalocskával kezdte ütőhangszeres 
bemutatóját az óvodában  
Tengeri Attila zenepedagógus 2014.04.10.-én. 
Részt vettek az általános iskola legfiatalabb diák-
jai is az előadáson, aminek az óvó nénik, és a 
nagycsoportos ovisok külön örültek, hiszen előtte 
való napokban látogattuk meg őket az iskolában. 
Az élő zenénél nincs is fantasztikusabb élmény. A 
zenei élmény felkelti a gyerekek kíváncsiságát, 
alkotókedvét, közben fejlődik emlékezetük, kép-
zeletük, esztétikusan formálódik mozgásuk. Ke-
zükbe vehették, kipróbálhatták a különböző hang-
szereket (dobokat, kongákat, csörgőket stb.) A 
hangszereken keresztül előcsalogatták a napocs-
kát, esőt varázsoltak, katonává változtak. Kezdet-
ben félénken, bátortalanul szólaltatták meg a 
hangszereket, de a végén fergeteges hangulat alakult ki. 
Reméljük, jövőre ismét ellátogat hozzánk Tengeri Attila. 

Rácz Béláné 
óvónő 

„Helló tavasz, szevasz tavasz, vigyázat, mert nagyon ravasz”… 

Programok tanév végéig 
 
Május  9. TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció... 
  28. Országos kompetenciamérés 
 
Június 13. Utolsó tanítási nap 
 Bolondballagás 
 Gyereknap 
 14. Ballagás 
 20. Tanévzáró 

A 2014-15-ös tan-
évre megtörtént az 
első osztályosok 
beiratkozása. 
 
Az osztály létszá-
ma 18 fő. 
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Mizsei Melittának – aki 8. osztályos – a 
gitározás a hobbija. 
Mikor kezdtél el gitározni? 
Három éve, azaz hatodik osztályos koromban 
kezdtem el gitározni Jászberényben. 
Miért pont a gitárt választottad? 
Igazából először zongorázni tanultam itt, Jász-
boldogházán négy éven át. Utána elkezdtem 
gitározni, ezért a zongorát abbahagytam, mi-
vel a gitár számomra sokkal érdekesebb és 
szórakoztatóbb volt. Egyébként az ötlet, hogy 
gitározni tanuljak, egy táborban merült fel 
bennem, mert nagyon  tetszett, ahogy a tábor-
tűznél gitár kísérettel énekeltünk. 
Milyen gyakran jársz órákra? Zeneiskolás vagy-e? Ez 
mit jelent? 
Hetente járok órákra, mivel nem vagyok zeneiskolás, és a 
bejárással is lennének problémák. Viszont a következő tan-
évben Jászberényben folytatom tanulmányaimat, szeretnék 
majd zeneiskolás lenni. Ezt azt jelenti, hogy hetente kétszer 
mennék majd saját órára és egyszer  gitárzenekarra. Emellett 
egy évben kétszer vizsgázni kell, és bizonyítványt is kapunk. 
 
 

Szoktál járni fellépésekre, versenyekre?   
Léptem már fel a Jász Múzeumban egyénileg és 
gitárzenekarral is, de egyébként csak az iskolai 
műsorban szoktam szerepelni. Versenyeken nem 
vehetek részt, mivel nem vagyok zeneiskolás. 
Úgy hallottam, hogy voltál gitártáborban. Me-
sélj, milyen volt? 
Igen, idén voltam a jászberényi gitártáborban, 
amit a tanárom szervezett. Nagyon, nagyon jó 
volt! Megismerkedtem az ottani gitárosokkal, és 
nagyon jól szórakoztunk az egész tábor alatt. 
Csak hobbiból gitározol vagy szeretnél gitáros 
lenni? 
A gitár számomra a legszórakoztatóbb időtöltés, 

és ha csak hobbiszerűen is, biztos, hogy folytatni fogom. 
Komoly zenész nem szeretnék lenni, de még semmi se lehe-
tetlen, hogy például egy zenekarban gitározzak. 
Mit jelent számodra az, amikor gitározol? 
Boldogságot! Gitározni akkor is jó, ha szomorú vagyok, 
vagy ha boldog, és mindig szakítok rá időt. Nem tudnék 
olyan dolgot mondani, amit ne szeretnék benne. Szerintem 
ez egy megunhatatlan „tanulás” tele szórakozással. 

 Klinkó Mónika 
8. o. 

ISKOLAI HÍREK 

Iskolánkban népszerű sport a 
karate. 
Kerekes Réka, Kövér János, Mé-
zes István és Racs Tamás már a 
kezdetektől  fogva jár edzésre és 
versenyekre. 
Az iskolában  sok sportolási lehe-
tőség van. Ti miért pont a kara-
tét választottátok? 

Kövér János:  Én azért figyel-
tem fel rá, mert ez önvédelmet és 
fegyelmet tanít. 

Kerekes Réka: Elmentem az 
első edzésre és nagyon tetszett, 
amiket csináltak, bemutattak ne-
künk, így elkezdtem rendszeresen 
járni. 

Mézes István: Úgy gondoltam, 
hogy a sport nem árt, és a foci nem 
nagyon tetszett annyira, így kipró-
báltam a karatét. 

Racs Tamás: A barátommal meghallottuk, hogy van ilyen 
lehetőség, és egyből felfigyeltünk rá. 
Mióta jártok edzésekre? Eleinte nehezek voltak ezek? 

Racs Tamás: 3 és fél éve járunk, tehát a kezdetektől fog-
va. Eleinte nehezek voltak az edzések, szerintem mindenki-
nek, de idővel hozzászoktunk. 
Egy héten hányszor van edzésetek? 

Mézes István: Egy héten kétszer, kedden és szombaton 
Jászboldogházán. 

Kerekes Réka: Én még járok hetente egyszer Jászberény-
be és Nagykátára. 
A vizsgák hogy zajlanak? 

Kövér János: Több mindenből le kell vizsgáznunk.  

Például vannak erőnléti és forma-
gyakorlatok, a legvégén pedig meg 
kell küzdenünk egymással. Ezeken 
a vizsgákon kapjuk meg a különbö-
ző öveket. A fehér a leggyengébb, 
de van még kék, sárga, zöld, barna 
és a legerősebb a fekete. Minden 
övért kétszer kell megküzdenünk. 
Eddigi versenyeiteken milyen 
eredményeket értetek el? 
Racs Tamás: Diákolimpián 2014-
ben 3., 2014-ben pedig 2. lettem.  
2013-ban a Magyar Bajnokságon 3. 
és 2012-ben a Policer Kupán szintén 
3. 
Kerekes Réka: Én 2014-ben a Di-
ákolimpián 2., 2013-ban 1. helye-
zést értem el. A Policer Kupán 2. de 
voltam még a Bushido versenyen is 
tavaly, itt is 1. lettem. Ezeken kívül 
Szlovákiában is voltam, ahol 2011-

ben és 2013-ban is 1. lettem. 
Mézes István: 2014-ben a Diákolimpián 2., a Magyar Baj-

nokságon 2011-ben 1.  a Policer kupán is 1. lettem. 
Kövér János: 2014-ben a Diákolimpián 2. és a Policer 

kupán 2012-ben  3. lettem. 
Nagyon szép eredményeket értetek el. Kinek ajánljátok 
ezt a sportot? 

Kerekes Réka: Azoknak, akik bírják a kiképzést és erőfe-
szítéseket, de bárkinek akinek van egy kis kitartása. 

Az eredményeitekhez gratulálok, és további sikereket 
kívánok. 

Klinkó Mónika 
8. o 

 

Kerekes Réka Racs Tamás 

Kövér János Mézes István 

Iskolánk tanulóiról 
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Anyák napjához közeledünk, és természetes volt szá-
momra, hogy a Boldogházi Hírek legújabb számában 
Mihályiné Editkét fogom kérdezni az anyaság örömeiről, 
gondjairól. Editkével 7 évvel ezelőtt találkoztam először, 
aki akkor a  harmadik gyermekét hordta a szíve alatt. 
Boldog tudatossággal kerestek párjával gyermekeiknek 
biztonságos, élhető települést, új otthont. Nem messze 
tőlünk találtak házat a családnak, melyet nagy szorga-
lommal szépítenek, bővítenek. 
Hihetetlen élmény számomra egy-egy látogatás nálunk. 
Példás szeretet, összetartozás légköre érint meg mindany-
nyiszor. Edit nyugalma, türelme a gyerekekhez, a gyere-
kek fegyelmezettsége, önállósága példaértékű. Hogy ho-
gyan csinálja mindezt, erről kérdeztem Őt. 
 Régi vágy volt a szívemben a nagycsalád iránt, gyermekko-
romban ismertem egy 7 gyermekes családot, ez a 70-es 
években szokatlan volt. Mély, természetfölötti szeretet volt 
közöttük, csodáltam őket. 
Amikor az első gyermekünket hazavittem a kórházból hirte-
len rám nehezedett a felelősség, hárman érkeztünk haza az 
üres lakásba, legszívesebben visszamentem volna. Aztán 
összekulcsoltuk a kezünket, és megértettük, nem vagyunk 
egyedül. Mária szépen fejlődött, de hirtelen 5 hónaposan az 
intenzívre kerültünk. 1 hónapig feküdt ott súlyos fehérjehi-
ánnyal, ekkor már úton volt Terézke.  Megint összekulcsol-
tuk a kezünket, hittel, bizalommal - annyit kapok, amennyit 
elbírok. Eközben Terézkét túl kicsi fejűnek találta az orvos. 
Anyaságom a korai szenvedés alatt komoly érési folyamaton 
ment keresztül.  Átjutottam az Istenbe vetett bizalom próbá-
ján. Aztán Mária, pár hónapon belül meggyógyult, Terézke 
pedig egészségesen megszületett. Azóta is gyönyörködve 
nézem ezt a természetfeletti erőt az életünkben. 
11 év alatt hét gyermeknek adhattam életet. Mindegyik szü-
letése csoda volt.   Sok áldozattal jár sok gyermeket nevelni, 
de többszörös az öröm is. Egyetlen ölelést sem tudnék lecse-
rélni egy wellness hétvégére. 
Nagyon szeretem az otthoni légkört, bizalom és béke van az 
otthonunkban. Szívesen megosztják örömeiket és kudarcai-
kat, egymás előtt is őszintén. Mindig ügyelek arra, hogy a 
hamisság ne verjen gyökeret sem az én, sem a gyermekeim 
szívében. Néha bizony fenyítéssel is jár ez a munka. Csak én 
tudom, mennyi könnyet ejtek az éj leple alatt. De megéri, 
mert látom, hogy jó irányba formálódik a jellemük. Néha 
megbántják egymást, de tudnak bocsánatot kéni. Egymást 
féltik, őrzik, segítik. Büszkén megyek velük bárhová, mert 
megtanultak jól viselkedni. 
Sokszor kérdezik mások, hogyan lehet 7 gyermeket egyszer-
re szeretni. Hát úgy, hogy mindegyiket külön szemlélem. 
Azt adom neki, amire épp szüksége van. Ölelést, figyelmet, 
szívességet, elismerő szavakat, időt vagy ajándékot. Szere-
tem Gary Chapman: Gyerekekre hangolva c. könyvét olvas-
ni. Megtapasztaltam, ha tele van a gyermekeink szeretettank-
ja, helyén lesz az önbizalma, így tudja a tőle elvárható dol-
gokat a lehető legjobban elvégezni. 

Vannak anyaságomnak azonban nehézségei is. Ilyen a házi-
munka. Néha ennek elvégzése kíván megfeszített erőt, ilyen-
kor kérem Isten bölcsességét. Hiszem azt, hogy időben kell 
megtanulni a gyerekeknek felelősséget vállalni a tiszta kör-
nyezetért. A munka az élet nagy ajándéka, nekik is egyre 
nagyobb részt kell vállalni belőle. A minap a három iskolás 
megfogalmazta, mostanában elképzeli a rábízott feladat vég-
eredményét, így szívesebben áll neki a dolognak. Nagyon 
meglepődtem. 
A születés pillanatától fontosnak találom az értékeket, mi-
lyen magot vetünk el. Ezért hallgatunk Gryllus Vilmos zené-
ket, verseket; nézünk erőszakmentes meséket; gyurmázunk, 
rajzolunk, olvassuk pl. Fésűs Éva meséit, és sokat beszélge-
tünk. Sok jót hoznak haza az óvodából, különösen az iskolá-
ból. Minden este, tévé helyett énekelni szoktunk, mesét ol-
vasni, hosszasan beszélgetni, imádkozni. Hálaadással zárjuk 
a napot, megköszönjük a jót és a próbákat, amely formálta a 
jellemünket. Boldog vagyok, hogy átadhatom nekik a biblia-
ismeretet, az Istentapasztalatomat, mert minden eseményt 
ennek fényében lehet megérteni és ez segít továbbmenni 
minden nap a cél felé. 
7 gyermekes anyának lenni csodálatos érzés, különösen ak-
kor, ha van egy szerető férj, vidám apa, akit örömmel várnak 
a gyerekek is minden nap haza, és aki teljes lényével részese 
ennek a harmóniának. 
Olvasóink nevében kívánom a Mihályi  családnak álmaik 
valóra válását, és azt, hogy  gyermekeikben megannyi 
örömteli pillanatot éljenek meg. Isten áldása kísérje éle-
tüket! 

Zrupkó Ferencné 

Kedves Olvasóink! 
Új sorozatot indítunk. Témaválasztásunk nem volt véletlen, hiszen a családról, a család szerepéről egyre többet hallunk 
nemcsak a médiában, de a baráti beszélgetések során is. Köztudott, hogy a családban az Anyának kiemelkedő szerepe van. 
A gyengédség, a szeretet, az összefogás, az összetartozás katalizátora ő. Nagyon sok múlik az ő személyiségén, az ő szerve-
zőképességén. A mindennapok hőse az Anya, aki munkája mellett otthon is helyt áll édesanyaként és feleségként is. Láto-
gassunk most el egy hétgyermekes anyukához, a Mihályi családhoz.. 
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- beszélgetés Kocza Ferencnével 
 
Erzsike nem ismeretlen Olvasóink 
körében, hiszen 45 évig fodrászkodott 
a Szolgáltatóházban. Kedvessége, jel-
legzetes humora még ma is emlékeze-
tes számunkra. Nekem nemcsak a fod-
rászüzletből maradtak emlékeim, ha-
nem gyermekeink osztályából is – fia-
ink egy osztályba jártak. A legutóbbi 
osztálytalálkozón is emlegettük Erzsi-
ke felejthetetlen süteményét, a finom 
„kacsatalpat”. Kíváncsian vártam a 
megbeszélt találkozót, és újságunk 
egyik sorozatának kérdésével kezd-
tem: Hogy tetszik lenni? 
 
Nagyon jól. Egészségem tűrhető, rengeteget dolgozok a 
kertben és a lakásban, de főleg a konyhában. Most, hogy a 
hivatásos katona fiam is itthon van Ciprusról, még jobban 
igyekszem. Minden délben együtt ebédelünk, a két fiunk 
Gábor és Tamás, és mi a férjemmel. Természetesen a ked-
venceiket főzöm. Gyakran készítek lángost is, mivel ez a 
mindenük, s ha az alapot készítem, így kezdem: 
Végy 1 kg lisztet 
3 kefírt 
3 tojást 
2 tk sót 
5 dkg élesztőt 1dl tejben és 1 mk cukorral felfuttatom. 
Az elkészített, jól kidolgozott anyagot 1 órát pihentetem, 
majd kisütöm. Ha marad nyers tészta, öt napig a hűtőben 
tárolhatom. ( Ez ritkán fordul elő, mert házunk „átjáróház”, 
a barátok gyakran beugranak hozzánk.) 
 
Említetted, hogy Tamás fiad hivatásos katona. Merre 
szolgált már? 
Több helyen, de a legemlékezetesebb helyek: Afganisztán, 
Koszovó, Ciprus. Mint anya mindig telve aggodalommal 
bocsájtom útjára, és figyelem a híradásokat. Most júniusig 
szabadságon lesz, így igyekszem feltöltődni. 
 
Gábor fiad szerencsére mindig a közeledben van. 
Igen. Öt éve nősült, és feleségével, Anitával a Lehel utcá-
ban épített házukban élnek. A munkahelye is Boldogházá-
hoz köti, egy mezőgazdasági gépeket gyártó kft-nél. Egye-
di gépeket készítenek, ők is sokat járnak külföldre. 
 
Nem beszéltünk a választott szakmádról, a fodrászat-
ról. Dolgozgatsz még? 
Az idős vendégeim ragaszkodnak hozzám, most húsvét 
előtt is - hívásukra- felkeresem őket. 
15 éve egy szolnoki idősek otthonába is járok, és örömmel 
végzem a munkámat. Nem is lehet abbahagyni, mert min-
dig emberek között voltam, szerettem hallgatni őket. 1966-
ban kezdtem dolgozni az újonnan megnyílt Szolgáltatóház-
ban, ahol egy évig egyedül voltam. Utána jött Gazsiné Ma-

rika, és vele váltottuk egymást. Bármi-
lyen hihetetlen hamarosan négy fodrászt 
is elbírt az üzlet, reggel 6-tól este 10-ig. 
Az egyik műszakban mi voltunk 
Gazsinéval, a másikban pedig Vámosiné 
Marika és a jelenlegi fodrász (aki csak 
két nap van nálunk) Somogyi Elza. A 
vendéglétszám után kaptuk a fizetésün-
ket, úgy mondtuk százalékra. Mindig 
voltak vendégeink nemcsak nők, de jöt-
tek a férfiak is. Elgondolkodtató, hogy 
milyen sokan igényelték a szolgáltatá-
sunkat, de az biztos, hogy még a dauer 
után is rendszeresen jöttek a hölgyek 
frizurát készíttetni. Ma már kevesebben 
járnak fodrászhoz, más a divat, és mások 

az árak is. 1966-ban például a hajvágás 7 Ft , a mosás, be-
rakás, fésülés 13 Ft-ba került. 
A közbiztonság is más volt. Soha eszembe nem jutott, 
hogy az esti 10 órai zárás után félve menjek haza. De az is 
biztonságot adott, hogy a helyi körzeti megbízott Joó-
Kovács Balázs mindig benézett az üzletbe ellenőrizni, 
hogy minden rendben van-e. A körülmények is sokat vál-
toztak. A fűtés kezdetben kandallóban, majd olajkályhában 
– ami állandóan eldugult, és olyan olajszag volt, ami a dau-
ervíz szagával keveredve elképesztő volt -, ezt követte a 
szénnel történő fűtés. Soha nem volt megfelelő meleg. Víz-
hiány is gyakran volt, és ilyenkor Eszesné Ica néni segített 
ki bennünket. 
A Szolgáltatóházban kozmetikus is dolgozott, talán az idő-
sebbek még emlékeznek Fábián Erzsire, Kiss Erikára, Pus-
kásné Erzsire. Itt kezdte munkáját a most már Szolnokon 
tanító és szakoktató Szaszkó Juditka is. 
 
Tartjátok-e a régi kollégákkal a kapcsolatot? 
Névnapok alkalmával - tehát évente háromszor –
összejövünk, megvendégeljük egymást, és akkor feleleve-
nítjük a régmúltat. Természetesen jókat kacagunk a vicces 
emlékeken. 
 
Húsvét közeledik. Mi lesz nálatok a menü? 
Nem maradhat el a kocsonya, a húsleves és a rántott hús. 
 
„Kacsatalpat” sütsz-e? 
Még nem döntöttem el, de a receptjét szívesen megosztom 
az olvasókkal. 4 tojásból piskótát sütök. Egy csomag vaní-
liás pudingport megfőzöm, 1 kanál holland kakaóval színe-
sítem és belekeverek 1 Ráma margarint a kihűlt masszába. 
A krémet rákenem a piskótára és a tetejére csokoládé önte-
tet teszek. Az így elkészült süteményt hegyesszögű három-
szögekre vágom. Próbáljátok ki Ti is! 
 
Erzsike! Köszönöm a beszélgetést. Szép tavaszi ünnepe-
ket és egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket kí-
vánok Nektek! 

Zrupkó Ferencné 

HÍREK  

Kocza Ferencné 
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♦   A Jászok Egyesülete február 25-én a Pest-megyei Me-
gyeházán tartotta ez évi első rendezvényét. Egyik témája az 
alapszabálymódosítás, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a 
vezetőség által előterjesztett módosító javaslataikat, melyek 
beépítése az alapszabályba feltétele annak, hogy a Jászok 
Egyesülete, mind  a Jászságért Alapítvány közhasznú szerve-
zet maradhasson. 
 

♦   A második napirend a Csányi Alapítvány Életút Prog-
ramjának az ismertetése, melyről vetítőképes élőadást dr 
Radoszáv Miklós operatív igazgató tartott. Mind sokan tud-
juk, Csányi Sándor a leggazdagabb magyarok egyike. Maga 
is jászsági, és 2005-ben 1 milliárd forintot áldozott magán 
vagyonából az alapítvány létrehozására. Ez az összeg mára 
már 3 millárdra nőtt. Az alapítványnak az a célja, hogy a 
hátrányos helyzetű, de tehetséges, kreatív fiatalok ne kallód-
janak el. Ez az Életútprogram 10 éves kortól az általános 
iskola 5. osztályától 14 éven át követi a kiválasztott gyereke-
ket, egészen a diploma megszerzéséig, a munkaerőpiacig. Ez 
a program a világon egyedülálló, a gyerekek nincsenek a 
környezetükből kiszakítva, családjuk körében vannak, és a 
kinevezett mentor által kapják meg a segítséget a saját kö-
zösségükön belül. Egy mentornak 15 fős gyermekcsoportja 
van, melyeknek szabadidőprogramokat vagy hétvégi és szü-
nidei képzőtáborokat, foglalkozásokat szervez. Jelenleg eb-
ben a programban 225 gyermek vesz részt, és a mentornak 
gépkocsi is áll rendelkezésére, hogy közös programra tudja 
vinni a gyerekeket. Az alapítványnak Közösségi Házak áll-
nak rendelkezésükre, közülük az első Jászberényben nyílt 
meg 2006-ban. Azóta már az alapítvány kiterjeszkedetett 
Nagybajomban, Pécsre, Kaposvárra, Szegedre. A program-
ban résztvevő gyerekek sokféle támogatást kapnak, tanulmá-
nyi támogatást, úgy az általános iskolásoknak, mint az egye-
temistáknak 4,5 tanulmányátlag fölött jár. Egy gyerekre 
évente 1 millió forintot költ az alapítvány, de a  szülőknek is 
együtt kell dolgozni  a mentorokkal. Az előadáson elhang-
zott, Csányi Sándornak  az lebeg a szeme előtt, hogyha neki 
sikerült a szegény sorból kitörnie, legyen erre lehetősége 

másoknak is. Mellékelten jegyzem meg, hogy ifjú éveit ő 
is a jászárokszállási tanyavilágban töltötte. 
 

♦   A Jászkun Kapitányok soros találkozóján március 22-
én Jászfényszaru városa adott helyett. A tanácskozás meg-
kezdése előtt a város polgármesterasszonya Győriné dr. 
Czeglédi Márta fogadott bennünket, majd bemutatta a város 
központját, a fejlesztéseket és vázolta a városfejlesztés to-
vábbi terveit. Ezután egy kiadós ebédre hívott meg bennün-
ket majd ezután kezdődött a tanácskozás. Első feladatként a 
regnáló kapitányok beszámoltak az elmúlt félévben végzett 
tevékenységükről. Határozatba foglalva köszönetünket fejez-
tük ki az országgyűlés által 2014 február 4-én elfogadott 
Jászkun Önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat 
előterjesztőinek, és az azt megszavazó Országgyűlésnek. 
Ismertetésre kerültek a 2014. évi rendezvények és azok idő-
pontjai. A rendezvénynaptár végleges összeállítása megtör-
tént, melyben szerepelnek a kapitányi tanácskozások, a kapi-
tány beiktatása, a világtalálkozó, a hármaskerületi kézi arató-
verseny, a Jászkun emléknap, az Önkormányzati napok, a 
múzeumi esték és a civil programok. Téma volt újra a Jász-
kun Kapitányok tanácsa és a kommunikáció az önkormány-
zati szövetségekkel a történelmi hármas kerület területén 
fellelhető hagyomány feltáró és őrző szervezetekkel való 
kapcsolat biztosítása. Részletes tájékoztatás a XX. Jász Vi-
lágtalálkozóról mely Jászapátin kerül megrendezésre. Hosz-
szan tárgyaltuk a Redemptió emlékére emléknappá nyilvání-
tott május 6-ról és annak a programjáról, melyet a Hármas 
Kerület nevében Jászberény városa fog megrendezni. 
 

♦   Március 26-án a múzeumi esték keretén belül a Jász 
Múzeumban Papp Izabella tartott vetítőgépes előadást a Tör-
vényen kívül című könyvről, melynek témája a Budapestről 
kitelepítettek Jászboldogházán. A népes hallgatóság nagy 
figyelemmel hallgatta a színvonalas előadást, melyet számos 
korabeli fényképpel is tudott illusztrálni. 

Nagy Albert 
jászkapitány 

Tisztelt Lakosaink! 
 

Egy víztisztító berendezést forgalmazó cég a lakosság 
felkeresését végzi, hogy ilyen berendezéseket értékesítse-
nek a háztartások részére.  
Ez a cég nem az Önkormányzat megbízásából és nem az 
én javaslatomra végzi tevékenységét.  
Jelenleg az Önkormányzat részéről vízvizsgálatokat vé-
geztetünk annak érdekében, hogy megállapítsuk az álta-
luk forgalmazott eszközök javítják-e az ivóvíz minőségét! 
A vizsgálati eredményekről későbbiekben tájékoztatjuk a 
Tisztelt lakosságot! 

Szűcs Lajos 

polgármester 
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     Ma már talán érdekesnek tűnik, hogy régen nem volt számuk a tanyáknak, a nyilvántartásuk helyrajzi szám alapján 
történt. Ebben az időben a boldogházi tanyavilágba érkező leveleket a határrészek szerint címezték. A név után Jászbe-
rény szerepelt, majd a határrész neve, például: Jászberény, Boldogháza tanya, vagy Jászberény csíkosi tanya. Ez azon-
ban nem okozott különösebb fennakadást, mert a posta is másként működött. Akkoriban nem a postások járták a határt, 
hanem a vonattal érkező küldeményeket az állomáson osztották szét. Aki levelet várt, kiballagott a félhármas vonathoz, 
a szolgálattevő kihozta az állomás elé a küldeményeket, és felolvasta a neveket. Ha nem volt jelen az illető, akkor a 
szomszédja vitte el számára a levelet, 
vagy csomagot. 
    A boldogházi tanyák számozása 
1938-1940. között történt meg. Jászbe-
rény városa két városi kézbesítőt bízott 
meg ezzel: Molnár András jászberényi 
és Kisnémeth Albert boldogházi szüle-
tésű lakos végezte el ezt a feladatot.  
Jászberénynek négy tanyakörzete volt, 
ezek közül Boldogháza a negyedik kör-
zethez tartozott, s ez ma is így van. 
Molnár András kezdte el a boldogházi 
határban lévő tanyák számozását. Já-
noshida felől indult, így az ottani ta-
nyák kapták az első sorszámokat. Elő-
ször a szolnoki út és vasút közötti ta-
nyákat számozta meg. Molnár András 
úgy végezte a munkát, hogy végigment 
egy dűlőn, megszámozta a házakat, 
utána a másik dűlőn indult vissza. 
Ugyanígy számozta a vasút és a határ 
közötti terület tanyáit is az Üveges ven-
déglőtől egészen a tápiógyörgyei határig. Kövér István tanyája kapta itt az utolsó sorszámot a 162-est. Ekkor átadta a 
számozást Kisnémeth Albertnek, aki viszont Jánoshida felől indult a 163-as számmal, amit Kövér Sándor tanyája ka-
pott. Így fordult elő, hogy az egymástól szinte legtávolabb lévő két tanya egymást követő számot kapott. 
   A két megbízott tehát oda-vissza járt a dűlőkön, és a boldogházi területen 275 tanyát számoztak meg. A Sánta tanya 

volt az utolsó boldogházi tanya, innen már a 
Tápió határrész kezdődött. Érdekes, hogy a 
tápiói kápolnát nem számozták, de a mellette 
lévő kis házat igen, ez tápiói számozást ka-
pott. Ugyanakkor az itt lévő Gazdakör pedig 
boldogházi számozású lett, mert az út innenső 
oldalán helyezkedett el. A Tápióban összesen 
105 tanyát számoztak meg . A szolnoki úttól a 
dűlőkön haladva ugyanígy számozták meg a 
csíkosi tanyákat, ez pedig 122 volt abban az 
időben. A mi tanyánk Boldogháza 233. szá-
mot kapta.  
   A számozást követően egyszerűbbé vált a 
nyilvántartás és a levelezés is. Ennek különö-
sen a második világháború idején volt nagy 
jelentősége, hiszen a katonai bevonulások 
után megszaporodtak a levelek, küldemények 
a tanyavilágba, onnan pedig a frontra. 
 

Muhari Mihály 

Régen volt – hogy is volt? 

Hogyan kezdodött a boldogházi tanyák számozása? 

A tanyánk 1950-ben  

Feleségemmel 1954-ben lovas kocsival  
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EMLÉKTÁBLA KÉSZÜL A JÁSZBOLDOGHÁZI 
 TEMPLOM FALÁRA 

 
Jászberényben a Ferences templom falán emléktábla őrzi 
azoknak a szerzeteseknek az emlékét, akik 1944-1954. kö-
zött, az önkényuralom idején hitükért, fogadalmuk megtartá-
sáért áldozták életüket. Valamennyiük élete Krisztusért adott 
élet. Erdő Péter bíboros a Magyar Katolikus Egyház prímása 
2011-ben kezdeményezte a hét szerzetes boldoggá avatását:  
 
Körösztös Krizosztom   1900-1944 élt 44 évet 
Kovács Kristóf  1914-1944 élt 30 évet 
Hajnal Zénó   1900-1945 élt 45 évet 
Kiss Szaléz   1904-1946 élt 42 évet 
Lukács Perbált  1916-1948 élt 32 évet 
Kriszten Raffael  1899-1952 élt 33 évet 
Károly Bernát  1892-1954 élt 62 évet 
 
A BOLDOGBT Egyesület elhatározta, hogy a boldogházi 
templom falán emléktáblát helyez el a vértanú szerzetesek 
emlékére. Az emléktábla avatására 2014 augusztusában, az 
elszármazottak találkozóján kerül sor. A hét jászberényi kö-
tődésű szerzetes közül Lukács Pelbárt és Kiss Szaléz tevé-
kenysége kapcsolódik Jászboldogházához, többször miséztek 
a község templomában és a tanyai kápolnákban is. A követ-
kezőkben a két szerzetes életpályáját szeretnénk röviden 
bemutatni. 

 
A gyónási titok XX. századi 
áldozata – Páter Kiss Szaléz 
1928 és 1941 között Jászberény-
ben a ferences kolostorban mű-
ködött a rendi főiskola első két 
évfolyama. 1934-ben a főiskola 
új magisztert kapott Kiss Szaléz 
személyében.  
Kiss Szaléz 1904. július27-én 
született Szegeden. Tízen voltak 
testvérek, így korán megismerte 
az egyszerű életet és szegénysé-
get. A Kapisztrán Szent Jánosról 
elnevezett ferences rendtarto-
mányban tett fogadalmat és 

1928-ban szentelték pappá. Pályafutását a pécsi kis szeminá-
riumban kezdte. 1934-ben került Jászberénybe, ahol a rendi 
főiskola magisztere lett, emellett papi szolgálatát is ellátta. 
Diákjai nagyon szerették, tisztelték, példaképnek tekintették. 
Hatásos hitszónok volt, aki megjelenésével, hanghordozásá-
val és mozdulataival egyaránt lekötötte hallgatóságát. A 
nagy műveltségű, több nyelven beszélő Szaléz atya a szegé-
nyek ügye iránt különös érdeklődést tanúsított. Bekapcsoló-
dott a város katolikus közéletébe is, s fiatal kora ellenére 
tudós páternek tartották. Kora haladó katolikus értelmiségé-
hez tartozott. Jobbító szándékú, de szokatlannak tűnő nézetei 
miatt ellentétbe került a rend vezetőivel. A diákok rajongásig 
szeretett tanárát a tartományfőnök ezért segítő szándékkal 
1936-ban Salgótarjánba helyezte át. A rend vezetése 1937-
ben Amerikába küldte missziós lelkésznek. Itt is igen aktív 
lelkipásztor tevékenységet folytatott. 1942-ben hazatért, és 
Debrecenben házfőnök lett. Részt vett a zsidók mentésében 
is. A Gestapó letartóztatása elől a rend Gyöngyösre helyezte, 
ahol bekapcsolódott a kisgazdapárt munkájába. Megalakítot-
ta a Keresztény Demokratikus Ifjúsági Közösséget, amely 

igen sikeresen működött. A helyi sajtóban számos írása je-
lent meg.  
1946 húsvét utáni vasárnapján letartóztatták. Ezekben az 
években a környéken rejtélyes bűnesetek törtétnek, többek 
között szovjet katonákat lelőttek. A bűntényekkel a középis-
kolásokat gyanúsították, s mivel a fiatalok körében Kiss Sza-
léz igen népszerű volt, a hatalom veszélyesnek tartotta a sze-
mélyét. Gyöngyösön, majd Budapesten vallatták, később 
átadták a szovjet katonai hatóságoknak. A „szovjet katonák 
elleni merényletre való felbujtás és összeesküvéssel” vádol-
ták. A vallatások során kegyetlenül megkínozták, a fiatalok 
gyónási titkait akarták tőle megtudni, de ő a kínzások ellené-
re sem árulta el. Augusztus közepén került sor a tárgyalására, 
ahol halálra ítélték. Halálának körülményei jelenleg nem 
ismertek pontosan. Az 1991-ben történt rehabilitálása során 
kiadott igazolás szerint a halálos ítéletet 1946. december 10-
én hajtották végre. Sajnos, eltemetésének helye jelenleg nem 
ismeretes. 
 
Aki fogolyként halt meg a Szovjetunióban - Lukás Pelbárt  
Lukács Pelbárt 1916. február 18
-án születet Valpon, Verőce 
megyében. Árva gyermekként 
került a rendbe, ahol 1942-ben 
szentelték pappá. Tanulmányai 
során a szünidőket külföldön 
töltötte, ahol megtanulta az ille-
tő országok nyelvét. Jól beszélt 
németül, angolul és törökül is. 
1943-tól Jászberényben teljesí-
tett szolgálatot, helyettes ma-
giszter volt, és lelkipásztorként 
is aktívan tevékenykedett. Kivá-
ló szónoki képességekkel meg-
áldott, nagy műveltségű és kiemelkedő pedagógiai érzékkel 
rendelkező atya volt, szentbeszédeire özönlöttek a hívek. 
Gyakran misézett a környékbeli községekben is. 
1946-ban Jászberényből Hatvanba került, ahol hittanár volt. 
Követve Kiss Szaléz kezdeményezését, szerette volna meg-
szervezni Hatvanban is a Keresztény Demokrata Ifjúsági 
Mozgalmat. Emiatt szembe került a hatalommal, és 1946. 
május 6-án éjszaka letartóztatták. Hasonló vádakkal illették, 
mint Kiss Szalézt, mindkettőjüket összeesküvéssel vádolták. 
Lukács Pelbárt megjárta a magyar börtönöket, majd a szovjet 
KGB kikérte. 1946 szeptember 14-én 10 évi javító-nevelő 
munkával letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Októberben 
Sopronkőhidára szállították, onnan pedig munkatáborba, a 
Szovjetunióba. Ekkor már súlyos gyomorbeteg volt, később 
pedig tbc-t kapott. Embertelen szenvedés után 1948. április 
18-án gégerákban halt meg Kölely György, a későbbi fehér-
vári egyházmegyés áldozópap karjai között. Pelbárt atyát az 
orosz hatóságok az Orosz Föderációnak „A politikai megtor-
lások áldozatainak rehabilitációjáról” szóló 1991. október 18
-án elfogadott törvény 3. és 5. paragrafusa alapján rehabili-
tálták. 
 
A két szerzetes egykor a boldogházi templomban és a tanya-
világ kápolnáiban is gyakran misézett. Többen élnek ma is 
olyanok a községben, akiket ők kereszteltek.  
Őrizzük meg kegyelettel a vértanú szerzetesek emlékét. 
 

Besenyi Vendel 

„KRISZTUSÉRT ADOTT ÉLETEK” 
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Duruczné Kovács Andrea három 
szép munkája szerepelt a gobelin 
kiállításon. Andrea elmondta, hogy 
körülbelül tíz éve kezdett varrni, 
amikor a gyerekekkel gyesen volt. 
Mindig tetszett neki a gobelin, s 
készítésének fortélyait Kisádám 
Józsefnétől tanulta meg.  Nála látott 
egy igen nagyméretű szentképet, s 
ez annyira fölbátorította, hogy első 
képként egy kezdőként szokatlanul 
nagyméretű és bonyolult színvilágú 
gobelint választott, Hortobágy cím-
mel. Több képén is szerepelnek 
lovak, bár ez nem szándékos válasz-
tás, de valóban közel állnak hozzá. 
Egy kedves, őzikét ábrázoló kép sokáig a gyerekek szobáját díszítette, de ők 
ma már más dekorációkat választanak, s így a konyhába került. Andrea a 
gobelinvarrást kreativitása kifejeződéseként éli meg, egyben megnyugtatja 
ez a tevékenység.  

A legnagyobb öröm számára, amikor elkészül egy-egy kép, és bekeretezve 
díszíti a falakat. A tájképek, csendéletek állnak igazán közel hozzá, s szíve-
sen varrna további képeket is, de jelenleg erre nincs ideje. Ráadásul, mint 
elmondta, ez nem túl olcsó hobbi. Lánya, Andika már kicsi korában kedvet 
kapott a gobelinkészítéshez. Sok időt töltött a szomszédban Sárköziné Mag-
di néninél, s érdeklődéssel figyelte, hogyan készülnek a szebbnél szebb 
gobelinek. Andika tőle tanulta meg az első öltéseket. Az első gobelinek 
egészen vastag, műanyag tűvel készültek. Andika elmondta, most is szíve-
sen varrna többet, de jelenleg fontosabb számára a tanulás, a ballagási elő-
készületek. Édesanyja régebben elkezdett egy tájképet, ami elég lassan ké-
szül, s ebben Andika öltései is benne vannak. Így ez a kép az első közös 
alkotásuk lesz majd.  

EZERNYI ÖLTÉSSEL 

Duruczné Kovács Andrea egyik kedves 
 alkotásával  

Az első kép, a Hortobágy Andika a készülő tájképpel 

Az őzikés kép ma már a  
konyha falát díszíti 

Papp Izabella 
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65 ÉVE TÖRÉNT 65 ÉVE TÖRÉNT ––  FILM KÉSZÜL FILM KÉSZÜL   
A KULÁKÜLDÖZÉSEKRİLA KULÁKÜLDÖZÉSEKRİL 

JÁSZBOLDOGHÁZÁN FORGATOTT  
A GEOFILM STÁBJA 

 
A Duna Televízióban kerül 
bemutatásra az a három-
szor ötvenkét perces film-
sorozat, amely közelmúl-
tunk már-már elfeledett 
szomorú történetéről, a 
kuláküldözésről készül. A 
Geofilm stábja több hely-
színen forgatott az ország-
ban, megszólaltatva az 
érintetteket, hozzátartozó-
kat. Jászboldogházán négy 
családot kerestek fel, kö-
zöttük a miénket is. Külön-
leges élmény volt közelről 
látni, hogyan készül a film, 
milyen gondos, aprólékos 
munka előz meg egy-egy 

helyszíni felvételt. A forgatócsoportot várva – talán, hogy a 
szereplés izgalma csökkenjen – arra gondoltam, megkérem 
Pekár Istvánt, a film forgatókönyvíróját és szerkesztőjét, 
beszéljen a készülő filmről. Szívesen vállalta az interjút, 
melyet a Boldogházi Hírekbe szántam, de terjedelme végül 
meghaladta az újság lehetőségeit. Ezért a Levéltári Évkönyv 
számára adtam le, korabeli dokumentumokkal kiegészítve. 
Az évkönyv néhány héttel ezelőtt jelent meg az interjúval. A 
következőkben ennek rövidített változatát tesszük közzé.  
Pekár Istvánt legtöbben talán a Gazdakör című tv-műsor 
főszerkesztőjeként, illetve a Duna Televízió elnökeként is-
merték meg. Agrárújságírói, szerkesztői és filmes munkái-
ból mindig nagy tisztelet és szeretet érezhető a föld, és a 
földet művelő gazdálkodó ember iránt. Hogyan került sor a 
mostani témaválasztásra? 
- Körülbelül harminc éve vagyok újságíró, a Magyar Mező-
gazdaság című szaklapnál kezdtem. Egy-két év után észre-
vettem, hogy a mezőgazdaság szakmai kérdései helyett már 
jobban érdekel a vidék világa. Már semmit nem tudok fel-
idézni például a nagydorogi téesz zárszámadó közgyűléséről, 
de ma is látom magam előtt az ország egyik legszebb pince-
faluját és a présházat, ahová a vezetőség a vendégei közé 
engem is meghívott. Nagydorog sváb falu, a hangulat emel-
kedésével a helyiek énekelni kezdtek, gyakran anyanyelv-
ükön, amiből nem értettem semmit, de egyik-másikból erős 
szomorúság áradt. Akkor megértettem a német sorsot, a há-
borút, a kitelepítést, a jogfosztást. Bemutattak a téesz első 
elnökének, egy derűs tekintetű bácsinak, aki a téeszszerve-
zést két mondatban fogalmazta meg: „Minden éjszaka a Sza-
bad Európát hallgattuk, hátha jönnek az amerikaiak. Nem 
jöttek, beléptünk.” Azóta sok történetet hallottam, s az idő 
múlásával egyre inkább foglalkoztat a háború utáni két évti-
zed, amelyet az emberek többsége nem ismer, mert sem az 
iskola, sem a média által meg nem ismerhette, legfeljebb 
otthon hallhatott róla. Fel sem fogja, hogy a magyar nemzet 
történetének egyik legszörnyűbb időszakáról van szó.  
 
Sajnos a kuláküldözésben érintettek többsége már nem 
beszélhet a vele történtekről. De vajon a családtagok ho-
gyan emlékeznek erre az időszakra?  
- Először féltem, hogy senki nem fog szóba állni velünk, de 
kellemesen csalódtam. A terepszemlék alkalmával nagyon 

gyorsan oldódott a feszültség, végül mindenki megköszönte, 
hogy foglalkozunk az ő elhallgatott történetével. Vannak, 
akik nagyon bátrak, neveket mondanak, a bűnösöket legaz-
emberezik, mások inkább a sanyargatásukat mondják el, 
mintha gyónnának. Sokszor eszembe jut: Istenem, miként 
viseltem volna én ezeket a szörnyűségeket? 
Érdekes, hogy a forgatás után általában jelentkeznek, hogy 
sok minden azóta jutott eszükbe, jó lenne, ha visszamen-
nénk. Sajnos egy ilyen népes stáb mozgatása, utaztatása na-
gyon költséges, csak kivételes esetben mehetünk el újra. 
Abban reménykedem, hogy ha a filmmel elkészülök, még 
lesz lehetőségem a gödöllői stúdióval ezt a témát folytatni. 
 
Több helyen forgattak az országban, mit tapasztalt az inter-
júk során, hogyan befolyásolták a történtek az egyes csalá-
dok sorsát?  
- Ezek közül a történetek közül egyik-másik olyan kegyetlen, 
sorsromboló, mint a legvéresebb görög drámák története. 
Egy porcsalmai család a lányát áldozta fel, hozzáadták egy 
befolyásos pártvezetőhöz, aki kimentette őket az üldözöttek 
közül. Egy öttagú tyukodi családból az apát agyonverték a 
nyíregyházi ávón, a szomszéd cellában a fia négy napon át 
hallgatta apja ordítását. Ő mikor kiszabadult a Hortobágyra 
kitelepített család után ment, de néhány hónap múlva a fő-
csatornába ölte magát. A harmadik fiú farkastorokkal szüle-
tett és néma volt, őt bezárták egy elmeotthonba, ahol teljesen 
leépült, végül ott halt meg. Az anya és a lánya a házukba 
soha nem térhettek vissza.  
Néhány, koruk miatt leépült ember kivételével jó képességű, 
intelligens emberekkel találkoztam, szilárd erkölcsi érték-
renddel, példamutató tartással. Ezek a találkozások is meg-
erősítettek abban a sejtésemben, hogy ezek az emberek nem 
béres nyúzó, dölyfös kulákok voltak, hanem parasztpolgá-
rok, a szó legigazibb értelmében. Ha ezt a törekvő gazdaréte-
get hagyják dolgozni, gazdaságukat fejleszteni, ma a mező-
gazdaságunk exportja háromszorosa lenne a jelenleginek. 
 
Könnyen létesít kapcsolatokat az emberekkel, akik az első 
perctől érzik, hogy őszinte figyelemmel és empátiával hall-
gatja őket. Közben láthatóan megérintik ezek a nagyon 
személyes vallomások. Bizonyára sok megrázó történetet 
hallott a forgatások során. 
- Nehéz elfelejteni a hódmezővásárhelyi Tárkány Szűcs Mar-
git néni könnyes szemét, amikor az édesapjára emlékezett. A 
tanyájuk környékének közösségi vezetője volt, kedves, vic-
ces ember, a legszebb gépesített, artézi kutas tanya tulajdo-
nosa. Bár csipp-csupp ügyekkel már zaklatták, amikor 1950 
áprilisában a rendőrök érte jöttek, hogy a saját homokfutóján 
a tanyásbéresével bevitessék a rendőrőrsre, nem gondolták, 
hogy egy hét múlva halott lesz, az anya pedig börtönben. 
Margit 14 éves volt, egyedül maradt a tanyán, esténként a 
komondort a kilincshez kötötte és reszketve várta a reggelt. 
Később a nagyapja kiköltözött hozzá, majd hazaengedték az 
édesanyját. Az egykor virágzó tanyáról végrehajtás címén 
minden elhordtak, mindent elpusztítottak, még az artézi kút 
csövét is kitépték a földből. Margit néni eladósorba került 
lányként egy évig járt az egykor országos hírű varroda, a 
Hódiköt elé, hogy akár a legalantasabb munkára felvegyék. 
Végül felvették, ahol szorgalma révén középvezető lett, fej-
lesztési osztályvezető. A rendszerváltáskor újra visszakérte a 
földjeit. Bár nem a régi tanya helyén, de újra gazdálkodik, és 
azt mondja, hogy minden nehéz döntésben az édesapja taná-
csot ad neki.  
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A Jászságban négy családnál forgat-
tak Jászboldogházán. Mi volt itt a ta-
pasztalata, van-e különbség az egyes 
térségekben elkövetett törvénytelensé-
geket illetően? 
- Filmes szemmel kiválóan sikerült a 
jászboldogházi forgatás. Olyan nagy-
szerű emberekkel találkoztam, mint 
Besenyi Vendel, aki profibb egy hiva-
tásos levéltárosnál, elképesztő ismeret-
anyagát minden percben megvillantot-
ta. Minden tanyahelyről tudott valamit 
mondani, névvel, adattal, részletekkel.  
Baranyi István mostohanagyapja, 
Kesik István kálváriáját mondta el. Bár 
napok óta esett az eső, Gaál Ferenc 
terepjáróján kimentünk Jászberény 
peresi határrészébe, miközben egy trak-
tor a hívásunkat várta, ha végleg el-
akadnánk a felázott földúton. A tanya 
helyén csak egy bozót van, de látni 
akartuk azt az utat, ahol 1959-ben a 
téeszszervezés idején a ló farkához 
kötve vonszolta a rendőr a közel hetven 
éves embert.  
Igazi élmény volt a Szőrös nővérekkel 
való találkozás. Éva és Veronka őszinte 
tisztasággal mondták el kálváriájukat. 
Velük kimentünk a Gaál-tanyára, 
amely romlásában olyan, mint Hitch-
cock kísértet fogadója. Az esős, sötét 
télvégi napon azt sugallja, hogy itt va-
laha bűnöket követtek el. Ez volt az 
egyik tanya, ahol a több mint hatvan 
boldogházi kulákot napokon át agyba-
főbe verte egy több tucat főből álló 
ávós különítmény. Éva elküldte annak 
a dokumentumnak a másolatát, amely-
ben a Mindszentyt kínzó Décsy Gyula 
ÁVO parancsnok személyesen utasítja 
haramiáit a boldogházi kulákbagázs 
szétverésére.  
Aztán meg kell említenem magukat, a 
Papp testvéreket. Visszafogottan, túlzá-
soktól mentesen mondták történetüket, 
bemutatva egykori tanyájuk megmen-
tett bútorait, gazdasági eszközeit, és 
édesapjuknak az 50-es évektől szinte a 
haláláig vezetett gazdasági naplóit - 
fontos darabjai egy Atlantiszként elme-
rülő világnak.  
Annyiban találtam másnak a jászsági 
kulákhelyzetet, hogy itt az emberek – 
talán a redemptusi múltjuk miatt – job-
ban összetartottak, a falubeliek nem 
váltak egymás farkasává, mint sok más 
helyen. Persze itt is voltak rongy embe-
rek, csak kevesebben. 
 
Nagyszerű stábbal dolgozik együtt. 
Szeretném, ha bemutatná alkotótársa-
it. 
- A filmkészítés nehéz mesterség, ami-
hez többfős csapat kell. Sok stábbal 
dolgoztam, de a legjobbnak a Geofilm 
Kft. csapatát tartom.  Ők készítik pél-
dául a Szerelmes Földrajz című soroza-
tot is. Dala István operatőr-rendező 
felelősségtudata, szorgalma rendkívüli. 

Jellemző, hogy általában kora reggel 5-
6 órakor indulunk, és nyolc körül érünk 
haza még télen is. Nála elképzelhetet-
len lenne, hogy egy aszfaltos úthoz 
közelebb eső tanyát vegyünk fel, min-
denben ragaszkodik a valósághoz. Vass 
György technikus, Faludi Sándor 
hangmérnök, Monostori Zsolt gyártás-
vezető és Bartos Bence vágó hasonló 
hozzáállással végzi a munkáját. A vé-
gére hagytam a stáb producerét, Hollós 
Lászlót, aki mindig megteremti a minő-
ségi munka feltételeit. A legjobb fel-
szereléssel dolgozhatunk, a legjobb 
műszaki feltételek mellett. A forgatást 
sok előkészítő munka előzi meg. Példá-
ul Ö. Kovács József történésszel elő-
ször kamera nélkül végigjártuk Ma-
gyarország hat megyéjének bizonyos 
tájegységét, ahol Jóska kutatásai sze-
rint súlyos törvénytelenségek voltak. Ő 
az életéből vagy húsz évet szentelt a 
témának, közben el kellett viselnie a 
divatos történészek gáncsoskodásait is. 
A munkánk szakmai alapja az ő nagy-
doktori értekezése, ami több mint ezer 
oldalas.  
 
A film szerkesztőjéről is szeretnénk 
többet tudni. Nógrád megye egyik ki-
csiny falujában, Herencsényben szüle-
tett, s anyai nagyapja szintén kulák-
nak minősült volna, ha időben szét 
nem osztja 55 hold földjét. A Pekár 
család őseit pedig egészen az 1660-as 
évekig vissza tudta vezetni. Az elődök 
példája, életszemlélete és sorsa bizo-
nyára hatással volt Önre. 
- Bár nem voltunk kulákok, de a hatva-
nas évek sajátos helyzetére jól emlék-
szem. Apai nagyszüleimmel éltünk egy 
olyan földes palócházban, mint amilye-
neket ma Hollókőn láthatunk. Emlék-
szem a feszültségre, ami az agitálás 
idején jellemezte a családot, a rokonsá-
got. Édesapám barátja, Juhász Józsi 
bácsi volt a helyi agitátor. Nagyapám 
gorombán lehordta: - Apád forog a 
sírjában te semmire kelő, ezekkel a 
szarházikkal adod magad össze! Baja 
nem lett belőle, mert Józsi bácsi maga 
is csak túsza volt a helyzetnek, végül 
nagyapa is belépett. De hogy ne egé-
szen úgy legyen, ahogyan gondolták, a 
kedves Laci lovát leadta a vágóba, ne 
legyen másé. (…) 
Az anyai nagyapám, Pszota András a 
falu legnagyobb gazdája, 12 évig bírája 
volt. A téeszszervezés után szinte soha 
nem mozdult ki kúriájából, amihez két 
hatalmas telek tartozott. Számára a 
portán túl már nem volt semmi abból, 
amit szeretett. A kúria megér egy szót, 
báró Veresi Ernőtől vásárolta 1918-
ban, a család némi nagyzolással csak a 
kastélynak nevezte. Igazából egy pa-
rasztkúria volt, méteres falakkal, ala-
csony menyezettel, de 4-5 szobájának 
széles hajópadlói, hófehér cserépkály-
hái, az ámbitus, az előszoba és a kony-

ha egybeöntött műköve, nekem való-
ban azt sugallta, hogy ez kastély. 
Nagyapa 98 évet élt, az utolsó két év 
kivételével a kertek kaszálóját évente 
kétszer lekaszálta, és addig tehenet is 
tartott.  Ma már csak féltucatnyi rokon 
él a faluban a nagyobb családból, köz-
tük a legidősebb édesanyám a maga 87 
évével. Még főz, nagy kertjét gondoz-
za, és várja Arankát, az utca gondozó-
asszonyát, aki bevásárol, feladja csek-
keket és egy kicsit elbeszélgetnek. Ko-
rán fekszik, de minden éjjel pontban 
éjfélkor felébred, hogy a Katolikus 
Rádió rózsafüzérét elvégezze. Félve 
gondolok arra, hogy mi lesz, ha már ő 
nem lesz. Akkor is kedves marad ne-
kem Herencsény, vagy már nem fogok 
kívánkozni a hideg, üres házba? Ki fog 
korholni akkor engem: Kisfiam, miért 
dolgozol annyit, miért nem bízod ma-
gad a gondviselésre? 
 
A jelenlegi filmforgatás mellett na-
gyon sok munkája, elfoglaltsága, köz-
életi tisztsége van, amit számos kitün-
tetéssel is elismertek.          
- Gödöllőn, a Szent István Egyetemen 
van a munkahelyem, tanítok és kom-
munikációs teendőket is ellátok. Cikke-
ket írok, szerkesztek, és van egy jól 
felszerelt stúdió, ahol egy kis csapattal 
filmeket is készíthetünk. Emellett elnö-
ke vagyok a Cserhát Natúrparknak, ez 
22 nógrádi falut tömörít, és mondha-
tom, sikeresen működik. Ezek a falvak 
tipikus palóc települések, összesen 
vagy 15 ezer lakosuk van, még vasút 
sem szeli át a terültet. Mélyen hívő, 
gyökereit példásan ápoló lakossága 
jobb sorsra lenne érdemes. Bízom ben-
ne, hogy a natúrpark segíthet a megma-
radásukban. Szeretem a megyémet, 
Nógrádot, amely a legkisebb és minden 
gazdasági mutató szerint a legutolsó. 
Különféle pozícióimban többféle kitün-
tetést kaptam, ebből háromra vagyok 
igazán büszke, mert ezekért őszintén és 
önzetlenül dolgoztam is. Nógrád me-
gye és Herencsény díszpolgára vagyok 
és a Széchenyi István Lovas Emlék-
érem birtokosa. Az utóbbit a fogathaj-
tás négyéves irányításáért kaptam. Az 
ilyen elismerések azért fontosak ne-
kem, mert amikor azokba a közössé-
gekbe elmegyek, akiktől ezeket kap-
tam, olyan mintha hazamennék. Tu-
dom, hogy szeretnek, megörülnek, ha 
meglátnak, és én boldog vagyok közöt-
tük.  (…) 
 
A kárpótlás során földtulajdonos, 
mondhatni „földbirtokos” lett szeretett 
szülőfalujában. Milyen érzés ez, és 
milyen tapasztalatokkal járt eddig? 
- Egy nagyobb darab földhöz jutott a 
családom, közben vásárolgattam is 
hozzá. 2005-ben egy húsmarha farmot 
is létrehozunk, de utólag látom, hogy 
nem lehet az ember újságíró és gazdál-

MÚLTIDÉZŐ  
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kodó is. (…) De még ma sem adtam 
fel, hogy egyszer gazdálkodjam. Annak 
idején kisgyermekként teheneket legel-
tettem azon a földön, ami most a mi-
énk. Nagyon szerettem olvasni, a két-
szobányi falusi könyvtárat még alsó 
tagozatos koromban jórészt kiolvastam. 
Miközben valamelyik Verne történet 
képeit pergettem lelki szemeim előtt, a 
domboldalról lepillantottam az ország-
útra, ahol nagy ritkán elhaladt egy te-
herautó, személykocsi. Ilyenkor arra 
gondoltam, hogy vajon fogok-e valaha 
kocsiban ülni, és eljuthatok oda, ahová 
olvasmányaim hősei. Jórész teljesültek 
álmaim, talán a Jóisten jobban is szere-
tett, mint megérdemeltem. Egy-egy 
álmatlan éjszakán eszembe jut, hogy jó 
lenne újra ott a domboldalon a szelíd 
tehenek között könyvet olvasni, és on-
nan indulni majd a leghosszabb útra.  
 
A készülő film sokaknak jelent majd 
valamiféle erkölcsi elégtételt a szenve-

désekért, késői lelki kárpótlást a félre-
siklott életpályákért, tönkretett élete-
kért. Mások számára pedig a Rákosi 
korszak alig ismert, tragikus esemé-
nyeit hozza emberközelbe. Mikor lát-
hatjuk a filmet? 
- Valószínűleg 2014 elején lesz látható, 
Ha a kulák mozdulna… címmel. Ez a 
félmondat Kádár Jánostól, a kulákidők 
belügyminiszterétől származik, és a 
másik fele úgy hangzik, hogy csak ak-
kor kell az öklöt használni. Itt kezdő-
dött a gulyáskommunizmus… 
A témával sokkal többet kellene foglal-
kozni, a történészeknek a széles közvé-
lemény számára befogadhatatlanul 
nagy tanulmányait le kellene fordítani 
magyarról magyarra, és abból tiszta, 
közérthető filmeket készíteni. (…) Azt 
remélem, hogy talán ezzel a filmmel 
elindul valami. 
 
Köszönöm a beszélgetést, és köszön-
jük, hogy nem hagyja feledésbe me-

rülni történelmünknek ezt a szomorú 
fejezetét, és az azt megszenvedő embe-
rek emlékét.   
 

*** 
Amikor Pekár István megkapta az év-
könyvet, levélben köszönte meg. Rész-
let a leveléből: „Nagyon szépen köszö-
nöm a levéltári évkönyvet, nagyon szép 
tartalmas kiadvány. A kulák filmet még 
január legelején leadtuk, várjuk, hogy 
sugárzásra kerüljön. Mi is köszönünk 
mindent, a szokásosnál is nagyobb él-
ményt jelentett nekünk ez a forgatás, 
mert különleges embereket ismertünk 
meg.”  
 
(Az interjú teljes szövege: „Elődeink 
nyomát soha ne fújja be a hó” Zounuk 
28. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár Évkönyve. 2014.) 

 
Papp Izabella 

Kerékpártúra  
a falu lakosainak részére 

AZ Új Széchenyi Terv Egészségmegőrző Programján belül Jász-
boldogháza lakosainak részére 3 kerékpártúra szervezésére is le-
hetőség nyílik. Az első alkalomra április 3.-án került sor. A gyüle-
kezés, regisztráció, ajándékosztás (póló és láthatósági mellény) és 
Szűcs Lajos polgármester úr köszöntő szavai után 32 fő indult 
útnak a Bíbic tanösvény felé. Túravezetőnk Szendrei Péter tanár 
úr volt, aki sok érdekes információt osztott meg velünk az út so-
rán. Először a téglagyár melletti tavaknál álltunk meg, ahol frissí-
tő, gyümölcs és csoki várt minket. Itt sokáig elidőztünk, a gyere-
kek különféle növényeket gyűjtögettek, egyesek kagylókat is a 
tóból, melyek természetesen később vissza lettek dobva. Felmász-
tunk a kilátóba, és fogtunk gyíkokat és siklót is. Ezután a Tápió 
melletti gáton folytattuk utunkat (beiktatva egy-kettő rövidebb 
pihenőt), megcsodáltunk egy fehér kócsagot, a zsilipet és a gé-
meskutat, ahol a szürke marhák szoktak legelni az év egyes hó-
napjaiban, de sajnos most éppen nem.  
Második megállónk a felújított Tápiói hídnál volt, ahol a tégla-
gyárihoz hasonlóan ismét Szűcs Lajos polgármester úr és Sós Bo-
gi várták a lelkes kompániát, de ezúttal az üdítő, csoki és gyü-
mölcs mellett frissen sült pogácsával is kínáltak minket. A túra 
során folyamatos készenlétben voltak, de szerencsére semmi 
olyan nem történt, ami miatt értesíteni kellett volna őket. Hazafelé 
még megálltunk a Tápiói keresztnél, ahol Kispálné Baranyi Aran-
ka mesélte el az érdeklődőknek, hogy mit érdemes tudni róla. 
Végezetül a Szent Vendel parkban búcsúztunk egymástól a közel 
20 km letekerése után azzal a gondolattal, hogy viszontlátásra a 
következő túrán, ami május 17.-én szombaton lesz megtartva. A 
helyszín még szervezés alatt van, kérjük az érdeklődőket, hogy 
figyeljék a plakátokat és az internetet! 

Tisztelettel a szervezők: Vámosi Zsanett, Muhari Nikolett, 
Csinger Rozália, Berkó-Fejes Györgyi 

Baba-mama klub 
Jászboldogháza Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának Intézkedési Tervében öt 
célcsoport szerepel, ezek közé tartoznak a 
kisgyermekes anyák is. Mivel a gyes/
gyed alatt otthon levő nők számára is fon-
tos szabadidős programok, baba-mama 
klubok és mentálhigiénés csoportfoglal-
kozások szervezése. Ennek szellemében 
2014. április 9.-én Baba-mama klubot 
tartottunk a könyvtárban. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy sokan eljöttek és már-
már szűknek bizonyult a hely. Az anyu-
káknak kötetlen beszélgetésre nyílt lehe-
tőségük, eközben a gyerekek vígan lapoz-
gatták a mesekönyveket, játszadoztak és 
majszolták a felkínált rágcsálnivalókat. 
Faragó Józsefné Rózsika védőnő volt a 
vendégünk, tőle elsősorban két leendő 
édesanya kérdezett. 
Pappné Turóczi Heni könyvtárostól hús-
véti kifestőt kaptak a gyerekek és könyv-
tárral kapcsolatos anyagokat a szülők. 
Megvitattuk, hogy milyen téma érdekelné 
a jövőben a jelenlevőket: mondókázás, 
homeopátiás tanácsadás, stb.  
Vidám két órát töltöttünk el közösen és 
bízunk benne, hogy a jövőben is lesz 
igény ilyen jellegű összejövetelre. 
Tisztelettel a szervezők:  

Csinger Rozália, Berkó-Fejes Györ-
gyi, Muhari Nikolett, Vámosi Zsanett 
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Búcsúzunk 
Papp Istvánné  (1950-2014.) 
Vágó Pál  (1958-2014.) 

Rácz Béláné  (1934-2014.) 
Pap Ferencné  (1936-2014.) 
Báder Dénesné  (1952-2014.) 
Kerekesné Kövér Bernadett  (1974-2014.) 

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

                Új Néplap 2014. március 6. 
Gyermektábort hoznának létre a kistelepülésen 

 
Jászboldogházán hosszú évek óta napirenden van a település 
strandfürdőjének fejlesztése. Évekkel ezelőtt a beruházás 
reményében egy befektető céggel közös vállalkozást is létre-
hoztak a cél megvalósítása érdekében, ugyanakkor az önkor-
mányzat partnereként megjelenő befektető nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket – emlékezett vissza  a település 
polgármestere, Szűcs Lajos. Annak idején a tervek meghiú-
sulását követően néhány évig be is kellett zárni a létesít-
ményt. Végül az önkormányzat lépésről lépésre próbálja 
megfelelő színvonalúvá tenni a fürdőt pályázati támogatások 
segítségével. Korábban vízforgatóval látták el a medencét, és 
rendbe tették a parkot is. Ez idő szerint felújítják a kerítése-
ket, a járdákat és a térkövezést összességében mintegy 15 
millió forintos értékben.  
– Nemrégiben annak érdekében adtunk be pályázatot, hogy a 
strandhoz kapcsolódva gyermektábori épületeket építhes-
sünk. A fejlesztés részét képezné több kis ház megvalósítása, 
illetve egy közösségi épület is helyet kapna – tudtuk meg a 
polgármestertől. – Mindezek mellett pedig egy kis tó létreho-
zását is tervezzük, amely a családi kikapcsolódásokhoz 
(csónakázás, horgászat) nyújthatna kedvező környezetet. 
 

Új Néplap 2014. április 10. 
Megindult az Élelmiszerlavina 

Zagyvarékas, Jászboldogháza és Abony is vetőmaghoz jutott 
(részlet) 

 
Immár hetedik esztendeje működik az Élelmiszerlavina pro-
jekt, melynek lényege, hogy több szervezet egymással össze-
fogva, egymás utáni láncolatban állít elő élelmiszereket a 
rászorulók javára. A program ezen túlmenően munkát is 
biztosít. 
 

Jászboldogházán az önkormányzat tulajdonában lévő fél 
hektáros földterületen indulhat meg az Élelmiszerlavina 
program. Szűcs Lajos polgármester elmondta, hogy a kezde-
ményezésnek megfelelően olyan zöldségféléket fognak ter-
meszteni a megkapott vetőmagokból, amelyet a mindenna-
pos étkezésben jól tudnak használni az emberek. Termeszte-
nek majd burgonyát, paprikát, paradicsomot, borsót, babot. 
Az önkormányzat dolgozói kezdik el a munkát, amelyet jól 
össze tudnak kapcsolni a közmunkaprogram keretében most 
tavasszal elindított mezőgazdasági tevékenységgel. Ez utób-
bi keretében zöldségtermesztéshez és virágok neveléséhez 
kezdenek a fólia-kertészetben, illetve megpróbálkoznak a 
szántóföldi növénytermesztéssel is. Mindez ősszel folytató-
dik, amikor szintén önkormányzati területen – első ütemben 
két hektáron – energiaerdő telepítésébe fognak. A program-
ban összesen tíz munkavállalónak teremtenek álláslehetősé-
get. A megtermelt élelmiszereket a szociális rászorultságot 
figyelembe véve osztják ki a boldogházi családok között a 
betakarítást követően. 
 

Új Néplap 2014. április 29. 
Lezárul a téli közmunkaprogram 

Több helyen fennakadást okoz a közfoglalkoztatott munka-
erő kiesése (részlet) 

 
Jászboldogházán ez idő szerint négy közmunkaprogram zaj-
lik, amelyből április 30-ával három befejeződik. A 45 köz-
foglalkoztatottból 35-nek szűnik meg az önkormányzatnál az 
állása. Május 1-jétől útjára indul egy program, ami nyolc 
főnek a majd munkát, illetve úgy tűnik, további húsz helybe-
linek lesz lehetősége képzésen részt venni, ami átmeneti 
megoldást jelent a foglalkoztatásukra. Legalább további húsz
-harminc munkavállaló számára tudnak fontos feladatot adni 
a faluban, amennyiben erre lesz lehetőségük, tájékoztatott 
Szűcs Lajos polgármester. 

HÍREK  

 

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

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

Gulyás Adél Szilvia 
2014. 03. 13. 

Szülők: 
Bartvai Beatrix 
Gulyás Csaba 

Koós Vajk 
2014. 02. 22. 

Szülők: 
Takács Olga 
Koós Zoltán 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak! 
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Év vadvirága 2014 
Szibériai nőszirom 
 
Lezárult a szavazás az 2014-es Év vadvirágáról is. Az összesen beérkezett 989 
szavazat 40%-át (392 voksot) a szibériai nőszirom (Iris sibirica) kapta, így ez a 
faj lesz idén az Év vadvirága. 
Mintegy méteres magasságú virágzó hajtásokat fejlesztő, 2-8 mm széles levelű, 
sarjtelepeket alkotó rizómás évelő. A hajtásai csúcsán május-júniusban 1-4 vi-
rág nyílik. A lepellevelek színe változatos, de legtöbbször ibolyáskék. A külső 
lepellevelek cimpái kiszélesedők, fehéres mintázattal tarkázottak, tövük kissé 
rozsdás. 
Leginkább a kiszáradó kékperjés láprétekre jellemző az előfordulása, de megta-
lálható hegyi kaszálóréteken is. Leginkább termőhelyeinek szárazodása, átala-
kulása (cserjésedése, erdősülése) fenyegeti. 

TERMÉSZETVÉDELEM 

Év rovara 2014 
Földi poszméh 
 
Érdemes kiemelni, hogy a földi poszméh, mint a 2014-es év 
rovara kiválasztása egyben tisztelgés dr. Móczár Lászlónak, 
aki 2014-ben ünnepelheti 100. születésnapját. Dr. Móczár 
László a hártyásszárnyúak itthon és nemzetközileg egyaránt 
ismert és elismert kutatója. 
A 2014-es év rovara a földi poszméh, azonban a megszokot-
tól kissé eltérő módon, a figyelmet elsősorban nem csak erre 
a fajra, hanem a poszméhekre (Bombus) általában szeretnénk 
felhívni az év során. A földi poszméh az egyik legismertebb 
és leggyakoribb poszméhfajunk, ezért választottuk csoportja 
„képviselőjeként”. 
A poszméhek nem csak a szakemberek által ismert hártyás-
szárnyú rovarok. Zúgó repülésükről (innen kapták korábbi 
magyar nevüket: dongóméh), tetszetős, színes szalagokkal 
díszített zömök, bundás testükről könnyen felismerhetjük 
őket, amikor virágról virágra szállva tevékenykednek. Bár a 
fullánkos hártyásszárnyúak közé tartoznak, mégis nagyon 
kevesen mondhatják el magukról, hogy megszúrta őket egy 
poszméh; béketűrésükből sokkal nehezebben hozhatók ki. A 
földi poszméh közismert, nagy testű (19–25 mm) és feltűnő 
színezetű faj. Szőrbundája túlnyomóan fekete, előtorán és a 
potroh első felén élénksárga keresztcsík húzódik, potrohvége 
fehér. Vészhelyzet esetén a nőstények és a dolgozók koránt-
sem védtelenek: erős, méregmiriggyel kapcsolt fullánkjukkal 
szúrnak. A fullánk, ellentétben a háziméh fullánkjával, sérü-
lés vagy kiszakadás nélkül visszahúzható. 
A poszméhek a valódi társas méhek közé tartoznak: kasztok-
ra tagolódó családközösségekben élnek, „államalkotó” rova-
rok. Az alapító ivaros nőstény („királynő”), csökevényes 
ivarszervű nőstény utódai („dolgozók”), és az ivaros hím és 
nőstény utódok alkotják a családközösséget, mely néhány 
tíz, legfeljebb néhány száz egyedből áll. 

A földi üregben, mohapárna vagy fakéreg alatt sikeresen 
áttelelt, megtermékenyített fiatal nőstény (a leendő 
„királynő”) igen korán, már márciusban megjelenik. 
A növények jelentős részénél a virágok beporzásához, vagyis 
a virágpornak a virágok porzójáról a saját vagy másik egyed 
bibéjére való juttatásához közvetítő közegre vagy állatokra 
van szükségre. Lehet ez szél, víz, madarak, denevérek, de 

többségük esetében ezt a feladatot rovarok látják el. Közülük 
is a méhek vállalják magukra e fontos feladat oroszlánrészét, 
utódaikat ugyanis virágporral etetik, melynek begyűjtése 
szorgos munkával, nap mint nap számos virág egymás utáni 
látogatásával jár. Eközben fontos szolgálatot tesznek mind a 
növényeknek, mind a növényeket fogyasztó állatoknak és az 
embernek. 
A vadon élő méhek, és azon belül a poszméhek állománya is 
erősen csökken Európában és más kontinenseken is. Magyar-
országon jelentősen jobb a helyzet, mint Nyugat-Európa 
vagy Észak-Amerika nagy részén, de már nálunk is észlelhe-
tők negatív jelenségek. 
A poszméheket veszélyeztető tényezők közül leggyakrabban 
a megfelelő élőhelyek eltűnését szokták emlegetni. A posz-
méheknek tavasztól nyár végéig folyamatos méhlegelőre van 
szükségük. Az intenzív művelésű agrárterületeken viszont ez 
nem áll rendelkezésükre, hiszen még a virágzó kultúrák is 
csak a virágzási időszakban biztosítanak méhlegelőt. Ilyen-
kor ugyan nagyon nagy mennyiségben kínálják a táplálékot, 
de csak igen rövid ideig. 
Fontos veszélyeztető tényező a mezőgazdasági vegyszerek 
használata is. 
Védjük tehát ezeket a rovarokat is, hiszen szépségük mellett 
hasznosak a számunkra! J 
Készítette: 

Szendrei Péter 
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánl-

juk, hogy a következő lapszámunk  

 július elején jelenik meg. 

 A kéziratokat és a fotókat 2014. június 23-ig kérjük 

eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi 

okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

Könyvtári Hírek 
Könyvtárunkban 2014. májusától az alábbi hírlapok, folyóiratok olvashatóak, kölcsönözhetőek: 
A macska - macska tartók magazinja; Baba magazin - tanácsadó magazin újdonsült szülőknek; Blikk nők konyha - a mi 
receptjeink; Dekorációs ötletek - szezonális barkácsmagazin; Dörmögő Dömötör - kulturális gyereklap; Eső - irodalmi 
lap; Hvg - gazdasági, politikai hírmagazin; Képes sport - hetente megjelenő sportmagazin; Kismama - babavárástól az 
óvodáig; Könyvtári levelezőlap - könyvtárosoknak szóló szaklap; Monster High - A Szörnyszülött szörnysuli; Nők lapja 
- heti női magazin; Őstermelő - gazdálkodók lapja; Pozitív gondolkodás - életmód magazin; Szabad föld - a magyar 
vidék lapja; Új Néplap 
 
A Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszeren keresztül folyamatosan érkeznek az új könyvek. 

Könyvtári Fiesta címmel márciusban a kismamákat vártuk a könyvtárba. Babaweb-ajánlót kaptak a látogatók. 
Nyitva tartás: hétköznap: 7.30-80; 13.30-16.00.  

A Vesd bele Magad! program keretében az idén tavasszal iskolánk 100 kisdiákja kapott vetőmagcsomagot, és saját kis 
kertjében vetette el a zöldborsót, retket, vöröshagymát, sárgarépát, és céklát.  

Jó kertészkedést kívánok! 
Minden érdeklődőt szeretettel várok. 

Pappné Turóczi Henrietta 
könyvtáros 

8.081.550 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program Darányi Ignác Terv LEADER 

pályázatából Jászboldogháza Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülete támogatást nyert 

különböző eszközök beszerzésére. Egy-

előre 3 db. láncfűrész és egy zagyszi-

vattyú került megvásárlásra, a pályázat 2 

ütemben zajlik, a következő beszerzés 

júliusban várható, ahol további hasznos 

katasztrófavédelmi eszközök beszerzése 

valósul meg. 
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Matók Gábor jászboldogházi őstermelő 2013-ban 
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program Darányi Ignác Terv LEADER 

programba. A projekt turisztikai keretén belül 
autentikus tanyasi szálláshely kialakítására nyert 
támogatást. A beruházás része volt a külterületi 
Matók-tanya külső-belső felújítása és a szállás-

hely szolgáltatással kapcsolatos eszközök, búto-
rok beszerzése. Ennek eredményeképpen Jászbol-

dogházán elsőként Matók Gábor jóvoltából  van 
lehetősége az idelátogatóknak arra, hogy egy kul-
turált tanyasi közegben megszálljanak a települé-
sen. Emellett a hagyományőrző jászsági paraszti 

kultúra megőrzését is ápolja , valamint céges ren-
dezvények lebonyolításához is nyitott a helyi ős-

termelő. A pályázat utófinanszírozásos, a kifizeté-
si kérelem benyújtásra került a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Infó: 30-249-06-58 

HÍREK  

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram Darányi Ignác Terv LEADER pályáza-

tából Jászboldogháza Polgárőr Egyesülete 
támogatást nyert egy közösségi sátor, aszta-
lok és padok beszerzésére, ami veszélyhely-

zet és rendezvények kapcsán biztosítja a 
tájékoztatás közvetett lehetőségét. Ezen 

kívül a térfigyelő kamerarendszer is tovább-
fejlesztésre került, mely keretén belül továb-

bi kamerák kerültek kihelyezésre, valamint 
egy rendszámfelismerő és rögzítő rendszer 

telepítése is megtörtént. Ennek segítségével 
az összes településen áthaladó jármű beke-
rül egy adatbázisba. Ez nagyban megköny-

nyíti majd a rendőrség felderítő munkáját 
egy esetleges bűnelkövetéskor, vagy vitatott 

közlekedési helyzetekben.  

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-

ram Darányi Ignác Terv LEADER pályáza-

tából Jászboldogháza Polgárőr Egyesülete 

támogatást nyert egy függesztett gréder 

megvásárlására. A belvíz elleni védekezés 

célterület kapcsán az egyesület a helyi gaz-

dákkal és az önkormányzattal együtt bizto-

sítani képes a külterületi földutak járhatósá-

gát, folyamatos karbantartását a jövőben. 
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 Tervezőszerkesztő 

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

Boldogházi 

KÉPES HÍREK  

A Nyuszi-kupa győztes fiúcsapat 

A Nyuszi-kupa győztes leánycsapat A Nyuszi-kupa győztes leánycsapat Tojáskeresés a parkban 

Anyák napi műsor 

Anyák napi műsor 


