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Tisztelt Boldogháziak! 
 
2014 év végéhez értünk, és mint minden év, ez is sok újat és változást hozott településünk életében. Idén 
az önkormányzati kötelező feladatok ellátásában, a működtetésben kevesebb változás történt, mint az 
előző években, próbáltuk mindannyian elfogadni és alkalmazni a módosult szervezeti felépítést. Ehhez 
kapcsolódóan köszönettel tartozunk a közintézmények dolgozóinak, akiknek mindennapi életét, munka-
végzését kisebb-nagyobb mértékben befolyásolták ezek a folyamatok. Az elmúlt esztendőben bebizonyo-
sodott, hogy bár kellő motiváltságot nem kaptak hozzá (a pozitív ösztönzés elemei csak az egészségügyi 
és oktatási intézményekben érvényesültek), mégis mindnyájan jól elvégezték a régi és új feladataikat. Ki 
kell emelnem, hogy ebben az évben is sok beruházást, fejlesztést valósítottunk meg, főként Európai Uni-
ós pályázatok segítségével. Ezeknek a bonyolítása nagyon sok plusz feladatot jelentett az érintetteknek. 
Településünk életében ebben az évben is jeleskedtek a civil szervezetek. Alkottak, szerveztek, gyarapítot-
tak nekünk, itt élőknek, hogy jobbá tegyék az életünket. Köszönöm a mögöttünk álló évben végzett mun-
kájukat! Ahogy előre is jeleztük, a számos önkormányzati beruházás, a szoros határidők mellett ebben az 
évben csak ütemezve tudtunk a civil szervezetekkel közös feladatokban részt venni, így maradtak terveink 
a jövő évre is. A civil szervezetek céljait és az önkormányzati feladatok ellátását is számos vállalkozás és 
magánszemély segíti folyamatosan. Köszönettel tartozunk önzetlen segítségükért! Legyen a jó példa raga-
dós, hiszen láthatjuk, együttműködve, egymás támogatásával mennyi mindent meg lehet valósítani egy 
ilyen kicsi faluban is, ezért kérem, a lehetőségeket megragadva a jövőben is minél többen vegyünk részt 
ezekben a folyamatokban, támogassuk minél többen a helyi civil szervezeteket! Mi, az önkormányzat kép-
viselőtestülete a jövőben is arra törekszünk, hogy az együttműködéseket erősítsük, éltessük, hogy a célja-
ink és örömeink továbbra is közösek legyenek. 
 

Kedves Olvasók! 
Jászboldogháza Község képviselo-testülete nevében  
boldog karácsonyi ünnepeket és tevékeny, alkotó,  
egészségben gazdag új évet kívánok Önöknek! 
 

Szűcs Lajos polgármester 

Álmodik a fenyőfácska 

Odakinn az erdőn. 

Ragyogó lesz a ruhája, 

Ha az ünnep eljön. 

Csillag röppen a hegyre, 

Gyertya lángja lobban, 

Dallal várják és örömmel 

Boldog otthonokban. 

Legszebb álma mégis az, hogy 

mindenki szívébe, 

költözzék be szent karácsony 

ünnepén a béke. 

Fésűs Éva:  

Álmodik a fenyőfácska 
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Beszámoló a 2014. augusztus 13-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésről 
•Jászboldogháza erdélyi testvértelepülése meghívta az 

önkormányzatot, hogy delegációval vegyen részt a Szentmi-
hályon rendezendő falunapon. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a meghívást elfogadja, és 21 fős delegációval részt 
vett a testvértelepülés által rendezett falunapon. 
•A testület megtárgyalta és elfogadta a REGIO-KOM  

Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megálla-
podás módosítását. 
Beszámoló a 2014. szeptember 08-i soros képviselő-
testületi ülésről 
•A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámo-

lóját a két ülés között végzett tevékenységről. E beszámoló a 
település honlapján megtekinthető. 
•A testület megvitatta az önkormányzat és költségvetési 

szerveinek 2014. I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját 
és megalkotta a 10/2014 (IX. 10.) számú Önkormányzati 
Rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014. (II.18.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról. 
•A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a jegyző  

beszámolóját az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az 
adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről. 
•A testület megalkotta a közterületek elnevezéséről és a 

házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014.(IX.10.) 
önkormányzati rendeletét. 
• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jász-

berényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzmeg-
előzési tevékenységéről szóló beszámolóját. 
•A testület megtárgyalta és elfogadta a TRV Zrt. által 

elkészített víziközművekre vonatkozó középtávú gördülő 
fejlesztési tervet, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak megküldött. 
•A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormány-

zat 2015. évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj pályázatban, melyhez 400.000.-Ft 
önerőt biztosít. 
•Döntött arról is a testület, hogy pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz, önkormányzati kiegészítő támoga-
tás elnyerése érdekében. 

 
Az önkormányzati választásokat követően 2014. október 
27-én tartotta meg alakuló ülését a megválasztott képvi-
selő-testület. 

•A Himnusz és Szőrös Boglárka 8. osztályos tanuló vers 
előadását követően a képviselők és a jelenlevők 1 perces 
néma felállással adóztak a nemrég elhunyt Darók Sándor 
képviselő emlékének. 

•A Helyi Választási Bizottság Elnökének, Gugi Lajosnénak 
a választások lebonyolításáról szóló beszámolóját követően 
került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére és az esküok-
mányok aláírására. 

•A képviselők eskütételét követően a polgármester tette le az 
esküjét a testület előtt. 

•A képviselő-testület határozatban állapította meg a polgár-
mester tiszteletdíját, a amely a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény alapján 224.300.-Ft, a költségté-
rítése pedig 33.700.-Ft. 

•A képviselő-testület létrehozta a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságát, amely Kobela Margit elnökből, Menyhárt Ernő, 
Szűcs Gergely és Vámosi Norbert képviselőkből, valamint 
Fajka Jánosné külsős tagból áll. A megválasztását követően 
Fajka Jánosné ünnepélyes esküt tett. 

•A képviselő-testület titkos szavazással két társadalmi meg-
bízatású alpolgármestert választott, Joó-Kovács Balázs és dr. 
Pap Béla személyében. A megválasztott alpolgármesterek 
ünnepélyes esküt tettek. 

•A testület az alpolgármesterek tiszteletdíját bruttó 201.900.-
Ft-ban, költségtérítését pedig 30.300.-ban állapította meg. 

•A képviselő-testület elfogadta a települési képviselők tisz-
teletdíjáról szóló 13/2014.(X.28.) önkormányzati rendeletét. 

•A képviselő-testület döntött arról, hogy a civil szervezetek 
részére előirányzott támogatás 50%-át kifizeti. 

•Döntött arról a testület, hogy az önkormányzat tárgyaláso-
kat kezdeményez Jásztelek önkormányzatával, a közös hiva-
tallal kapcsolatos megállapodás felülvizsgálata céljából. 

•Joó-Kovács Balázs bejelentette, hogy a jogszabályváltozá-
sok miatt összeférhetetlenség alakult ki a képviselői tisztsége 
és a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.-ben viselt ügyve-
zetői megbízatása között. A testület úgy döntött, hogy a kö-
vetkező ülésen dönt az ügyvezető kinevezéséről. 
Beszámoló a 2014. november 24-i soros képviselő-
testületi ülésről 

•A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját 
a két ülés között végzett tevékenységről. E beszámoló a tele-
pülés honlapján megtekinthető. 

•Dr. Pap Béla bejelentette, hogy a 2014. október, november 
december havi alpolgármesteri tiszteletdíjának bruttó 
120.000.-Ft fölötti részéről, valamint a költségtérítéséről 
lemond és azt a Polgárőrség részére, gépjárművásárlásra 
ajánlja fel. 

•A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét. 

•A képviselő-testület elfogadta a szociális célú tüzelőanyag 
támogatásáról szóló 14/2014.(XI.25.) önkormányzati rende-
letet. 

•Döntött a képviselő-testület arról, a benyújtott Bursa Hun-
garica pályázatok elbírálásáról is. A testület minden pályázó 
pályázatát elfogadta és a benyújtott pályázatok alapján jöve-
delemarányosan állapította meg az ösztöndíjak összegét. 

•A képviselő-testület megválasztotta a Jászboldogházi Tele-
pülésfejlesztő Kft. új ügyvezetőjét. Az új ügyvezető 2014. 
december 01-től Vadkerti Tivadar lett. 

•A testület úgy határozott, hogy a strandfürdő téliesítési és 
téli karbantartási munkával a Jászboldogházi Településfej-
lesztő Kft.-t bízza meg. 

•A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2015. évben is 
térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő területét a motoros 
találkozó lebonyolítása céljából. 

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
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Tisztelt Ügyfeleink! 

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászberényi 
Járási Hivatal szervezeti egységeiként Jászfény-
szarun és Jászárokszálláson működő kormány-
ablakok, illetve a Jászberényben működő ok-
mányiroda 2014. december 1-jétől új nyitva tar-
tással várják az ügyfeleket. 

Az elmúlt időszak ügyintézési szokásait alapul vé-
ve elmondhatjuk, hogy az állampolgárok csak kis 
mértékben igényelték az este 8 óráig tartó nyitva 
tartást. Mindezen tapasztalatokat alapul véve a jö-
vőben egy megváltozott, a legforgalmasabb idő-
pontokra jobban koncentráló ügyfélfogadási 
renddel állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

Az állampolgári igényeket továbbra is magas szin-
ten kiszolgáló, új ügyfélfogadási rendnek köszön-
hetően az ügyfelek akár reggel, munkaidő előtt 
is felkereshetik a kormányablakokat, miközben a 
késő délutáni ügyintézésre továbbra is marad lehe-
tőségük. A módosításnak köszönhetően az állam-
polgárok igényeihez igazodva a legforgalmasabb 
időszakokban a lehető legtöbb ügyintéző állhat a 
rendelkezésükre, csökkentve ez által a várakozási 
időt. 

 

A Jászárokszálláson és Jászfényszarun működő 
kormányablakok ügyfélfogadási ideje tehát az 
alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő:  07.00 – 17.00  
Kedd:  08.00 – 16.30 
Szerda:  08.00 – 16.30 
Csütörtök:  08.00 – 18.00 
Péntek:  08.00 – 15.00 
 
A Jászberényben működő okmányiroda ügyfélfo-
gadási ideje pedig a következő: 
 
Hétfő:  08.00 – 18.00  
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda:  08.00 – 16.00 
Csütörtök:  13.00 – 16.00 
Péntek:  08.00 – 12.00 
 
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok a magam 
és a munkatársaim nevében kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, békés, boldog új 
esztendőt valamennyi kedves ügyfelünknek.  

 
Dr. Dobos Róbert 

    hivatalvezető  

Kormányablakok tájékoztatója  

November 7-én rendhagyó hon- és népismeret óra 
keretében Papp Izabella a családfakutatás rejtel-
meibe kalauzolta az 5. osztályos tanulókat, akik az 
óra után maguk is elkészítették saját családfájukat. 
 
November 18-án a Csillaghúr társulat Sás Károly 
és lánya közreműködésével interaktív zenés mese-
előadás keretében mutatta be azonos című köny-
vét. Az óvodás és az alsó tagozatos gyermekek, 
bábozhattak, illetve maguk is kipróbálhatták a 
hangszereket. 
 
Könyvtárunkban november 5-én Kovács Zoltánné 
Krisztina Kerekítő foglalkozással várta a kisgyer-
mekeket, szülőket, nagyszülőket. December 5-én 
a 0-3 éves korú gyermekek Kerekítőn köszöntöt-

ték a Mikulást.  
 
Könyvtárunkban egyre népszerűbb a könyvtárközi 
kölcsönzés. Amennyiben az olvasónak olyan 
könyvre van szüksége, ami nem található nálunk 
egy másik könyvtárból ingyenesen biztosítani tu-
dom számára.  
 

Minden kedves olvasónak  
boldog ünnepeket kívánok: 

 
Pappné Turóczi Henrietta 

 könyvtáros 
. 

Könyvtári Hírek 

HÍREK  
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Juhász Sándorné (1917-2014) 
 
Halála egybeesett névnapjával. Mária néni 1917. november 11-én született Szentgotthárdon. 
A tanítóképző elvégzése után egy évet tanított szülővárosában, majd a nyugati kisvárosból 
férjhez jött Jánoshidára, a falu jegyzőjéhez, Apáti Sándorhoz. 
Jánoshidán először, mint tanító tanított, majd a földrajz-történelem szakot elvégezve szakta-
nárként. Itt is, majd a következő munkahelyén, Jászjákóhalmán igazgatóhelyettesként is 
dolgozott. Közben újra férjhez ment az általunk is ismert Juhász Sándorhoz, aki a Járási 
Tanács Művelődési Osztályán dolgozott. 
Mária nénit 1967-ben nevezték ki községünkben igazgatónak, és nyugdíjazásáig, 1973-ig 
látta el ezt a feladatot. Kollégái és a szülők elismerték nagy szakmai tudását, munkabírását. 
Szerették kedves, megnyerő modoráért, külön értékelték, hogy németül is tanított, és kis 
növendékeinek német csereüdülést szervezett. Igazi, elkötelezett pedagógus volt. 
Nehéz nekem Róla írnom, hiszen mint jánoshidai diák, több szálon kötődtem Mária nénihez. Tanított is, és két évig igaz-
gatóm volt, amikor pályám kezdtem itt, Boldogházán. 
A történelmet is ő szerettette meg velem. Nagy Széchenyi tisztelő volt, és ezt tanítványaiba is átültette. Néptáncot, ének-
kart vezetett, zenés színdarabokat is tanított, és a zongora kíséretet művészi szinten szolgáltatta. Boldogan és örömmel 
jártunk az általa vezetett foglalkozásokra. Erről emlékeztünk a hidaiak által szervezett ünnepségen, amikor átadtam neki a 
gyémánt diplomát. 
Nyugdíjas korában is hihetetlen akaraterővel figyelt arra, hogy szellemi frissességét fenntartsa. Állandó kapcsolatot tartott 
volt tanítványaival, és boldogan újságolta, olvas, és minden nap zongorázik. Hét éve, hogy lányához költözött Rákóczifal-
vára. Itt helyezték örök nyugalomra szeptember 23-án, ahol elbúcsúztatták volt boldogházi kollégáitól, ismerőseitől. 
Mária néni! Nyugodj békében! 

 

Bódi Margit (1940-2014) 
 
Szomorúan, és megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy Margitka eltávozott közülünk. Talán az 
volt számunkra a hihetetlen, hogy az életerős, energikus ember élete így érhet véget. 
Tavaly májusban készítettem vele újságunkba egy riportot, és életéről, terveiről, elfoglaltsá-
gairól beszélt. Akkor kértem, hogy adja nevét egy díjhoz, jutalmazáshoz. Ezt a kitüntetést 
minden év végén, az alapítványunkon keresztül adnánk át valamelyik művészi ágban ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó tanulónak. Majd ha meghalok, akkor!- volt a válasza. Egyi-
künk sem gondolta, hogy ilyen gyorsan be fog következni. 
Margitka 1940-ben született Alsóboldogházán. Általános iskoláit is ott végezte, majd a Le-
hel Vezér Gimnáziumban érettségizett. Az akkori körülményei nem tették lehetővé a to-
vábbtanulást, így több éven keresztül Jászfényszarun dolgozott könyvelőként. 
Mivel a pedagógus pálya mindig is vonzotta, 1962-ben, Jászkiséren képesítés nélküli neve-
lőként helyezkedett el. 1966-ban államvizsgázott a jászberényi Tanítóképző Intézetben. 
Ettől kezdve élete lett a tanítás, a nevelés. Nemcsak az iskolában tanított, de a tanyai diák-
otthonban éjszakai ügyeletet is vállalt. Jászkisérhez fűződtek legszebb és legemlékezetesebb pillanatai, ahol 1980-ig dol-
gozott. Ekkor került haza Boldogházára, iskolaigazgatói munkakörbe, melyet 1990-ig töltött be. A vezetői munka mellett 
táborokat szervezett, évről évre színházbérletet biztosított a tanulóknak az Erkel Színházba, majd az Operába. Emlékeze-
tesek maradnak mindannyiunk számára színpadi rendezései, melyben megmutatkozott rendkívüli tehetsége. Iskolai mun-
kájában is gondos, felkészült volt. Elvégezte az ének szakot, és fejlesztette angol tudását. 
1996-ban vonult nyugdíjba, de azután is számíthattunk munkájára. Több éven keresztül segített az angol differenciált ok-
tatásban. Tanítványait önzetlenül korrepetálta. 
Mindent lelkiismeretesen, nagy lendülettel végzett. Ezért nehéz elhinni, nincs többé! Megfáradt teste 2014. október 31-én 
örökre megpihent. November 14-én kísértük utolsó útjára, a boldogházi temetőben, ahol végső búcsút vettünk tőle. Tud-
juk, Margitka egyedül élte mindennapjait, és egyedül érte betegsége is. Élete az iskola, és a tanítványai voltak. 
Gyújtsunk gyertyát, és imádkozzunk érte, sírjára vigyünk virágot. 
Nyugodj békében Margitka! Emlékedet megőrizzük, és nevedet a művészeti díjon keresztül továbbvisszük! 

 
Zrupkó Ferencné 

Búcsúzunk iskolánk volt igazgatóitól 
 

„Kiket szívünkbe rejtünk el, soha nem mennek el.” (Koltay Gergely) 
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Max Lucado: Értékes vagy 
 A foltmanók kicsi, fából készült emberkék 

voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól 
kerültek ki. A mester műhelye messze fent a he-
gyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók 
kicsiny falujára.  

Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek 
nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek 
magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek 
kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két 
dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafa-
ragó készítette őket, és ugyanabban a faluban lak-
tak. 

A foltmanók egész életükben minden áldott nap 
matricákat osztogattak egymásnak. Minden manó-
nak volt egy doboza tele aranycsillag-matricákkal, 
és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Nap-
hosszat a falut járták, és mást sem csináltak, mint 
csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra.  

A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak 
és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kap-
tak. De akik érdes fából készültek, vagy már patto-
gott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra 
számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. 
Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas 
farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. 
Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyö-
nyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztot-
ta csillaggal. Némely foltmanónak egész testét csil-
lagok borították! Persze mindig nagyon jól érezték 
magukat, mikor csillagot kaptak. Így aztán újabb 
és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérde-
meljék a csillagot. 

Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik 
mindig csak szürke pont jutott.  Pancsinelló is 
ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de 
mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köréje 
gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy 
szürke pontot.Néha eséskor megkarcolta a testét. 
Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el.  Aztán, ha 
megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit 
bután fogalmazott meg, amiért persze még több 
pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok 
szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert 
kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenke-
dik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy 
tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, 
néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-
egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, már 
úgyis olyan sok van rajta. "Sok szürke pontot érde-

mel – mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg 
nem jó foltmanó!" Egy idő után maga Pancsinelló 
is elhitte ezt. "Nem vagyok jó foltmanó" – gondol-
ta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak 
olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke 
pont volt. Köztük jobban érezte magát.  

Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egé-
szen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem 
csillag, sem pont. Egyszerűen foltmanó volt. Lúci-
ának hívták. Nem mintha a többiek nem ragasztot-
tak volna rá matricákat!– csak azok egyszerűen 
nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt fel-
nézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag 
leesett! Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga 
sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is le-
esett!  

"Én is ilyen akarok lenni! – gondolta 
Pancsinelló. Nem akarom, hogy mások jeleket rak-
janak rám!" Megkérdezte a matrica nélküli fama-
nót, hogyan lehetséges, hogy neki nincs egyetlen 
matricája sem. "Ó, nem nagy ügy! – válaszolta Lú-
cia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom 
Élit." "Élit?" "Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgök a 
műhelyében." "De miért?" "Majd megtudod! Menj 
el hozzá, fel a hegyre!"  

Ezzel a matrica nélküli manó megfordult és el-
ment. "Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem?" 
– kiáltott utána Pancsinelló. De Lúcia ezt már nem 
hallotta meg. Így aztán Pancsinelló hazament. Le-
ült az ablak elé és nézte, hogyan rohangálnak ide-
oda a manók csillagokat és szürke pontokat oszto-
gatva egymásnak. "Ez így nincs rendjén!" – suttog-
ta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez.  

Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny 
ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme-
szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok lát-
tán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kel-
lett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács 
nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. 
Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. 
Ekkor meghallotta a nevét. "Pancsinelló!" – hallat-
szott egy mély, erős hang. Pancsinelló megállt. 
"Pancsinelló! Örülök, hogy látlak! Gyere közelebb, 
hadd nézzelek meg!" Pancsinelló megfordult és 
ránézett a nagydarab szakállas mesterre. "Te tudod 
a nevemet?" – kérdezte a kis manó. "Persze, hogy 
tudom! Én alkottalak!" Éli lehajolt, felemelte és 
maga mellé ültette a padra. "Hm..." – szólalt meg a 
mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat 
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nézte. "Úgy látom, gyűjtöttél néhány rosszpontot!" 
"Nem akartam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam jó 
lenni!" "Gyermekem, előttem nem kell védekez-
ned!Én nem foglalkozom azzal, mit gondolnak ró-
lad a foltmanók." "Tényleg?" "Tényleg. És neked 
sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz ponto-
kat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, 
mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem szá-
mít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondo-
lok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy!"  

Pancsinelló felnevetett. "Én értékes?! Ugyan mi-
től? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra 
ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én 
neked?"  

Éli Pancsinellóra nézett, rátette a kezét a kis fa-
vállakra, majd nagyon lassan így szólt: "Az enyém 
vagy! Ezért vagy értékes nekem." 

Pancsinellóra még soha senki nem nézett így – 
különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit 
mondjon. "Minden nap vártam, hogy eljössz!" - 
folytatta Éli.  

"Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, 
akin nem voltak matricák" – mondta Pancsinelló. 

"Tudom. Mesélt rólad." "Rajta miért nem tapadnak 
meg a matricák?" A fafaragó nagyon kedvesen be-
szélt:"Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb, 
amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A 
matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod." 
"Micsoda?" "A matricák csak akkor ragadnak rád, 
ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szere-
tetemben, annál kevésbé aggódsz a matricák miatt. 
Érted?" "Hát... még nem nagyon..."  Éli elmo-
solyodott. "Idővel majd megérted. Most még tele 
vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden 
nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, 
mennyire fontos vagy nekem."  

Éli letette Pancsinellót a földre. "Ne felejtsd el – 
mondta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé 
–, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak! 
És én sohasem hibázom!"  

Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gon-
dolta: "Azt hiszem, komolyan mondja!" És miköz-
ben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke 
pont.  

 
Közzétette: Csergő Ervin plébános 

HITÉLET 

Megalakult az új egyházi képviselőtestület 
 

A hívek javaslatára és a plébános megbízásából megalakult az új egyházi képviselőtestület, egysze-

rűbb nevén egyháztanács. Ennek tagjai: Darók István, Dékány Imre, Farkas Imre, Gajdos Ferenc, Hor-

váth Péter, Kisádám Péter, Kispál Sándor, Kövér István, Lipták Mihály. A testületnek hivatalból tagja a 

plébános és a kántor. A megbízatás 5 évre szól. A testületen belüli tisztségeket a következő gyűlésen 

választjuk. 

 

Csergő Ervin plébános 

A karácsonyi szentmisék rendje: 
 

24-én éjféli mise éjféltől 
25-én ünnepi mise 10 órától 
26-án szentmise 8 órától 
31-én év végi hálaadás 17 órától 
1-jén ünnepi szentmise 8 órától 

 
Csergő Ervin plébános 
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Nyugdíjasok háza tájáról 

 
 
 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 
 

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma december 8-ai ülésén határozott a Bódi Margit-díjról. A 
díjat minden tanév végén az a tanuló kapja, aki a kultúra, a művészet területén kimagasló eredményt ér el. A dísz-
oklevéllel együtt 10 000 Ft. jutalom jár. 

*** 
A kuratórium köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-áról, az alapítvány javára 
döntöttek. A NAV-tól ez évben átutalt összeg 366 016 Ft , melyet eszközfejlesztésre,  számítástechnikai segédle-
tekre, szakkörök, rendezvények, vetélkedők anyagi szükségleteire, a versenyek benevezési  díjaira, utaztatási 
költségeire fordítjuk. 

*** 
A kuratórium döntött a jövő évi alapítványi bálról, melyet hagyományainkhoz híven március 14-én tartunk. 

*** 
Minden kedves Olvasónknak nyugodt, békés karácsonyi ünnepeket, és egészségben gazdag boldog új esztendőt kíván az 
alapítvány kuratóriuma nevében 

Zrupkó Ferencné elnök 

Legutóbb az Elszármazottak találkozójáról számoltunk 
be a nyugdíjasoknál történtekről. Szeptemberben 24 
fővel részt vettünk a bogácsi hosszú hétvégén. Az esős 
szeptember ellenére sikerült jó időt kifognunk, és volt 
alkalom fürdőzésre, kirándulásra, a szabadidő hasznos 
eltöltésére egyaránt. Mire hazaértünk, itthon már az 
"Itthon vagy - Magyarország Szeretlek" rendezvényre 
való készülődés várt bennünket, amit a községi stran-
don közösen ünnepeltünk a lakossággal. Itt köszöntöt-
tük fel nyugdíjasainkat is az Idősek Világnapja alkal-
mából. 
Október első szombatjára a Boldog Bt. tagjai a Csíkosi 
tanyák volt lakosaival közösen felavatták az iskolai 
emlékhelyet, és az összefogásból elkészült keresztet. 
Ezt tradicionálisan az ottani régi templom búcsú idejére 
időzítették, amit évente szeretnének megismételni. Ez 
alkalommal mintegy 140 fő látogatott el községünkbe, 
akiket jó szívvel láttunk vendégül a Tájháznál kemen-
cében sült friss kenyérlángossal és forralt borral. A 
vendégek ezt nagyon nagy szeretettel fogadták. 
 Október hónapban megtartottuk a második csoporto-
sak névnapját. A terített asztal, a finom ebéd és a sok-
sok sütemény bizony ínycsiklandozó volt a vendégek 
számára. November 8-án a Jánoshidai Nyugdíjasklub-
tól Márton napi Vigasságokra kaptunk meghívást. 
Négy község (Alattyán, Jászalsószentgyörgy, Jászla-
dány, Jánoshida) nyugdíjasai társaságában töltöttünk el 
egy kellemes napot. Sok szép műsorral vártak, élmé-
nyekkel gazdagodtunk, és finom ebéddel láttak vendé-
gül. A mintegy 170-180 fős vendéglátáshoz szívből 
gratulálunk! 
 

December 7-re Mikulás délutánt szerveztünk. Nagy 
meglepetés volt tagjaink számára  Kőhidiné Marika és 
férje, Gyuri kedvessége. Házasságkötésük 50. évfordu-
lója alkalmából vendégül látták nyugdíjas társaikat. 
Finom süteményekkel, pálinkával, forralt borral kínál-
ták a jelenlévőket. Egy aktuális verssel mi is felköszön-
töttük őket, és köszönetünket fejeztük ki a vendéglátás-
ért. Aranylakodalmuk alkalmából szívből gratulálunk, 
és jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek, és további 
hosszú életet.  
  Most már csak a karácsonyi gyertyagyújtási ünnepünk 
van hátra. Ezt december 20-án tartjuk, ahol szeretnénk, 
ha valamennyi tagunk meg tudna jelenni, és együtt tud-
nánk meggyújtani az utolsó adventi gyertyát, és várni a 
kis Jézus megszületését. Ez alkalommal finom ebédet 
is készítünk, és kis ajándék, műsor is várja nyugdíjasa-
inkat. Ilyenkor már az ó esztendőt is búcsúztatjuk, mi-
vel klubszinten már csak januárban találkozunk. 
 
Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesüle-
te községünk minden lakójának békés, áldott kará-
csonyi ünnepeket és boldog, egészségben gazdag 
újesztendőt kíván!  
 
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki támo-
gatta egyesületünket akár egyedi felajánlásokkal, akár 
az adó 1 %-ával. A felajánlásokat továbbra is jó szívvel 
fogadjuk:  

Adószámunk: 18837005-1-16  
 
Szeretetteljes ünnepeket kívánok 

Orczi Imréné egyesületi titkár 



 9 
Boldogházi Hírek 

2014. DECEMBER CIVIL SZERVEZETEK 

Faluszépítők hírei 
Ajándék minden pillanat 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület immár negyedik 
alkalommal rendezi meg az adventi ünnepséget, 
melyre hívja és várja a tisztelt lakosságot és min-
den kedves érdeklődőt december 21-én a Sport-
csarnokba, egy meghitt, szép estére.  
Talán csodálkoznak, miért szakítottunk a hagyo-
mánnyal, miért nem a Szent Vendel parkban ünne-
pelünk.  
Tudjuk, különös varázsa van a szabadban megtar-
tott karácsonyváró ünnepségeknek, de hiszünk ab-
ban, hogy bárhol is legyen az ünnepség, a lényeg, 
amit belül érzünk s amit át tudunk adni egymás-
nak, Önöknek, így karácsony közeledtével - jó szót, 
szeretetet, figyelmességet, egy kis mosolyt, egy 
szép ünnepi műsort, szíves megvendégelést. 
 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
varázs megmaradjon, s ezzel az ünnepi estével ki-
csit közelebb kerüljünk a karácsonyhoz lélekben 
is, hogy szép gondolatokkal térjünk haza, és segít-
se az ünnepvárást, ünnepre hangolódást.  
Szeretettel várjuk Önöket, várjuk és köszöntjük a 
kézműveseket, valamennyi szereplőt, köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat, és ezzel is segítik 
a rendezvény sikeres megvalósítását. 

Köszönjük minden támogatónknak a felajánlást, 
segítségnyújtást, a fenyőágakat a díszítéshez, a 
bort, a kalácsba valót és minden egyebet, amivel 
hozzájárulnak ünnepi rendezvényünk sikeréhez. 
Köszönjük az Önkormányzat támogatását.  
Szeretettel várjuk Önöket Advent negyedik va-
sárnapján, ünnepeljünk együtt - most a Sport-
csarnokban! 
Ezúton kívánunk Önöknek, minden támogatónk-
nak, segítőnknek, minden kedves Olvasónak, bé-
kés, nyugodt, egészségben töltött karácsonyi ünne-
peket és sikeres boldog új esztendőt. 
 Tisztelettel 

Faluvédő és Szépítő Egyesület 
  

Kedves Olvasók! 
 
A BOLDOGBT Egyesület ismét tisztelettel kéri az Önök segítségét. 
Miután elkészült mind az öt iskolai emlékhely, jövőre szeretnénk ezekről az iskolákról, az ottani életről 
tény adatok, fotók, dokumentumok, visszaemlékezések alapján egy könyvet kiadni. Ezt a nagy tervet is 
csak a helyiek és elszármazottak összefogásával sikerül megvalósítani. Kérjük a régi tanárok, diákok 
segítségét, osszák meg velünk ismereteiket, segítsenek az adatgyűjtésben, hogy minél tartalmasabb 
könyv születhessen saját magunk és az utódaink számára. Kérem, január 20-ig vegyék fel a kapcsolatot 
Jászboldogházán Papp Izabellával, vagy keressenek engem. 
Bővebb információ a www.boldogbarat.hu oldalon. Köszönettel: 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
06-20-9427-997 

ica@boldogbarat.hu 

Kedves falunk minden lakójának békés, szép ünnepeket, 
jó egészséget és szeretetben, megértésben, eredményekben gazdag  

új esztendőt kíván a 
 

Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága 
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A polgárőrség hosszú évek óta vigyázza a Boldogházán élő 
lakosok nyugalmát. Az Országos Polgárőr Szövetség a 
2015. évet a külterületi biztonság évének nyilvánítja. A 
javaslat mellé áll a Jászboldogházi Polgárőr Egyesület. Tud-
juk, hogy a mezőgazdasági területeken sok probléma van. 
Szeretnénk ebben segíteni a gazdálkodóknak a körzeti meg-
bízottal közösen. 
Szükségünk lenne egy terepjáró készségű gépkocsira, hogy 
ellenőrzéseinket kiterjeszthessük a külterületekre is. 
Kérem azokat a tulajdonosokat, akik földterülettel rendel-

keznek, és szükségesnek tartják azok ellenőrzését, pénzbeli 
adományokkal támogassák elképzelésünket. 
Szeretettel várunk mindenkit, szilveszteri bálunkra, ahol a 
szórakozás mellett egyben támogatják jövő évi terveinket, 
személyes részvételükkel, tombolatárgyakkal. 
 
Az egyesület valamennyi tagja nevében áldott karácsonyt 
és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk 
valamennyiüknek. 

Joó-Kovács Balázs elnök 

POLGÁRŐR HÍREK! 
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Óvodánk programjait a népszokások, népi hagyomá-
nyok felidézésével szervezzük a jeles napokhoz kap-
csolódóan. Így volt ez idén ősszel is, amikor a Márton 
napi témahét keretében libanézőben jártunk Kobela 
Margitéknál. Gyermekeink természetes környezetben 
figyelhették meg a libák jellemző jegyeit, hangjukat, 
táplálkozásukat, hasznosságukat. Óriási élmény volt 
számukra, mikor Margit megfogott egy gyönyörű libát 
és közelről csodálhatták meg óriási szárnyát, úszóhár-
tyás lábait erős, lemezes csőrét. A tollak alá bedughat-
ták kiskezüket és megtapinthatták a puha, meleg pely-
het. 

Köszönjük szépen Margitnak a lehetőséget és a tartal-
mas bemutatót. 

Az ősz folyamán megfigyeltük az Erzsébet és Katalin 
napi időjárást és jósoltunk belőle. Majd meglátjuk be-
válik-e a jóslat. Nagycsoportosaink vidáman tanulták a 
cikkem elején lévő versikét. Manapság már a falvakban 
is ritkább a disznóvágás, így a disznótor kifejezést még 
nem ismerték a gyerekek. Nagyon jót derültünk, ami-
kor az egyéni versmondás közben így hangzott fel a 
versrészlet: „Disznóólban sürgünk-forgunk, malacfület 
kóstolgatunk”. 

Nekik így volt értelmes ez a versike.  Természetesen 
ezek után megbeszéltük mit jelent a disznótor. 

A jeles napok mellett két kedves meghívást is kap-
tunk az iskolába. 

 2014. 11. 19-én a könyvtár szervezésében a Csil-
laghúr együttes zenés meseelőadásának aktív része-
sei lehettünk, majd 2014. 11. 26-án a tápiógyörgyei 
Zeneiskola boldogházi és tápiógyörgyei gyermekei-
nek hangszeres bemutatóját csodálhattuk meg óvo-
dás gyermekeinkkel együtt. Köszönjük szépen a 
meghívást, a színvonalas előadásokat, örömmel 
mentünk! 

A gyermekekkel már nagyon várjuk a Mikulás bácsi 
érkezését, lelkesen készülünk versekkel, dalokkal, 
hogy viszonozzuk az ő kedves ajándékát. A Télapó 
puttonyába a játékokat A Boldogházi Gyermekekért 
Alapítvány finanszírozta. Nagyon szépen köszönjük! 

December utolsó hetére tervezzük a már néhány éve 
hagyománnyá vált mézeskalács sütést, valamint egy 
kézműves délelőttöt (december 18.) melyen részt ve-
hetnek az érdeklődő szülők. Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

Novemberi naptári lapok 
„Márton napján libát eszünk,  
egész évben nem éhezünk. 
Ha a csontja hosszú, fehér,  
hóval borít minket a tél. 
Ha Erzsébet rázogatja dunnáját,  
seperhetjük havas házunk tájékát. 
Ha Katalin kopogós, a karácsony tocsogós. 
András napján véget ér a hónap,  
búcsút intünk sok kövér disznónak. 
Disznótorban sürgünk-forgunk, 
malacfület kóstolgatunk.” 

Így várta a Mikulást a Vuk csoport 

Libanézőben 

Mikulás a Maci csoportban 
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Nagycsoportosaink fellépnek majd a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület által szervezendő közös karácsony-
váró ünnepségen, amivel zárjuk az idei évet. 

 
Óvodánkban új óvó nénit köszönthetünk Cseke 

Izabella Mónika személyében, aki a kiírt pályázatra 
jelentkezve 2014. november 10-én kezdte meg a 

munkát a Vuk csoportban. Szeretettel jött és szere-
tettel fogadtuk. Kívánjuk, hogy érezze jól magát kis 
közösségünkben! 
 

Sósné Baráth Erika 
tagintézmény-vezető 

 

ÓVODAI HÍREK 

Bemutatkozó 
Cseke Izabella újszászi lakos vagyok. 
Erdélyből származom, azon belül 
Marosvásárhelyről. Végleg 2010 júni-
usában telepedtem át Magyarországra. 
Három gyerek édesanyja vagyok. 
Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
Tanítóképző Főiskola, Tanító szakján, 
a Társadalmi Pszicho pedagógia tago-
zaton elsajátított tanulmányok alapján 
Óvónő és Elemi iskolatanító szakké-
pesítést szereztem. A pedagógus pá-
lyán közel huszonöt éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezem. Az óvodá-

sok tiszta tekintete, szeretete, kötödése, vidámsága és tudás 
vágya erőt ad nekem, hogy hivatástudatom, pedagógia opti-
mizmusom szilárd legyen. Hiszek a gyermekek fejleszthető-
ségbe, a minden gyermek jó és sikeres valamiben, alapelv-
ben. Munkatársaim kitartó, lelkiismeretes, segítőkész em-
bernek ismertek meg. A feltétel nélküli elfogadást, a tole-
ranciát, empátiát helyezem munkám középpontjába az okos 
szeretet mellett.-    Szeretek csapatban dolgozni a közös 
célok eléréséért. 

 
Cseke Izabella 

óvodapedagógus 

A téli szünidő  
2014. december 22-től  
2015. január 2-ig tart.  

 
Nyitás 2015. január 5-én. 

Mikulás az oviban 
Mikulás, Mikulás! Mikulás, Mikulás, Kedves Mikulás, Gye-
re már, gyere már, minden gyerek vár! Hívogatták a Miku-
lást a gyerekek az óvodába. Bizony nem hiába, mert a 
"Nagyszakállú", miután sok szép rajzot és levelet kapott, 
örömmel érkezett meg hozzájuk. Sajnos, mivel hó nem volt, 
gyalog tette meg a Télapó ezt a hosszú utat, így nagyon elfá-
radt. A Vuk csoportosok mondókákkal, versikével, kis tánc-
cal várta, a Macisok mesét adtak elő és versikéket. Miután 
látta a Télapó, hogy mily meghatódva állnak előtte a gyere-
kek, és mennyire várták érkezését, sorra kerültek elő zsákjá-
ból a szebbnél szebb játékok és a kis csomagok. Az új játé-
kokat gyorsan birtokukba vették a lurkók. Izgatottan bonto-
gatták ki őket, és a szülőkkel már a játékszabályt olvastatták. 
A sok újdonság mellett gyorsan elszaladt az idő, de az étke-
zőben újabb csomag várta őket. -Számomra a legnagyobb 
örömöt a gyerekek szemének csillogása jelenti. Leírhatatlan 
boldogság, mikor a gyerkőcök szemében ragyog valami, 
valami megfoghatatlan.- Remélem a Mikulás jövőre is eljön 
hozzánk! Köszönjük a segítséget, támogatást a Télapónak, a 
Manóknak, Polgármester Úrnak, Gabi néninek és az Alapít-
ványnak, óvónőknek, konyhásoknak és a szülőknek! 
AZ ÓVÓDAI SZÜLŐI SZERVEZET NEVÉBEN, KÍVÁ-
NOK MINDENKINEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜN-
NEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!  

Tóth Éva 

ÁLDOTT,  BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS NAGYON BOLDOG  

ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
 

AZ ÓVODA DOLGOZÓI ÉS GYERMEKKÖZÖSSÉGE 
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Tisztelt Olvasók! 
 
A nevem Tóth Mónika. 1982. május 11-én születtem 
Kerepestarcsán. Jászberényben élek családommal, a párom-
mal és a 7 éves kislányommal. 
A főiskola végeztével  Jászapátin és Farmoson is tanítottam. 
2008-ban megszületett a kislányom, Anna. Csodálatos 2 évet 
töltöttünk otthon együtt, majd sikerült Tápióbicskén elhe-
lyezkednem, ahol közel 5évig foglalkoztam hátrányos hely-
zetű tanulókkal. 
Az idei szeptember nem csak számomra hozta meg az isko-
lakezdést, hanem a gyermekemnek is, így szerettem volna 
közelebb elhelyezkedni. 
Nagy örömmel fogadtam, hogy Jászboldogházán a Mátyás 
Király Általános Iskolában folytathatom tanítói munkámat. 
Jelenleg fölső tagozaton tanítok magyar nyelv és irodalmat, 
illetve osztályfőnökként tevékenykedem az ötödik osztály-
ban. Színjátszószakkört indítottam, melyben a tehetséges 
gyerekek segítségével igyekszünk szép, ünnepi műsorokat 
előadni. 
Október 23-án már bizonyított a színjátszó csapat, jelenleg a 
karácsonyi műsorra készülünk egy pásztorjátékkal. 
Bízom benne, hogy jövőre nagyobb létszámban is sikerül 

majd a szakkört beindítani! 
Igyekszem a gyerekekkel minél többet foglalkozni, s amit a 
legfontosabbnak tartok, olvasókká nevelni őket! 
Köszönöm a kollégák önzetlen segítségét is! Jászboldoghá-
zán öröm tanítani! 
Egy kedvenc idézetemmel zárom soraimat, mellyel Minden-
kinek kellemes ünnepeket kívánok! 
 

„Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 
Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese! 
Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 
hogy emberek lehessetek!” 
 
( Wass Albert: Karácsonyi versek) 

Bemutatkozó 

BÓLÉ BÁL 
 
November 8-án megrendezésre került a 8. osztályosok 
őszi bálja, ami idén a Bólé Bál nevet kapta. 
Minden osztály lelkesen készülődött a táncokkal, ami 
nagy sikert aratott, ezúton is köszönjük nekik, hogy 
színesebbé tették délutánunkat. 
Első táncunk egy diszkó evolúció volt, a 2. egy kerin-
gő, majd az utolsó tánc egy pár nap alatt szövődött 
barátságból alakult. A táncok után vártuk a kicsiket 
egy kis ügyességi vetélkedőre. 
Ezt követte a tombolasorsolás, ahol a szerencsés nyer-
tes egy fényképezőgépet vihetett haza. 
Az estét egy közel 2 órás diszkóval zártuk, ahol min-
denki jól érezte magát. 
Reméljük mindenkinek tetszett és köszönjük, hogy 
támogatták osztályunkat. 
 

a 8. osztály 

A legnagyobb  

és a legkisebb táncosok 

Iskolánk tantestülete  
és diákjai  

A téli szünidő  
 

2014. dec. 22-től 2015. jan. 2-ig 
tart.  

 
Az első tanítási nap  

2015. január 5. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendőt  

kívánunk  
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O S Z T Á L Y T A L Á L K O Z Ó 

1964 júniusában 
huszonnyolcan repültünk ki az 
általános iskola falai közül.  
Búcsúszó nélkül „repültünk”, 
hiszen egykori tanáraink úgy 
gondolták, nincs szükség ezen 
túl ballagási ünnepségekre. Az 
elmúlt 50 év alatt néhány talál-
kozónk volt mindössze, ezért is 
vártuk izgalommal ezt a jubile-
umi eseményt. 2014. október 
18-án tizenheten érkeztünk a 
művelődési ház klubhelyiségé-
be. Hatan sajnos már a temető-
ben nyugszanak közülünk. Ér-
tük is égtek a gyertyák a rög-
tönzött osztályfőnöki órán, 
majd néhányan a temetőkben is 
leróttuk kegyeletünket. Elhunyt 
tanárainkra a temetői kopjafánál emlékeztünk.  
Osztályunk tanulói közül többen a sóshidai, az 
alsóboldogházi, a csíkosi vagy a tápiói tanyai isko-
lából indultunk el. Az úgynevezett kisiskolát a mi 
osztályunk „lakta be”, ahová két évig jártunk, 
majd a központi iskolában fejeztük be általános 
iskolai tanulmányunkat. 
Egykori tanáraink közül sajnos, senki nem tudott 
eljönni, ezért alkalmi osztályfőnökünk, Simon Ma-

rika osztálytársunk vezette le remekül az osztály-
főnöki órát, ami 45 perc helyett 360 percig tartott. 
Volt olyan diáktársunk, akivel 50 éve nem talál-
koztunk. A találkozó nagyszerű hangulatban zaj-
lott. Fehér asztal mellett, az egykori osztálynap-
lónk névsorát követve a jelenlévők beszámoltak az 
elmúlt ötven év fontosabb eseményeiről, a legem-
lékezetesebb történéseiről. Felidéztük egykori is-
kolai emlékeinket, a kirándulások, örsi gyűlések 

hangulatát. Fény derült egykori 
diákszerelmekre, a zsebekbe 
csempészett szeretet-csokik 
feladóira is. Nosztalgiázva né-
zegettük a fotókat, régi csoport-
képeket, kirándulások, eddigi 
találkozóink emlékeit, nem 
utolsó sorban a fontosabb csa-
ládi eseményekről, gyerekek-
ről, unokákról készült fotókat. 
Együtt töltött boldog ifjú éve-
ink emlékei életünk végéig el-
kísérnek. Köszönet a szerve-
zőknek, akik összehozták kis 
csapatunkat. Bízom benne, 
hogy öt év múlva újra együtt 
lehetünk.  

 
 

Kispálné Baranyi Aranka 

50. 

Osztályunk 1964-ben… 

…és 2014-ben 
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 Kérlek, mesélj az örömteli találkozásról! 
Nagymamának lenni ajándék, azért mert szü-
lő voltál, olvastam valahol. Nóra lányom 
évekkel ezelőtt Angliába költözött, ott talált 
munkát magának, és idővel társat is, olyan 
embert, aki elfogadta őt. Nagyon vártam az 
első unokámat, végig izgultam lányommal a 
babavárás idejét, sokat beszélgettünk, kérte a 
tanácsaimat, mindenről tudtam, ami vele, 
velük történt. A nagy találkozás november 
11-én történt, Bristol-ban, a repülőtéren. Nem 
szégyellem, könnyekig meghatódtam Millie 
unokám láttán. Megölelhettem Nóra lányo-
mat, és megköszönhettem neki az első unoká-
mat. 
 
Nagyon sok kép készült Rólatok a kinn tar-
tózkodásotok idején, így napról napra fi-
gyelhettük a pici reagálását, és a nagyma-
mai gondoskodásodat. 
 Nehéz volt a búcsúzás? 
Csodálatos 8 napot töltöttünk náluk, minden percet kihasz-
náltam, hogy az unokámat láthassam, segítsek a gondozásá-
ban. Boldogan láttam, hogy lányom kiváló édesanya, nagy 
szeretettel és kifogyhatatlan energiával gondoskodik gyer-
mekéről. Párja Will nagyon segítőkész, és mindenben támo-
gatja. Sokban eltér a gyermekek gondozásával kapcsolatos 
felfogás a magyarországitól, amit mi megszoktunk. Azt taná-
csoltam lányomnak, hogy mindig keresnie kell azokat a 
megoldásokat, amik a gyermeke számára a legjobbak.  
 
 Anikó lányod is áldott állapotban van, mikorra várjátok az 
újabb unoka érkezését? 
Karácsony táján, reményem szerint, megérkezik második 
unokám. Nagyon drukkolok, hogy minden rendben menjen 
és láthassam, láthassuk. 
 
Szép nagy családotok van, összetartozásotok példaértékű, 
mely első sorban a Te gondoskodásodnak köszönhető. Igazi 
„tyúkanyó” típus vagy! Többlet feladatot jelent, hogy nagy-
mama lettél? Anyaság, nagymamáság – érzel különbséget? 
Nagymamának lenni csodálatos dolog, talán azért mert a 
„szülőé a gondja, a nagyszülőé az öröme” Azt gondolom, 
hogy van különbség az anyaságot megélni és édesanyaként 
aggódva, örülve várni, hogy a lányaim is részesei lehessenek 
az anyaság csodájának. A szeretet és a cselekvő gondosko-
dás az, amivel az édesanya a családját összetartja. Boldog 
vagyok, hogy lányaim minden apró-cseprő gondjukkal ke-
restek, és keresnek, sokat beszélgetünk és segíthetem őket. 
Bizalmuk nagy kincs a számomra, megerősít abban, hogy 
sok mindent jól csináltam anyaként.                          
Annyi minden történt családomban, ebben az évben, egyik 
öröm a másik után. Balázs fiam és menyasszonya Nóri, ha-
zaköltöztek Boldogházára. Mindketten találtak képzettségük-
nek megfelelő munkát. Nagy igyekezettel és egyetértésben 

készülnek otthonuk megteremtésére. Bízom ab-
ban, hogy minden elképzelésüket meg tudják 
valósítani, és ha elérkezettnek látják az időt, ők is 
unokával ajándékoznak meg. 
Téged úgy ismerlek, és polgárőrtársaimmal ta-
pasztalhatjuk is, hogy nagyon szeretsz, és tudsz 
is főzni. Gondolom, ezt a családod is nagyra 
értékeli. Ha együtt van mindenki, hányan ülitek 
körbe a nagy asztalt? 
Amikor együtt vagyunk, 16 főre kell főznöm és 
terítenem. 
 
Mit készítesz karácsonyra? 
Az ünnepek környékén rengeteg ételt sütök-
főzök, néha talán többet is, mint kellene. Óriási 
sikere szokott lenni nálunk a mákos, diós és kaka-
ós kalácsnak, amiket teljesen hagyományos mó-
don készítek el. Minden ételt kevés fűszerrel és 
adalékanyaggal készítek, friss alapanyagok fel-
használásával. Azt tartom, hogy a család egészsé-

gét az ételekkel tudom a legjobban megőrizni. A halászlé 
nem maradhat el az ünnepi asztalról! Ez a szegedi paradicso-
mos halászlé, amit a férjem készít el.  

 

és nagymamának? 
A világhálón nagyon sok értesülést szerezhetünk. Ez történt nemrégiben is, amikor egy bájos anyukát kisbabájával együtt 
csodálhattunk meg az egyik közösségi oldalon. Így ország – világ értesült róla, hogy Joó Kovács Nóri Angliában megszülte 
piciny gyermekét. 
Másnap reggel találkoztam az újdonsült nagymamával, aki ragyogott a boldogságtól. Erről beszélgetek Joó Kovács Ba-
lázsnéval, aki nemrégiben- férjével együtt- meglátogatta kis unokáját.  

Kérlek, kedvenc receptedet oszd meg velünk! 
 
Nagyon szeretek főzni és mindig keresem az újdonságokat. 
Legutóbbi étel, amit elkészítettem: 
 
Sült csirkecomb savanyú káposztás ágyon 
 
·  2 db alma 
·  1 ek olíva olaj 
·  5 db csirkecomb  
·  2 közepes db vöröshagyma  
·  1 kg savanyú káposzta  
·  2 púpozott ek cukor  
·  őrölt fűszerkömény ízlés szerint  
·  bors, ízlés szerint  
·  2.5 dl sör  
·  1 fél csomag csirke fűszersó  
·  1 ek méz  
·  10 dkg parasztkolbász 
 
Elkészítés: 
1. Az almát megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, és egy hőálló 
edény aljába rakjuk, melynek az alját kikentük az olívaolajjal. 
2. Rászeleteljük a hagymát, majd teljesen befedjük a sava-
nyú káposztával, megszórjuk a cukorral, ízesítjük az őrölt 
köménnyel meg a borssal. 
3. Felöntjük 2-3 deci sörrel. 
4. A csirkecombokat megmossuk, és a grillfűszerrel jól be-
dörzsöljük. 

Az unokával 
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5. Az így elkészített combokat a káposztára rakjuk. Rásze-
letelünk némi kolbászt, lefedjük, és mehet is a sütőbe. 
180 fokon kb. 1,5 óra alatt a hús megpuhul. Ekkor levesszük 
az edény tetejét, a húsra egy kis mézet csepegtetünk, és visz-
szatoljuk az egészet a sütőbe, amíg szép pirosra nem sül. 
Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 
 
 

Kedves Anikó! Köszönöm a beszélgetést. Olvasóink nevé-
ben kívánok Neked és Családodnak békés, boldog ünne-
peket, nagyon jó egészséget, hogy sokáig élvezhesd nagy-
mamai örömeidet! 
Nagyon köszönöm a szívhez szóló jókívánságokat. Szeret-
ném megragadni az alkalmat és minden kedves barátomnak, 
ismerősömnek, a Boldogházi Hírek szerkesztőinek és min-
den kedves Olvasójának áldott karácsonyt és boldog új évet 
kívánok! 

Kedves Olvasóink! 
Sorozatunk végéhez értünk. Megismerkedhettünk Dékányné Bozóki Zsuzsa fiatal, három fiúgyerme-
kes anyuka gondolataival, Mihályiné Editkével, aki riportunk végén megsúgta, 8. gyermekét várja. 
December 4-én megszületett Ferenc Benedek. Nagyon jó egészséget kívánunk nekik ezúton is! Megha-
tó történetet mesélt el nekünk Póczné Zsófi, aki három kisgyermekkel maradt özvegyen, és vállalta 
gyermekei érdekében a mindennapok nehézségeit. Selmecziné Kovács Orsolya őszintén beszélt kálvá-
riájáról, és biztatta a hasonló gondokkal küzdő párokat, a lombikbébi programra. Olvashattunk Tóth 
Magdi példás döntéséről, hogy felnőtt gyermekei mellett nevelő anyaságot vállalt. Joó Kovácsné Anikó 
zárta a sort, nem véletlenül, hiszen aki már megélte, tudja, és együtt vallja Anikóval: Anyának lenni 
jó, de nagyinak lenni csodás! 
 
Befejezésként ezzel a rövid, megható történettel köszöntök minden édesanyát, nagymamát, és kívánok 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket. 

Zrupkó Ferencné 

A számla ki van fizetve! 

 

Egyik este éppen vacsorához készülődtem, amikor nagyobbik fiam a konyhába lépett, egy 

cédulával a kezében, melyen a következő állt: 

 

- virággyomlálás 500 Ft 

- a szobám takarítás 1000 Ft 

- háromszor vigyáztam az öcsémre 1500 Ft 

- egyszer lementem tejért 100 Ft 

- két ötöst kaptam a héten 1000 Ft 

- naponta leviszem a szemetet 700 Ft 

 

Ez összesen 4800 Ft, ez a heti bérem, ezzel tartozik az édesanyám nekem. Elvettem hát a 

cédulát a gyermekemtől és miután végigolvastam és egy másik cédulára a következőket 

írtam le: 

 

- kilenc hónapig hordtalak a szívem alatt 0 Ft 

- az átvirrasztott éjszakákért betegágyadnál 0 Ft 

- könnyeid felszárításáért 0 Ft 

- a sok gondoskodásért, ételért, tiszta ruháért 0 Ft 

- az életért, amit nap, mint nap adok neked 0 Ft 

ez összesen 0 Ft.  

 

Majd fogtam és átnyújtottam a kisfiamnak. Gyermekem elolvasta, és egy hatalmas könny-

csepp gördült le az arcán, a cetlimet a szívére szorította, majd visszakérte a cetlijét és 

hatalmas nagy nyomtatott betűkkel ráírta: A SZÁMLA KI VAN FIZETVE! 

ANYÁNAK LENNI JÓ! 
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♦  A Jászok Egyesülete soros ülését 
2014. október 29-én tartotta a Pest 
megyei  Megyeházán. Folytatva a 
megkezdett „Jászok a magyar köz-
életben” sorozat keretén belül dr. 
Szabó Enikő helyettes országos tiszti 
főorvos tartott előadást „Népegész-
ségügy-múlt, jelen, jövő” címmel. 
Dr. Szabó Enikő  a jászberényi 
Négyszálláson született, általános 
iskolai tanulmányait is ott kezdte , 
majd a tanyai iskola megszűnte után 
Jászágón fejezte be. Középiskolai 
tanulmányai befejezése után a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemen 
szerzett diplomát 1982-ben. Azóta a 
közegészségügy területén dolgozik.. 
Jelenlegi beosztását 2010. december 
1-től látja el. Előadásának fő témája a 
népegészségügy, melyet a régi kortól 
napjainkig mutat be, és előrevetíti a 
jövő problémáit. Elmondta, hogy a 
150 éves török uralom alatt többen 
haltak meg betegségekben, mint –
himlő, pestis-- a csatatéren. Változást 
a népegészségügyben Mária Terézia 
első egészségügyi törvénye hozta, 
mely 1770-ben jelent meg. Az előadó 
elmondása szerint 1848 után újra a 
járványok tömkelege jelent meg mely 
áldozatok száma a harcokban eleset-
tekkel vetekszik. Itt jellemző betegsé-
gek a tbc és a himlő. A törvény  
1870-ben rendezi a járványtant, mely 
az első világháborúig jól is működött. 
A világháború ideje alatt –erről keve-
sebb szó esik- újra kitörtek a járvá-
nyok: a spanyol nátha az influenza, 
mely több áldozatot követelt mint a 
csatatér. A közegészségügy 1991 
tájékáig élte fénykorát, mely szakmai 
gyakorlattal minden problémát tudott 
intézni. Jelenleg az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumához tartozik, 
mely igyekszik eleget tenni a köve-
telményeknek. A jövő feladata a nép-
egészségügyben az étrend kiegészí-
tők (porok, tabletta stb) helyes hasz-
nálata, melyekbe kiegészítő gyógy-
szerek vannak keverve, potencianö-
velő szerek, a fogyasztószerek, víz-
hajtók használata, melyekre orvosi 
javaslatok az irányadók. Ugyancsak 
jelentősek napjainkban az allergének.  
Elterjedtek a transzzsírsavak, az ener-

giaital fogyasztás, fontos a gyerme-
kek helyes étkeztetése, a dohányzás 
mellőzése az ivóvíz javítása stb. Eze-
ken kívül vannak a fertőző betegsé-
gek, --influenza, ebola vírus, vala-
mint terjed az oltásellenesség, mely 
főleg az újszülötteket érinti. . A rövid 
2 órában szó esett még a szűrővizsgá-
latok jelentőségéről azok fontosságá-
ról és várható eredményeiről. Az elő-
adás végén, sok kérdés, felvetés 
hangzott el, melyre az előadó igyeke-
zett részletes válaszokat adni. 
♦  Rendhagyó születésnapi ünnep-

ségnek adott otthont november 14-én 
a Déryné Rendezvényház. A díszter-
met zsúfolásig megtöltő ünneplő kö-
zönség a 140 éves Jász Múzeum kö-
szöntésére érkezett. A rendezvény a 
Jászkürt hangjával vette kezdetét, 
majd Hortiné dr. Bathó Edit igazga-
tónő külön köszöntötte az ünnepi 
asztalnál helyet foglaló dr. Szabó 
Tamás polgármestert, Kovács Sán-
dort a Jász- Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnökét, Pócs János 
országgyűlési képviselőt, Fábián Jó-
zsef jászkun főkapitányt, Borbás Fe-
renc jászkapitányt, Gócsdné dr Móró 
Csillát, a Tápiószelei Blaskovich Mú-
zeum igazgatóját, Papp Izabella le-
véltárost, valamint a rendezvényt 
megtisztelő minden múzeumbarátot. 
A rendezvény háziasszonyi teendőit 
Gócsáné dr. Móró Csilla látta el, vá-
lasztékos összekötő szöveggel. Az 
ünnepi asztalnál ülők köszöntő szavai 
után, a megjelenésben akadályozott 
dr. Vígh Annamária, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Közgyűjte-
mény Főosztályának vezetője kö-
szöntő sorait írásban juttatta el. Írásá-
ban hangsúlyozta a Jász Múzeum 
meghatározó szerepét a vidéki múze-
umok térképén. Statisztikai adatokkal 
mutatott rá a múzeum előkelő helyé-
re. Megemlítette többek között az 
őrzött hetvenezer műtárgyat- köztük 
a Lehel Kürtjét- tizenhatezer írásos 
dokumentumokat őriz gyűjteményé-
ben. 2013 három állandó és kettő 
időszaki kiállításán tizennyolc és 
félezer látogatót fogadott. A működő 
117 intézmény közül a hatodik legna-
gyobb látogatói létszámot fogadta. A 

leltározott gyűjtemények száma alap-
ján a 13.helyet foglalja el. A folyta-
tásban Hortiné dr. Bathó Edit az in-
tézmény 140 éves történetét foglalta 
össze az 1874 karácsonyán történt 
alapítástól emlékezve Sípos Orbánra, 
az alapító ötletgazdájára. A múzeum 
jelenlegi helyére az 1930-as években 
költözött, előtte különböző helyeken, 
a múzeumőr közvetlen munkahelyén 
voltak elhelyezve a múzeumi tár-
gyak. Ekkor lett egyszemélyes a mú-
zeum, amely már kiállításokat is ren-
dezett, és látogatókat is fogadott. A 
Jász Múzeumnak mindig volt egy 
olyan  szellemi holdudvara, mely 
éltette. Így születtek kiadványok, 
könyvek sorozata, melyek a Jászság 
tudományos kutatási eredményeit 
őrzik. A múzeumok életében történt 
fenntartó változás hozta a főállású 
dolgozók számának csökkentését. Így 
a Jász Múzeum úgy tud a hét hat nap-
ján nyitva lenni, látogatókat fogadni, 
hogy 18 önkéntes segíti munkájukat. 
Ezen a téren is egyedülálló a Jász 
Múzeum, ma már ismeretes ország-
szerte az önkéntesek munkája. Az 
ünnepségen szó esett a múzeum je-
lentős kiadói tevékenységéről. A 
Jászsági Füzetek kiadványsorozatról 
a Redemtió, a jász és kun települések 
honismereti folyóiratáról, melynek 
20 évéről Papp Izabella tartott diave-
títéses előadást. Az előadások után se 
szeri, se száma nem volt a köszöntők-
nek az ünnepség záró részében. A 
Jász Múzeum sem maradt adósa a 
jókívánságoknak és a támogatóknak, 
ők is köszönetet mondtak a segítők-
nek és a támogatóknak. A dicsérő, 
elismerő szavaknak csak véget vetett 
az éhség, meg az üzenet, hogy elfő az 
étel. Így az Ifjúsági Házban fehér 
asztal mellett folytatódott az eszme-
csere, a baráti beszélgetés az ünnep-
lés.  

 
Az év vége közeledtével kívánok min-
den kedves olvasónknak szeretetteljes 
boldog karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag boldog új évet. 

 

Nagy Albert  
Jászkapitány 

HÍREK  
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     Ez év nyarán a boldogháziak közül is többen látták a Du-
na Televízió háromrészes dokumentumfilmjét, amely a ku-
láküldözések tragikus időszakát idézte fel. Az Elhallgatott 
történelem – Ha a kulák mozdulna című film egy részét Jász-
boldogházán forgatták, ahol négy érintett család leszárma-
zottja emlékezett megpróbáltatásaikra. Pekár István, a film 
forgatókönyvírója és szerkesztője még akkor felajánlotta, 
hogy szívesen eljön közönségtalálkozóra. Azt is vállalta, 
hogy a háromszor ötvenkét perces filmet ötven percre rövidí-
ti, kiemelve a boldogházi részleteket. Október 25-én délután 
az általános iskola ebédlőjében  gyűltek össze az érdeklődők, 
akik között néhányan     személyesen, de főként szüleik, 
vagy nagyszüleik által voltak érintettek a kuláküldözések-
ben. 
   Pekár Istvánt szeretettel fogadták a forgatás során megis-
mert boldogháziak, ő pedig kedves ismerősökként köszöntöt-
te őket, és hamar megnyerte a hallgatóság bizalmát. Maga is 
egy kicsiny faluból, a Nógrád megyei Herencsényből szár-
mazik. Jól ismeri, tiszteli és szereti a vidéki embereket, ami 
újságírói, szerkesztői és filmes munkáiból is tükröződik. 
Szólt a témaválasztásról, a történeti háttérről és a filmforga-
tás során tapasztalt megrázó élményeiről. Elmondta, hogy 
bár élete során több mint száz filmet készített, ez volt, ami 
leginkább megérintette. Ma is pontosan emlékszik a beszél-
getések során hallott mondatokra, a történetekre, melyeket 
szinte gyónásként osztottak meg vele az érintettek, akik so-
káig nem beszélhettek a velük történtekről. Az ország több 
településén forgattak, s mint mondta, nem egy eset olyan 
kegyetlen, mint a legvéresebb görög drámák története. Meg-
győződése szerint nagyon fontos, hogy végre kibeszélésre 
kerüljenek elhallgatott történelmünk fájó emlékei, hiszen 
csak úgy lehet megbocsájtani, és csak ezek ismeretében lehet 
megérteni közelmúltunk történetét.  
 

   A boldogházi for-
gatásról kedves em-
lékei maradtak, sze-
retettel gondol az itt 
megismert emberek-
re. Úgy látta, hogy 
az itteni megtorlá-
sok országosan is 
különösen kegyetle-
nek, a büntetések 
aránytalanul súlyo-
sak voltak.1 
    Ezután került sor 
a filmvetítésre, amit 
döbbent csend köve-
tett, és több szem-
párban könnyek 
csillogtak. A bol-
dogházi történéseket 
felidéző filmrészlet 
hatása a rövidítés 
nyomán még drámaibbá vált. Dala István operatőr művészi 
szépségű felvételei, a film hangulatához illő zene, és a kiváló 
rendezés nyomán valaki találóan úgy jellemezte: fájdalma-
san szép film. Nem volt könnyű megszólalni a vetítés után, 
de a tea és sütemény mellett oldódott az elfogódottság, és 
közvetlen beszélgetések alakultak ki az alkotóval. A megha-
tó, olykor szívszorító októberi délután résztvevői közben 
megtapasztalhatták, amit egyik vele készült interjúban mon-
dott: „Nekem a falusi ember bizalma kell, az erősít meg, 
kevésbé a különböző titulusokkal felruházott embereké.” 
Pekár István feleségével érkezett a találkozóra, akinek ked-
ves, nyitott egyéniségét hamar szívükbe zárták a jelenlévők. 
    A rendezvény végén a boldogháziak meghatott szavakkal 
köszönték meg a film elkészítését Pekár Istvánnak. Bár fájó 
az emlékezés, jó érzés, hogy a film őrzi a szülők, nagyszülők 
emlékét, s általuk mindazokét, akik megszenvedték ennek az 
embertelen kornak a megpróbáltatásait. Kedves meglepetés 
volt az ajándékkosár, melyet a film szereplői adtak át, és 
csupa boldogházi „terméket” tartalmazott.  

   * 
     Ezúton is köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak a rendez-
vényhez nyújtott támogatását, Soós Boglárka szervezőmun-
káját, Duruczné Kovács Andrea, ifjú Pap Béla, és Papp Gyu-
la önzetlen segítségét. Köszönjük minden kedves jelenlévő-
nek, akikkel közösen emlékezhettünk, „hogy elődeink nyo-
mát soha ne fújja be a hó.”  

„ NEKEM A FALUSI EMBEREK BIZALMA KELL…” 
Filmvetítés és közönségtalálkozó Pekár Istvánnal 

„Őseink úgy tartották, hogy a télidőben eltévedt ember addig nincs bajban, amíg a hóban hagyott nyomai után vissza tud 
jutni a helyes útra. Nekünk ügyelni kell arra, hogy elődeink nyomát soha ne fújja be a hó!” A hitvallásnak is tekinthető idézet 
Pekár István egyik írásából való, aki sokunk örömére októberben közönségtalálkozóra érkezett Jászboldogházára. 

1 1949. március 14-én Pusztamonostorról Jászboldogházára érkezett egy ávós különítmény, amely Gaál István tanyáján 
gyűjtötte össze a kuláknak minősített gazdálkodókat. Több napon át kegyetlenül megverték, megkínozták a hetven gaz-
dát. Voltak, akiket Szolnokra vittek el, és őket is igen súlyosan bántalmazták. Közöttük volt a község első főbírója, Nagy 
János, akinek néhány év múlva az akkor elszenvedett sérülések okozták a halálát. A boldogházi gazdáktól elvett állato-
kat, terményeket és gazdasági eszközöket 72 vagonnal szállították el a megye új termelőszövetkezetei számára. 

A hallgatóság egy része 
Fotó: Papp Gyula 

Pekár István a film készítéséről beszél 
Fotó: Papp Gyula 

Papp Izabella 
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EZERNYI ÖLTÉSSEL 

Papp Izabella 

   Nagyné Ménkü Éva tizenkét éve 
kezdett gobelineket készíteni, ami-
kor Portelekre költöztek. Több is-
merősénél látta a szebbnél szebb 
alkotásokat, és arra gondolt, ő is 
megpróbálja. Mindig szeretett kézi-
munkázni, annak minden változatát 
ismerte, de gobelint korábban nem 
készített. Először egy virágcsokrot 
ábrázoló kis képet varrt ki, ez volt a 
próba. Miután jól sikerült, jöttek a 
következő, már nagyobb és bonyo-
lultabb képek. Hamarosan őt is 
megfertőzte a gobelinkészítők 
„betegsége”, amit sokan röviden 
úgy fogalmaznak: nem lehet leten-

ni. Annyira megszerette, hogy mint 
mondta, gobelin mellől feküdt le, és  
gobelin mellé ébredt. Nagyon sok 
örömet jelent számára ez a foglala-
tosság. A legizgalmasabbnak azt az 
időszakot tartja, amikor a varrás 
vége felé ér, ilyenkor hajtja a kíván-
csiság, milyen lesz, hogy fog mutat-
ni. Egy-egy szép kép elkészülte 
igazi sikerélményt jelent.  
Legjobban a tájképeket szereti, ked-
vence a csónakos tájkép, ami az 
eddigi legnagyobb méretű alkotás, 
70 x 90 centiméter. Harmonikus 
színeivel, szép kidolgozásával 
olyan, mintha festmény lenne. Je-
lenleg Szinyei Merse Pál Majális 
című képén dolgozik, s azt mondja, 
ezt érzi az eddigi legnagyobb kihí-
vásnak. Aprólékos munkát igényel 
változó színeivel, a sok emberi fi-
gurával, amelyeket különösen ne-
héz kivarrni. Mint mondja, most 
éppen ott tart, hogy 6 szemet varr, 
és 16-ot fejt. Ez azonban nem veszi 
el a kedvét, annál nagyobb lesz 
majd az öröm, ha elkészül a kép.  
 
Téli elfoglaltságnak tartja ezt a 
munkát, és bár azt gondolnánk, 
hogy amióta nyugdíjas, több ideje 
van kedves hobbijára, de a nyugdí-
jasokra jellemző módon: azóta sem-
mire nincs ideje.   

 
   Éva ragaszkodik az általa készí-
tett gobelinekhez, ereklyeként őrzi 
őket. Eddig tizenkettőt készített, és 
azt tervezi, hogy majd bekeretezteti 
a képeket. Aztán, ha valamelyik 
megtetszik a lányoknak, vagy az 
unokáknak, nekik is ajándékoz 
ezekből.  
 
   Néha eszébe jut, vajon mennyit 
érhet egy-egy gobelin. Aztán arra 
gondol, hogy az alkotás örömét, 
amit munka közben érez, és a siker-
élményt, amit a kész munka látvá-
nya jelent, talán nem is lehetne 
pénzben kifejezni. 

A legkedvesebb kép 
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BESENYI VENDEL MINISZTERI KITÜNTETÉSE 

Besenyi Vendel, a Boldogházáról El-
származottak Baráti Társaságának ve-
zetőségi tagja rangos kitüntetést vehe-
tett át 2014. október 23-án, nemzeti 
ünnepünk alkalmából. A Stefánia Palo-
tában tartott ünnepségen a Honvéde-
lemért Kitüntető Cím III. fokozata ki-
tüntetést kapta, az indoklás szerint „A 
társadalmi szervezetek és a nyugállo-
mányúak egyesületei javaslatára a HM 
Társadalmi Véleményező Bizottság 
támogatásával, a nyugállományúak 
szervezetei, valamint a honvédelem 
ügye érdekében huzamos időn át vég-
zett áldozatos munkájáért.” 
Besenyi Vendel évtizedek óta nagy 
szorgalommal kutatja a jászsági hon-
véd hagyományokat, melynek nyomán 
számos tanulmánya is megjelent. Év-
fordulók alkalmával gyakran tart elő-
adásokat, ünnepi beszédeket, így az 
első világháború kitörésének 100. év-
fordulóján szinte minden jászsági tele-
pülésen, és Budapesten a Jászok Egye-
sületénél is nagy sikerű előadást tartott. 
Igen fontos munkát végzett az első 
világháborús jászsági halottak nyilván-

tartásának elkészítésével. Fáradhatatla-
nul kutatja a levéltári, egyházi anya-
gokban a Jászság történetének eddig 
ismeretlen vonatkozásait, és községünk 
történetének emlékeit. 

Kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk, 
és további sikereket kívánunk olvasó-
ink nevében is. 

A szerkesztőség 

HÍREK 

A legbiztonságosabb hitelintézetek között a Jász-
Takarékszövetkezet!  
Háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit 
A Jász-Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország 
legbiztonságosabban és legátláthatóbban működő hitel-
intézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek Garan-
ciaközösségének. Az erről szóló oklevelet Orbán Viktor 
miniszterelnök jelenlétében december 10-én Budapesten 
vették át Lesták Jánosné ügyvezető igazgató és Fodorné 
Fügedi Ágnes ügyvezető, a takarékszövetkezet vezetői. 
Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkeze-
teknél elhelyezett megtakarítások gyakorlatilag 100 
százalékos védelmet éveznek.  

A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése 
alapján december 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köz-
tük a Jász-Takarékszövetkezet részvételével teljes körű-
en kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A 
döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelinté-
zetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és takarékszövetke-
zeti szektor összes tagja –115szövetkezeti hitelintézet – 
ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.  

Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban 
működő betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálat-
sorozat előzte meg. Ennek célja a szektor átvizsgálása, a 
múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul 
működő hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti 
időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott 

intézmények egytől-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú 
követelményrendszerének, transzparens és biztonságos 
működésük folyamatos fenntartása érdekében a jövőben 
egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak. 

A garanciaközösség létrejöttével a Jász-
Takarékszövetkezet betéteseinek megtakarításai mos-
tantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban van-
nak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam 
tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti 
hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta a szövetkezeti 
hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új rendszerben 
az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciakö-
zösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen kö-
zel 300 milliárd forintnyi tőke áll. 

A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontossá-
gú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci 
fellépésének, piaci bővülésének, mivel lehetővé teszi a 
szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, 
csoport szintű felhasználását. A takarékszövetkezetek így a 
jövőben képesek lesznek nagyobb vállalatok, önkormány-
zatok és projektek hitelezésére is. Az új, hatékony műkö-
dési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, 
legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendel-
kező pénzügyi szolgáltatója jöhet létre. 

Szappanos Anikó 
Takarékszövetkezet vezetője 

A Jász-Takarékszövetkezet közleménye 
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    Közeledik a karácsony, és ilyenkor, ha a díszeket váloga-
tom, kezembe kerül egy keménypapírból készült, bizony már 
kopottas kicsi Betlehem, ami azért kedves a számomra, mert 
az én gyermekkoromban még a mi karácsonyfánkat díszítet-
te. Bár ma már nem kerül fel a fára, de ha ránézek, eszembe 
jutnak a régi karácsonyok, a tanyán átélt, számomra kedves 
gyermekkori emlékek.  

   A Csíkosban laktunk szüleinkkel és testvéremmel, 
Ferivel, akivel mindig nagy izgalommal vártunk a ka-
rácsonyt. Szüleink nagy gondot fordítottak arra, hogy 
mindig legyen karácsonyfa, és ajándékok is kerültek 
alá. Arra is ügyeltek, hogy titokban díszítsék fel a fát. 
Ezért akkor fogtak a díszítéshez, amikor mi már elalud-
tunk, és amikor elkészült, óvatosan behozták a szobá-
ba. Ma is emlékszem arra a boldogságra, amikor reggel 
a fenyő illatára ébredtünk, és szaladtunk a fához meg-
nézni az ajándékokat. Bár nem volt nagy ajándékozás, 
de nekünk mindig nagy örömet okozott, mert igazi 
meglepetés volt. Általában kicsi babákat, fából készült 
építőkockákat, apró játékokat kaptunk. A karácsonyfa-
díszek is egyszerűek voltak, de nekünk nagyon szépnek 
tűntek. Aranyra festett dió, alma, mézeskalács figurák, 
szaloncukor, és kis gyertyák díszítették a fát, angyalhaj 
borította, és a kicsi Betlehem is rajta volt mindig.  
    Persze mindig nagyon izgatott bennünket, hogy ke-
rül reggelre a szobába a karácsonyfa. Próbáltuk kifi-
gyelni az angyalt, de valahogy mindig elmulasztottuk. 
Díszítéskor nagyapa volt megbízva a felügyelettel, ne-
hogy kimenjünk a konyhába. A kemence melletti pad-
kán őrködött, de egyik alkalommal elaludt, és bizony 
mi kisurrantunk. Édesanyánk éppen díszítette a fát, és 
menteni próbálta a helyzetet: – Nahát, az angyalka úgy 
megijedt tőletek, hogy elszaladt. – mondta.  Én nagyon 
sokáig hittem ezt a szép mesét, az iskolában már min-
denki tudta az igazat, csak én nem. Nekem addig volt 
igazi boldogság, amíg hittünk benne.   

   A háború után nem lehetett szaloncukrot kapni, ezért 
otthon készült, édesanyám főzte. Év közben összegyűj-
töttük a sztaniolpapírokat, karácsony előtt ezeket kisi-
mítgattuk, előkészítettük, abba került a házilag főzött, 
kockákra darabolt szaloncukor 
    A karácsonyi étkezéseknek is megvolt a rendje, ha-
gyománya. Karácsony böjtjét mindig megtartottuk, ez 
azt jelentette, hogy reggel a gyerekek kaptak valami kis 
reggelit, de a felnőttek délig nem ehettek. Akkor bable-
ves, és mézes-mákos csík volt az ebéd, volt még asztalt 
alma, aszalt szilva kompótként megfőzve. Ebéd előtt 
pedig mézbe mártott diót ettünk. Húsételek csak más-
nap kerültek az asztalra. Általában húsleves, töltött ká-
poszta, sült hús, kalács, mákos hajtott és szalagória volt 
az ünnepi menü. 
   Az éjféli misére együtt ment a család, de mi nem 
Boldogházára, hanem Jászalsószentgyörgyre jártunk. 
Bár mindkét falu hat kilométer távolságra volt a ta-
nyánktól, Szentgyörgyre jobb úton, gyepen tudtunk 
menni. Gyalog indultunk, viharlámpa világította előt-
tünk az utat, és egy óra alatt értünk oda. Nagyon szép 
volt a feldíszített templom, megható, ünnepi hangulata 
volt az egésznek, ami elfeledtette a sok gyaloglást is. 
     Szívesen gondolok ezekre a gyerekkori karácso-
nyokra, volt vala-
mi varázsuk, amit 
én is igyekeztem 
továbbadni a gye-
rekeknek. Ők is 
nagyon sokáig 
hitték, hogy az 
angyal hozza a 
karácsonyfát, és 
nekik is nagy bol-
dogság volt, ami-
kor meglátták a 
feldíszített fát. 
Persze ők már ko-
molyabb ajándé-
kokat kaptak. 
   Most is nagyon 
várom a kará-
csonyt, sokan 
vesszük majd kö-
rül a nagy fát, és 
elmegyünk az éjféli misére. Együtt lesz az egész család 
- nekem ez a legnagyobb ajándék.  
 

Sass Elekné Hábenczius Mária 

Régen volt – hogy is volt? 

 Gyermekkori karácsonyok a csíkosi tanyán 
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 „Az élőket hívom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm” – tartja a gyakran idé-
zett régi mondás a harangokról, melyek már a korai időktől a keresztény emberek 
életritmusának részévé váltak. Harang jelezte a napszakokat, szólított az istentisztelet-
re, lélekharang csendült a keresztény ember halála óráján. Harangszó kísérte a körme-
neteket, s a nagy természeti csapások, vagy veszély idején figyelmeztető szerepe volt 
a félrevert harangoknak. Zivatarok alkalmával pedig a villámok elhárítása miatt szó-
laltatták meg a harangokat. A déli harangszóval 1456 óta a nándorfehérvári diadalra 
emlékezünk. 

        Kis falunk harangjainak hangját naponta halljuk, de talán csak kevesen ismerik törté-
netüket, s kevesen lehetnek olyanok, akik közelről is látták már a templom harangjait. Kis-
pálné Baranyi Aranka a boldogházi harangok titkait kutatva ez év őszén többször is járt a 
templom tornyában, lefényképezte az ott lévő harangokat, s lejegyezte felirataikat. Nem 
volt veszélytelen vállalkozás, hiszen alig megközelíthető helyeken, vasgerendák között, 
zseblámpával és fényképezőgéppel egyensúlyozott a létrákon. Közben megilletődve szem-
lélte a harangok míves kidolgozását, a gyönyörű díszítéseket, és a szépen kiemelkedő fel-
iratokat, amelyek fontos információkat tartalmaznak.  
Miről mesélnek a boldogházi harangok? 
 
 

A TEMPLOM HARANGJAI 
 A boldogházi templomtoronyban jelenleg négy harang található. A harangok iránti tiszteletet jelzi, hogy megszemélyesítik 
őket, s a hozzáértők úgy mondják: négy harang lakik.  Valamennyi harang igen szép kivitelű, alsó és felső peremüket igénye-
sen megformált motívumok, szép ábrázolások díszítik, a feliratok pedig feltüntetik a készíttetők nevét, a készítés idejét és a 
harangöntő mester nevét is. A négy harang közül a legkorábbi az alsóboldogházi, amely1896-ban készült. Itt található a 
csíkosi kápolna harangja is, amelyet 1912-ben öntöttek. 1930-ban, a templom felszentelésekor két harang került a toronyba: a 
nagyharang és a középső harang.  

1.  A nagyharang a templommal egyidős, 1930-ban öntették a boldogházi hívek. Alsó és felső peremén harmonikus szép 
díszítések futnak körbe. Egyik oldalán Szűz Mária ábrázolását láthatjuk, alakját félkörívben a következő felirat veszi körül: 

JÁSZBOLDOGHÁZA HARANGJAIRÓL 

A nagyharang 

„ MAGYARORSZÁG  PATRONÁJA *  

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!”  

 
(A harangon lévő felirat sorainak hosszát csillaggal jelöljük.)  
A másik oldalon hosszabb szöveg olvasható, amely a készíttetők nevét tartalmazza, és 
feltünteti a harangöntő mester nevét is. 
  

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE * 
ÉS MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE * 

KÉSZÍTTETTÉK A BOLDOGHÁZAI RÓM. KATH. EGYHÁZ RÉSZÉRE * 
ÖZV. BARANYI IMRÉNÉ ÉS GYERMEKEI: ISTVÁN,  

AMÁLIA, SÁNDOR, * 
KONKOLY MIHÁLY ÉS NEJE, SZŐKE ANNA, KÖVÉR ISTVÁN ÉS NEJE NAGY JULIANNA 

* 
CSIRKE PÉTER ÉS GYERMEKEI, SAS PÉTER ÉS GYERMEKEI* 

AZ ÚR 1930. ESZTENDEJÉBEN.”* 
 

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ * 
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN * 

A harang fölső peremén 348 K. olvasható, ami a súlyát jelöli. A tartozékok súlya kb. 90 kg. Villannyal működik.  
   A nagyharang hangját halljuk reggel, délben, este, amikor a napszakokat jelzi. A szent misékre a híveket három harangszó 
hívja. Ilyenkor elsőként a nagyharang hangját halljuk, második a középső harang, a harmadik harangozáskor pedig egyszerre 
szól a két harang.  
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5.  A TEMETŐI HARANG 
A temetőben található harang korábban lélekharang volt a templomban, majd soká-
ig a templom padlásán hevert. Amikor a temetői harangot ellopták, akkor szerelték 
fel helyette, a ravatalozó melletti új haranglábra 2007 őszén.  A harangot Nagy Já-
nos, a község első főbírója és felesége készíttette. A korábban közölt felirat pontosí-
tása több új ismeretet eredményezett, és kiderült, hogy a pontos súlya is szerepel a 
harang fölső részén, amely 50 kg. Felirata:  

2. A középső harang ugyancsak 1930-ban készült Páduai Szent Antal tiszteletére. 
Ezt a harangot a második világháború idején elvitték, és később a helyi vasutasok 
csináltattak helyette másikat. Egyik oldalán a felirat a harang történetéről tájékoz-
tat:  

„ ISTEN DICSŐSÉGÉRE, PÁDUAI SZENT ANTAL TISZTELETÉRE * 
KÉSZÍTTETTÉK A JÁSZBOLDOGHÁZAI  VASÚTI  ALKALMAZOTTAK * 
A HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL AZ  1941-44-ES  VILÁGHÁBORÚBAN * 
ELVITT HARANGJUK PÓTLÁSÁRA AZ ÚR 1949-IK ESZTENDEJÉBEN.” * 

 
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN * 

A középső harang 
3. Az egyik kisharang a csíkosi kápolnából került ide, a Dalmadi család készíttette. 
Jelenleg lélekharang, amely az eltávozók halálát adja hírül. Férfi halott halálát há-
rom, női halottét kettő, míg gyermekek halálát egy csendítés jelzi. A csendítéseket 
néhány másodperc szünet választja el, utána pedig a nagyharang és középső harang 
együtt szól az eltávozottért, amíg el nem temetik. A kisharang súlya 97 kg, a tarto-
zékok súlya kb. 40 kg. Villannyal működik.  
Felső szélén a következő felirat olvasható: 

ÖNTÖTTE EGRY  FERENCZ KISGEJÖCZÖN. 1912. * 
alatta: 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE *ÖNTETTE *A DALMADI CSALÁD. * 

A csíkosi harang  

4. A másik kisharang egykor az alsóboldogházi katolikus iskolánál volt.  Jelenleg 
tartalék harang, amely kötéllel ma is megszólaltatható. Súlya kb. 50 kg. A harang 
alsó szélén egy szám látható: 1290. sz. Egyik oldalán a következő szöveg olvasha-
tó, ez korábban nem volt ismeretes: 

BOLDOGSÁGOS  SZŰZ  MÁRIA * 
MAGYARORSZÁG VÉD ASSZONYA * 

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. * 
 

ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE   
THURY JÁNOS  ÉS FIA  FERENCZ  

BUDAPESTEN 1896. 
 

Másik oldalon:  
ALSÓ  BOLDOGHÁZAI   ISKOLA  TAGOK * 
ÉS  AZ  SZT.  RÓZSA FŰZÉR  ÉLŐ TAGJAI * 

CSINÁLTATTÁK  1896. ÉVBEN. * 
Az alsóboldogházi harang    

   ISTEN DICSŐSÉGÉRE *  
       ÉS A MEGHOLT HÍVEK LELKIÜDVÉRE ÖNTETTE * 

NAGY JÁNOS TEMPLOMGONDNOK ÉS NEJE  VARGA AMÁLIA* 
CSALÁDJA AZ ÚR 1949-IK ÉVÉBEN * 

 
        ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN * 

 
A harang másik oldalán lévő, erősen oxidálódott, kopott kép, Szűz Máriát ábrázolja, 

karjaiban a gyermek Jézussal.  

A temetői harang 
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A temetői harang 
 
    A feliratokból látható, hogy a harangokat – a határban lévő keresztekhez hason-
lóan – a boldogházi hívek készíttették. Az 1930-ban felszentelt templom nagyha-
rangját a kor leghíresebb harangöntője, Szlezák László öntötte. Szlezák László 
Thury János harangöntő műhelyét vette át, aki az alsóboldogházi kisharangot ön-
tötte. 1930-ban így írt a boldogházi harangbizottságnak: „Harangjaimat a legfi-
nomabb anyagból készítem, azok művészi kivitelűek, hangjuk tömör, búgó, érces.” 
Közvetlenül a II. világháború után már csak ő és unokatestvére, Szlezák Ráfael 
foglalkozott harangöntéssel, aki a középső harangot, és a temetői harangot öntöt-
te. A gyárat 1951-ben államosították, és 1954-ben bezáratták. Szlezák László 
1953-ban halt meg. Boldogháza harangjai a készíttetők neve mellett a harangön-
tők nevét is megőrzik. Jelképesnek is tekinthető, hogy az elnéptelenedő határból, 
a lebontott kápolnából a templom tornyába kerültek a harangok, s szépen zengő 
hangjukkal együtt emlékeztetnek a régi időkre, s elődeinkre. 

A jászboldogházi templom tornyában 
négy harang „lakik”. 

    Úgy tartják, hogy a harangok ég és föld között függve, 
mintegy összekapcsolói a két világnak, s Isten hangját, az 
isteni törvény  kinyilatkoztatását jelképezik.  Mint mondják  
„Mennyben zengő hangszerek – Ha észre akarod venni, égbe 
kell emelni tekinteted.” 

   Kispálné Baranyi Aranka leírása és fotói nyomán bepillant-
hatunk a boldogházi harangok különleges, kissé titokzatos 
világába. Ismert alaposságával kiegészítette, pontosította az 
Évek Könyve című kötetben a harangokról szereplő adatokat, 
és megbízható ismereteket szolgáltat községünk szép és fon-
tos emlékeiről, melyek az egyházművészet és iparművészet 

Kispálné Baranyi Aranka a középső harang feliratait vizsgálja 

Kispálné Baranyi Aranka kutatási alapján 
összeállította:  
Papp Izabella 

Sportbál-2014 
  
Hagyományunkhoz hűen idén is novemberben került meg-
rendezésre a Sportbál a Jászboldogházi SE szervezésében. 
Fontos esemény ez egyesületünk életében, a szórakozás mel-
lett igyekszünk minél közelebb hozni az embereket a Sport-
egyesülethez, hogy minél jobban megismerjenek minket, 
ennek megfelelően próbálunk minden évben valami megle-
petéssel előállni vagy egy műsor, tánc formájában vagy mint 
ebben az évben, amikor is a játékosok fényképei díszítették a 
tornaterem falait. Jó hangulatban készültünk a bálra, mivel 
az őszi szezon hajrájára csapatunk magára talált, és a soroza-
tos győzelmeknek hála, dobogó közelben telelhet. Idén új 
zenekar mutatkozott be Boldogházán, a gyöngyösi Andante 
zenészei adták a talpalávalót, óriási sikerrel. Műsoraink kö-

zött szerepelt az általános iskolások fellépése, táncoltak a 
jászberényi hastáncos lányok és a hevesi akrobatikus rock 
and roll csapat tagjai. A bál sikeres lebonyolításában tevéke-
nyen részt vett ifjúsági és felnőtt csapatunk a vezetőséggel 
karöltve. Ezúton szeretnénk megköszönni polgármester úr-
nak és az iskola vezetőségének a segítségét. Külön köszönet-
tel tartozunk az Öregfiúk csapatának, akik sokadszorra bizo-
nyították rátermettségüket a vacsora elkészítésben. Köszön-
jük a vállalkozóknak, szurkolóknak, az önkormányzatnak, az 
iskolának és  mindenkinek a felajánlását, segítségét a bál 
sikeres lebonyolításához. 

 Bodor Máté 
Jászboldogházi SE elnök 

Kedves Olvasóink!  
Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket  

és eredményekben gazdag szép  
új esztendőt kívánunk!  

a szerkesztők 
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A mi népes családunk a 90-es években évről évre csak 
temetések alkalmával találkozott. 1995-ben elhatároztuk, 
hogy tartunk unokatestvér találkozót, hogy ne csak halál-
eset alkalmával lássuk egymást. Ekkor már felmenőink 
közül csak egyetlen nagynénénk élt, és mi voltunk 14-en 
árván. Első alkalommal nagyon jól sikerült, és elhatároz-

tuk, hogy évről évre megismételjük. Ezt a fogadalmat 
rendre meg is tartottuk addig, míg valaki közülünk is el 
nem távozott. Ekkor úgy döntöttünk, ha valaki meghal, 
akkor abban az évben nincs találkozó. Sajnos eddig 6 uno-
katestvérünket, nagynéninket és két vőt is elveszítettünk. 
Így ez évben mindössze 14. alkalommal került sor a ren-
dezvényre. Ide már gyermekeink gyermekei is eljöttek, így 
október 23-án 80 fő sereglett össze a vendégségre. A ren-
dezést minden évben más-más család vállalja magára. Ez 
évben nővéremmel közösen rendeztük, természetesen 
gyermekeink, és unokáink segítségével. Az ízletes tyúk-
húslevest sertéspörkölt követte, és desszertként finom süte-
ményeket szolgáltunk fel. Az ebéd fő fogása a hatalmas 
„fatörzstorta” volt, amit természetesen a „ családfa” ihle-
tett.  
Remélem, jövőre is sikerül összehozni a találkozást, már a 
szervezésre jelentkezett is Kövér Gyula (legfiatalabb uno-
katestvér) és családja. Bízom benne, hogy így is lesz.  
 

Orczi Imréné 

Velünk történt ... 
Unokatestvér találkozó 

Emlékeket idézve …  

Oláh Kálmánné, született 

Mizsei Margit 

 90 éves múlt  

december 15-én 
 

Élete történetét lejegyezte lánya,  
Magdi 
Négyen voltunk testvérek. Karcsi bá-
tyám elveszett a háborúban. Béla bá-
tyám és Géza öcsém 
tanultak, így csak én maradtam a ta-
nyán. Gazdálkodtunk, először a szüle-
immel, majd a férjemmel. Átéltük a II. 
világháborút, kuláküldözést, 56-ot. 
Igaz, 56-ban letartóztatták Béla bátyá-
mat és első körben kötéláltali halálra 
ítélték, majd Dobi István közbenjárására módosították 
életfogytiglanra, és végül 6 év után felmentették. Hál’ 
Istennek a felmentést még édesapám is megélte. Géza 
öcsém 40 éve, fiatalon meghalt. Béla néhány éve ment el. 
(Ő a rendszerváltás követően országgyűlési képviselőnk is 
volt. Szerkesztőség megjegyzése) 
Én nem mentem el dolgozni, hiszen otthon mindig volt az 
apró jószágokon kívül tehén is. Sőt, mivel nagy tanyánk 
volt két istállóval, még a tsz tehenei is ott voltak nálunk a 
60-as években. Egyszer több száz pulykát is hozzánk he-
lyeztek, amit édesapámmal ketten gondoztuk. A kötelező-
en vállalt földeket is én kapáltam, mert a férjem mindig 
ment a tsz-be dolgozni. 

 21 éve vagyok özvegy. Az a jó, hogy 
a fiamék is, és a lányomék is itt lak-
nak Boldogházán. 
Kálmán fiamék itt vannak a szom-
szédban. Ő csinálja a kertet. Ő gon-
dozza a szőlőt, amit a férjem telepí-
tett. Tavaly még veteményeztem, az 
idén már nem bírtam. Sajnos egy éve 
nagyon legyengültem. Magdi lányom 
hordja az ebédet. Ő mos, takarít rám. 
Nekem már csak az a dolgom, hogy 
figyeljem az unokáimat, hogy halad-
nak. Van négy fiú-unokám, és egy-
előre három kislány és egy kisfiú 
dédunokám. Mind a négy unokám 
párkapcsolatban él, de csak a két idő-
sebbnek, Zsoltinak és Gábornak van 

gyermeke. Remélem, azt is megélem, hogy Kálminak és 
Petinek is lesz trónörököse. 
Az utóbbi időben sokat romlott a szemem és a hallásom, 
így nem szeretem a tv-t nézni, sem olvasni, sem varrni 
nem tudok. Hamar elfáradok, és sokat pihenek. 
Nagyon rossz így élni, hogy semmi hasznosat nem tudok 
csinálni, de sajnos ebbe bele kell nyugodnom. 
 
Kedves Margitka néni! 
 Az élete szorgos munkálkodással telt el, most megérde-
melt pihenését tölti. Kívánunk erőt, egészséget, hogy na-
gyon sokáig tudjon gyönyörködni unokáiban, dédunoká-
iban. 

Az önkormányzat képviseletében  
Szűcs Lajos  polgármester úr  

köszöntötte Margit nénit 
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 

Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, 

hogy a következő lapszámunkhoz  

 a kéziratokat és a fotókat február 23-ig  

kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi 

okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek 
és családjuknak! 

Búcsúzunk 

Bódi Margit  (1940-2014) 
Palotai Sándorné  (1937-2014) 
Burka Pálné  (1924-2014) 
Molnár Gusztávné  (1927-2014) 
Tóth Géza  (1939-2014) 

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!” 

Mihályi Ferenc Benedek  
 

2014. december 4. 
Szülők: 

Kerekes Edit 
Mihályi Péter 

50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték  
Sas Péter és  Benedek Julianna, ( A kép jobb oldalán) 

akik mintegy fél éve költöztek a Tompa Mihály utcába 

ÚJ NÉPLAP, 2014. november 20. 

 
Újragondolnák a közös hivatal működtetését a boldog-
háziak 
Jászboldogháza és Jásztelek az elmúlt év januárjától 
működteti közös önkormányzati hivatalát. A 2000 fő 
alatti kistelepülések számára törvény írja elő, hogy ön-
állóan nem tarthatják fenn hivatalukat. Annak idején 
közösen döntött Jászboldogháza és Jásztelek önkor-
mányzata a hivatali működés feltételrendszeréről. 
Szűcs Lajos, Jászboldogháza polgármester érdeklődé-
sünkre elmondta, kezdeményezték a működést szabály-
zó megállapodás felülvizsgálatát, amire a választást 
követő hatvan napon belül lehetőséget ad számukra a 
törvény. 
A boldogházi önkormányzat nem az együttműködés 
felmondását, hanem a feltételek újra gondolását szeret-
né elérni. Szeretnék kiegyensúlyozottabbá tenni a mű-
ködtetést a közös feladatok ellátásában, a jegyzői fel-
adatok ellátási helyének meghatározásában. Szűcs La-
jos elmondta, az egyeztetések megkezdődtek, minden 
remény meg van ara, hogy a hónap végére megszüles-
sen a megállapodás. 

 
ÚJ NÉPLAP, 2014. december 2. 

Mi lesz a kis földutak sorsa? 
A lakott ingatlanok megközelíthetőségét biztosítják. 

Jászboldogháza határában mintegy ötven kilométernyi 
út rendben tartását kell megoldani. Külön keretet nem 
jelöltünk ki a karbantartás finanszírozására – jegyezte 
meg Szűcs Lajos polgármester. Téli időszakban mindig 
biztosítani tudjuk azt, hogy a lakott tanyák elérhetőek 
legyenek. Folyamatosan tisztítjuk az utakat, illetve, 
amikor szükség van rá, karbantartást is végzünk. Jól 
együtt tudunk működni a mezőgazdasági vállalkozók-
kal, a vadásztársasággal is, akik a használt földutakat 
kezelik. 

RÓLUNK ÍRTÁK 
Velünk történt ... 

50 éves házassági évfordulójukat ünnepelte  
a Kőhidi házaspár is 
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