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 Polgármesteri tájékoztató 
Képviselő-testületi üléseken elhangzott beszámolókból 
• 
2017. március 25-én a Jaworze lengyel testvértelepü-
lés delegációjával együtt részt vettünk Jászalsószent-
györgy településen a Lengyel-magyar barátság napja 
alkalmából szervezett ünnepségen a többi jász tele-
püléssel és testvértelepüléseinek képviselőivel 
együtt. A megemlékezés alkalmából emlékművek 
koszorúzására került sor, majd kulturális műsorok 
voltak. 
•Március hónapban részt vettem a Boldogházáról 
Elszármazottak Baráti Társaságának és a Faluvédő 
és Szépítő Egyesület, illetve az Ezüstkor Nyugdíja-
sok Egyesületének éves közgyűlésén, ahol az egye-
sületek 2016. évi pénzügyi beszámolója és a 2017. 
évi terveik hangzottak el.  
Ezúton is elnézést kérek, hogy más elfoglaltságom 
miatt nem tudtam minden egyesület meghívásának 
eleget tenni. 
•A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai be-
iratkozásra 2017. április 20-21-én került sor. Itt is 
kevés gyermek iratkozott be, mert a 2011-2012 –es 
években országosan is kevés volt a született gyermek 
száma.  A helyi Jászboldogházi Mátyás Király Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába hét 
helyi, és két porteleki gyermeket írattak be a szülők. 
Szeptembertől 9 gyermek kezdi meg az első osztályt. 
Ezzel kapcsolatosan megkerestem a KLIK Jászberé-
nyi Tankerületét is, ahol tájékoztattak, hogy a jelen-
legi oktatásra vonatkozó törvény alapján az alsó ta-
gozat működése megoldott, de 4 év múlva valószínű, 
hogy a felső tagozat itt helyben nem kezdheti meg a 
tanulást 5. osztályban 9 fővel. Reméljük, hogy addig 
még kedvezően alakul majd a létszámhelyzet. 
•Május végén elkezdtük a Tornacsarnok felújítását. 
Egy akadálymentes Wc kialakítására és a szociális 
blokkok felújítására, valamint a műanyag borítású 
padló cseréjére kerül majd sor. A felújítás 19 millió 
forint pályázati támogatásból valósul meg. A beruhá-
zást szeretnénk augusztus végén befejezni, hogy a 
tanévkezdésre készen legyen. 
•Vadkerti Tivadarral és Orczi Imrénével elmentünk 
a Bogácsi Üdülőszövetkezetbe, ugyanis ott az önkor-
mányzatunknak is van üdülési joga. Közösen vizs-
gáljuk azokat a lehetőségeket, hogyan tudnánk javí-
tani az üdülőhely körülményein. Az üdülőszövetke-
zetben lévő házak elég rossz, elhanyagolt állapotban 
vannak. Minden alkalommal csak minimális javítá-
sokra került sor. 
•Balog Gyula meghívására 2017. április 22-én részt 
vettem Porteleken, a Nagy János helytörténeti gyűj-
temény ünnepélyes keretek között tartott megnyitó-
ján, melyet egy tanyán alakítottak ki. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnak, akár egyénileg, akár csopor-
tokat is fogadnak a helytörténeti gyűjtemény meglá-
togatására.   
•2017. május 6-án Nagy Alberttel részt vettem a 
Redemptió alkalmából szervezett koszorúzáson. A 
művelődési központban rendezett ünnepséget köve-

tően a Jászberény főterén álló Jászkapitány szobor 
koszorúzására került sor . 
•A múlt héten Jászberényben került aláírásra egy 
együttműködési paktum, melyben Jászboldogháza is 
részt vesz. A Jászberényi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztálya által elnyert Területi Operatív Program 
Pályázata keretében, együttműködve a Jászberényi 
Járásban lévő önkormányzatokkal és intézményekkel 
kerül majd megvalósításra. A program koordinálását, 
az Uniós pénzek lehívását is ők végzik. A következő 
években várhatóak olyan programok, képzések, me-
lyek a pályázatnak köszönhetően kerülnek megvaló-
sításra. Az önkormányzatunk részéről részt veszünk 
a programban, illetve közreműködünk a rászorultak 
részére történő közvetítésben. Előfordult már eddig 
is, de ezután is helyet adunk azoknak a cégeknek, 
illetve munkaközvetítőknek, akik megkeresik az ön-
kormányzatot munkaerő toborzás céljából. Ehhez 
biztosítunk helyet, és ha kell, akkor segítünk a reklá-
mozásban is. Reméljük, hogy így is tudunk segíteni 
azoknak a lakosoknak, akik munkahelyet keresnek. 
•Még a Motoros Találkozó rendezvénye előtt, április 
hónapban a Magyar Közút Zrt. többszöri kérésem 
után nagy segítséget nyújtott azzal, hogy a Vasút 
utca Vasútállomásig vezető részének két oldalán 
padkát, illetve szikkasztó árkot alakítottak ki, ami 
hiányzott az út széléről, és nem tudott lefolyni az 
útról a víz, főleg a téli hónapokban okozott sok kel-
lemetlenséget az ott közlekedőknek. Nagy forgalom 
van arra, és elég sok kerékpáros közlekedik azon az 
úton a vasútállomáshoz. Ezúton is nagyon köszönjük 
a Magyar Közút Zrt. közreműködését. 
•A tavaszi hónapokban a Faluvédő és Szépítő Egye-
sülettel együttműködve vásároltunk virágpalántákat, 
és kiültettük a település közterületeire és az intézmé-
nyeihez.  Köszönjük az egyesület közreműködését és 
együttműködését. 
•A közfoglalkoztatásban a „Startmunka-program”  
keretében 30 helyi lakost foglalkoztatunk, és még 3-
4 fő más programban vesz részt. Ez majdnem fele az 
elmúlt évben foglalkoztatottaknak. Az elmúlt évek-
hez képest a szakértelem is elmarad. A feladat nem 
csökkent, és az év során még szeretnénk sok mindent 
megvalósítani, így a létszámváltozás kedvezőtlenül 
befolyásolja a munkát, a kitűzött céljainkat nehezeb-
ben tudjuk elérni. 
•A településünkön immár sokadszorra május hónap 
második hétvégéjén sikeresen megrendezésre került 
a Motoros Találkozó. Nagyon sok eső volt, nagy volt 
a sár a helyszínen. A Strandfürdő nagy részét újra 
kellett füvesíteni. A sok esőnek, párás időnek kö-
szönhetően a növényeket, fákat, bokrokat is perme-
teznünk kellett, mert a különböző betegségek megtá-
madták. Sokat kell dolgozni a strand állapotjavítá-
sán.  

Kedves Boldogháziak! 
Június 10-én került megrendezésre a Civil nap, mely 
az önkormányzat és a civil szervezetek együttműkö-
désében valósult meg.  Minden civil szervezetnek és 
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CIVIL SZERVEZETEK 

támogatónak, segítőnek köszönetemet fejezem ki, 
akik hozzájárultak a rendezvényhez. Ebben az évben 
a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület 
pályázati támogatásával valósult meg a rendezvény, 
összesen közel 3 millió Ft-ból. Egész nap változatos 
programokkal vártuk a kicsiket és nagyokat, melyhez 
szerencsére az időjárás is kedvező volt. 

Egy életpálya elismerése  
 Ebben az évben 23. alkalommal került megrendezés-
re a Jász Világtalálkozó Jászladányban. Jászboldog-
háza képviseletében is sokan részt vettünk az esemé-
nyeken. A díszünnepségen megkülönböztetett tiszte-
letet és elismerést kapott Papp Izabella, levéltáros, 
életpályája és tevékenysége elismeréseként. A Jászok 
Egyesülete minden évben átadja a Jászságért Díjat, az 
arra kiválasztott érdemes személynek. Nagy öröm 
számunkra, hogy ebben az évben ezt a díjat Jászbol-
dogháza szülöttje és lakója kapta meg. Az egész tele-
pülésünk öröme ez, ha polgáraink munkásságát nem 
csak itthon, hanem kívülről is elismerik és méltatják.  

Településünk kitüntetettje volt a közelmúltban  
Konkoly Béláné, magyar szakos tanárunk. Iskolánk 
tanévzáró ünnepségén vehette át a Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet. Ez a díj az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által adományozható szakmai elismerés. 
Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános 
iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és 
főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik 
legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-
nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő 
munkát végeztek. Iskolai munkája mellett a tanárnő 
folyamatosan nagyon sok önkéntes munkát végzett és 
végez ma is településünk érdekében, többek között a 
Boldogházi Hírek újság főszerkesztője. 
 
Gratulálok a díjakhoz a kitüntetetteknek, további jó 
egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánok! 

 
Szűcs Lajos 

polgármester 

1. Május hónapban részt vettünk Szolnokon a Damjanich János Mú-
zeumban megrendezett JNSZ Megyei rajzverseny kiállításán. Kö-
szönjük az általános iskola munkáját, hiszen sok boldogházi gyer-
mek is részt vehetett rajta, és szép eredménnyel térhetett haza. 
 
2. A közfoglalkoztatás keretében egy használt Honda típusú kistrak-
tort vásároltunk, mely a mezőgazdasági és közterületi feladataink 
ellátásában segíti majd a munkánkat. 
  
3. A Jászberényi Tankerületi Központ Pedagógusnapi ünnepségén 
idén Varga Judit tanítónk is kitüntető elismerésben részesült. Gratu-
lálunk!  Köszönjük pedagógusaink egész éves munkáját, mellyel 
gyermekeinket tanítják, oktatják, jövőnket építik! 
 
4. Cseh polgármester vendégeinknek megmutattuk Budapest legfőbb 
nevezetességeit. 
 
5. A Jászboldogházi Sportegyesület idén is részt vett a Bozsik prog-
ramban gyermekeinkkel, mely mindig nagy élmény, játék, szórako-
zás is nekik amellett, hogy a labdajátékkal a közösségi életre nevelik 
őket!  

Köszönjük! 

Képes hírek 

1 

2 

3 

4 5 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Beszámoló a 2017. március 20-i soros  
képviselő-testületi ülésről 

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámo-
lóját, a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről. 
• Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület a 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi 
beszámolóját. 
• Elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési tervét. 
• Döntött a testület a szociális étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás 2017. évi díjairól. A döntés szerint a 
meglévő díjakat a testület nem emeli meg, így marad-
nak a 2016. évben megállapított díjtételek. 
Határozatban döntött a testület a jászboldogházi piac 
infrastrukturális fejlesztése és az iskolai, óvodai étkező 
bővítése című pályázat benyújtásáról. 

Beszámoló a 2017. április 24-i rendkívüli  
képviselő-testületi ülésről 

• A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2017-
2020 közötti időszakban az E2 Hungary Energiakeres-
kedelmi és Szolgáltató Zrt.-től vásárolja a hivatal és az 
intézmények részére a földgázt. E partner által olcsób-
ban jut vezetékes gázhoz az önkormányzat, amely éves 
szinten mintegy 580.000.-Ft megtakarítást eredményez. 
• A testület úgy határozott, hogy a Jászboldogháza 
Ifjúságáért Közhasznú Egyesület által szervezett, 2017. 
évi nyári napközis gyermektábor lebonyolítását támo-
gatni kívánja. A döntés szerint az önkormányzat rászo-
ruló gyermekenként napi 800.-Ft összeggel, de maxi-
mum összesen 500.000.-Ft-tal támogatja a tábor lebo-
nyolítását. 
• Elfogadta a testület a hivatali helyiségen, valamint 
a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedé-
lyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 4/2017.
(IV.25.) önkormányzati rendeletét. Az új rendelet elfo-
gadására és a régi hatályon kívül helyezésére a jogsza-
bályváltozások miatt volt szükség. 
Döntött a testület a települési támogatásról szóló rende-
let módosításáról, és elfogadta az erről szóló 5/2017. 
IV.25.) önkormányzati rendeletet. 

Beszámoló a 2017. május 8-i soron kívüli  
képviselő-testületi ülésről 

• A Képviselő-testület a biztonságos üzemeltetés 
érdekében döntött arról, hogy a 2017. évi költségveté-

séből 1.500.000.-Ft-ot csoportosít át a Művelődési Ház 
elektromos hálózatának és villámvédelmének felújítá-
sára. 
• Döntött arról a testület, hogy a Civil napi rendezvé-
nyen kitüntető díjakat kíván adományozni, ezért felkéri 
az intézményvezetőket, és a civil szervezeteket, hogy 
javaslataikat nyújtsák be. 
Jogszabályok kötelezik az önkormányzatokat arra, 
hogy 2017. évben készíttessék el a településképi arcu-
lati kézikönyveiket, valamint a településképi rendeletü-
ket. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jelenleg 
nem áll rendelkezésére az ehhez szükséges 1.000.000.-
Ft, így majd csak akkor kezdi el e dokumentumok elké-
szíttetését, ha a Kormány által e célra ígért támogatás 
lehívhatóvá válik. 

Beszámoló a 2017. május 22-i soros  
képviselő-testületi ülésről 

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
6/2017.(V.23.) önkormányzati rendeletét, a 2017. évi 
pénzügyi terv végrehajtásáról. 
• Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület a 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 2016. évi pénz-
ügyi beszámolóját és zárómérlegét. 
• Elfogadta a testület a Jászberényi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ beszámolóját gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról. 
• Megtárgyalta és elfogadta a testület a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület, a Polgárőr Egyesület, az „Ezüstkor” 
Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete és a Boldog-
házi Gyermekekért Alapítvány 2016. évi gazdálkodásá-
ról szóló pénzügyi beszámolókat.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a civil szer-
vezetek részére az általuk a település érdekében végzett 
munkájukért. 
• Határozatban döntött a testület, a megyei önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására és a teleülési ön-
kormányzatok támogatására vonatkozó 2017. évi igény 
benyújtásáról. 
• Zárt ülésen döntött a testület a Polgárőr Egyesület 
és a Jászboldogházi Konyha dolgozói részére, 
„Jászboldogháza Községért” kitüntető díj adományozá-
sáról. 
A testület a zárt ülésen támogatási kérelmeket bírált el. 

Dinai Zoltán 
 jegyző 

Nyári strandtáborok 
Strandunkon elkezdődtek a nyári bentlakásos és 

napközis táborok!  
�Június 18-tól 30-ig két turnusban kosárfonó tábor ke-
rült megrendezésre. A résztvevők egész nap gyakorol-
tak, nagyon szép és különleges kosarakat fontak.  

�Július 1-től 8-ig Dunakesziről érkeznek hozzánk tábo-
rozók, akik évek óta visszajáró vendégek. Igaz, a Tor-
nateremben volt eddig a szállásuk, de az átépítés miatt 
idén a strandunkon szállnak meg.  
�Július 10-től 14-ig Budapestről érkeznek hozzánk 
vendégek, akik először látogatnak el ide.  
�Július 17-től 21-ig a zagyvarékasi, majd július 24-től 
29-ig az újszászi gyerekek táboroznak nálunk. Mindkét 
csoport évek óta visszajáró vendég.  
�A bentlakásos táborok mellett hetente megrendezzük 
a nyári napközis tábort a Jászboldogházi Mátyás Király 
Általános Iskola tanulói számára. A gyerekeknek a 
strandoláson kívül számos programot szervezünk négy 
héten keresztül, melyet a Jászboldogháza Ifjúságáért 
Közhasznú Egyesület pályázat útján elnyert pénzéből 
sikerül támogatni. 

Sós Boglárka 
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 Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 a 2/1996. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján   

 „ Jászboldogháza Községért” 
 

 kitüntető díjban részesíti a  

Polgáror Egyesületet 
A 21 éve megalakult Polgárőr Egyesület fő feladatának tekinti a  köz-
biztonság fokozott védelmét, a vagyonvédelem érdekében a lakosság 
és szervezetek összefogását, a gyermek- és ifjúságvédelmet, ezen kívül 
a bűncselekmények megelőzését. 
 Az egyesület tagjai minden nap szolgálatot teljesítenek a település 
belterületén, segítenek a településen zajló rendezvények zavartalan 
lebonyolításában. 24 órás telefonos ügyelettel biztosítják, hogy a lako-
sok észrevételeiket jelezni tudják. 
Fennállása alatt URH adó-vevőrendszer kiépítése, szolgálati gépkocsi 
beszerzése, térfigyelő-rendszer kiépítése és még sok egyéb szolgálatot 
és biztonságot segítő eszközök beszerzésére került sor. 
Áldozatos munkájukkal elnyerték az Országos Polgárőr Szövetség 
által alapított év Polgárőr Egyesülete címet és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat. 
 
Jászboldogháza, 2017. június 10. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
a 2/1996. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján 

 „ Jászboldogháza Községért” 
 

 kitüntető díjban részesíti a Jászboldogháza Konyha dolgozóit:   

 Ráczné Baráth Andreát 
Duruczné Kovács Andreát 
Répásné Tóth Ildikót.  

Az iskolakonyha dolgozói az óvodás és iskolás gyermekek étkezteté-
se mellett lelkiismeretesen ellátják a szociális étkeztetés önkormány-
zati feladatát, és igény szerint külsősek számára is biztosítják az étel-
hordást. 
Figyelmet fordítanak az egészséges életmód tudatosítására, melyet 
egészséges ételek készítésével, bemutatókkal, előadásokkal, vidám 
vetélkedőkkel színesítenek. 
 A nyári szünetben a napköziseknek és a strand területén táborozók-
nak nyújtanak teljes ellátást. Köszönettel tartozunk a helyi ünnepsé-
gek, rendezvények, valamint a testvértelepülések delegációjának 
kitűnő  vendéglátásáért is. 
 
Jászboldogháza, 2017. június 10. 

„Jászboldogháza Községért” kitüntetések átadása a Civil napon 

A polgárırség képviseletében Joó-Kovács Balázs vette át a 
díjat 

A konyha dolgozói jobbról balra : Ráczné Baráth Andrea, 
Duruczné Kovács Andrea és Répásné Tóth Ildikó 

Dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

Szűcs Lajos 
polgármester 

Dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

Szűcs Lajos 
polgármester 

CIVIL szervezetek napja 
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„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a föld-
del, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem sza-
kadhatnak el soha.”  

Fekete István 
 
   Különleges érzés volt, egy-
szerre örömteli és megható, 
amikor átvehettem a Jászsá-
gért Díjat, a szűkebb haza 
legrangosabb kitüntetését. 
Köszönöm a Jászságért Ala-
pítvány megtisztelő döntését, 
és külön is dr. Dobos László 
kitüntető figyelmét, bíztatá-
sát, amellyel munkámat kísé-
ri. 
A szülőföld léte általában 

olyan természetes számunkra, mint a napfény vagy a leve-
gő. Ám az ilyen kivételes pillanatok alkalmasak arra, 
hogy átérezzük, mit is jelent valójában. Minden elismerés, 
minden díj fontos visszajelzés, de legnagyobb, semmihez 
sem mérhető ajándék a Szülőföld elismerése. 
Visszatekintve, nagyon sokaknak tartozom köszönettel, 
akik eddigi életem során velem voltak, támogattak, segí-
tettek. 
   Szüleim emléke, emberségük, értékrendjük mindig fon-
tos példát jelentett számomra. Hálásan köszönöm az egyre 
bővülő család minden tagjának támogató szeretetét, ked-
vességét. 
   Pályám során meghatározó volt a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár. A Sors kivételes ajándékának 
tekintem, hogy évtizedeken át olyan munkát végezhettem, 
amit igazán szerettem. Mindig szívesen és szép emlékek-
kel gondolok az ott töltött évekre, a kedves munkatársak-
ra. 
   Hálával tartozom a szülőfalunak, Jászboldogházának. 
Köszönöm a megtisztelő jelölést, és mindenkinek a ked-
vességet, amit naponta érezhetek.  

A levéltári évek után új lehetőségeket, új közösségeket és 
nagyszerű embereket találtam itt. Köszönet a Faluszépítő 
Egyesületnek, a Boldogházi Hírek szerkesztőinek, a 
BOLDOGBT Egyesületnek, a Nyugdíjas Egyesületnek, a 
képviselő-testületnek és minden kedves boldogházinak, 
akikkel együtt tehetünk a tele-
pülésért. 
    A levéltár mellett számomra 
a legkedvesebb intézmény a 
Jász Múzeum. Köszönöm az 
igazgatónő, dr. Bathó Edit ba-
rátságát, a közös munkák lehe-
tőségét. Még nagyon hosszú 
lehetne a felsorolás – őszinte 
szívvel köszönöm a jelölést, a 
barátoknak, ismerősöknek a 
köszöntő szavakat, és minden-
kinek, aki bármivel hozzájárult ehhez a szép pillanathoz. 
       A szülőföld – ha nem is gondolunk rá mindig – lé-
nyegében bennünk él. Kányádi Sándor szép szavait köl-
csönözve: 
 

„Vannak vidékek, gyönyörű 
tájak, ahol a keserű - 
számban édessé ízesül, 
vannak vidékek - legbelül.”  

Papp Izabella  

KÖSZÖNET A JÁSZSÁGÉRT DÍJÉRT 

Kedves Polgármester Úr!  
Szeretném megköszönni Önnek, a képviselő-testület minden 
tagjának, és mindenkinek, akinek része volt benne, a Jászsá-
gért Díj kitüntető címre történő jelölést, támogató javaslatot.  
Köszönök minden segítséget és támogatást, amit mindig  
érezhetek.  
Kellemes nyarat, jó egészséget és minden jót kívánva  
köszönettel, 

Papp Izabella 

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriu-
ma megállapítja, hogy a huszonhato-
dik alkalommal kiírt Jászságért Díjra 
kilenc személyre érkezett javaslat. A 
kuratórium köszönetet mond a javas-
lattevőknek. 
A kuratórium 1/2017. sz. döntésével 
a huszonhatodik alkalommal átadan-
dó Jászságért Díjat, s a vele járó 
1.000.000 forint elismerést Papp Iza-
bella levéltáros, helytörténész 
(Jászboldogháza) részére ítéli oda, 
életpályája elismeréseként. 

Papp Izabella Jászboldogházán szüle-
tett, ma is ott él. Általános iskolai 
tanulmányait szülőfalujában folytat-
ta, majd a Kállai Éva Gimnáziumban 
érettségizett Jászberényben. Egerben 
történelem szakon, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen levéltár szakon 
végzett. 

Szakmai pályafutása a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár-
hoz kötődik, innen ment nyugdíjba. 
Évtizedeken keresztül levéltári kuta-
tók százait segítette útmutatással, jó 
tanáccsal. 
Fő kutatási területe a görög kereske-
dők 18-20. századi története a Jász-
kunságban. Publikált az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc jászsági 
vonatkozásairól, vizsgálta az 1950-es 
évek kitelepítéseit és a kulákká minő-
sített emberek sorsát. Elmélyülten 
foglalkozott Jászboldogháza helytör-
ténetével. Több önálló kötet és szá-
mos tanulmány, cikk szerzője, konfe-
renciák, rendezvények előadója. 
Közösségi ember: a faluszépítés, a 
rendezvények szervezése, a hagyo-
mányőrzés, az épített örökség védel-
me, a szülőfalu írásos emlékeinek 

gyűjtése, közzététele, a családfakuta-
tás szívügye. 
Szerkesztője a Boldogházi Hírek cí-
mű helyi lapnak. 
A „Jászboldogháza Községért” kitün-
tetést 1996-ban, Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Közművelődési Díját 
2009-ben kapta meg. 
Papp Izabellának a nemzeti kultúra 
szolgálatában végzett munkássága 
megyeszerte ismert. Legfőbb erénye, 
hogy nem hivalkodva, hanem szeré-
nyen és szelíden teszi a dolgát, de azt 
következetesen és eltökélten, maga-
biztosan. Példamutató, önzetlen szol-
gálata méltóvá teszi személyét a 
Jászságért Díj elnyerésére. 
A Jászságért Díj 2017. június 24-én, 
az elszármazott és otthon élő jászok 
világtalálkozóján kerül átadásra Jász-
ladányon. 

Budapest, 2017. május 

HÍREK 

JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2017 
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„Halkszavú Nagyasszony” 
Jászságért Díj – 2017, a Díjat kapta Papp Izabella levél-
táros, helytörténész - Jászboldogháza 
Csillag született az ezerkilencszázas évek közepén, Jász-
boldogházán. Csillag, akit Papp Izabellának hívnak. Elő-
ször „csak” a család csillaga volt, aztán ahogy gyermek-
ből felnőtté vált, továbbra is csillagként ragyogott minden 
közösségben, ahol élete során megfordult. Olyan életpá-
lyát választott, ahol ki tudott teljesedni. A Jászság iránt 
való elkötelezettsége, a sok-sok kutatómunka, az emberek 
iránt való őszinte érdeklődése, a tenni akarása, mindehhez 
társuló tehetsége, a munkabírása, az elhivatottsága, a jász 
Öntudata az egekig szárnyalt. Rendkívüli műveltsége, 
megnyerő személyisége, lelkesedése, sok jó ötlete, szor-
galma, segítőkészsége, belső nyugalmat árasztó derűje és 
kreativitása mindenkit lenyűgöz és magával ragad. Sze-
mélyének egyfajta kisugárzása van. 
Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke, Jászla-
dányon a XXIII. Jász Világtalálkozón, a Jászságért Díj 
átadásán elmondta, a Jászságért Díj, egy Nobel díjjal ér 
fel, aki ezt megkapja, nagyon megérdemli. Dr. Dobos 
László magánemberként elmondta még, hogy Belluskát a 
szakmában, a Jászságban, a Levéltárban, ahonnan nyug-
díjba ment, csak úgy emlegetik, hogy a „halkszavú Nagy-
asszony”. 
Miért is mondják ezt? Belluska, kultúra iránti igénye, a 
kultúra szolgálatában tett munkássága mindenki előtt is-
mert. Legfőbb erénye, hogy nem hivalkodva, 
„magamutogatva”, hanem szerényen és szelíden teszi a 
dolgát, de azt következetesen és eltökélten, magabiztosan.   
Nagy dicsőség számunkra, hogy kicsiny falunk szülöttje 
kapja a legnagyobb jász elismerést, a Jászságért Díjat. 
Kitüntetve érezzük magunkat, azért is, hogy Belluska a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület tagja. Nagyon büszkék 
vagyunk Rá, és köszönjük mind az egyesületben, mind az 
életpályáján végzett eddigi munkáját, gratulálunk mun-
kásságához, elért eredményeihez, amivel nem csak Jász-
boldogházát gazdagította, jó hírnevét erősbítette, hanem a 
Jászságban is elismerést szerzett, és minden tekintetben 
kiérdemelte az elismerő cím odaítélését. 
Kedves Belluska! Szívből gratulálunk e jeles alkalomból, 
kívánjuk, hogy erőben, egészségben, még nagyon sokáig 
legyél „a Jászság Nobel-díjasa”. Méltán büszke lehet Sze-
mélyedre Boldogháza és az egész Jászság. 
 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. 
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. „ 

(Teréz Anya) 

Szeretettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében  
Szűcs Gergelyné 

KöszöntıKöszöntıKöszöntıKöszöntı    

Dr. Dobos László és  Papp Izabella  

Boldogháziak a világtalálkozón 

Kedves Belluska! 
A szülıföld iránti szereteted, a kultúra iránti elkötelezettséged mindannyiunk számára példaértékő. 

Büszkék vagyunk a sikereidre, és örömmel tölt el, hogy a Boldodgházi Hírek szerkesztésében együtt munkálkod-
hatunk. Ahogyan minden tevékenységedben, közös munkánk során is mindig érezhetı az igényességed, odaadásod, 

segítıkészséged.Kitüntetésedhez szívbıl gratulálunk, kívánjuk, hogy az alkotás öröme kísérje továbbra is a 
munkádat! 
Szeretettel:  

szerkesztőtársaid 
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése 
Krisztusban Kedves Testvérek! 
 
Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, 
Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a 
következő világkongresszus színhelyéül Budapestet 
jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Euchariszti-
kus Világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünnep-
lés hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt 
jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan 
előmozdította a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet 
és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik 
templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendül-
ten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”. 
A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészü-
leteit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoz-
tuk javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. 
Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatá-
sa után 2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a té-
mát és a jelszót, amely így hangzik: „Minden forrásom 
belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett 
idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eu-
charisztiára is. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan 
tanítja, hogy "a szentmiseáldozat az egész keresztény 
élet forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "A 
liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrás-
ból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a legna-
gyobb hatékonysággal az emberek megszentelése 
Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház 
m i n d e n  m á s  t e v é k e n y s é g é n e k  c é l -
ja" (SacrosanctumConcilium 10). Az Eucharisztia lelki 
életünk forrása, hiszen "benne van az Egyház egész 
kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bá-
rányunk és élő kenyerünk" (PresbyterorumOrdinis 5). 
Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthe-
tünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban 
és a szentségimádásban. 
A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása 
nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az 
életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak 
az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus 
rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, 
a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. 
Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művének 
jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, 
hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a 
feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant az 
emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felis-
merték őt a kenyértörésben és belső késztetést éreztek 
arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral 
való találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál 
pápa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június 
21-én) amikor a szentáldozásban részesülünk az Eu-
charisztia megtört és kiosztott kenyerében, mi, keresz-

tény emberek és közösségek nem maradhatunk közöm-
bösek azzal a hívással szemben, hogy ezt az ajándékot 
másokkal is megosszuk, és magunk is a világ életéért 
adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat 
ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit 
az egyház közössége a világ történelmében véghez vi-
het. 
1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a 
Szentségi Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány 
vívmányait szeretettel és felelősen alkalmazó bölcses-
ség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adomá-
nyát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hit 
fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberi-
ség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idők 
kihívásaival. 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Buda-
pest ad otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós 
és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházme-
gyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi moz-
galmakban, sőt határainkon túl egész régiónkban és 
szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelki-
pásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják 
a munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni szá-
mos plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcso-
lódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével 
a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben 
az Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésé-
nek és a szentségimádás végzésének megújulását. A 
szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, az 
imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést 
segíti. Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és 
az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy 
kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, 
magányossága miatt különleges segítségre, ez az egész 
hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen 
nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás és az 
együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi kö-
zösségeinket, hanem egymás megismerése és készsé-
ges segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig 
szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, 
amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katoliku-
sok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megis-
merésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi 
munkájába. 
Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében 
újabban nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy 
országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-es buda-
pesti Városmisszió keresztje, amely a magyar szentek 
ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt ország-
járásra indul, megérkezését az egyes városokban lelki-
pásztori programok fogják kísérni. De már addig is 
sokat tehetünk ezért a megújulásért. 
Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszent-
ség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imád-
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ságot a Kongresszus sikeréért! Mondjuk el minden va-
sárnapi szentmise végén, a záró könyörgés után, de az 
áldás előtt, ősztől pedig minden hittanóra végén is, a 
következő imádságot: 
 
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 
 

Mennyei Atyánk, 
minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust 
felismerjük és egyre jobban szeressük! 
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk, 
orvosunk és békességünk. 
 

Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 
Amen. 

 
Budapest, 2017. május 20-án 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége 
és 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Csergő Ervin  
plébános 

Idén 24 fiatal részesült a bérmálás szentségében  

Ebben az évben 9 gyermek járult elıször szentáldozáshoz  

Fotó: Babinyecz J. 
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Az Ezüstkornál történtekrőlAz Ezüstkornál történtekrőlAz Ezüstkornál történtekrőlAz Ezüstkornál történtekről........    
Egyesületünk meghívására ellátogattak községünkbe 
az "Életet az éveknek" megyei egyesület és a megye 
több városának és községének nyugdíjas egyesületi 
vezetői. Ez alkalommal kihelyezett vezetőségi ülés 
megtartására került sor. Nagy izgalommal vártuk ven-
dégeinket. A Jászságból többen kocsikkal, Szolnokról 
és környékéről többnyire délelőtt a kilenc órási vonat-
tal érkeztek. Vendégeink közül sokan még nem voltak 
Boldogházán, így már az ideérkezést is navigálni kel-
lett. Személyautókkal vártuk őket, néhányan sétálva, 
a többiek kocsival indultak el a kultúrházhoz. A hiva-
talos dolgok elintézésén túl sor került a község törté-
netének rövid ismertetésére és az egyesület bemutatá-
sára is. Ezt követően csoportosan átsétáltunk a helyi 
templomba, ahol Kisádám Péter ismertette templo-
munk történetét, majd ezután közösen megnéztük az 

egyháztörténeti múzeumot és a Községházán 
Meggyesné Bajor Magdolna festő kiállítását. Ekkorra 
már jól eltelt az idő, mire visszaértünk a nyugdíjas 
klubba, a szorgalmas klubtagok megterítettek, a sza-
kácsaink meg elkészítették a finom gulyást.  Az ebéd-
nél csatlakozott hozzánk Szűcs Lajos polgármester úr 
is, aki köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 
délután folyamán mindenkit szeretettel vár a község 
strandfürdője. A nagyon finom ebéd elfogyasztása 
után a nagy melegre való tekintettel vendégeink elbú-
csúztak, megköszönve a kedves vendéglátást. Mi úgy 
gondoljuk, hogy jól érezték magukat.   

  
Orczi Imréné  

egyesületi titk. 

(A levelet eredeti formájában közöljük.) 
szerk. 
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FÜLÖP SÁNDOR EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A TÁJHÁZBAN 
"A fa elkísér a bölcsőtől a koporsóig." 

 
Fülöp Sanyi bácsi szép fafaragásaival elmaradhatatlan szereplője volt a közösségi rendezvényeknek. Az idei Civil Napon a 
Tájházban ismét megcsodálhattuk ezernyi ötlettel készült szép munkáit. A látványos kiállítás méltó tisztelgés volt emléke 
előtt, aki alkotásiban és az emlékekben tovább él, mint a vendégkönyv megható bejegyzései is bizonyítják.  
Köszönet Orczi Imrénének, a kiállítás megálmodójának, köszönjük Sanyi bácsi gyerekeinek, Sándornak és húgának, Teodó-
rának a szép és gazdag kiállítás megvalósítását, ami nagyon sokaknak okozott örömet ezen a délutánon. 
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A jászboldogházi keselyűk azaz a CONDORS MC az 
idei évben május 12-14. között tartotta meg soron kö-
vetkező XIX. motoros találkozóját. A kedvezőtlennek 
ígérkező időjárás ellenére már kora délután szép szám-
mal gyülekeztek az emberek a már megszokott helyszí-
nen, a helyi strandfürdő területén. 
A találkozó koncertprogramját egy nemrég alakult 
tribute zenekar, a Lynky Stynky (Lynyrd Skynyrd 
Tribute Hungary) nyitotta. Annyira friss bandáról van 
szó, hogy ezen rendezvény volt első nyilvános fellépé-
sük. Szerintem elég szép jövő elé néz a zenekar. Őket 
követte a nyírségi rock/heavy metál banda, a Radar. 
Bár koncert közben sajnos eleredt az eső, de lendületes 
koncertjük még így is sok metálarcot vonzott a színpad 
elé. A találkozó nélkülözhetetlen fellépője, az Ossian 
koncertje következett. Sajnálatosan ezt a műsort is 
megzavarta egy zivatar, de a fanatikus rajongókat ez 
sem tántorította el, hogy élőben meghallgassák a régi 
klasszikus nóták mellett az együttes nemrég megjelent 
album dalait is. Utánuk a találkozón eddig még soha 
nem játszott zenekar, a Molics Zsolt vezetésével a Cool 
Head Klan koncertje követte, majd a talpalávalót szin-
tén a keselyűk színpadán elsőnek fellépő zenekar, az 
amerikai country zene hazai képviselői, a Redneck 
Roadkill húzta. Őket követte a szomszéd településről 
érkezett Scrapheap zenekar, majd végül a péntek estét-
éjszakát a siroki Mátrix együttes koncertje zárta. 
A szombati nap kora délután a vetélkedőkkel indult. 
Idén két játék kapott szerepet. Elsőnek a szkander ver-
seny következett, ahol férfiak és nők egyaránt megmu-
tatták erejüket, majd a négy fős csapatok kötélhúzás (a 
csapadékos időjárást spontán kihasználva sárban) ver-
senyszámban mérkőzhettek meg egymással. 
A megszokott motoros felvonuláson a megyei hivatalos 
szervek (a rend őrei) nagy erőkkel történő kivonulása 
miatt sajnálatosan sokkal kevesebben vettek rész. A 
felvonulásra visszatérve, kis pihenő után a sörivó ver-

seny következett. A Condors idei évben is leleményes 
volt ezen a téren. A versenyzőknek literes korsóból 
kellett meginniuk színültig töltött folyékony kenyerü-
ket, amit az első helyezettnek, Yeti-nek kb. 10 mp. alatt 
sikerült magába tölteni. Sőt emberünknek annyira ízlett 
a nedű, hogy a többi kiesett versenytárs italát is magáé-
nak érezve lehúzta. Ha ez nem sportszerűség, akkor 
mi?! :) 
A szombat koncertprogramját a Meteor együttes kon-
certje nyitotta, majd a felvidéki vérbeli motoros rock 'n 
Roll banda, a Rómeó Vérzik koncertje követte. Az este 
fő műsorszáma egy igazi különlegesség volt. A Pokol-
gép együttes két legendás énekese, Kalapács József és 
Rudán Joe egy színpadon Best of régi pokolgép Show-
jukkal örvendeztette meg a nagyérdeműt régi klasszi-
kus Pokolgép dalaikkal. De ha mindez nem lett volna 
elég, következett a magyar blues királya, Deák Bill 
Gyula és zenekara, a Deák Bill Blues Band. Bill kapi-
tányt a már szintén kihagyhatatlannak számító botrá-
nyos rockabilly banda, a Rockin Rock Cats koncertje 
követte. Az estét és a találkozót a fegyverneki illetősé-
gű Dogs zenekar hajnalig tartó koncertje zárta. 
A vasárnap hazaindulók részére a kapuban a Condors 
MC által biztosított alkoholszonda volt kihelyezve, 
melyet mindenki szíve szerint akár többször is használ-
hatott a biztonságos és büntetésmentes hazajutás érde-
kében. 
Bár az idei év időjárása és a kiérkező szervek szem-
pontjából nem a legkedvezőbb volt a találkozónak, de 
így is rengetegen eljöttek Szolnok megye kicsiny falu-
jába. 
Szerintem mind, aki a rendezvényen volt, mint pedig a 
rendezőségnek és a teljes személyzetnek: 
Respect! 
És ne feledjétek: 2018-ban XX. jubileumi CONDORS 
MC motoros találkozó! 

Szívós”Kisszutyi”Attila 

CONDORS MC XIX. motoros találkozója 

Fotó: Babinyecz J. 
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IX. Hagyományok Hétvégéje 
Ebben az esztendőben immár kilencedik alkalommal 
rendezte meg a Jászföld Hagyományőrző Egyesület a 
Hagyományok Hétvégéjét Jászboldogháza határában, a 
Bartal-tanyán. Most is volt itt kérem minden, amit idáig 
megszoktunk. Népdal, néptánc, népzene, fogathajtó ver-
seny, kirakodó vásár, finom ételek és italok, hajnalig 
tartó vigadalom.  

Rendezvényünk fővédnökei voltak. 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős  
államtitkár, 
Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, 
rendkívüli nagykövet 

De tiszteletüket tették nálunk dr. Bene Ildikó és Pócs 
János országgyűlési képviselők is.  
 

Az esti program sztárvendégei pedig: 
a Stár Acadamy döntősei, Bikini együttes, Sipos F. Ta-
más, és a Retró Zóna együttes volt. 
A fogathajtó versenyen ismét rekord mennyiségű fogat 
vett részt. Köszöntő beszédében a miniszter úr gratulált 
is ehhez az eredményhez a szervezőknek. 
Sokszor és sok helyen leírtuk már, milyen hosszúak is 
ennek a rendezvénynek az előkészítő munkálatai, de 
még mi magunk is meglepődve tapasztaltuk, hogy mi-
lyen olajozottan dolgoztunk ebben az évben, annak elle-
nére, hogy az élet mindig sodor elénk megoldandó fel-
adatot. A szervezettség, összeszokottság és az egymás 
munkájában való bizalom meghozta gyümölcsöző ered-
ményét 2017. május 27-én. 
Sokszor írtunk már azokról is, akik anyagilag támogat-
ják a Hagyományok Hétvégéjét. Azokról is szóltunk 
már sokszor, akik munkát, időt nem sajnálva segítenek 
bennünket, amit nem lehet elégszer megköszönni. De 
engedjék meg nekünk, hogy idén hadd szóljunk azokról, 
akik kilátogattak erre a rendezvényre, a családok soka-
ságáról. Igen, kedves olvasók, önök azok. Ha önök nem 
látogatnának ki a Bartal-tanyára, nem vennének részt a 
rendezvényen, nem szórakoznának kellemesen, nálunk, 
velünk... Tehát önöké a legnagyobb köszönet. Nagyon 
reméljük, hogy még sokszor találkozunk május utolsó 
hétvégéjén, a Bartal-tanyán. Várja önöket jövőre is a 
Jászföld Hagyományőrző Egyesület egy jubileumi ün-
nepre. 
 
(A fényképek megtekinthetők az egyesület Facebook oldalán 
ill. jaszboldoghaza.hu.) 

Fotók: Babinyecz J. 
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Vedrıdy Lászlóné 
(Nagy Márta) 

HÍREK 

Emlékezés... 

A szülőfalumban eltöltött általános iskolai évek meg-
határozták az életpályám alakulását. Kisdiákként a ked-
ves, barátságos tanító néniket hamar megszerettem, és 
közülük az egyik, dr. Laczkó Ottóné Magdi néni igazi 
példaképemmé vált. Szerepjátékaim során sokszor le-
utánoztam őt a tanításban. Naplóm is volt, és imádtam 
a képzeletbeli gyerekeket tanítani, nevelni, osztályzato-
kat adni. Ekkor döntöttem el végleg, hogy én csakis 
tanító néni akarok lenni. A játékból valóság lett. 
1973-ban a sikeres felvételi vizsga után a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolára kerültem. Elvégzése után 
1976-ban Jászboldogházán kezdtem meg nagyon fiata-
lon a pedagógiai pályafutásomat. Mindössze három 
évet töltöttem az iskolában. 3., 4., majd 1. osztályoso-
kat tanítottam. Akkoriban kötelező feladatunk volt 
minden család meglátogatása. Szívesen emlékszem a 
kedves fogadtatásokra és a szívélyes megvendégelések-
re. Kellemes emlékek fűznek a jászberényi osztályki-
rándulásokhoz és a jászboldogházi strandon eltöltött 

napokhoz a gyerekekkel. Örülök, hogy a volt tanítvá-
nyaim közül is többen választották ezt a hivatást. 
Mindezek mellett szeretettel gondolok a tantestület idő-
sebb és fiatal tagjaira is, akikkel egy emlékezetes estét 
töltöttünk el Menyhártéknál. Jó visszagondolni 
Zrupkóné Gabikához, Gálikné Edithez, Konkolyné 
Babuhoz kötődő barátságunkra, amelyek rövid ideig 
tartottak, mivel 1979-ben férjhez mentem, és Szolnokra 
kerültem. 
Ezt követően az anyaság vált számomra a legfontosab-
bá. Megszülettek lányaim, még ez évben Vivien, 1983-
ban Adrienn. 
A sors négy iskola felé vitte az utamat. A tanítás örö-
me, a gyerekek iránti szeretet folyamatosan erőt, lelke-
sedést adott minden új kezdetekor, és a napi munkám-
ban. Az első munkahelyemen szerződéses napközis 
nevelőként kezdtem. A következő két évet már egy új 
iskolában kinevezéses tanítóként folytattam, ahonnan a 
magas tanulólétszám miatt utaztatnunk kellett a gyere-

Kónya Lajos: Fáklyaként 
 
Nemcsak olvasni - oly szűkös a szó, 
nem írni csak - az írás elmosódik -, 
tanítani a lét maradandó 
örömeit, a dolog dáridóit, 
a töltekező szellem bő vigalmát, 
a lélek beleélő örömét, 
megőrizni a gyermeki szabadság 
önfeledtségét, az idő sötét 
borúiban bátran bontakozó kedv 
csörgő fegyvereit, ki nem fogyó 
kíváncsisággal merülni a fölvert 
vizek alá - ilyen útravaló 
volt tarsolyomban, míg elébük álltam. 
 
Látom ma is szemükben azt a fényt. 
 
S nem tudom, bennük - elúsztak az árban - 
felvillanok-e olykor - fáklyaként! 
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Az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesülete  
és a Faluvédő és Szépítő Egyesület 

ebben az évben is megrendezi a már hagyományos  
augusztus 20-i ünnepséget. 

Szeretettel várjuk a boldogháziakat,  
elszármazottakat és minden kedves vendéget 

 

2017. augusztus 20-án 15.30 órára  
a jászboldogházi Tájházba 

államalapításunk és az új kenyér ünnepére. 

Kenyérszentelés, színes kulturális program, a Tájház új kerítésének fel-
avatása, kiállítás, kézműves vásár, a helyi kemencében sült lángos és 

meglepetés várja mindazokat, akik ezen a délutánon kilátogatnak  
a Tájházba. 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket.  
Ünnepeljünk együtt! 

Meghívó 

keket egy kihelyezett tagozatra. Szerettem volna ma-
gamnak egy hosszútávú munkahelyet, majd így jutot-
tam a harmadik iskolába, ahol 14 évig dolgoztam. Sze-
rettem itt lenni, de egy váratlan lehetőségem adódott, 
hogy Szolnok egyik hírneves, nagy múltra visszatekin-
tő iskolájában taníthassak. Az utolsó 20 év tanítói mun-
kámat a Belvárosi Iskolában (ma Szegő Gábor Általá-
nos Iskola) végeztem, 40 éves munkaviszonnyal 2016-
ban innen jöttem el nyugdíjba. A férjem szintén ez év-
ben lett nyugdíjas. 
A lányaim közben felnőttek, Vivien Kecskeméten, Ad-
rienn Angliában lakik a családjával. Vivi a Kecskeméti 

Törvényszéken, Adri a Towcesteri Lóversenypálya és 
Konferenciaközpontban dolgozik.   
Három unokánk van. Mátéka már nagyfiú, a 7. osztályt 
fejezte be ebben a tanévben. Benike 6 és fél, Olika 4 és 
fél éves. Imádnak Magyarországon lenni. Megnyugvás-
sal tölt el, hogy jól beszélik a magyar nyelvet is. Min-
dig várjuk és nagyon szeretjük mindhármukat. 
A sok-sok év emlékei, feledhetetlen élményei, a féltve 
őrzött osztályképek a múltat őrzik a szívemben. 

 
 Vedrődy Lászlóné 
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Színházlátogatás 
 

2017. április 25-én nagycsoportosainkkal a Szolnoki 
Szigligeti Színházban a Süsü, a sárkány című zenés 
mesejátékot néztük meg. A 9 órási vonattal mentünk be 
Szolnokra, az előadás pedig délelőtt 11 órakor kezdő-
dött. Így volt még időnk sétálni a Tisza-parton és ját-
szani a játszótéren. A színház épületébe beérve min-
denkit magával ragadott a helyiség nagysága, szépsége 
és felszereltsége. 
A csodálatos háttér és fénytechnikával megfűszerezett 
darab nagy élményt szerzett gyermekeinknek, és ne-
künk felnőtteknek is. 
Megismerkedtek a színház légkörével, varázslatával, 
azokkal a szokásokkal, magatartásformákkal, amelyek-
re ezek az előadások készítik fel őket. A színház a ma-
ga világával irodalmi élményt nyújtott. Az előadásban 
élő szereplők, óriásbábok és kisbábok játszottak. Ami 
változatlan, az a mese bája, máig érvényes üzenete: 
fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen. 
Ezt a fontos üzenetet már gyerekkorban érdemes elkez-
deni megértetni. A díszlet, a zene, valamint a színészek 

nagyszerű játékának köszönhetően a két óra gyorsan 
eltelt. 
Nagyon élvezték az előadást, ujjongva tapsoltak meg 
egy-egy kiemelkedő színészi alakítást. Hazafelé jövet 
még sokáig beszéltünk a látottakról, jó volt hallani a 
gyerekek megjegyzéseit: „Olyan jó volt ez a kirándu-
lás!” „Szupercsúcs!” „Annyira izgalmas volt ez a nap!” 
Reméljük, máskor is lehet ilyen remek előadásban ré-
szünk. 

Rácz Béláné 
óvodapedagógus 

Május 10-én az iskolába készülő nagycsoportos ovi-
sokkal és a leendő első osztályos tanító nénivel elláto-
gattunk az első osztályba. Már hagyománnyá vált, hogy 
minden évben az óvodások megfigyelhetik, hogy ho-
gyan is telik el egy óra az elsősöknél. Megláthatják, hol 
tartanak már egykori óvodás társaik. Judit tanító néni a 
gyerekeivel nagyon nagy szeretettel fogadott bennün-
ket. Az iskolások rögtön kézen fogták a megszeppent 
óvodásokat, és így vezették őket az iskolapadokhoz. Az 
első néhány percben megismerkedtek egymással, az 
osztályteremmel és a tanító nénivel. A gyerekek ámu-
lattal figyelték a falon függő számokat és betűket ábrá-
zoló színes képeket, táblákat. Judit tanító néni igyeke-
zett minél játékosabb formában bevonni az óvodás gye-
rekeket egy-egy feladat megoldásába. Ez sikerült is, 
hiszen nagy kedvvel kapcsolódtak be a számolásba, 
boldogan csillogtatták meg tudásukat. 

A legnagyobb érdekesség mégis az volt számukra, ami-
kor a digitális táblánál oldottak meg feladatot állatos 
képekkel. Lehetőségük volt kimenni az interaktív táblá-
hoz, és helyükre húzni a képeket. A sok játékos és ko-
moly feladat után persze mindenki megkapta jutalmát. 
Vidám órát töltöttünk el együtt, szinte észre se vettük 

az óra befejezését jelző csengőszót.  Búcsúzóul szép 
ajándékot kaptunk és adtunk egymásnak. Végül az is-
kola udvarán még együtt játszottak a szünet végéig. Kis 
óvodásaink boldogan tértek vissza az óvodába, tudva, 
hogy nemsokára ők is ilyen iskolapadban ülhetnek, és 
tehetik próbára tudásukat. 
Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen egész órán figyel-
tek, nagyon érdeklődőek és aktívak voltak. Bízom ben-
ne, hogy nagyon derék iskolás válik mindegyikőjükből. 

 
Rácz Béláné  

óvodapedagógus 

Iskolalátogatás 
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� Május utolsó hetei is gyorsan elrepültek az ovi-
ban, ami nem is csoda, hiszen telis-tele voltunk jobbnál 
jobb programokkal. Gyerkőceink ki sem pihenték a 
veresegyházi kirándulást, máris folytatódtak sűrű nap-
jaik. A ballagó nagycsoportosok próbálták a ballagási 
műsort, a kicsik segítettek, játszottak, és gondozták a 
most alakuló, de egyre szépülő kertecskét, ami az óvó 
nénik és dadus nénik elgondolása, szülők segítő mun-
kája során jött létre. 
 
� Május 25-én immár harmadik alkalommal láto-

gatott el az oviba a Kéz a Mancsért Civil Állatvédő 
Szervezet. Idén is nagyon vártuk őket. Ismét hoztak 
kutyusokat a gyerekek nagy örömére. Lehetett sétáltat-
ni, fogócskázni, játszani a kutyusokkal. Előadást tartot-
tak a felelős állattartásról, az élőlények tiszteletéről, 
szeretetéről. Az előadást először a Maci, majd a Vuk 
csoport hallgatta nagy érdeklődéssel. Búcsúzóul kis 
kártyát és Mancsos lufit kaptak a gyerekek az állatvé-
dők lelkes csapatától. 
Ezúton szeretném tolmácsolni a "mancsos"lányok kö-
szönetét a felajánlott adományok miatt. Jó pár doboz 
konzervet, több tíz kiló száraz tápot gyűjtöttünk össze, 
ami nagy segítség az egyesület árváinak ellátásában. 
Reméljük, jövőre is találkozunk Veletek, lassan már 
hagyományt teremtve a tavaszi mancsos napnak, ahogy 
az ovisok hívják. 
� Hiába a kutyusok, vetítés, játék az udvaron a 

ragyogó időben, a gyerekek legjobban a gyermeknapot 
várták, amelyet május 26-án rendeztük meg. Szép, me-
leg napsütéses napunk volt. Ez évben is rengeteg elfog-
laltság várta a lurkókat. Az óvó nénik nagyon színes 
programokkal készültek a gyerekeknek. A szülők már 
korán reggel díszítettek, lufit fújtak, építettek. Volt lég-
vár, nem is egy, hanem kettő. Lehetett választani, ki 
miben szeretne ugrálni, egy szülinapi tortában vagy 
egy erdei gombában. Sőt trambulinozni is lehetett. Az 
sem unatkozott, aki nem akart ugrálni. Rendőrautó, 
kézműveskedés, ragasztás, vágás, festés, színezés, 
gyurmázás, sportvetélkedő is várta a gyerekeket. Arc-
festés, csillám tetoválás, csajoknak körömlakkozás 
egész délelőtt elérhető volt. A szülők jóvoltából renge-
teg finomság került a nagylevelű fa alá. Sokféle süte-
mény, édes és sós, sokféle gyümölcs, piros és zöld, 
pattogatott kukorica, és ne feledkezzünk meg a kony-
hás nénik által főzött friss citromos teáról sem. Kö-
szönjük Nekik! 
A nagyon finom ebéd és a bicikliverseny után jégkré-
met és üdítőt kaptak a gyerekek. Délután megérkezett a 

tűzoltóautó is, ami pillanatok alatt megtelt kis tűzoltó 
manókkal nagy sisakban. Ezután pedig késő délutánig 
folytatódott ez a szép családi nap. 
Köszönetet szeretnénk mondani a körzeti megbízot-
tunknak, Kerekes Dánielnek és kollégájának, Gergely 
Gábornak, Velkeiné Rácz Andreának a rendőrautó be-
mutatásában, kipróbálásában nyújtott segítségükért. 
Köszönet Velkei Istvánnak és kollégáinak a tűzoltóautó 
használatba vételéért. Kobeláné Icusnak a gyönyörű és 
csillogó körömlakkokért, Hamar Áginak a bájos arcfes-
tésekért, Gere Lajosnak a csillogó tetkókért. 
Legnagyobb köszönet a szülőknek, Anyukák, Apukák 
és Nagymamák részére, az udvar díszítése, a trambulin 
építése (amit Mihályi Péter ajánlott fel erre a napra, 
nagy sikere volt, köszönjük Péter!), a sok finomság 
felajánlása miatt! 

És nem utolsósorban, de hatalmas köszönet Erika óvó 
néninek, Marika óvó néninek, Andi óvó néninek, Iza-
bella óvó néninek, Zsuzsa dadus néninek, Zsófi dadus 
néninek és Irma néninek mindenért, amit ezen a napon 
(és egész évben) tettek a gyermekeinkért. Nagyon szép, 
tartalmas napot töltöttünk együtt, jövőre is ilyet kívá-
nunk Nektek! 
 
� Következő héten már a ballagási előkészületek 

folytak. Nagycsoportosaink próbáltak, játszottak fel-
váltva, de azért hétfőn még kicsit lazíthattak, hiszen 
egészségnapot tartottak az oviban. Megismerkedtek a 
gyógy- és fűszernövényekkel, megkóstolták a menta és 
citromfű teát. A védőnénink, Szemák Imola játékos 
keretek között az egészséges ételekről, életmódról, 
egészséges táplálkozás alapjairól beszélt, és szemlélte-
tő képeket, kirakókat mutatott a gyerekeknek.  

Óvodai hírek, avagy utolsó két hét az oviban 
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Elkészült óvodánk előkertje. A kiöregedett, megcsú-
nyult tuják helyébe újakat ültettünk. Kialakításra került 
mindkét csoportnak egy-egy veteményes, gyógy- és 
fűszernövény ágyás, valamint sétáló-kavics járdák a 
tuják és veteményágyások között. Gyermekeink már 
birtokba vették a kis kertet, örömmel ültettek, locsol-
tak, „szüreteltek”. A kavicságyás nemrég készült el, a 
nyáron mezítlábas tornához igénybe vesszük, ami jóté-
kony hatású. Felpezsdíti a vérkeringést, és az energia-
áramlást is helyre billentheti. 
Nagyon szépen köszönjük a kert elkészítésében részt 
vett szülőknek, hogy a munka utáni szabadidejüket ál-
dozták fel a cél érdekében. 

Kertszépítés óvodánkban 

A délelőtt másik felében pedig a mentőállomásunk ve-
zetője, Kis Tamás és gyakornok mentőtiszt kollégája, 
Eszter tartott elsősegélynyújtásból és újraélesztésből 
bemutató órát. Gyermekeink nagy érdeklődéssel figyel-
ték a két mentőst az előadás közben. Egyesek nagyon 
ügyesen az újraélesztést is kipróbálták az ambubabán.  
Az óra végére megtanulták a mentők telefonszámát teli 
torokból, egységesen: eeeegy-nullllaa-néééégy azaz 
száááááznéégy!  
Este a felnőttek számára megismétlődött a bemutató, és 
nagyon fontos ismereteket szereztek az elsősegélynyúj-
tásról, életmentésről az érdeklődők.  
Köszönjük Nektek, Tamás és Eszter! 
� Csütörtökön eljött a házi ballagás napja. Nagyon 
megható volt, ahogy a ballagó ovisaink elköszöntek kis 
műsorukkal az óvó néniktől, dadus néniktől, konyhás 
néniktől, ovis társaiktól és az ovitól. Megkapták balla-
gó tarisznyájukat, amit büszkén viseltek, hiszen ez az 
első.  
A szülői szervezet nevében is kaptak kis ajándékot, de 
szerintem a tarisznyának, pogácsának és a benne lévő 5 
pénznek (ahogy ők fogalmaztak) jobban örültek. A két 
csoport sok finomsággal ünnepelte meg a házi balla-
gást, amit szintén az anyukák szállítmányoztak részük-
re, köszönjük szépen! És köszönjük Krasnyánszki Imre 
bácsinak a ballagási lovaskocsikázást kicsiny falunk 
szép utcáin! 
� Elérkezett a péntek, június 2-a, a ballagás napja. 
A Macis óvó nénik a szülők segítségével már csütörtö-
kön elkezdték díszíteni az óvodát és az ebédlőt, amit 
pénteken délelőtt is folytattak. A végeredmény fantasz-
tikus lett! Mint ballagó anyuka, szeretném mindannyi-

unk nevében megköszönni, hogy virágot, időt, energiát 
nem sajnálva ilyen ünnepélyesen feldíszítettétek szá-
munkra az ovit, ebédlőt. 
A ballagó nagycsoportosok szép kerek műsorral ké-
szültek. Volt benne vers, mese a vajas pánkóról, mese 
az élet sójáról és borsáról, ami paprika. Rövid kis dia-
lógusok, ballagási énekek, és ami mindenkinek nagyon 
tetszett, az a Vukos tánc. Nagyon aranyosak és ügyesek 
voltak. Bátran, élvezettel szerepeltek. Marika óvó néni, 
Izabella óvó néni, Zsófi néni, nagyon büszkék lehettek 
rájuk, ahogy mi is azok vagyunk! Köszönjük Nektek a 
felkészítést! 
Meghitt és családias ballagási ünnepség volt. 
Meghívott vendégeinknek köszönjük, hogy elfogadták 
meghívásunkat, és megtiszteltek bennünket jelenlétük-
kel!  
 
Utóiratként, mint elköszönő OSZSZ elnök, szeretnék 
minden Anyukának, Apukának, Óvó néninek, Dadus 
néninek a konyhán dolgozó lányoknak köszönetet 
mondani az elmúlt években nyújtott munkátokért! A 
sok segítségért, a finom ételekért, italokért, hogy bár-
mikor gondunk-bajunk volt, első szóra jöttetek, csinál-
tátok.  
Szeretnék Nektek és családotoknak minden jót kívánni, 
erőt, egészséget! 
Köszönöm, hogy ennek az összetartó kis csapatnak a 
tagja lehettem! 
Hiányozni fogtok, de hamarosan találkozunk az iskolá-
ban! 

Tisztelettel és szeretettel:    Czapkó Anikó  
(nagy ölelés mindenkinek) 
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A Jászboldogházai Mesevár Óvoda házi ballagási ün-
nepségét június 1-én 9-kor tartottuk. A vendégek kö-
szöntése után a ballagó gyerekek műsorával kezdődött, 
akik az iskolába készülők komolyságával, verses össze-
állítással, ballagó batyukkal a vállukon köszöntek el az 
óvodától, társaiktól, az óvoda és a konyha dolgozóitól. 
 A Maci csoportos gyerekek köszöntő verssel, ajándék-

kal kedveskedtek nekik. Az ünnepséget az óvodai zsúr 
zárta, de nem maradt el a várva várt lovaskocsikázás 
sem.  A gyerekeket finom süteménnyel, üdítővel, aján-
dékokkal vendégelte meg a szülői munkaközösség, az 
óvodai és konyhai dolgozók. 
Június 2-án hangulatos díszlet, halk zene várta a balla-

gásra érkezőket. A vendégek köszöntése után, a Vuk 
csoport nagycsoportosai a Vajas pánkó című mese dra-
matizálásával, ballagói dalos, énekes körjátékokkal, 
verses összeállítással szereztek örömet szüleiknek, 
nagyszüleiknek, rokonaiknak. Ezt követően ballagó 
tarisznyával a vállukon, dalokkal, versekkel búcsúztak 
az óvodától, az óvodai élettől. 
Az iskolába készülők büszkeségével, s örömmel, bol-
dogan ölelték meg szüleiket, rokonaikat, miközben vi-
rágok és ajándékok sokasága varázsolt ballagási hangu-
latot köréjük. 
Elballagott ismét nyolc óvodásunk, akik a 3-4 év alatt 
hozzánk nőttek, akik, bármily hihetetlen is, magukkal 
visznek a szívünkből egy-egy darabot. Mi még több év 
távlatából is emlékezni fogunk rájuk. Felidézünk egy-
egy emléket, s reméljük, ők sem felejtenek el minket, s 
jó “útravalót” víve a tarisznyájukban, boldog, sikeres 
iskolások lesznek. Felnőttként is szívesen, örömmel 
gondolnak vissza gyermekkorukra. 
A nagycsoportos szülők részesei voltak az óvoda életé-
nek. Aktívan tevékenykedtek, segítve munkánkat. Kö-
szönjük szépen az Óvodai Szülői Szervezet vezetőinek 
lelkes szervező munkáját, és minden kedves szülő tevé-
kenységét. 

 Cseke Izabella 
óvodapedagógus 

Ballag már az óvodás… 

Segítőink: Tóth Béla és párja Marcsi, Viller József Ro-
land, György Csaba és párja Zsuzsika, Kolonics Sán-
dor, Baranyi Attila, Gere Lajos, Durucz Tibor, Kövér 
Attila, Bozsik Zoltán, Fodor Zoltán, Sós Ferenc. A zsa-
lukövet, téglát, kavicsot és a szállítmányozást köszön-
jük szépen Koós Zoltánéknak, Kocza Tiboréknak, 
Szász Attiláéknak és a Községi Önkormányzatnak. 
Óvodánk dolgozói nevében köszönöm szépen az Óvo-
dai Szülői Szervezet Vezetőségének az egész évben 
végzett aktív, lelkes szervező munkáját és minden ked-
ves szülő tevékenységét, felajánlását.  
 

A nyárra nagyon jó pihenést, kikapcsolódást kívánok a 
családoknak és az olvasóknak! 

Sósné Baráth Erika 
intézményvezető 

A takarítási szünet időpontja: 2017. 07. 31-től  08. 25-ig. Nyitás: 2017. 08. 28. hétfő. 
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A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, április 
12-én rendezték meg Jánoshidán a Jászsági Helyesíró 
Versenyt. Osztályfőnökünktől, Magdi tanító nénitől 
nagyon sok feladatlapot kaptunk, aminek a két legered-
ményesebb megoldója, Nagy Laci és én indulhattunk a 
megmérettetésen. 

Ez volt az első helyesíró versenyem, ezért nagyon 
izgultam, hogy milyen lesz. A 3. és 4. osztályosok kö-
zösen írtak feladatlapot, ezért velük kerültünk egy tan-
terembe. Az első feladat a tollbamondás volt, utána 
kaptuk a feladatsort. Ezeket sokkal könnyebbnek érez-
tem, mint amiket otthon gyakoroltunk. Miután elké-
szültünk, elmentünk ebédelni, és izgatottan vártuk a 
végeredményt. Miután kijavították a feladatokat, kifüg-
gesztették az eredményeket, amiken mindenki megke-
reshette magát. Sokáig nem találtam a nevemet. Na-
gyon megörültem, amikor tanító nénitől meghallottam, 
hogy 3. lettem. Laci is szép eredményt ért el, ő az 5. 
helyen végzett. Ezután kezdődött az eredményhirdetés. 
A helyezettek oklevelet és ajándékokat vehettek át, 
majd boldogan indultunk haza. 

Szűcs Laura 4. o. 

Tápiógyörgyei Kistérségi Szövegértési Verseny 
Március 27-én Tápiógyörgyén  szövegértési verse-

nyen vettünk részt. Iskolánkból két 4 fős csapat indult. 
Egy csapatban két harmadikos és két negyedikes tanuló 
vett részt. Ebben az évben Szabó Magda gyermekiro-
dalmi művei volt a téma. A versenyre hetekkel koráb-
ban megkezdtük a felkészülést: Megismerkedtünk Sza-
bó Magda életrajzával, elolvastuk több művét, a Tün-
dér Lalát mesejáték formájában is megnéztük. Több 
feladatlapot oldottunk meg Magdi és Zsuzsa tanár néni 
segítségével. A verseny egy hosszabb szövegértő fel-
adatlapból és 9 villámfeladatból állt. Amíg a zsűri javí-
totta a megoldásokat, addig mi kézműves foglalkozá-
son vehettünk részt. Jutalomként pizzát ettünk. Végül 
következett az eredményhirdetés. A tanár nénik nagyon 
szurkoltak, velünk együtt izgultak. Az egyik csapatunk 
a 3., a másik a 8. helyen végzett. Ajándékként könyvet 
kaptunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és sokat tanul-
tunk a felkészülés során. 

 
Kátai Gréta és Nagy László   

4. osztályos tanulók 

2017. április 24-28. között Szlovákiában jártunk a Ha-
tártalanul pályázat keretében. 
Csodálatos 5 napot tölthettünk el a Felvidéken. Renge-
teg program várt minket, melyben megismerhettük ha-
zánk régi területeit is. Az első két nap Csingón volt a 
szállásunk, ahol tisztán láttuk a Tátra havas csúcsait. 
Látogatást tettünk a Betléri kastélyhoz, megnéztük a 
Bebek ágyút, túráztunk a Hernád völgyében. Késmár-
kon megcsodáltuk a fatemplomot és az Evangélikus 
Templomot, ahol megkoszorúztuk Thököly Imre sírját. 
Tutajoztunk a Dunajecen, felderítettük az Ólublói vá-
rat, látogatást tettünk a Skanzenbe, ami többek között 
egy régi iskolát is elénk tárt. 
Esténként csocsó és biliárd bajnoksággal zártuk a na-
punkat, melyet tanáraink szerveztek. 
Szerda reggel Igló városába utaztunk, megkerestük a 

város nevezetességeit, majd megkongattuk a kívánság-
harangot is. Ótátrafüredről egy siklóvasúttal utaztunk a 
Tátrába, láthattuk a Csorba tavat, amit még vastag hó 
borított. 
Másnap a Szepesi várba kirándultunk, majd a hosszú 
nap végén az igazgató bácsi szervezésével egy barátsá-
gos focimeccs keretében megmérkőztünk a helyi gye-
rekekkel. 
Utolsó napon megnéztük Lőcse és Kassa nevezetessé-
geit, megkoszorúztuk Rákóczi sírját. 
Ez a kirándulás remek lehetőséget adott arra, hogy fel-
fedezzük a régi Magyarország kincseit. Nagyon jól 
éreztük magunkat, mindenkinek köszönjük ezt a szép 
kirándulást. 

Kátai Szabolcs 
Pesti János 

Muhari Kristóf 
Balogh György 

7. osztályos tanulók 

Határtalanul kirándulás 

Tutajozás Dunajecen 

Helyesíró versenyen jártunk 

Csoportkép a Betléri kastélynál 
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Felvételi 8. osztály 
Izgalommal vártuk a napot, amikor 
megbizonyosodhattunk arról, hogy 
felvettek-e abba a középiskolába, 
ahova menni szeretnénk. Nagy volt az 
öröm, mikor mindenki megtudta, 
hogy oda került felvételre, ahova vá-
gyott. 6 fő gimnáziumba, 6 fő szak-
gimnáziumba és 4 fő szakiskolába 
nyert felvételt. Bízunk abban, hogy 
megtaláljuk helyünket az adott iskolá-
ban, és sikeres szakácsok, pincérek, 
számítógép szerelők, mérnökök, vil-
lanyszerelők, stb. lesznek belőlünk. 

Az iskolában arra figyel-
tem fel, hogy a gyerekek 
pörgetik ezt a "valamit". 
Először az én figyelmem 
sem ragadta meg, majd 
amikor egyre több gyerek 
játszott vele, elkezdett 
érdekelni a dolog. Úgy 
gondoltam, hogy jó lehet, 
ha szakembertől, esetleg 
profiktól látnak diákjaink 
egy-két trükköt. Így lett év végére 
siker a peonza. 
De mi is az a peonza? 
A Peonza egy új, rendkívül addik-
tív szórakozást biztosító fejlesztő 
játék gyereknek, fiataloknak és já-
tékos lelkületű felnőtteknek. A 
Peonza kiszabadítja az ifjúságot a 
négy fal közül egy olyan szórako-
zási lehetőséget kínálva, mely nem-

csak élvezetes, de külön-
böző készségeket is fej-
leszt. 
MIÉRT A PEONZA? 
A Peonza játék közben 
f ej l es zt i  a  gyer e-
kek  finommotoros moz-
gását, kézügyességét, mi-
közben fejlődik a gyere-
kek koncentrációja, kitar-
tása. A Peonzával megta-

pasztalják, hogy gyakorlással egyre 
jobbak, ügyesebbek lehetnek, visz-
szatalálnak a szabad játék és az 
egymással való együttlét örömei-
hez. 

Ennek tudatában profikat hívtunk 
le, akik versenyt is szerveztek és 
bemutatót tartottak. 

Szendrei Péter 

 Salvador de la Rosa mexikói származású világbajnok bemutatója 

Peonza 

GyereknapGyereknapGyereknapGyereknap    
Idén június 2-ra esett a gyereknap. 
Rengeteg program közül választ-
hattak a gyerekek. 
Volt strandfoci bajnokság, élő cso-
csó, légvár, trambulin. 
Arcfestésről, körömfestésről, hen-
náról is gondoskodtunk, aki akarta, 
kifestethette kezét, karját, arcát. 
Voltak népi fajátékok is a hagyo-
mányok nevében. 
A mentősök, a védőnőnk és a helyi 
önkéntes tűzoltó egyesület is jelen 
volt, egyéni programjaikkal színe-
sítették a napot. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni mindenkinek, 
aki segített, hogy gyereknapunk a 
legváltozatosabban teljen el. 
De beszéljenek inkább a képek. 

Nagy sikert aratott az élı csocsó, ki lehetett próbálni az újraélesztés technikáját, és alkalmi tőzoltók is lehettek a gyerekek. 

ISKOLAI HÍREK 
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Versenyeredményeink: 
Alsó tagozat:   
� Sok tanulónk vett részt 2.-4. osztályig a TEKI-

TOTÓ országos komplex  levelező versenyen, ahol 
eredményesen szerepeltek. 

� Tudásbajnokság – országos levelező verseny Filkus 
Réka 3.o. környezetismeretből a szolnoki döntőbe 
jutott. 

� Hétköznapi hősök – országos levelező verseny 
Filkus Réka 3. o. 11. helyezés 

� Szabó Magda – országos olvasó verseny Filkus Ré-
ka 3. o. 6. helyezés 

� Sziporka Országos Matematika Versenyen a 3 elő-
döntő alapján Káplár Botond 2. o. 14. helyezés 

� Zűrös Verseny – 12 fordulós szövegértési verse-
nyen a 3. és 4. osztályos csapatok eredményesen 
szerepeltek. 

� Megyei Képzőművészeti Versenyen Szűcs Laura  
4. o. 6. helyezést ért el rajzával. 

� Udo Moderntánc Kupasorozaton alsós lányaink 1. 
és 2. helyezést hozták  el. 

� Dance Fitness SE magyar bajnokságon Birgés Anna 
Dorka 3. o. 2. helyezést ért el. 

� Kyokusin karate Kumite korcsoportos diákolimpia 
országos elődöntőjében Tóth Éva 4. o. 2. helyezés, 
országos döntőben 3. helyezést kapott. 

Felső tagozat:  
� Jászalsószentgyörgy Kézilabda Kupa IV. korcsoport 

leány 1. helyezés 
� Megyei szavalóversenyen Mihályi Teréz 6.o. 2. he-

lyezést ért el. 

� Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójá-
ban Mihályi Teréz 6. o. 17. hely (249 versenyző-
ből), Muhari Kristóf  7. o. 112. hely, Kátai Szabolcs 
7. o. 48. hely (214 versenyzőből) 

� Sziporka Országos Matematika Verseny döntőjében 
Nagy Nóra 7.o. 6. hely, Mihályi Mária 7. o. 7.hely, 
Urbán Írisz 7. o. 8. hely 

� Megyei Képzőművészeti Versenyen Urbán Írisz  
7. o. 6. helyezést ért el, Kis Boglárka 5. o. különdí-
jat kapott. 

� „Zöld világom” c. Környezetvédelmi rajzos vetél-
kedő megyei fordulójában Mihályi Teréz, Matók 
Zsófia, Barócsi Gábor 6. osztályos tanulók 3. helye-
zést értek el. 

� Járási Angol Szépkiejtési versenyen Kukléta Réka 
8. o. 1. hely, Terék Dominik 6. o. 3. hely 

� Természetismeretből a „Madarak és fák napja” ver-
senyen a megyei fordulóban a „Jászsági jómadarak” 
7. osztályos csapat 1. helyezést ért el, így tovább 
jutottak az országos döntőbe, ahol a 9. helyezést 
érték el. A csapat tagjai: Gosztonyi Dóra, Urbán 
Írisz, Kátai Szabolcs 

� A Kaán Károly Természetismereti verseny megyei 
fordulójában 5. osztályosaink is remekeltek: Deák 
Csenge 2. hely, Kisbalázs Dominika 3. hely, Kis 
Boglárka 5. hely, Matók Erika 8. hely. Kurucz Bar-
bara 6. o. 26. hely. 

Ezeken az eredményeken végig tekintve, büszkén mond-
hatjuk, hogy sok tehetséges gyermek tagja iskolánknak, 
akik eredményeikkel öregbítik iskolánk hírnevét. 

Mindig népszerő az arc- és körömfestés A trambulin 

A régi népi játékokat is sokan kipróbálták 

ISKOLAI HÍREK 
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Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
2016/17-es TANÉV II. FÉLÉV 

 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. Átl./össz. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. Átlag/össz. összes 

osztálylétszám 16 21 23 17 77 27 21 26 16 90 167 

bejáró 6 8 8 8 30 15 7 6 4 32 62 

napközis 10 10 9 5 34 7 3  1 11 45 

mulasztott órák 42.6 35.95 37.4 35.4 37.84 55.4 26.5 28.23 54.8 41.23 39.54 

Igazolatlan órák  5  37  23     65 

nem hiányzott 1 3 3   2 3 1   13 

magatartás 4.9 4.57 4.7 4.47 4.66 4.48 4.6 4.61 4.5 4.55 4.60 

szorgalom 4.8 4.28 4.7 4.25 4.51 3.92 4.3 3.84 3.8 3.97 4.24 

kitűnő 8 9 8 4 29 5 5 5 1 16 45 

jeles 3 2 4 1 10 3 3 2  8 18 

bukás     0 2    2 2 

felmentett  1  1 2 1 2 1 1 5 7 

osztály átlag 4.77 4.61 4.56 4.44 4.60 4.04 4.53 4.30 4.16 4.26 4.43 

Az év tanulója: Mihályi Teréz  
6. osztályos tanuló 

Bódi Margit művészeti díjat  
kapta: Kövér Csenge  
7. osztályos tanuló. 

ISKOLAI HÍREK 

A Jászberényi Tankerületi  
Központ által kitüntetett tanuló: 
Urbán Írisz 7. osztályos tanuló. 

Eltelt 8 év. Elrepült. Az utolsó tanítási napon bolondo-
san búcsúztunk el az osztályoktól és tanárainktól. Min-
denki valamilyen jelmezben érkezett az iskolába. 
 A lovaskocsikázás meghozta a kedvünket, énekelve 
tértünk vissza az iskolába, majd körbejártuk az osztá-
lyokat, még a konyhás néniktől is elbúcsúztunk. A tor-
nacsarnokban tovább fokozódott a hangulat. Eltáncol-
tuk a kacsatáncot, majd különböző ügyességi játékok-
kal szórakoztattuk a diáktársainkat. A 7. osztályt egyé-
nileg szórakoztattuk, illetve ők minket. Nem hagyhat-
tuk ki kedvenc felső tagozatos táncunkat, a balettot. 
Végül a 7. osztály osztályfőnökük kíséretében érzéke-
nyen elbúcsúzott tőlünk. Tanárainktól kis ajándékokkal 
búcsúztunk el. 
Június 17-én komolyabbra fordult a helyzet. Ünneplő-
be öltözve, sok-sok virággal a karunkban, újra körbe-
jártuk iskolánk minden termét még egyszer, utoljára. 

Csodálatosan feldíszített tanterem, folyosó és torna-
csarnok fogadott minket. Köszönet érte a 7. osztályos 
szülőknek és diákoknak, valamint osztályfőnöküknek. 
Ünnepélyes műsorral búcsúztunk el mindenkitől, majd 
bizonyítvánnyal a kezünkben elhagytuk iskolánkat.  

Ballagás, bolondballagás 
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Osztálykirándulások 

4. o. Visegrád 4. o. Visegrád 4. o. Visegrád 4. o. Visegrád ––––EsztergomEsztergomEsztergomEsztergom    

6. o. Aggtelek6. o. Aggtelek6. o. Aggtelek6. o. Aggtelek    

8. o. Salgótarján8. o. Salgótarján8. o. Salgótarján8. o. Salgótarján    5. o. Budapest5. o. Budapest5. o. Budapest5. o. Budapest    

2. o. Mátra2. o. Mátra2. o. Mátra2. o. Mátra    

3. o. Eger 3. o. Eger 3. o. Eger 3. o. Eger     

ISKOLAI HÍREK 

1. o. Kecskemét1. o. Kecskemét1. o. Kecskemét1. o. Kecskemét    
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Tóth Pál 

ISKOLAI HÍREK 

Kényes mondat. Már-már bicskanyitogatóan hathat 
egyeseknek a fenti kijelentés. Pedig igaz. Sajnos. Hogy mi 
vezetett ide, mi a következménye és hol lehet a megoldás, 
most megpróbálom kibogozni. 
Gyakorló szülő vagyok. Aki szintén hajlamos elbukni, majd 
felállni, majd ismét néha elhasalni egy-egy nevelési helyzet 
megélésekor, de hiszem, hogy a lényeg a küzdelem és az, 
hogy ne legyek rest. Na, de ne rohanjunk ennyire előre. Kez-
dem inkább összerendezni a gondolataimat arról, hogy miért 
látom a körülöttem lévő szülők jelentős részén, hogy nagy 
bajban vannak (néha ezt magam is érzem). Ennek ellenére 
általában elég optimistán állok a dolgokhoz, és nem szoká-

som a túlzott dramatizálás sem. Mégis azt érzem, hogy a mai 
modern gyereknevelés (ha egyáltalán tudatosan létezik ilyen 
a szülők fejében) nem jó irányba halad...  
Attól félek, hogy ha rövidesen nem kezdünk el változtatni, 
akkor a ránk bízott gyerekekből türelmetlen, önző felnőttek 
lesznek. És ez nem az ő hibájuk - nagyon is a miénk! Problé-
mák - ahogy én látom őket: 
A "szegény kisfiam/kislányom" faktor 
Sajnáljuk a gyerekeinket. Rendszeresen. Szegénynek fel kell 
kelnie, szegénynek iskolában kell sínylődnie, szegénynek 
tanulnia kell, szegénynek házi feladata van, szegénynek 
unalmas tárgyai vannak, szegény leterhelt és szegénynek 

„Az agyonkímélt” gyermekek korát éljük 

Iskolánk ebben a tanévben is benevezett a Bozsik Intézményi 
Programba. Öt fiú és két leány csapat vívta mérkőzéseit négy 
alkalommal (ősszel, télen kétszer és tavasszal) a Jászság isko-
láinak csapataival. A négy forduló sok izgalmat és fordulatos 
mérkőzéseket hozott a gyerekeknek és kísérőiknek. Csapata-
ink minden mérkőzésen tisztességgel álltak helyt, olykor ma-
guk mögé utasítva nagyobb létszámmal működő városi isko-
lákat. 
Eredmények: 
1-2. osztály  A csapat   1. helyezés 
  B csapat  5. helyezés 
3-4. osztály    2. helyezés 
5-6. osztály fiú csapat  2. helyezés 
  leány csapat  1. helyezés 
7-8. osztály fiú csapat  2. helyezés 
  leány csapat  1. helyezés 
 

Országos Döntő Telki 
Az 5-6. osztályos leány csapatunk bejutott a Tanévzáró Fesz-
tiválra, amely Telkiben került megrendezésre. Ide hat csapat 
kapott meghívást, amelyből egy nem intézményi szinten űzi 
ezt a sportot, hanem egyesületként. Leányaink egy góllal ma-
radtak le a dobogó harmadik fokáról, de a negyedik hellyel 
öregbítették iskolánk és településünk hírnevét. 
Résztvevők: 
Nagy Nóra, Pócs Petra, Vágó Krisztina, Benkő Henrietta, 
Bertalan Rebeka, Kisbalázs Dominika, Dombai Nikolett, De-
ák Csenge, Muhari Hedvig. 
 
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola Iskolai 
Sportkörének nevében ezúton szeretném megköszönni az 
Önkormányzatnak és A Boldogházi Gyermekekért Közalapít-
ványnak, hogy hozzájárultak gyermekeink utaztatásához gép-
járműveikkel, és anyagi támogatást biztosítottak. 

Június utolsó hetében került megrende-
zésre a focitábor. Természetesen a labda-
rúgáson volt a fő hangsúly, ennek megfe-
lelően a gyerekek naponta edzéseken vet-
tek részt, melyeket edzőmeccsek, terem- 
vagy strandfoci követett. A négy csapat 
megalakítása után különböző feladatok 
vártak a résztvevőkre, melyek megoldásá-
val alakult ki a végleges sorrend az ötödik 
napra. A feladatok között szerepelt elmé-
leti verseny, képkirakás, kincskeresés, 
váltóverseny, rókavadászat, csapatok kö-
zötti labdarúgás, melyek izgalmas és vi-
dám perceket szereztek a gyerekeknek. Köszönetünket fejez-
zük ki Ráczné Baráth Andreának és az iskolakonyha dolgo-
zóinak a finom ebédért, Szöllősi Péternek és a helyi strand-
fürdő munkatársainak, hogy kulturált környezetet biztosítot-
tak programjaink megvalósításához és a frissítő fürdőzéshez. 

Szűcs Lajos polgármester úr és az Önkor-
mányzat dolgozói jóvoltából juthattunk el 
kirándulásaink helyszínére. Látogatást 
tettünk Jászalsószentgyörgyön a Lovardá-
ban, az Erzsébet malomban, a Vadasban, 
Szászbereken a KITE telephelyén és Por-
teleken Varga Béla bácsi és Pannika néni 
vendégszeretetét élvezve ismerkedhettünk 
meg a vályogverés mára már szinte elfele-
dett nehéz mesterségével. A tábor utolsó 
napján nagy erőpróba várt a gyerekekre. 
A jánoshidai Erzsébet táborozók vezetője, 
Földi Ferenc meghívásának tettünk eleget. 
A focitornán Szászberek, Jánoshida és 
Jászboldogháza csapatai csaptak össze. U 
11-ben az első, míg U 9-ben a harmadik 
helyet szereztük meg. Gyönyörű egyéni 
eredmények is születtek: a legjobb kapus-

nak járó címet Mihályi Ágoston és Sas Zsolt nyerte el, a gól-
királyi cím büszke tulajdonosa pedig Bozsó Milán lett. Tar-
talmas, élményekkel teli hetet töltöttünk el, bízunk benne, 
minden táborozó szép élményként élte meg az együtt töltött 
időt! 

Bozsik Intézményi Program 2016/2017Bozsik Intézményi Program 2016/2017Bozsik Intézményi Program 2016/2017Bozsik Intézményi Program 2016/2017    

Focitábor 

Gondolatok a nevelésről 
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nem mókából és kacagásból áll a teljes élete. Először is java-
solnám, hogy amennyiben a gyerek ép és egészséges kezd-
jünk el felhagyni az állandó sajnálatával és megkímélésével, 
mert az élettől nem gombnyomásra fogja megkapni a dolgo-
kat. Sőt! Ahogy az iskolarendszerbe bekerül, a gyereknek 
nyilván el kell kezdenie belenőni abba a világba, amiben 
felnőttként majd évtizedeken át helyt kell állnia (ha elvég-
zem a munkám, megbecsülnek és megkapom a fizetésem, ha 
nem, hát kirúgnak előbb-utóbb). A szülőnek nem az a dolga, 
hogy ellensúlyozza az iskola "kemény-rideg", teljesítményen 
alapuló rendszerét (ugye, ha kisfiam figyelt az órán és meg-
tanulta a leckét, akkor jó esetben jó jegyet kap, ha konkréten 
nem érdekelte, hogy mi folyik az órán körülötte és nem ta-
nult, hát nem kap jó jegyet), és mint ellenpólus kímélje a 
gyereket otthon minden elvégzendő feladattól és egy sze-
mélyben szórakoztató centrumként üzemeltesse a családi 
életet, ami persze a gyerek körül forog. 
Szóval, amit itt sugallni szeretnék, hagyjunk fel azzal, hogy 
felmentjük a gyereket. Nem kell, és szerintem nem is szabad. 
Ha megértetjük vele, hogy neki mi a dolga a hétköznapokon, 
és azt ő igyekszik elvégezni, akkor jöhet a jól megérdemelt 
móka és kacagás. De csak akkor!  (Nem világmegváltás: 
iskolába járni és megtanulni, amit meg kell, mi is tudtuk ezt 
csinálni anno, akkor a saját gyerekünk miért ne lenne rá ké-
pes?) 
És itt jön be a második hibafaktor: kedves anyu és apu, 
legyetek következetesek!  
Igen, olyan könnyű mondani. Tudom, néha pokoli nehéz, de 
nem csak a szülői szív engedékenysége miatt, hanem (és itt 
van a kutya elásva) a következetesség (vagy nevezhetjük 
akár igazságos szigornak is) kitartó embert kíván. Tehát pél-
dául két app nyomkodása közben, amikor a gyerek bepróbál-
kozik valamivel, és a mi figyelmünk inkább a messenger 
csevejnél marad, nem megy a dolog. A következetes nevelés, 
teljes figyelmet és nem rest szülőt kíván. Ez van, ilyen pofon 
egyszerű és egyben nagyon nehéz. Az pedig, szerintem nem 
is kérdés, hogy a következetesség igenis kell a gyereknek, 
mert a határok lefektetése, biztonságérzetet ad a fiatal kis 
lelküknek, hogy tudják merre és meddig lehet elmenni, hogy 
nem a gyerek felelősségére bízzuk, hogy kapásból tudja mi a 
jó és mi nem. Ha nem vagyunk következetesek, akkor magá-
ra hagyjuk a gyereket, és később hiába kérjük számon rajta, 
hogy miért nem cselekedtél helyesen.  
Alacsonyan rezgő léc 
Avagy alacsonyak az elvárásaink gyerekeinkkel szemben. 
Miért mondom? Mert ez így van. Hogy mi miatt? Talán túl-
terheltek vagyunk, talán nincs türelmünk, de az biztos, hogy 
a neveletlen gyerek pont ezt tükrözi. Amikor a gyerek rosz-
szul viselkedik (otthon vagy éppen plénum előtt) és elintéz-
zük egy laza vállrándítással, mondván, hát gyerek és a gyere-
kek ilyenek. Nos, a rossz hír az: nem, nem ilyenek. A gyere-
kek sokkal többre képesek, mint ahogy azt a szülők általában 
elvárják tőlük, s ez éppúgy érvényes az elvárt viselkedésre, 
az idősek tiszteletére, a házimunkára, a nagylelkűségre vagy 
az önkontrollra. Az egyetlen, amiért nem viselkednek illen-
dően, az az, hogy nem mutatták meg nekik, miként kell azt 
csinálni! Ez ilyen egyszerű. Rakd magasabbra a lécet, és a 
gyermek felnő a feladathoz. 
A gyerekem "tökéletes" faktor 
Régebben a társadalom családon kívüli résztvevői, mint pél-
dául a boltos, a buszvezető, a tanár vagy az újságárus néha 
rászólt a gyerekre, ha az valamit illetlenül csinált (pl. rumlit 
a boltban, vagy rohangált a buszon). Lett belőle balhé? Nem, 
mert anya/apa tudta, hogy segítenek neki és a gyerek érdeké-

ben figyelnek/figyelmeztetnek. Ma viszont a mi szent és 
sérthetetlen csemeténk tökéletes. Mert annak akarjuk látni, 
és ezt persze erősítjük is benne. Nos, nem az. Egyáltalán 
nem tökéletes (de ettől még értékes). Sajnos minél inkább 
erősítjük benne a tökéletesség és különlegesség faktort 
(általában érdemtelenül), annál inkább - a benne lakozó 
nagyszerű személyiség helyett- egy majmocskát nevelünk 
belőle, akit a környezet bizony annak lát ami: egy elkényez-
tetett, kellemetlen kölöknek. A másik, a "csak nekem van 
jogom a gyerekemre rászólni magatartás" sem kifizetődő. Ha 
igazságos a kritika csemeténkkel szemben, fogadjuk, és a 
gyerekkel is fogadtassuk el. Így felnőtt korában, ha építő 
kritika éri, a sértődékeny, mindent jobban tudó ember he-
lyett, igazi csapatjátékos is válhat még belőle.  
Jajj, csak nehogy hisztizni kezdjen - a félelem faktor 
Hát, kérem, miért ne? Hadd hisztizzen, ha nem úgy történik 
valami, ahogy ő akarja. Boruljon ki. És akkor mi van? Nem 
kell megkímélni és a kedvére tenni mindenben, mert azt hisz-
szük, hogy így megóvhatjuk a békés közeget. Nem le-
het, nem szabad félni a gyerektől. Meg kell hogy tanulja a 
nem szó jelentését is, higgyétek el, a legjobb, ha ez még gye-
rekkorban megtörténik. Tipikus nálunk, amikor a nagyi kér-
dezi, hogy mit csináljon imádott unokájának ebédre. A gye-
rek kinyögi (nagy nehezen, szinte szívességet téve ezzel), az 
amúgy isteni fogás (vagy gyakran fogások) elkészülnek és 
amikor az asztalon a gyerekem előtt hever, kitalálja, hogy 
mégse ez kell neki. A nagyi már ugrana, de nekem kinyílik a 
bicska a zsebemben, és felülírom a helyzetet: ezt kérted gye-
rek, ezt kaptad, ezt kell megenned. Pont! Pici hisztipiszti, de 
nem enyhülök, a végén még ízlik is neki. Szóval ne félj a 
gyerekedtől. És ne vállalj pluszmunkát, csak azért, hogy a 
gyerek kedvében járj - s ami még fontosabb, gondolj arra, 
mit tanítasz neki azzal, hogy a kénye-kedve szerint ugrálsz a 
hisztijétől való félelmedben. 
Ahogy azt az elején már említettem, tartok attól, hogy 
"agyonkíméljük" a gyerekeinket és túlmisztifikáljuk az "óvjuk 
a széltől is" jelenségét. Ugyanakkor gyakran az is megesik, 
hogy egyszerűen nem neveljük őket, mert mi magunk va-
gyunk túlterhelve. Szóval a végletek között csapongunk, de 
nincs kitartó koncepciónk, és ami a legfontosabb: nincs valós 
figyelem a gyerek felé, és gyakran a szülők egymás felé sem 
tanúsítanak kellő odafigyelést. Mindezek olyan felnőtteket 
teremtenek majd, akikre -ha idegenként ismernénk meg őket-
, azt mondanánk, hogy önző, érzéketlen, egocentrikus és 
türelmetlen. Persze nagy ívből elkerülnénk az ilyen fazont, 
ugye? Akkor a saját utódunkból miért nevelnénk ilyet? Miért 
gondoljuk azt, hogy a problémás helyzetektől való megkímé-
lés segít a gyereknek? Miért lenne jobb huszonéves felnőtt-
ként szembesülni azzal a problémával, vagy konfliktussal 
először, amit már tinikorban az ember megugorhatott volna? 
Miért hisszük, hogy a "szegény gyerek" feladatoktól, helyze-
tektől való megkímélése majd boldog felnőttet eredményez? 
Mikor kezdtük el azt gondolni, hogy tökéletes csemeténknek 
mindig mindenből a legjobb jár, feltétel nélkül? És miért 
gondoljuk, hogy teljesítmény nélkül a gyerekünk majd sike-
res lehet?  
Ezért kérlek: merj többet elvárni! Merj nagyobbat kérni! 
Valós legyen a figyelmed, és vedd észre, ha őszinte veled, 
ahogyan azt is, amikor visszaél egy helyzettel! Oszd meg 
a gyerekeddel a küzdelmeidet! Adj kevesebbet, hogy amit 
kap, mindig megbecsülje!  
Hagyd küzdeni a gyerekedet!” 

( forrás: internet pozitivnap.hu/eletmod) 
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Tanévzáró ünnepségünkön vehette át kedves kollégánk  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott  
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET.  
Ilonka Zoltán igazgató úr így írt róla: 

 
„Konkoly Béláné 1978. szeptember 01-től iskolánk dolgozója. Ta-

nító, magyar szakos tanárként végezte oktató-nevelő munkáját. 
A nyolcvanas évek közepétől magyart tanított. Számos tanulmányi 

versenyen vett részt diákjaival, úgy kistérségi, mint országos verse-
nyeken igen jó eredményeket értek el.  
Aktív tagja volt az iskola életének, iskolaújság szerkesztője, isko-

lánk műsorai az ő nevéhez fűződnek. Munkáját a hozzáértés és az 
igényesség jellemezte.  
Osztályfőnökként remek programokat szervezett diákjai számára.  
Éveken át vezette az iskolai könyvtárat, mellette tankönyvfelelősként is tevékenykedett. A felsős munkakö-

zösség vezetője volt éveken át.  
Aktívan kivette a részét a település közéletében is. A község ünnepségeinek aktív résztvevője volt diákjaival. 

Közel két évtizede a Boldogházi Hírek szerkesztője.  
A településért végzett aktív tevékenységéért 2009-ben „Jászboldogháza Községért” kitüntető díjban részesült.  

Iskolai munkáját a pontosság, precizitás jellemezte. Diákjai jól megállták helyüket a középiskolákban, az or-
szágos felmérésekben, általában a községi átlag felett teljesítettek.  
Munkásságát jelenleg is nagy tisztelet övezi a településen.” 

Szívből gratulálunk! 

Füle Lajos:  

Pedagógus 

 
Én nem tudom, milyen erő kell 
hozzá, de több kell az enyémnél. 
Olykor el-eltűnődöm én is, 
mit is jelent húsz-harminc szempár 
fénylő tükörtermében élni, 
hol éle van minden igének, 
árnyéka van minden hibának, 
hol húsz-harminc sötétkamrában 
hívják elő folyton a percek 
éles, kemény, hiteles képét. 
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, 
nagy szavakkal egymást dobálni, 
de ő, kinek minden szavával 
megannyi kis magnetofon zeng 
tele otthont, utcát, jövőt, ő 
felelősség nehéz vasával 
vértezve jár, s - bár tán nem érzi - 
hétköznapok nagy hőse köztünk, 
szebb holnapok jobb emberéért 
titkon vívott nehéz csatáknak 
ismeretlen, hős katonája!    
Mikor fogunk szobrot emelni,  
s fogunk-e hát neked, magunkban, 

"LÉLEK SZOBRÁSZA":  
PEDAGÓGUS 

Köszöntı 

ISKOLAI HÍREK 

Konkoly Béláné  
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
A tavasz beköszöntével felpezsdül az élet Jászboldogházán. A május elején megrendezett Motoros találkozó immár országos 
hírnévre tett szert. A Civil nap megrendezése is hagyománnyá vált nálunk. Megtisztelı a boldogháziak számára, hogy a nagy 

hírő Hagyományok Hétvégéjét is nálunk rendezi meg a Jászföld Hagyományırzı Egyesület.  
Milyen szerepe van a fiatalok életében ezen rendezvényeknek? 

Ahogy telnek az évek, számomra úgy lesz egyre nagyobb jelentősége minden ilyen prog-
ramnak, rendezvénynek. Sokkal jobban tudom értékelni őket azóta, mióta nem sok időt töl-
tök itthon, jó ilyenkor találkozni azokkal az emberekkel, akik régen a mindennapjaim része 
voltak. Legutóbb a Hagyományok Hétvégéjén például a régi néptánccsoportunkból is ösz-
szefutottunk páran, rég nevettem annyit, mint akkor. Örülök ezeknek a rendezvényeknek, 
mert itt előzetes egyeztetés nélkül is nagy rá az esély, hogy belebotlunk valakibe, akit rég 
láttunk, és szívesen beszélgetünk vele. Ezen kívül számomra különösen jó érzés kiszakadni 
a fővárosi nyüzsgésből (amit bár szeretek, de néha sok), és itthon a megszokott, gyerekkori 
közegemben kimozdulni, úgymond szociális életet élni. 

         Gerhát Adrienn 

Munkámból adódóan lakhelyem állandóan változik, projektről projektre, különböző 
országokba kell vándorolnom, de mégis időről időre Boldogházára térek haza a szüle-
imhez.  
Minden tavasszal felpezsdül az élet Boldogházan, különböző programok kerülnek meg-
rendezésre községünkben, kezdve a motoros találkozóval, ami számomra a legjobban 
várt esemény, hisz magam is motorosok táborába tartozom. A Jászföld Hagyományőrző 
Egyesület által a Bartal-tanyán megrendezett Hagyományok Hétvégéje egy igazán kü-
lönleges múltidéző hangulatú rendezvény. A sort a Civil szervezetek napja zárja.   
Ezek a rendezvények teljesen eltérő témára alapulnak, de úgy gondolom, hogy minden-
ki megtalálhatja bennük  a számára tetsző programokat.  
Számomra a legnagyobb pozitívuma ezen rendezvényeknek, hogy látom az embereket 
kimozdulni. Úgy gondolom, nagyon jót tesz a falu közösségének, hogy ilyen progra-
mok keretében kapcsolódhatnak ki . 

        Kerekes Dániel 

Kétlaki életet élek: hétköznap Budapesten dolgozom egy kutatólaborban, hétvégén pedig, 
ha tehetem, Jászboldogházán tartózkodom. Itthon többnyire a szabadban töltöm az időmet, 
- futás, lovaglás, határban mászkálás, motorozás, strandolás -, ezek a kedvenc elfoglaltsá-
gaim. Kivéve, ha van valami "esemény", mert olyankor különösen kedvelem a tavaszi és 
nyári "ittléteket": a falu megtelik élettel, és én szívesen vetem bele magam az egész napos 
elfoglaltságot nyújtó programokba. Bár ha jobban belegondolok, olyankor is szinte ugyan-
azt csinálom, mint általában: a Hagyományok Hétvégéjén szalmakalap fel, lovaskocsira 
ülök, és irány a Bartal. Május első hétvégéjén sisak, bőrruha és bakancs a kötelező szere-
lés, és már indítom is a motort. A néhány hete megrendezésre került Civil nap pedig töké-
letes volt egy jó pár órás relaxációra a termálvizes medencében. A strandunkat egyébként 
kezdem egyre jobban becsülni, megtapasztalva, hogy a budapesti fürdők áraihoz képest 

boldogházi lakosként tízszer olcsóbban élvezhetem a kiváló minőségű gyógyvizet. Ami pedig örök: hogy város-
ban úszni menjek, az mindig nagy nehézségek, sok győzködés árán valósul meg.. Az uszodák vizét nem tudtam 
megszokni, mindig túl hideg lesz egy harmincvalahány fokos vízhőmérsékletű medencében úszni tanult magam-
fajtának. 

         dr. Szadai Zoltán 

Már több mint 10 éve nem lakom Boldogházán, de a szülői házba rendszeresen megyünk 
látogatóba. Nyáron összekötjük a látogatást a falusi rendezvényekkel. Két gyermekemmel 
szinte minden rendezvényre megyünk, ami mindig nagy élményekkel zárul! Örülök an-
nak, hogy Boldogháza számos, nagyon színvonalas rendezvénynek adhat otthont, össze-
hozva ezzel a családokat, barátokat és a falubelieket! Minden korosztálynak megvannak a 
megfelelő programok. Nagy büszkeséggel mesélem az árokszállási ismerősöknek, hogy 
milyen jól éreztük magunkat a programokon, ezzel is toborozva a következő rendezvé-
nyekre az embereket. 

        Kohári Mónika 
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A motoros találkozó számomra igen kedves, mivel jómagam is a motorosok tá-
borát erősítem. Úgy gondolom, hogy a koncertek és más izgalmas programok, 
mely során rég nem látott ismerősökkel is összefuthatunk, mind-mind segítenek 
abban, hogy a mai rohanó világban sikerüljön időt szakítani egy kis kikapcsoló-
dásra. A strandfürdő területe erre a legalkalmasabb helyszín, mivel lehetőség 
nyílik sátrak állítására, illetve a kereskedelmi egységek, továbbá az állomás is 
elérhető távolságra van.  
A motoros találkozón kívül, Jászboldogházán minden évben megrendezésre ke-
rül a Hagyományok Hétvégéje is, ahol már nemcsak a fiatalságnak, hanem az 
idősebb korosztálynak is kedvezőek a programok. Ilyenkor a faluból elszárma-
zottak is haza látogatnak, és régi emlékek sorát felidézve jól érezhetik magukat.  
A Civil szervezetek napja, mely csakugyan a nyár elején kerül megrendezésre, 

szintén kiváló szórakozási lehetőség a faluban élők számára. A helyszínéül szolgáló strand ilyenkor ingyenesen 
látogatható, mely csakugyan sokakat vonz kis településünkre.  
Összefoglalva, szerintem több rendezvényt lehetne tartani a strandfürdőn, mondjuk sporteseményeket és további 
koncerteket vagy akár családi programokat is.  

         Szádvári Gergő 

Immár több mint 8 éve, hogy elköltöztem kicsiny falumból, elhagyva a 
szülői házat, elkezdeni a saját életemet Szolnokon. Bár elköltöztem, de 
lelkileg elszakadni nem tudtam, ami szerintem rendjén is van így. Szeren-
csére rokonok, ismerősök bőven maradtak Boldogházán, akikhez szívesen 
járok "haza".  
És nem csak az emberek, de az évről évre megrendezett események is 
visszacsábítanak. Motoros találkozó, Civil nap, Hagyományok Hétvégéje 
csak néhány a programok közül. Nem hiszem, hogy meglepetést okozok, 
ha azt mondom, számomra a Motoros találkozó a favorit. 13 éves korom 
óta veszek részt ezen az eseményen, és ahogy teltek az évek, egyre jobban 
azt éreztem, hogy ilyenkor a falu apraja-nagyja függetlenül a zenei ízléstől egy társaságként élvezi a találkozót. 
Számomra azért is fontos, mert ilyenkor újra boldogházinak érezhetem magam, még ha csak 2-3 napról van is szó. 
És vannak, akik a házuk előtt várják a felvonuló motorosokat, szerintem az ő életükbe is egy kis színt visz a sok 
dudáló, integető ember. Egyszóval összekovácsoló hatása van az egész falura nézve, és beszédtéma hetekkel ké-
sőbb is. De ha nem csak az emberi részét nézem, mindenképp hasznos már csak a boltok forgalma  miatt is, és az 
ide érkező emberek miatt, akik tovább viszik a pozitív boldogházi légkörről alkotott képüket. (reméljük) A napsü-
tés és a meleg arra sarkallja az embereket, hogy kimozduljanak, és programokon vegyenek részt, amihez ideális 
helyszín a strand, ami egyre csak bővül és fejlődik. A Hagyományok Hétvégéje és a Civil nap is remek alkalom a 
családoknak, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozzanak. Visszajárva láthatom, kik az új ovisok és iskolá-
sok, megnézhetem mennyit fejlődtek tavaly óta, hála a műsoroknak.  
Szerintem még egy ilyen kis faluban is fontos, hogy legyenek visszatérő és új programok, hiszen ebben a digitális 
világban olyan nehéz az embereket összehozni, de főleg a gyerekeket rávenni, hogy igenis jól lehet szórakozni a 
szabad levegőn mindenféle kütyü nélkül is, és hogy a személyes megtapasztalást nem pótolja semmi. 
Remélem, mindig fordít időt, pénzt és energiát a vezetőség ezen programok megrendezésére, hogy mindenkinek 
lehetősége legyen egy picit újra boldogházinak lenni. 

         Kádár Tímea 

Bármilyen messzire is kerültem kicsiny falumtól, a szívem mindig haza húz. Erre 
tökéletes alkalom volt idén is a Hagyományok Hétvégéje. Hazalátogatni és együtt 
tölteni egy kellemes programokkal teli napot a családommal és a ritkán látott bará-
taimmal, teljesen kikapcsol a pesti forgatag után. Ha nem is minden alkalommal 
jutok haza, mégis fontosnak tartom, hogy részt vegyek ezeken az eseményeken, 
hiszen itt nőttem fel, életem egyik legmeghatározóbb része Jászboldogháza, az én 
kis falum. 

       Fehérváry Zsanett 

HÍREK  
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Ebben az évben a redemptiós ünnepségek, rendezvé-
nyek csúcsformáit érték el. 2015-ben az országgyűlés 
által a május 6. emléknappá lett nyilvánítva, és az idén 
már a Kis- és Nagykunságban, a Jászságban annyi 
megemlékezés volt településenként, hogy azon már 
képtelenség volt minden meghívásnak eleget tenni.  
� A megemlékezési ünnepséget május 5-én Jász-

kiséren kezdtem, ahol a megemlékezés a kultúrházban 
kezdődött.  A polgármester úr köszöntő szavai után az 
általános iskolások és a helyi népdalkör adott ünnepi 
műsort. Az ünnepi beszédet dr. Farkas Kristóf Vince, a 
Jász Múzeum munkatársa mondta, aki az akkori kort és 
a megváltáshoz vezető utat ismertette. Az ünnepi be-
széd elhangzása után az emlékműnél helyeztük el a 
megemlékezés koszorúit.  
� A következő rendezvény május 6-án Jászberény-

ben volt. A rendezvény helyszíne a Déryné Rendez-
vényház volt, mely zsúfolásig megtelt az ünnepelni 
vágyókkal. A rendezvény vezetője Erdei Gábor volt, 
aki üdvözölte a jelenlévőket. A történelmi zászlók és a 
Jászkürt beérkezését követően a magyar és a jász him-
nusz eléneklése, majd a kun Miatyánk elhangzása után 
folytatódott az ünnepség. Dr. Szabó Tamás  polgármes-
ter úr ünnepi megemlékezése után Pócs János ország-
gyűlési képviselő emlékezett arra a napra, amikor a 
Magyar Országgyűlés ezt a napot emléknappá nyilvá-
nította. Ezután dr. Farkas Kristóf Vince következett, A 
jászkapitányok és a redemptió című vetítőgépes elő-
adásában az önmegváltás mozzanatait idézte a hallgató-
ság figyelmébe. Ezután egy énekes-gitáros előadás kö-
vetkezett, melynek témája kapcsolódott az ünnepség-
hez. Ezután a Jászkunság Hagyományőrzés díjátadása 
következett, melyet a Jászkun Kapitányok Tanácsa ítéli 
oda kerületenként. A Kiskun kerületből a fülöpszállási 
születésű Varga Istvánné Fajszi Mária nyugalmazott 
pedagógus, a Nagykunságból a karcagi Ruzicska Fe-
renc újságíró, helytörténeti kutató, a Jászságból a jász-
berényi – jászboldogházi- Besenyi Vendel helytörténeti 
kutató kapta. A díszünnepség a Lehel Vezér Gimnázi-
um Férfikórusának előadásával zárult. Ezután  a Jász 
Emlékműnél elhelyeztük az emlékezés koszorúit.  
� Itt Boldogházán is volt egy megemlékezés május 

8-án a redemptus emlékműnél, ahol az iskolások ki-
sebb műsorral emlékeztek meg a redemptióról, majd az 
iskola igazgatója és tanárai, valamint a polgármester, a 
jegyző és személyem együtt helyeztük el a tiszteletadás 
koszorúját 
� A városháza dísztermében ünnepi megemlékezés 

volt május 23-án, a 160 évvel ezelőtti Ferenc József 
császár és felesége, Erzsébet (ismertebb nevén Sissy) 
jászberényi látogatásáról. Itt is mint mindig, az ünnepi 
ülést a köszöntők sora nyitotta meg, majd utána került 
sor az érdemi előadásokra. Az előadást Borovi Dániel 

művészettörténész nyitotta meg, aki kivetítőn keresztül 
mutatta be –fotókon, metszeteken, festményeken – az 
általában egyenruhában ábrázolt ifjú, majd idősödő 
császárt. Dr. Vér Eszter Virág történész „Erzsébet kul-
tusz Magyarországon” című előadásában kitért arra, 
hogy a legendákban felértékelődött Sissy szerepe az 
idők múlásával, az öreg, ostoba, gonosz császár mellett 
a magyarok őrangyalaként jelenik meg. Dr. Manhercz  
Orsolya történész szerint Ferenc József 1857-es utazása 
a hatalom helyreállítása céljából egy propaganda körút 
volt, míg az alattvalók részéről inkább kíváncsiság jel-
lemezte, tudtuk meg a széles sajtóvisszhangot kiváltó 
dokumentumokból. Dr. Farkas Kristóf Vince a Jász 
Múzeum munkatársa a berényi látogatást elevenítette 
fel. A Nagykáta felől érkező császári párt  
Cserőhalomnál fogadták, ahol a császári pár hintóból 
lóra ült, és 2300 fős bandériummal vonultak be a vá-
rosba, ahol nagy sokadalom fogadta őket. A Nagy-
templomban az egri érsek celebrált szentmisét a császá-
ri pár tiszteletére. A mise után a kerületi székház udva-
rán piros-fehér- zöld sátorban fogyasztották el az ebé-
det. Az italt a császár a Jászkürtből fogyasztotta, majd 
az áldomást követően  hangzottak el elismerő szavai: 
„Éljen a jászok és a kunok hűséges, lovagias népe”. Az 
előadások befejeztével a hallgatóság buszra ült, és a 
felújított Cserőhalmi Kálváriánál helyeztük el koszorú-
inkat. 
� A Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezeté-

vel június 6-án a városi könyvtárban a 100 éve született 
Maléter Pálra és harcos társaira emlékeztünk. Ezen a 
rendezvényen – megemlékezésen—részt vett Maléter 
Pál özvegye Gyenes Judit, akit elkísért Donát László 
evangélikus lelkész is, aki gyermekként szintén átélte  
apja után az 56-os megtorlásokat. A vendégeket Bese-
nyi Vendel, a Nagy Imre Társaság helyi vezetője kö-
szöntötte. Elmondta, hogy június 16-án végezték ki 
1958-ban Nagy Imrét, Gimesi Miklóst és Maléter Pált. 
Ezért közös emlékezésre  hívták meg Gyenes Juditot, 
Maléter Pál özvegyét. Az idős hölgy korát meghazud-
toló szellemi frissességgel tartott érdekes előadást, sze-
mélyes emlékeit és a kor napi eseményeit is összefog-
lalva két órában. Elmondta, ő nem volt forradalmár, 
csak egy aggódó feleség, egy magas rangú katonatiszt 
felesége. Maléter Pál (1917-1958) 1956-ban egy mű-
szaki alakulat parancsnoka, és egy fegyelmezett kato-
natiszt volt. Elmondása  szerint az október 23-i esemé-
nyek reményt adtak arra, hogy a változásokkal valami 
jó dolog következik. Október 25-én a Kilián laktanyába 
küldték, ott kezdett tárgyalni a felkelőkkel, és azokkal 
több dologban is egyetértettek. A következő napokban 
vezérőrnagyi rangot kapott, majd honvédelmi miniszter 
helyettes lett. November 3-án már honvédelmi minisz-
ter. Részese volt annak a csoportnak, amikor a magyar 
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vezetés a szovjet csapatok kivonulásáról tárgyalt. Késő 
este  Erdei Ferenccel  kiment Tökölre a szovjet főhadi-
szállásra további tárgyalások végett. Itt közölték velük, 
hogy ők foglyok. Az előadóban az emlékek ma is ele-
venen élnek, és szinte óráról órára idézte az eseménye-
ket. Az 1957- 58-as évek bizonytalanságáról is beszélt 
az özvegy. Az első időben még beszélőre is engedték, 
levelet is írhatott a férjének. Ám egy idő után ezeket 
megvonták tőle, majd 1958. június 17-én kapta a hírt, 
hogy Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimesi Miklóst el-
ítélték, és az ítéletet végrehajtották. Felidézte azt a na-
pot is, amikor 1989-ben a 301-es parcellában exhumá-
lás történt. Maléter Pál és Gimesi Miklós földi marad-
ványai egy gödörben voltak. A történtek mély nyomot 
hagytak az özvegyben. Az ítélet végrehajtása után el-
bocsátották munkahelyéről, kiköltöztették az otthoná-
ból. Munkát nem kapott, segédmunkásként tudott dol-
gozni. Közben volt bébiszitter, park munkás, takarító, 
sírásó is. Az ő megfogalmazása szerint „keserves évti-
zedek voltak azok”. 
 

�  Június 11-én a jászárokszállási Szentháromság 
templom 250 éves jubileumi szentmiséjére voltunk hi-
vatalosak. A templomot 1761-1767 között építették. Az 
épület barokk stílusú, kívül kevésbé, de belül gazdagon 
díszített. Főoltára és két mellék oltára van. A főoltár a 
Szentháromságot ábrázolja. Az ablakok színes ólom-
kristályból vannak, melyek szenteket és bibliai képeket 
jelenítenek meg. A szentmisét Szántó József apát-
plébános celebrálta. Elmondta, hogy boldogan jött 
Jászárokszállásra, mert gyermekkorát ezen a környéken 
egy tanyán töltötte. A szentmise végén megszentelésre 
került  Pethes András néhai jászkapitány emléktáblája. 
Ezen alkalommal  került sor a jászkapitányok által ala-
pított „Hit és Hagyomány” díj átadására, melyet a 
„Jászárokszállási Isten Megváltó Leányai” rend kapta, 
melynek a még élő három tagja vette át a díjat. A 
szentmise a búcsúi körmenettel zárult, majd Kiss Csaba 
plébános a meghívott vendégek részére állófogadást 
adott a plébánián. 

  Nagy Albert 
jászkapitány 

A mai rohanó világban az emberek 
nagy többsége el is felejti, milyen is 
volt régen a munka ünnepe. 
Jászberényben a Palotásy János 
Zeneiskola Fúvós zenekarával már 
évek óta minden május 1-jén a kora 
reggeli órákban vidám zenés éb-
resztővel keltjük fel a lakosságot, és 
ennek meggondolásából jutott 
eszembe, hogy ezt itt, kis falunkban 
is meg kellene valósítani. Ekkor 
kerestem fel Vereb Szabolcsot, aki-
ről már tudtam, hogy egy jó ideje 
hobbiként dobol, és kértem a segít-

ségét ennek megvalósítására. Az 
ötlet neki is tetszett, és el is kezdtük 
szervezni. Elsősorban zenész társát, 
a jászladányi Szabó Zsoltot (Bazsó 
Tünde férjét) kerestük fel, aki éne-
kel és szintetizátorozik egyben, 
hogy mit szól az ötletünkhöz, majd 
nagy örömünkre egyből segítő ke-
zet nyújtott. A tervünk megvalósítá-
sa érdekében elkezdődtek a hosszas 
próbák, de ezeket leszámítva még 
pár ember nélkül ez nem lett volna 
megvalósítható. Itt szeretném meg-
ragadni az alkalmat, hogy megkö-
szönjem Bozsó Laci bácsinak és 
Krasnyánszki Imre bácsinak hogy 
az idejüket áldozták arra, hogy a 
„felkísérő” autót vezették, és a me-

netben vidám hangulatot teremtet-
tek, továbbá Szőllősi Bélának, Pat-
riknak és a porteleki származású 
Katona Attilának, hogy a hangosí-
tásban jeleskedtek, Matók Csabá-
nak, aki önzetlen segítségével hoz-
zájárult az utánfutóval és annak 
vontatásával. Nem utolsósorban 
minden jászboldogházi lakosnak, 
akik sörrel, borral, pálinkával, min-
den széppel és jóval nyilvánították 
ki tetszésüket felénk. A jövőre néz-
ve is szeretnék ennek hagyományt 
teremteni, még több segítséggel 
kicsit kibővíteni, és a gyerekeknek 
a játszótéren egy hangulatos dél-
utánt létrehozni. 

Vámosi Zsanett 

A majális hangulat felelevenítése községünkben…A majális hangulat felelevenítése községünkben…A majális hangulat felelevenítése községünkben…A majális hangulat felelevenítése községünkben… 

HÍREK  
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AZ ALKOTÁS ÖRÖMEAZ ALKOTÁS ÖRÖMEAZ ALKOTÁS ÖRÖMEAZ ALKOTÁS ÖRÖME    

A gyerekek közül sokan időznek 
szívesen a konyhában, gyúrnak, 
kevernek, segédkeznek. Nálad is 
így kezdődött? 
- Igen, gyerekkoromban én is sok-
szor voltam a konyhában, és máig 
nagyon szeretem a nyers tésztát, na 
meg az édességet! Ez az egész sze-
relem is így vette kezdetét, hiszen 
annyira édesszájú vagyok, hogy 
egyszer elhatároztam, csokoládépu-
dingot készítek, ez volt az első al-
kotásom. Miután mindenkinek adni 
kellett belőle, hamar elfogyott, így 
elkezdtem különféle muffinokat 
sütni, és utána már nem volt megál-
lás. Sikerélményt jelentett, amikor 
láttam, hogy ez megy nekem, és 
egyre több mindent kipróbáltam. 
Mi volt az első cukrászati alkotá-
sod? 
- A legelső torta meghatározó él-
mény volt. Nővéremnek készítet-
tem a születésnapjára. 15 éves vol-
tam, és fogalmam sem volt, hogy 
kell csinálni. Elképzeltem, milyet 
szeretnék: hófehér torta, piros máz-
ból Mary Poppins alakjával. Ami-
kor a nővérem meglátta, könnyezett 
az örömtől. Mai napig készítem 
neki a meglepetéstortákat, és min-
dig megkönnyezi – nagyon jó teszt-
alany. Nemrég volt a születésna-
pom, arra is én készítettem a tortát, 
ez már hagyomány nálunk.  
Amikor otthon alkotok, senki nem 
lehet a konyhában, csak édes-
anyám, ő a kis kukta. Megszokta, 
hogy beszélek magamban, dühön-
gök, ha nem sikerül valami. Ilyen-
kor nem könnyű engem kezelni, de 
ő egészen jól viseli, és azt mondja, 
így is szeret… 
Mindig kitűnő tanuló voltál, a kör-
nyezeted és tanáraid is azt várták, 
hogy érettségi után egyetemre 
mész, de másként döntöttél. Miért? 
- A süteményeken kívül legjobban a 
matematika érdekel. Élvezem, hogy 

sokat lehet gondolkodni például 
egy egyenleten, és nagyon érdekes-
nek találom, hogy számokkal meg 
lehet magyarázni dolgokat. Tudtam, 
hogy gazdasági szakon fogok majd 
továbbtanulni, de az érettségi után 
úgy éreztem, szünetre van szüksé-
gem. Ha akkor mentem volna egye-
temre, nem élveztem volna. Abban 
biztos voltam, hogy meg fogom 
csinálni. Ennek most jött el az ideje 
– jelentkeztem, és levelezőn fogom 
elvégezni az egyetemet. 
Érettségi után így a másik szerel-
met, a cukrászatot választottam, 
amit Budapesten a Gundel Károly 
szakközépiskolában tanultam. Egy 
hétig elmélet volt, egy hétig dol-
goztunk. Jó tanáraim voltak, és 
olyan gyakorlati hely, ahol sokat 
lehetett tanulni. Egy idős cukrásznő 
mellé kerültem, olyan volt, mintha 
a nagymamám tanított volna két 
évig. Nagyon kedves volt, gyakran 
megdicsért, én pedig élveztem, 
mennyi mindent tanulhatok tőle. 
Közben még jobban megszerettem 
a cukrászatot. Amikor például kará-
csonykor 6000 bejglit készítettünk, 
maga a látvány különleges élmény 
volt! 
Tanulmányaid során komoly sike-
reid voltak, ezek fontos megerősí-
tést jelenthettek. 
- Az első év végén Erasmus ösztön-
díjjal két hónapot Észtországban 
tölthettem, ahol hotelban dolgoz-
tam, ez teljesen új volt nekem. Jó 
barátságok születtek, és bár szak-
mailag nem olyan sokat adott ez az 
út, de emberileg nagyon sokat kap-
tam. Közben megtapasztaltam, mi-
lyen nehéz az otthontól távol élni, 
így én biztosan nem megyek kül-
földre dolgozni. 
A második évben jelentkeztem a 
szakma kiváló tanulója versenyre. 
Meglepetés volt, hogy bejutottam a 
döntőbe, így félévvel korábban 

megkaptam a bizonyítványt, a kö-
vetkező félév pedig nagyon komoly 
felkészülés volt a versenyre. A 
Hungexpo területén volt a nyílt ver-
seny, ahol a szüleim is drukkoltak 
nekem, és nagyon büszkék voltak 
rám. Az országos versenyen hato-
dik lettem. Vizsgamunkaként nem 
szokványos díszmunkát készítet-
tem, és nagyon jólesett, amikor az 
egyik zsűritag ezt kiemelte, és biz-
tatott az újszerű dolgokra. Nem sze-
retem a megszokottat, nyitott va-
gyok minden újra: tegyük bele a 
friss ötleteket a termékekbe, újítani, 
turbózni – ezt szeretem. Elég hatá-
rozott vagyok, és ha jön egy ötlet, 
akkor is végigcsinálom, ha közben 
kudarcok érnek. Saját utam van, 
nem lehet eltántorítani, ezt otthon-
ról hoztam a szüleimtől. 
Első munkahelyed neves budapesti 
cukrászda, a Marangona volt. Mit 
jelentett számodra? 
- A Marangona gasztro.pont olyan 
indulás volt, amire büszkén tekintek 
vissza. Szinte sorsszerű volt, ahogy 
oda kerültem. Egy állásbörzén vol-
tam, és vártam, hogy mi érint meg. 
Egyetlen helyen láttam egy dísztor-
tát az asztalon, és már tudtam, hogy 
oda fogok menni, máshol nem is 

HÍREK 

Petra 21. születésnapi tortája 

Talán rovatunk eddigi beszélgetéseiből is kiderült Olvasóink számára, mennyi minden lehet alkotás. Lé-
nyegében minden, amit annak érzünk: festmény, kézimunka, vers, fafaragás, és lehet alkotás egy szép 
torta, egy jól sikerült sütemény is. Ménkű Petrát már kicsi korában elvarázsolta a sütemények illata, a 
tortakészítés csodája, és ez lett a hivatása. Ez alkalommal vele beszélgettünk. 
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érdeklődtem. A torta volt a jel, és 
én hiszek a jelekben. A 
Marangonában főleg esküvői tortá-
kat készítettünk, és nagyon jó isko-
la volt, mindent megtanultam, amit 
csak lehetett. Aztán vonzottak az új 
kihívások.   
Március óta Budán dolgozol egy 
szép cukrászdában, éppen szemben 
a parlamenttel. Itt milyen lehetősé-
geid vannak? 
- Nagy dolognak tartom, hogy 
egyetlen próbanap alapján válasz-
tottak ki a jelentkezők közül. 
Cupcake a cukrászda neve, ami a 
muffinhoz hasonló kicsiny tortács-
ka, és nagyon jól lehet díszíteni, ez 
a fő profil. Nagyon sok a külföldi 
vendég, szívesen jönnek hozzánk. 
Jól érzem itt magam, minden terü-
letet megismertem, és bármilyen 
sok is a munkám, nagyon élvezem. 
Külön öröm, hogy a főnököm fogé-
kony az új dolgokra, bíztat a kísér-
letezésre. Vannak saját receptjeim, 
saját termékeim, olyanok is, amiért 
visszajönnek a vendégek. Igazi al-
kotó munka, amit csinálhatok. Je-
lenleg például egy barnasörös zse-
lével töltött és pisztáciás krémmel 
megkoronázott cupcake-n kísérlete-
zek.   

Nagyon egyedi, látványos tortákat 
készítesz, ez igazi alkotás, egyben 
nagy kihívás lehet. Talán ezért is 
találod vonzónak? 
- A cukrászatban szerintem a torta a 
legizgalmasabb. Bár nagyon sok 
munka, és nagy izgalom, míg elké-
szül, de nem tudom megunni. Van, 
hogy napokon át készítek egy tor-
tát. Ilyenkor bezárkózom, csak a 

tortára koncentrálok, megszűnik a 
külvilág. Eddigi legnagyobb mun-
kám az unokatestvéremnek, Zsom-
bornak készült, a Star Wars világát 
mintáztam meg. Három napig ké-
szítettem a tortát, de megérte, ami-
kor láttam az örömét.  

Szeretem a gyerekeket, és nagyon 
hálás dolog nekik tortát készíteni. 
Ők olyan őszinték, és amikor rácso-
dálkoznak egy-egy tortára, az az 
öröm mindent megér, fantasztikus 
érzés! Az sem baj, ha két perc múl-
va semmi nem lesz belőle, azok a 
pillanatok nagyon jók.  Az is nagy 
öröm, amikor átadok egy tortát a 
megrendelőnek, és látom rajta, 
hogy olyan, amilyennek megálmod-
ta. Persze vannak buktatók, és a 
mai napig érnek meglepetések. 
Nagy felelősség például egy ünnepi 
torta elkészítése, hiszen egyszeri az 
alkalom, nem lehet elrontani. 
A belvárosban laksz, és élvezed a 
nagyváros nyüzsgését. Milyen ér-
zés hazajönni a kis faluba? 
- Pestet nagyon szeretem, vonz a 
sok lehetőség, hogy mindig élet van 
az utcákon, de közben tudom, hogy 
nem ott fogok majd élni. Ha például 
két hétig nem jöhetek haza, már 
nagyon hiányzik Boldogháza. 
Csendes hely, és én éppen ezt sze-
retem benne, meg a kertes házat, a 
hatalmas udvart, az állatokat – és 
anya húslevesét csirkemájjal, annál 
nincs finomabb! 
Fiatal korod ellenére meglepő a 
tudatosság, ahogyan tervezed, irá-
nyítod az életed. Biztosan azt is 
tudod, tíz év múlva hol szeretnél 
tartani? 

- Büszke vagyok arra, hogy 21 éves 
koromra sok mindent elértem. So-
kat köszönhetek a szüleimnek, és jó 
érzés, hogy már a saját lábamon 
állok, anyagilag is független va-
gyok. Hosszú távra tervezek. Ha az 
egyetemet elvégeztem, saját cuk-
rászdát szeretnék nyitni. Egy csalá-
dias hangulatú helyet képzelek el, 
ahol lesznek hagyományos sütemé-
nyek is, mint a franciakrémes – 
amit nagyon szeretek –, de sok új-
donság is lesz majd. Azt szeretném, 
ha bejön a vendég, kicsit tátva ma-
radjon a szája, hogy de szép, és mi-
lyen sok sütiből lehet válogatni! 
Olyan helyet, ahová szívesen visz-
szajárnak majd. Én olyan vezető 
leszek, aki nem csak pénzt akar 
kihozni az üzletből, aki elérhető a 
vendégek számára is, akinek fontos 
a beszélgetés, meghallgatni, mit 
szeretnének, és az ő elképzelésük 
alapján alkotni.   
Tudom, nem egyszerű az út, amit 
választottam, de azt érzem, jó he-
lyen vagyok, és nagyon szeretem, 
amit csinálok. 
 

Kedves Petra, nagy élmény volt 
beszélgetni Veled, és én már látom 
magam előtt a cukrászdát, ami biz-
tosan olyan lesz, mint megálmo-
dod. Gratulálok eddigi sikereidhez, 
és kívánom, váljanak valóra az 
álmaid, és érd el mindazt, ami bol-
doggá tesz. 

Papp Izabella 

HÍREK 
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Béla: Így van. Egy háznál mindig van mit tenni. Úgy 
költözködtünk ki ide 2016. augusztus 18-án Jánoshidá-
ról, hogy a belső átalakítást teljes egészében elvégeztük. 
Megtörtént az elektromos vezetékek, a padozat és a für-
dőszoba felújítása, a fűtés korszerűsítése, a vízhálózat 
karbantartása, és természetesen a lakás teljes festése. 
Most szerelik a garázsunkat, elkészült a kocsi bejáró, 
majdnem kész a kerítésünk, az elektromossággal működő 
kapuk felszerelése következik. Szeretnénk a melléképü-
lettel is valamit csinálni, de ez még a jövő tervében sze-
repel. 
Három gyermekkel Jászboldogházán találtak otthon-
ra. Mi segített döntésükben? 
Béla: Élhető, nyugodt települést kerestünk. Volt házunk 
Jánoshidán, és közös életünket is ott kezdtük. De tudtuk, 
gyermekeink jövője érdekében változtatnunk kell. 
Anita: Ismerőseinktől hallottuk, hogy Boldogháza szép, 
és biztonságos község. A vasúti közlekedés kiváló, az 
iskola, óvoda jó, strandját nemrég újították fel. Béla 
anyukája mondta is, miért nem ide jöttünk rögtön! 
Béla: Erre egyszerű a válasz. Anita és az én gyökereim is 
Kárpátaljára, Tiszaújlakra nyúlnak vissza. Én 5 éves vol-
tam 1993-ban, amikor átjöttünk Magyarországra, János-
hidára. Ma is ott él a lánytestvérem és az anyukám. Ak-
kor úgy gondoltam és éreztem, maradjon együtt a család. 
Anitát Kárpátalján ismertem meg, és 11 éve házasodtunk 
össze. Jánoshidán 10 évet éltünk, és most már egy éve, 
hogy Boldogházára költöztünk. 
Anita: Az én szüleim kezdettől fogva nem örültek a dön-
tésemnek. Nem titok, Béla súlyos látássérült, és féltettek. 
Béla: Soha nem titkoltam betegségemet, amellyel szület-
tem. Abban bízom, hogy a tudomány fejlődésével, Isten 
segítségével, az én problémámra is megtalálják a megol-
dást. A doktornőm még külfölddel is felvette a kapcsola-
tot az érdekemben. 
Anita: Visszatérve a szüleimre, azóta megbékültek, és 
látják milyen jól vagyunk, gyermekeink egészségesek, 
ügyesek, és szépen építgetjük otthonunkat. Haladunk! És 
ebben nagyban segít a hitünk is. Mindig kapunk olyan 
„segítséget”, útmutatást, amivel tudunk boldogulni. 
Szavaikból kitűnik, hívő emberek. 
Béla: Reformátusok vagyunk. Havonta tart Boldogházán 
istentiszteletet Mező István tiszteletes, ez nagyon nagy 
lelki támasz nekem, nekünk. Ő igaz ember, ezt a legna-
gyobb elismeréssel mondom. Ha Boldogházán jár, biztos 
beszalad hozzánk, ha nem többre, két percre. Nemrég is 
meglátogatott bennünket, és hozott a gyerekeknek frissen 
szedett szamócát. Hálásak vagyunk a figyelméért, az 
emberségéért. 
Nehéz volt a beilleszkedés itt Boldogházán? 
Egyszerre mondják: Egy cseppet sem. 
Béla: Már az első szemlézésünknél igaz, barátságos em-
berekre találtunk. Anitával a Községháza előtt álltunk 
meg, és megszólított bennünket egy férfi (akinek azóta is 
sokat köszönhetünk, ő Joó Kovács Balázs!), és megkér-
dezte „Miben segíthetek?” Elmondtuk szándékainkat, és 
rögtön intézkedett. Szólt Bózsó Laci bácsinak, aki elvitt 
bennünket házat nézni. 

Anita: Ezt a házat mutatta meg elsőként, és mi éreztük, 
ez lesz az otthonunk. Laci bácsival azóta is baráti a kap-
csolatunk, mindenben segít nekünk. 
Béla: Balázs bácsiról még szeretném elmondani, hogy 
fantasztikus, jó szándékú, kimagasló empátiával rendel-
kező ember. Ezúton is köszönünk neki mindent! 
Nem szeretnék elfeledkezni Szőllősi Béláról, Csikiről, 
„Kicsi” Csabáról (Németh Csaba), akik első szóra jöttek, 
jönnek és támogatnak. 
És nektek, gyerekek, nehéz volt megszokni új ottho-
notokat, környezeteteket? 
Béci (aki 2. osztályos volt): Á, dehogy. Lettek új cimbo-
ráim, fociedzésekre, meccsekre járok. (És büszkén mu-
tatja érmeit!) Nagyon tetszik az iskola, igaz tanulásban 
van javítanivalóm, de majd jövőre! 
Kármen (aki 1. osztályt végezte): Nekem rögtön megtet-
szett Boldogháza, a szép környezet, az iskola, a tűzoltó 
állomás és a vonat. Sok barátom van, és én is focizok, és 
itt van az én érmem is! 
Kira (aki most ballagott az oviban): Az ovi csuda szép 
és jó volt. Rengeteg játék, szép udvar és nagyon jó óvó 
nénik voltak: Izabella és  Marika óvó néni, és Zsófi da-
dus néni. Sok barátom lett itt. Nagyon szeretjük a stran-
dot is. 
Mi hiányzik legjobban Önöknek, itt a községünkben? 
Béla: Mindent meg tudtunk és tudunk valósítani terve-
inkből. A község így tökéletes, ahogy van. Az emberek 
segítőkészek és látjuk, főleg az idősebbek nagyon nyitot-
tak irántunk. 
Anita: Talán a boltok választékát lehetne bővíteni. Én 
nagyon szeretek varrni (valamikor varrodában dolgoz-
tam), és ehhez a munkához itt semmit nem lehet kapni. 
De az élelmiszer kínálaton is lehetne javítani. 
Béla: Szeretném megköszönni a szerkesztőség érdeklő-
dését. Nagyon jólesett figyelmük! És köszönöm a mes-
teremberek munkáját, akik lelkiismeretesen végezték 
házfelújításunkat, és a boldogházi embereknek, akik be-
fogadtak bennünket, a nagycsaládot közösségükbe. 
 
Kedves Murzsa család! Örömmel tettük a bemuta-
tást, hiszen fiatal, kedves embereket ismerhettünk 
meg ez által. Kívánunk Önöknek nagyon jó egészsé-
get, hitük és emberségük segítse jövőjüket! 

 
Zrupkó Ferencné 

Boldogházán itthon 
Beszélgetés a Murzsa családdal 

A Petőfi utcában a tornacsarnok melletti házban lakik az öttagú család: Béla a férj, Anita a feleség, és a 
gyerekek, Béci, Kármen és Kira. Tavaly vásárolták meg Mizsei Ildi anyukájának házát, és azóta is állandó 
szorgos munkálatok folynak ott, hol a belsőt szépítgetik, hol az udvaron alakítgatnak. 
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Bevallom, Gergőről sok mindent 
el tudtam képzelni, de hogy me-
zőgazdasággal kezd foglalkozni, 
ezt nem gondoltam. 

„ – Nálunk az ehhez hasonló döntés 
nem meglepő! – mondja a nagyma-
ma, Tóth R. Béláné Évike. Édes-
apám cipészként (suszterként) dol-
gozott Budapesten. Ez akkoriban jó 
megélhetést biztosított a családnak. 
Mégis úgy döntött, hogy földműve-
léssel, állattenyésztéssel szeretne 
foglalkozni, amit meg is valósított. 
Gergő is szakácsnak tanult, de min-
dig is érdeklődött a mezőgazdaság 
iránt. Figyelemmel kísérte a mi te-
vékenységünket, sokszor segített a 
férjemnek. Most alapozza a jövőjét 
– és mint elfogult nagymama –, 
nagyon szeretném, ha megtalálná 
számítását.” 
Ezután találkoztam Gergővel, és 
beszélgettünk a mindennapjairól. 
 
Hogyan döntöttél a mezőgazda-
ság mellett? 
Tatám volt az inspiráló. Még általá-
nos iskolás voltam, s ha tehettem, 
mindig mellette voltam, és vele 
együtt dolgoztam. Átlagban 6 tehe-
ne volt, a földeken pedig elsősorban 
takarmánynövényeket termelt, de 
fűszerpaprikával is foglalkozott. 
Sajnos az utóbbival én már nem 
merek kezdeni, mivel nagyon mun-
kaigényes, és dolgozni tudó és aka-
ró napszámosokat nem lehet találni. 
Főállásban most az önkormányzat-
nál vagyok közmunkás. Mielőtt 
bejövök dolgozni, 4 óra 45-től meg-
etetem a hízómarha állományomat, 
délután és hétvégeken pedig irány a 
föld. 80-as, és 82-es MTZ-vel dol-
gozom, és igyekszem megtermelni 
a szükséges takarmánymennyiséget.  
Te tudtad, láttad, hogy az állatte-
nyésztésben nincs pihenőnap. 
Mégis belekezdtél. Mi motivált? 
Legfőképpen az állatok szeretete, és 
az a tudat természetesen, ha jól dol-
gozok, a befektetett munka megté-
rül. Amint az előbb mondtam, 
hízómarha tartással foglalkozom, és 
éppen holnap jönnek a bocik is. 

Tejporral táplálom őket, naponta 6-
7 litert elfogyasztanak. 
Hogyan győzöd le a nehézsége-
ket? 
Jó kedvvel és baráti összefogással. 
Amikor a munka dandárja van, 
szükség van egymás segítésére. Így 
a bálázásnál, a szállításnál Balogh 
Gyurira és Szűcs Gergőre mindig 
számíthatok. Amikor a határban 
dolgozom, édesapám megeteti az 
állatokat, de a barátnőm is minden-
ben segít, még a traktorra is felpat-
tan, ha szorul a munka.  
Gergő! Éppen arra szerettem vol-
na rákérdezni, hogy lehet még 
olyan lányt találni, aki elfogadja 
ezt a folyamatos „ügyeletet” 
igénylő tevékenységet? 
Szerencsére igen. A barátaim köré-
ből is tudnék példát hozni, de én is 
megtaláltam a barátnőmet, aki segí-
ti a munkámat, és tudja, ez minden-
napos, szünet nélküli feladatot je-
lent. Erdélyi származású, és kb. 20 
éve költöztek Szolnokra. Nagyon 
szereti ezt az életformát, a környe-
zetet, és természetesen az állatokat, 
a föld illatát. 
Itt vettél házat Boldogházán, te-
hát a gyökereidnél maradtál. Mi-
ért szereted községünket? 
Valóban itt vettem házat, az utolsó 
– sajnos a legrosszabban járható – 
utcában, a Széchenyiben, a Szőllősi 
Béla bácsi „birtokát”. Mindig el-
mondom, hogy nekem 11 szomszé-

dom van, a fél Bocskai utca, mivel 
az Ér mellett lakom. És hogy miért 
szeretem Boldogházát? Itt élnek 
szüleim, nagyszüleim, rokonaim. 
Családias kis település, jó szomszé-
dokkal, és amit mindnyájan csak 
halkan, de boldogan mondunk: a 
lakosság összetétele nagyon jó! 
Szép lassan alakul a házunk, belül-
ről kész, kívülről kell még rajta dol-
goznunk, ebben édesanyám nagyon 
sokat segít nekem. Elkészült a mű-
helyem, az alsókonyha, a többi a 
jövő tervében szerepel. Addig a 
jelszavam: takarékoskodás! 
Tervről beszéltél: Mi szerepel 
még a listádon? 
Több állatot szeretnék, és ezt már 
főállásban tervezem végezni. Ezek-
hez megfelelő gépek kellenek, me-
lyeket, ha lehet, pályázaton próbá-
lok megszerezni. Az istálló átalakí-
tása, felújítása is terveim közt sze-
repel. 
Nem említetted a nyaralást !? 
Ha annak lehet nevezni azt a két 
napot, amit tervezünk! A barátnőm 
nagyon szeretne látni egy cseppkő-
barlangot, így e köré tervezzük az 
egyéb nevezetességek látogatását. 
 
Gergő! Szép nyarat és terveid 
valóra válását kívánom Neked. 
Köszönöm a beszélgetést. 

 
Zrupkó Ferencné  

Fiatalok a mezogazdaságbanFiatalok a mezogazdaságbanFiatalok a mezogazdaságbanFiatalok a mezogazdaságban    
Beszélgetés Tóth Gergellyel 



 36 
Boldogházi Hírek 2017. JÚLIUS  MÚLTIDÉZŐ  

Magyarországon az 1867-es ki-
egyezést követő politikai légkör, a 
megélénkülő gazdasági fejlődés 
lehetőséget teremtett az egyesüle-
tek szerveződéséhez. Elsőként a 
48-as hagyományok őrzését szol-
gáló honvédegyletek jöttek létre, 
majd sorra alakultak a különféle 
célú és tevékenységű egyéb egye-
sületek is. Közös jellemzőjük az 
önkéntesség és a politikamentes-
ség volt, működésüket a belügymi-
niszter engedélyezte. Céljaik meg-
fogalmazásában a polgári értékek, 
a hazaszeretet, a közösségi szellem 
és a vallás kiemelt szerepet kapott. 
Boldogháza egyesületei a tanya-

világ benépesülésével, a kápolnák, 
iskolák felépülése után, azok köze-
lében jöttek létre. Az 1930-as 
években már minden határrészen – 
Csíkosban, Tápióban, Alsóbol-
dogházán, Boldogházán, Sóshidán 
– működött olvasókör vagy gazda-
kör, és a tagok összefogásával 
épületeket is emeltek a körök szá-
mára. 
  Céljaik hasonlóak voltak a 
csíkosi római katolikus olvasóegy-
let által megfogalmazottakhoz, 
melyet az 1923-ban készült alap-
szabályban olvashatunk: „Hírla-
pok olvasása, könyvtár létesítése, 
társalgás és szórakozás mellett a 
közművelődés és társadalmi élet 
fejlesztése és emelése, valamint a 
tagok érdeklődésének felkeltése a 

római katolikus egyház ügyei 
iránt.” 
Nagy Kálmánné (Pócz Margit) 

így emlékezik a csíkosi gazdakör-
re: „Az iskolával szemben volt a 
gazdakör, ahová felnőttek többnyi-
re a téli időszakban kártyázni, be-
szélgetni, de táncos mulatságra is 
eljártak. Bár nem volt szabad sze-
szes italt bevinni, mégis meglelték 
a módját egy kis iszogatásnak, 
mert valaki mindig vitt italt, és ott 
árulta dugiban. Vasárnap délután 
a fiatalok népesítették be a gazda-
kört, énekeltek, táncoltak a citera, 
a tangóharmonika vagy a furulya 
hangjára, de rendszeres előadók 
voltak a jánoshidai muzsikus cigá-
nyok is.” 
Az tápiói olvasókör a következő 

céllal alakult meg: „Egy oly egye-
sület megalakítása a cél, hogy az 
magába foglalja, egyesítve a ta-
nyavilág gazdaközönségét, hogy 
legyen e tanyavilágnak egy közös 
pontja, hol az emberek összejöhet-
nek, hogy az őket közösen érdeklő 
gazdasági kérdéseket megvitathas-
sák, hogy a kultúra, a közművelő-
dés nemesítő áldásaiban ők is ré-
szesedhessenek. Egy egyesületnek 
ugyanis inkább áll módjában 
mindazon eszközöket előteremteni, 
amelyek az egyesnek igen nagy 
áldozatába kerülnének. (…) E vi-
dék közismerten vallásos közönsé-
gének legyen egy oly helye, hol a 

különböző vallási társulatok – 
harmadrend, olvasótársulat – az 
Isten tiszteleteken kívül vallásos 
kötelességét teljesíthessék.” 
 
A tápiói kis kápolna közelében állt 
a kör épülete, ahol a belépőt a kö-
vetkező felirat fogadta: 

 
„Úgy köszönj, mint katolikus, 
 Dicsértessék Jézus Krisztus. 

Mondd, ha katolikus nem vagy: 
Isten áldd meg a magyart! 
Ha egyikkel sem köszönsz, 

Át se lépd a küszöböt.” 
 
A kis vers azt is jelzi, hogy a kör 

tagjai fontosnak tartották a visel-
kedési normákat, erkölcsi érték-
rendet. 
B. Baranyi Antal emlékei szerint 

saját zenekara is volt a körnek. „A 
zenekar a karácsonyi éjféli misén 
kíséretként közreműködött, ezzel 
meghitté, felejthetetlenné tette az 
ünnepet. A zenekar egyébként a 
katolikus kör rendezvényein is fel-
lépett, színesebbé téve az ese-
ményt. Ősszel, általában novem-
berben a katolikus körben kezdő-
dött az ún. ’100 üdvözlet’ imaest 
sorozat. Ima után mindig táncmu-
latság volt, ahol a legifjabbaktól a 
legidősebbekig mindenki kedvére 
szórakozhatott.”       
 
Valamennyi egyesületnek volt 

könyvtára, a szórakozást szolgálta 
a biliárdasztal, és szívesen kár-
tyáztak, beszélgettek a jelenlévők. 

EGYESÜLETEK BOLDOGHÁZÁN… 

   A Boldogházi Hírek előző számában az alsóboldogházi gazdakörről olvashattunk, amely 1931-ben jött 
létre. Boldogháza kiterjedt tanyavilágában már korábban is alakultak olvasókörök, egyesületek, melyek 
a tanyai közösségi élet legfontosabb színtereivé váltak. 

Csíkosi színjátszók Imrefalvi József tanítóval – 1935. 

Az olvasókör pecsétje –1934 
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A közösségi élet szervezésében a 
tanyai tanítók fontos szerepet ját-
szottak. 
A két háború között a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tár nyilvántartása szerint a követ-
kező egyesületek működtek Bol-
dogházán. 
Jászberényi Csíkos (Kutyinai) 
tanyai Római Katolikus Olvasó-
egylet 
1923-ban alakult 82 taggal 
Elnök: Sándor László 
Alelnök: Dalmadi János 
Jegyző: Nagy István 
Pénztáros: Hudra József 
Ellenőr: Kiss András 
 
Jászberény Boldogházi Kisgazda-
kör 
1924-ben alakult 86 taggal 
Elnök: Sinka János 
Alelnök: Kisbalázs Péter 
Ellenőr: Inges Gaál Péter 
Jegyző: Veress Antal Károly 
Pénztáros: Kövér István 
 
 
Jászberény Tápió tanyai Római 
Katolikus Olvasókör 
1931-ben alakult 93 taggal 
Elnök: Kohári László 
Alelnök: Klinkó István 
Jegyző: Kovács Aranka 
Pénztáros: Baráth János 
Ellenőr: Csík József, Szórád Fe-
renc 
 
Jászberény Alsóboldogházi tanyai 
és Csíkosi Gazdakör 
1931-ben alakult  94 taggal 
Elnök: Kiskesik Péter 
Alelnök: Pócz Balázs 
Jegyző: Házkötő Antal 
Pénztáros: Szarvas József 
Ellenőr: Rigó László 
 
Jászberény Boldogházi Római Ka-
tolikus Olvasókör 
1934-ben alakult 61 taggal 
 

Elnök: Konkoly Mihály 
Alelnök: Szádvári Vendel 
Titkár: Vitárius Endre 
Jegyző: Tivadar János 
Pénztáros: Tóth Elek 
Ellenőr: Almási T. Imre, Móczó 
Barnabás 
 
Jászberény Alsóboldogházi Római 
Katolikus Olvasó Egyesület   
1934-ben alakult 51 taggal    
Elnök: Baranyi Béla 
Alelnök: Csík József 
Jegyző: Pesti Kálmán 
Pénztáros: id. Víg István 
Ellenőr: Sass Imre 
 
Jászberény Sóshidi Római Katoli-
kus Olvasókör 
1935-ben alakult 46 taggal 
Elnök: Simon Sándor 
Alelnök: Muhari Kálmán 
Pénztáros: Matók Lajos 
Jegyző: Besenyi István 
Ellenőr: Kiss István, Baráth Vedel 
 
A jól működő egyesületeket 1947-
48-ban belügyminiszteri rendelet 
szüntette meg, valamennyit fasisz-
ta jellegű egyesületnek bélyegez-
ve. Jelentős károkat okoztak ezzel 
a településeknek, hosszú időre 
megszüntetve azt az értékteremtő, 
hagyományőrző tevékenységet, 
melyet az egyesületek eredménye-
sen valósítottak meg. 
A boldogházi egyesületek tényle-
ges működésről sajnos csak szór-
ványos adatokkal rendelkezünk. 
Ezért arra kérjük Kedves Olvasó-
inkat, osszák meg szerkesztősé-
günkkel emlékeiket, fényképeiket, 
hogy minél teljesebb képet kap-
hassunk a tanyai élet közösségei-
ről, szórakozási alkalmairól, szüle-
ink, nagyszüleink világáról. 

 
Papp Izabella 

A Petıfi utcában mőködı Római Katolikus Olvasókör pecsétje  
és az elnök aláírása Kedd  

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

Hétfő 

Rendelés menete: 
 
 
 
  8.00-  9.00 receptírás 
  9.00- 10.00 akut betegek ellátása 
10.00- 12.00 időpontos betegek ellátása 
 
 
 

(KÉRJÜK DOLGOZÓ BETEGEINK  
RÉSZÉRE FENNTARTANI) 

 12.00-13.00 receptírás 
 13.00-14.00 akut betegek ellátása 
14.00- 16.00 időpontos betegek ellátása 
 
 
 
  8.00-  9.00 receptírás 
  9.00-10.00 akut betegek ellátása 
 10.00 12.00 időpontos betegek ellátása 
 
 
 
   8.00- 9.00 receptírás 
   9.00-10.00 akut betegek ellátása 
10.00 -12.00 időpontos betegek ellátása 
 
 
 
  8.00-  9.00 receptírás 
  9.00- 10.00 akut betegek ellátása 
10.00- 12.00 időpontos betegek ellátása 
 

 

Receptírás: 

Az állandóan szedett gyógyszerek 
ellenőrzése, felíratása. 
 

Akut betegek ellátása: 

Időpont nélkül lehet jelentkezni, az 
előzőnap vagy az adott napon jelent-
kező panaszok miatt. 
(pl. láz, köhögés, torokfájás, fejfájás) 
 

Időpontos betegek ellátása: 

Időpontot kell kérni és a megbeszélt 
időpontban név szerint szólítjuk. 
Régebb óta fennálló panaszok tisztá-
zása, leletek, zárójelentések bemutatá-
sa, jogosítvány, NRSZH beutaló kiállí-
tása, táppénzes betegek ellenőrzése 
stb. ezen idő alatt történik. 
 

Időpontkérés: 

 06-57- 460-021 

Kérem kedves betegeimet,  
hogy a lehetőségekhez mérten  

szíveskedjenek a rendelési  
időpontokat betartani! 
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 Élet a tanyán –  
Gyermekkoromat túl a Tápión töltöttem szüleimmel és 
testvéreimmel, Arankával és Lacival. Igazi tanyavilág 
vett minket körül, ahol mindenki nevelt jószágot, szar-
vasmarha is volt minden háznál. A gazdaasszonyok 
fejték a tehenet, s a tejből igyekeztek minél több min-
dent előállítani, amiből aztán jutott a család asztalára és 
piacra is.  
Amikor megaludt a tej aggasztaltuk, ami úgy történt, 

hogy késsel felkockáztuk az aludttejet, megmelegítet-
tük, de nem forraltuk fel, mert akkor összeáll, kemény 
és csomós lesz, ami nem való túrónak. Ha pedig nem 
elég meleg, akkor gyenge marad a tej, savóvá válik az 
egész. 
Felmelegítés után hagytuk kihűlni, ezáltal a savó elvált 
a túrótól. Gézanyagból készült négyszögletű sajtruhába 
tettük, két-két szemben lévő sarkát összekötöttük, faka-
nalat szúrtunk a csomóba, és nagyfazék fölé tettük csö-
pögni. A savó aztán a disznóknak a moslékba került, de 
inni is lehetett, aki szerette. Ha már nem csöpögött a 
savó, akkor jó volt a túró. Kibontottuk a sajtruhából, 
tálba vagy vajlingba (nagyobb méretű, fül nélküli zo-
máncos edény) borítottuk, aztán egy részét felhasznál-
tuk, túrós tészta, palacsinta, túrós-kapros lepény, rétes 
sült belőle, de szerettük reggelihez is, tejföllel, sóval, 
hagymával ízesítettük. Ami fölösleg volt, elvittük a 
piacra. A túrós réteshez már előtte egy héttel altattuk a 
tejet, amikor megaludt, aggasztalás előtt kerek evőka-
nállal leszedtük a fölét, a tejfölt, ez került később az 
asztalra vagy a piacra. 
Anyám nem tudott kerékpározni, és a testvérek közül 
én voltam a legidősebb, így nagylány koromban min-
dig én mentem a piacra, szerdán és szombaton. Túl a 
Tápióból félóra alatt értem Újszászra bicikli-
vel.  Reggel hétkor kezdődött a piac, és kb. fél tízig 
tartott, tízkor már a háziasszonyok siettek haza főzni. A 
piacon mindenkinek állandó helye volt, megvolt, hogy 
ki kinek a szomszédja. Állandó vevők voltak, általában 
rendelésre vittem az árut. Tojást és tejterméket árultam, 
tejfölt, túrót, 6 literes zománcos kannában tejet is vit-
tem, amit fél literes alumínium füles mércével, az úgy-

nevezett verdunggal mértem, a tejfölt pedig két decis 
mércével. Vajat is árultam.  
  A vajat tejfölből készítettük köpüléssel. A köpülő egy 
tejeskanna méretű, egyenes falú eszköz, amelynek a 
lezáró tetején lyuk van, abba illeszkedik egy, a végén 
lukacsos hosszú nyél, melynek a le-fel húzogatásával 
lehet a köpülést végezni. Tehát az aludttejről a tejfölt 
leszedtük, egyszerre 
kb. 2 liter tejfölt köpül-
tünk, abból lett a vaj. A 
tejfölt a köpülőbe tet-
tük minden adalék nél-
kül, lezártuk a tetejét, 
és a hosszú nyelet ad-
dig húzgáltuk le s fel, 
amíg már éreztük, hogy 
a tejföl állaga megvál-
tozott, besűrűsödött, 
vajjá alakult. Ez bizony 
sok időbe telt. Akinek 
nem volt köpülője, te-
jeskannában rázta ösz-
sze a tejfölt vajjá, ba-
baringatáshoz hasonló-
an: fektetve ráztuk, 
ütlegeltük a tejfölt. Ha 
már elég sűrű volt a 
vaj, elvált az írótól, 
könnyen ki lehetett 
emelni a köpülőből, az 
író alul maradt. (Az író savanykás ízű, savószerű folya-
dék, meg lehet inni). Ezzel még nem volt kész a vaj. 
Egy tálba vizet tettünk, abba tettük a vajat, (nem oldó-
dott fel benne, egyben maradt) és kézzel kiütögettük, 
paggyingoltuk, kigyúrtuk belőle a maradék írót. Foly-
ton cseréltük alatta a vizet, a végén már a tiszta vizet is 
kigyúrtuk belőle.  A kész vajat lehetett frissen fogyasz-
tani, vagy piacra vinni. Ha azt akartuk, hogy hosszabb 
ideig elálljon - mivel abban az időben még nem volt 
hűtőszekrény - vajalját csináltunk a vajból. Felolvasz-
tottuk, megsütöttük egy kis liszttel (rántáshoz hasonló 
művelet), világosbarnás színt kapott, ezután zománcos 
bögrébe öntöttük, ott kihűlt, megszilárdult, hosszabb 
ideig is elállt. A vaj sárga színű volt, a vajalja pedig 
barnás a sütéstől, és kenyérrel ettük. (A Népi ételek a 
Jászságból című kötetben is olvashatunk a vajaljáról.) 
  Mindez több mint 55 évvel ezelőtt történt, azóta na-
gyot változott a világ, eltűntek a tanyák, nem, vagy 
csak kevés jószágot tartanak az emberek. Ma már min-
denért a boltba megyünk, a vajért, tejfölért, túróért, az 
aludttejért (kefir), de még a tejért is. Akkor az volt a 
szokás, a természetes – most meg ez. 

 
Sziliczei Zoltánné Bózsó Mária 

ó 

ó 

Köpülés 

Házi túró készítésétől a vajaljáig 

RÉGEN VOLT 
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Könyvtári Hírek 

Pappné Turóczi Henrietta 
 könyvtáros 

A Baba-mama klub keretében 
május 25-én találkoztak a kis-
mamák, édesanyák a könyv-
tárban. Papp-Takács Tamara 
gyógytornász a babamasszázs 

előnyeiről beszélt. 

Június 22-én  
Kerekítő foglalkozással vártuk 

az érdeklődőket. 

Júniusban az 1. osztály könyv-
tári órán vett részt. A gyerme-
kek ismerkedtek a könyvtárral, 
rejtvényfejtésben jeleskedtek. 

Augusztusban a könyvtár szerda délelőttönként tart nyitva. 

Búcsúzunk 
Balogh Kálmánné sz: Kerekes Mária  (1925-2017)  Pesti Ferenc  (1944-2017) 

Szécsi Pálné sz: Bajor Ilona 1939-2017 

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!” 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak! 

 Dudás Zoltán  
 

2017.04.25. 
Bagi Tímea  

Dudás Zoltán  

 Bozsik Barbara 
 

2017.04.26.  
Bozsik Zoltánnè 
Bozsik Zoltán 

Laki Máté Mátyás  
 

2017.05.09.  
Laki-Kerekes Andrea 

Laki Zsolt 
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Velünk történt ... 

SZERKESZTŐSÉGI  
KÖZLEMÉNY 

 

 A kéziratokat és a fotókat 2017. augusztus 21-ig  

kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát  

-terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

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

Boldogházi 

 
 

Végre itt a nyár!  
Itt van a lehetősége annak, hogy  minél több nyári salátát 
készítsünk , friss zöldségekből. A saláták elkészítéséhez 
szeretnék Önöknek ajánlani egy húsos receptet. 

 
Sóskekszbe mártogatott joghurtos csirkemell 
 
Hozzávalók: 

1 kg csirkemell 
6 dl natúr joghurt 
1 fej fokhagyma 
só 
delikát 
őrölt bors 
fél kg natúr sós keksz 
 

 
A csirkemellet szeletekre vágjuk, eny-
hén megklopfoljuk, hogy a rostok ki-
csit lazuljanak, utána besózzuk. A jog-
hurtba teszünk pici sót, delikátot, őrölt 
borsot, beletesszük a zúzott fokhagy-
mát. A sós kekszet diódarálón ledarál-
juk, a joghurtba belemártogatjuk a 
hússzeleteket, megforgatjuk a sós 
keksz morzsájában és forró olajban 
kisütjük. Ha van időnk, a joghurtos masszában egy éjszakát 
pihenhetnek a húsok, ettől puhább lesz a hús. Ehhez a hús-
hoz tálalhatjuk a különböző salátákat, ezt már az Önök fan-
táziájára bízom. Minden kedves olvasónak nagyon jó pihe-
nést, feltöltődést kívánok. 
"Egyenek mindig jókat és élvezzék az ízeket." 
 
Jó főzést és jó étvágyat kívánok!  

Ráczné Baráth Andrea 

Gasztroangyal jelenti 

Egy kis vadász verse 
 
Kövér Gyula és felesége a régi holmikat, iratokat rendezget-
ve egy kézzel írott, kissé elsárgult füzetlapot talált. Nagy 
örömmel olvasták fiuk, az akkor tízéves Attila ceruzával írott 
kis versét. A témaválasztáson nem csodálkoztak, hiszen 
édesapja kicsi korától gyakran vitte magával Attilát vadásza-
tokra, és vadásztáborokban is részt vett.  
Nem tudjuk, a költészet később milyen szerepet játszott Atti-
la életében, de a vadászat meghatározó lett, hiszen ma – édes-
apjához hasonlóan – hivatásos vadász. 
A 30 évvel ezelőtt írott vers közlését szülei meglepetésnek 

szánják Attilának. 
Szerkesztőségünk 
örömmel teszi köz-
zé, és Velünk tör-
tént rovatunkba 
továbbra is várjuk 
Kedves Olvasóink 
történeteit, emlé-
keit. 

Kövér Attila 
 

A nagy vadra várva 
 

Nagyvadra várva 
megrezzen a nyárfa. 
Magaslesen ülve, 
Fának nekidűlve  
várok a nagyvadra. 

 
Jön a róka sebbel-lobbal, 
le is terítem azon nyomban. 
Bokor mögül a nyúl, 
Előugrik váratlanul.  

 
Ránézek a nyúlra, 
füle lekonyulva. 
Megesett a szívem rajta, 
Nem is célzok e kis vadra. 
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A főzés természetéből fakadóan tűzve-
szélyes tevékenység, és mint ilyen, 
kiemelt veszélyforrásnak tekinthető, 
hiszen például súlyos következmények-
kel járhat, ha a tűzhelyen felejtett zsira-
dék túlhevül és meggyullad. Egy-egy 
ilyen eset alapvetően az emberi figyel-
metlenségre, gondatlanságra vezethető 
vissza, ezért főzés közben figyeljünk 
oda. 
A tűzhelyen felejtett étel, olaj gyorsan 
tüzet okozhat, a konyhában elhelyezett 
gyúlékony anyagokon (konyharuha, 
műanyag eszközök, konyhabútor) pe-
dig gyorsan továbbterjedhetnek a lán-
gok. Fontos, hogy se főzés, se pedig 
ételmelegítés közben ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül a tűzhelyet! Ha elhagy-
juk a lakást, minden esetben szünetel-
tessük a főzést, vegyük le az ételt a 
tűzről, zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a 
tűzhelyet, mert számos tűzesetet éppen 
az okoz, hogy az otthonról távozó házi-
ak elfelejtik, hogy a tűzhely bekapcsol-
va maradt. Bármi közbejöhet, és köny-
nyen előfordulhat, hogy nem érünk 
haza „öt perc múlva”, ahogy pedig 
terveztük. 
Ha mégis meggyulladt az étel, a zsira-
dék vagy az olaj, a legfontosabb, hogy 
soha ne próbáljuk azt vízzel eloltani! A 
magas hőmérséklet miatt a tűzre öntött 
víz pillanatok alatt gőzzé alakul és az 

égő zsiradék, olaj robbanásszerűen 
kivetődik az edényből, lángba borítja 
az egész konyhát és súlyos égési sérü-
léseket is okozhat! Ilyenkor a legfonto-
sabb, hogy az ételt nem éghető anyagú 
fedővel takarjuk le, így az égés oxigén 
hiányában megszűnik. Zárjuk el a gázt, 
kapcsoljuk ki a tűzhelyet! További 
probléma, hogy a tűz az elhanyagolt, 
tisztítatlan, nem tűzszakaszolt gépésze-
ti aknákon továbbterjedhet, komoly 
károkat okozva a környező lakásokban 
is.  
Hogyan előzhetőek meg a háztartási 
tüzek, és mi a teendő, ha már bekö-
vetkezett a baj?  

• A tűzhelyen készülő ételt ne hagy-
juk felügyelet nélkül! A kifutó zsiradék 
azonnal lángra kap, és egy konyhában a 
tűz gyorsan továbbterjedhet. 

• Tartsunk készenlétben egy tűzoltó 
készüléket a konyhában, amellyel bár-
milyen jellegű tűz biztonsággal eloltha-
tó! 

• Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal 
értesítsük a katasztrófavédelmet az 
egységes 112-es segélyhívó számon! 
Az eloltott tüzet is be kell jelenteni! 

• A lakásunkban keletkező tüzet 
próbáljuk meg eloltani! 

• A konyhában meggyulladt olajat, 
zsiradékot vízzel ne próbáljuk meg 

eloltani! A szétfröccsenő égő folyadék 
súlyos égési sérüléseket okoz és a tűz 
szétterjedését is segíti. Legegyszerűbb 
megoldás, ha az égő zsiradékot fedővel 
letakarjuk. 

• Elektromos berendezést csak az-
után lehet vízzel oltani, ha már levá-
lasztottuk a hálózatról! 

• Amennyiben nem sikerül a tüzet 
eloltani, azonnal hagyjuk el a lakást! A 
bejárati ajtót csukjuk be magunk után, 
ezzel megakadályozhatjuk, vagy lassít-
hatjuk a tűz továbbterjedését (kulccsal 
bezárni nem szabad). 

• Kiabálással riasszuk a többi lakót! 

• Gondoskodjunk a lépcsőházi szel-
lőzésről, a többi lakó biztonságos me-
nekülése érdekében! 

• A meneküléshez semmilyen eset-
ben se használjunk normál kivitelű 
személyfelvonót! 

• Hagyjuk el a házat! 

• Amennyiben a lépcsőház sűrű füst-
tel telített, ne próbáljunk meg azon 
keresztül menekülni. Csukjuk be a be-
járati ajtót. Tájékozódás (látás) hiányá-
ban két emelet magasból sem sikerül-
het a menekülés! 

• Várjuk a tűzoltókat, hogy a rendel-
kezésünkre álló információkkal segít-
hessük a gyors beavatkozást! 

Gázszivárgás leggyakrabban a kar-
bantartás hiánya miatt következik 
be, vagy az elöregedett vezeték, 
berendezés műszaki meghibásodás-
ból fakad. Ezen eseteknél fennáll a 
robbanásveszély hiszen a levegőbe 
jutó gáz azzal robbanóképes elegyet 
képez, és ha van gyújtóforrás, bekö-
vetkezik a baj. Alsó robbanási ha-
tárérték az a koncentráció, amikor a 
kiszabadult gáz és levegő keveréke 
már robbanóképes elegyet alkot. A 
vezetékes földgáz esetén ez az érték 
körülbelül 5 százalék, a propánbu-
tángáz esetén jóval kevesebb, nagy-
jából 1,5 százalék. Ez azt jelenti, 
hogy egy tíz légköbméter űrtartal-

mú helyiségben már 500 liter föld-
gáz, vagy 150 liter propánbutángáz 
elegendő a robbanásveszélyhez. 
 Akár vezetékes földgázt, akár pro-
pánbutángázt használunk ottho-
nunkban, bizonyos szabályokat be 
kell tartani. A palackban tárolt pro-
pánbutángáz használata kicsit több 
önállóságot igényel a felhasználó 
részéről (palackcsere, -tárolás, -
szállítás, tömítettség ellenőrzése) 
éppen ezért a kockázat is nagyobb.  
Ha új gázkészüléket tervezünk be-
üzemelni, vagy régebbi készüléken 
kell javítási, karbantartási munkát 
végezni, a munkálatokat minden 
esetben csak a gázszolgáltatónál 

regisztrált és szakképzett szakem-
ber végeztessük! 
Kerüljük a saját kezűleg végzett 
gázszerelési munkákat! 
Kizárólag a propánbutángázzal üze-
melő berendezések palackcseréje a 
kivétel, kellő körültekintéssel ez 
házilag is elvégezhető. 
Ma már csak égésbiztosítóval ellá-
tott gázkészülékeket lehet vásárol-
ni. Ha tehát a tűzhelyen üzemelő 
gázrózsa lángja elalszik, az égésbiz-
tosító pár pillanat múlva reteszeli a 
kiáramló gáz útját, megszűnik gáz 
légtérbe áramlása. Azonban renge-
teg olyan régi készülék van még 
használatban, amelyik nem rendel-

HÍREK 

A KATASZTRÓFAVÉDELEM TÁJÉKOZTATÓI 

Gázkészülékek használatának veszélyei 

Konyhai tüzek megelőzése 
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kezik ezzel a fontos biztonsági berendezéssel. Ezek 
üzemeltetése fokozott odafigyelést, kontrollt igényel. 
A gázüzemű berendezésekben csak pentánálló gumitö-
mítéseket és tömlőket szabad alkalmazni. Ezek csak 
gázszerelvényt árusító szakboltokban vásárolhatók 
meg, de a legbiztonságosabb, ha probléma esetén szak-
emberre bízzuk a javítást, beszerzést. 
Alapszabály, hogy gázszag, vagy hallható gázszivár-
gás, gázömlés esetén,  
1: azonnal el kell zárni a gázfőcsapot, illetve a palack-
szelepet,  
2: áramtalanítsunk a villanyóránál, 
3: az összes nyílászáró kinyitásával ki kell szellőztetni 
a helyiségeket, lakást,  
4: értesítsük a gázszolgáltatót és/vagy a tűzoltóságot. 
A propánbutángáz-palackokról: 
Sok helyen használnak palackos gázt. Ez nehezebb a 
levegőnél, így ha szivárog, a mélyebb fekvésű helyekre 
ülepszik. Fontos szabály, hogy a palackot, illetőleg a 
gázkészüléket csak nyomáscsökkentő közbeiktatása 
után szabad üzembe helyezni. A palackot sem a tárolás, 
sem a felhasználás során nem szabad 40 C° feletti hő-
hatásnak kitenni. 
A palack alumíniumból készül, űrtartalma típustól füg-
gően 4,85 - 52 liter között változik. A bennük tárolt gáz 
a propán-bután. A kibányászott földgázból a megfelelő 
eljárásokkal kivonják a propánt és a butánt. Ezek már 
kis nyomáson cseppfolyóssá válnak, palackban tárolva 
nagyon jó tüzelőanyagok. A tárolási nyomás 5-10 bar. 
Fontos, hogy a palackból a gázkivétel csak és kizárólag 
a gyártó által előírt nyomáscsökkentő egységen 
(reduktoron) keresztül történhet. Az is lényeges, hogy a 
palackot távol kell tartani mindenféle sugárzó hőtől.  
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárol-
ható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 
liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra 
tervezett helyiségben. 
Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és 
gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan mó-
don és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tető-
szerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadá-
lyozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tető-
szerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől leg-
alább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a 
gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos. 
Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tar-
talmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként 

nem használható vagy tárolható egynél több propán-
bután gázpalack 
Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszin-
tesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gáz-
robbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 
Palackcsere közben ne dohányozzunk, és más nyílt lán-
gú készüléket se üzemeltessünk! Csere után, vagy ha 
gázszivárgás gyanúja merül fel, magunk is elvégezhet-
jük a tömörségvizsgálatot a tömlő és a palack csatlako-
zási pontjánál. Ezt a vizsgálatot szappanos, vagy ultrás 
oldattal végezzük. Ha szivárog a gáz, akkor a csatlako-
zási helyet bekenve a szivárgás helyén bugyborékolni, 
szörcsögni fog. Sajnos volt már arra példa, hogy a gáz-
szivárgás helyét valaki gyertyaláng segítségével akarta 
megkeresni. A ház felrobbant, az illető meghalt. 
SOHA ne próbáljuk nyílt lánggal vagy más gyúlékony 
eszközzel megkeresni a gázszivárgás helyét! 
Továbbá a gázpalackból az átfejtés szigorúan TI-
LOS, a gázpalackokat csak cseretelepen szabad cse-
rélni! 
Ha hosszabb időre elhagyjuk a lakást, zárjuk el a gáz-
vezeték főelzáró csapját. Amennyiben befejeztük a pro-
pánbutángáz-üzemű berendezés használatát, zárjuk el a 
palack szelepét. Ha hosszabb ideig nem is kívánjuk 
használni, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és a sze-
lepnyílásra helyezzük fel a kék biztonsági kupakot. 
A gázkészülékek használatával kapcsolatban fontos 
foglalkozni az égéstermékek elvezetésével és a levegő-
utánpótlással is. 
A gáz égéstermékei mérgező elemeket tartalmaznak, 
tehát nagyon fontos a kémény rendszeres ellenőrzése és 
karbantartása. Ellenkező esetben a visszaáramló égés-
termékek halálos mérgezést okozhatnak. 
Egy fali vízmelegítő átlagosan óránként 3 m3 gázt fo-
gyaszt. Egy ilyen készülék biztonságos üzemeléséhez a 
felhasznált gázmennyiség húszszorosának megfelelő 
friss levegőre van szükség. A manapság használt, szin-
te tökéletes légzárású ajtók és ablakok ekkora mennyi-
ségű levegőt nem engednek be. Amennyiben olyan he-
lyiségben vannak ilyen nyílászárók, ahol gázkészülék 
üzemel, fokozott a balesetveszély. 
Nyílt lángú gázkészülék használata közben és után 
gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről, szellőztetés-
ről. 
 
A gázhasználat veszélyes üzem, de ha ismerjük a gáz 
tulajdonságaiból fakadó veszélyeket, a használatra vo-
natkozó szabályokat és veszélyhelyzeti teendőket, biz-
tos, hogy kényelmesebbé teszi az életünket. 
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