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Polgármesteri tájékoztató 

Jászboldogháza önkormányzata részéről évek óta 
részt veszünk a Virágos Magyarország versenyen, 
melyen különböző elismeréseket és jutalmakat nyer-
tünk már el. Bár anyagi lehetőségeink korlátozottak, 
mert mindig a legfontosabb szempont az intézmények 
biztonságos működtetése. A verseny értékelése össze-
foglalja az egész település arculatát, a közterületektől 
a magán portákig. A zsűri általában augusztusban 
látogatja meg a településeket, amikor a legnagyobb a 
szárazság, így elég nehéz szép látványt biztosítani. A 
napokban kézhez kapott elismerő oklevél meglepetés, 
egyben nagy öröm is számunkra. Hosszú évek sok-
sok önzetlen munkája kellett ahhoz, hogy Jászboldog-
háza ilyen és hasonló elismeréseket kapjon. Gondolok 
itt az elvégzett fizikai munkára és arra a szemléletfor-
málásra is, mely az itt élőket ösztönzi a szép, tiszta 
környezet kialakítására. Köszönet és tisztelet illeti 
mindazokat, akik valamilyen formában tettek ezért, 
hiszen ez a siker mindannyiunk sikere. Ebben az év-
ben is nagyon sokat dolgozott a falu szépítésén a Fa-
luvédő és Szépítő Egyesület, a jó közbiztonságért a 
Polgárőr Egyesület, melyeken keresztül elismerés illet 
minden lakost, aki ezekkel a célokkal egyetért, és ál-
dozatot is vállal érte. Mindannyiunk sikere, hogy 
2017-ben Jászboldogháza „biztonságos, barátságos és 
élhető település” elismerő oklevélben részesült a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség szakemberei által végzett 
összehasonlításban.  
 
Talán ettől fontosabb és nagyobb elismerés számunk-
ra, hogy az elmúlt években egyre több fiatal választja 
otthonának Jászboldogházát. 2017-ben az önkor-
mányzat 12 fiatal párnak adott otthonteremtési támo-
gatást, azaz 12 fiatal új családja lett a falunak, akik 
gyermeket vállaltak. Az itthon maradó és a beköltöző 
fiatalok száma is emelkedett az elmúlt időszakban, 
melynek eredménye, hogy a 3 év alatti gyermekeknek 
rendezett Mikulás ünnepségen 45 gyermeket köszön-
töttünk, ez az elmúlt 14 év legmagasabb létszáma. 
Legyen az akár nagyváros vagy kicsi falu, a fiatalok 
és a gyermekek száma mindenhol meghatározó ténye-
ző, mely erőt és hitet ad ahhoz, hogy településünket 
fejlesszük, szépítsük, dolgozzunk, vagy ha kell, küzd-
jünk is érte.  
 
Ebben az évben is sok pályázatot nyújtottunk be a 
közszolgáltatások és színhelyeik fejlesztését célozva, 

melyben az oktatási intézmények fejlesztése lesz az 
első, ami megvalósulhat. 
 
Ezúton is köszönetemet fejezem ki az önkormányzati 
feladatok ellátásának segítéséért, az együttműködésért 
Jászboldogháza Lakóinak, Civil szervezeteinek, gaz-
dálkodó egységeinek, hogy támogatásukkal ismét egy 
sikeres évet hagyunk magunk mögött! 
 
Továbbá szeretnék köszönetet mondani a boldogházi 
közigazgatásban és közintézményekben dolgozóknak, 
hogy áldozatos munkájukkal minden nap Jászboldog-
házáért, az itt élőkért dolgoznak! 
 

Szűcs Lajos 
polgármester 

Karácsonyi ajándék az elismerés 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Beszámoló a 2017. október 30-i soron kívüli  
képviselő-testületi ülésről 

•A Képviselő-testület felülvizsgálta a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot, és azt a szükséges módosítá-
sokkal elfogadta. 
•Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület a hul-
ladékgazdálkodási rendszernek a kormányzat által elő-
írt változtatásait. 
•Elfogadta a testület a szociális célú tüzelőanyag támo-
gatásáról szóló 8/2017.(X.31.) számú rendeletét. A 
Rendelet tartalmazza a tüzelőanyag támogatás helyi 
szabályait. 
•Ugyancsak elfogadta a testület a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 
számáról szóló 9/2017.(X.31.) számú rendeletét, amely 
szerint a helyi népszavazás kezdeményezéséhez a helyi 
lakosok 20%-ának aláírása szükséges. 
•Döntött a testület a ,,Komplex energetikai fejlesztés a 
jászboldogházi közintézményekben” című pályázat 
lebonyolításához szükséges szervezetek kiválasztásá-
ról. 

•A testület megtárgyalta és elfogadta az otthonteremtés 
önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (II.05.) 
önkormányzati rendelet módosítását. 
Zárt ülésen a testület otthonteremtési támogatás iránti 
kérelmeket bírált el, valamint az általános iskolával 
kapcsolatos ügyeket tárgyalt meg. 
 

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

 
•A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat idei 
fordulójára benyújtott pályázatokat. Idén sajnos csaló-
dást okozott az, hogy csak mindössze 4 tanuló igényel-
te az önkormányzattól ezt az ösztöndíjat. A Képviselő-
testület mind a négy pályázó fiatalt támogatásban ré-
szesítette. 
Zárt ülésen a testület kitüntetési javaslatokat, valamint 
otthonteremtési kérelmeket tárgyalt meg. 

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

Használja helyesen a  
települési közkifolyókat télen is 

 A téli hidegben nemcsak a vízmé-
rőkre, a csövekre és egyéb szerelvé-
nyekre érdemes odafigyelni, hanem 
a közkifolyók helyes téli használatá-
ra is. 
A közkifolyó szabályos és hosszú távú 
működése érdekében figyeljen arra, 
hogy a nyomókart minden esetben 
teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehe-
tőség szerint minden alkalommal na-
gyobb mennyiségű vizet vételezzen 
egyszerre. 
Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt 
tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiol-
vasztani! Ez további károkat okozhat, 
nehezíthetve, késleltetve a javítását. 
Amennyiben rendellenességet észlel a 
közkifolyó működésében és környé-
kén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi 
elérhetőségeinken: 
 - A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható 
ingyenes központi műszaki hibabeje-
lentőjén: +36 80/205-157 
- személyesen az ügyfélszolgálati iro-
dáinkban 
 

- e-mailben az 
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. 

címen 
 

- valamint a Call Centerünk  
+36 40/180-124-es telefonszámán. 

 
Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A 
települési közkifolyók rendeltetés-
szerű használata a téli időszakban is 
a szolgáltató és a felhasználó közös 
érdeke! 

A hideg beköszöntével a vízmérők, a 
csövek és egyéb szerelvények elfagyá-
sa bosszúságot és előre nem várt je-
lentős költségeket okozhatnak fel-
használóink számára. Mindezek 
azonban kellő odafigyeléssel megelőz-
hetőek! 
Felhasználói teendők mérőelfagyás 
esetén 
- Vízmérő-elfagyás észlelése esetén 
haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. 
munkatársait az ingyenesen hívható 
műszaki hibabejelentő telefonszámon: 
+36 80/205-157! 
- Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti 
elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben 
igen, próbálja elzárni, a további vízelfo-
lyás megelőzése érdekében. 
A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a 
vízórán belüli hálózat karbantartása, a 
hazai törvények alapján a Felhasználó 
feladata. A vízóra, illetve a belső rend-
szer elfagyása, hibái miatt fellépő víz-
óracsere és vízelfolyás költsége a Fel-
használót terheli! 
Hogyan védekezzen a vízi közművek 
elfagyása ellen? 
1) Legfontosabb teendő az elfagyás 
megelőzése érdekében lakott épüle-
tekben: 
- Pótolja az esetlegesen sérült vagy hi-
ányzó vízóra akna fedőlapját 
- Szigetelje megfelelően az vízmérőak-
na oldalát, födémszerkezetét és a fedő-
lapját. 
- Gondoskodjon az akna környékének 
feltöltéséről, a levegőáramlás megaka-
dályozásáról 
- Rendszeresen ellenőrizze – különösen 
fagyos időszakban- a vízóra és az akna 

állapotát 
2) Teljes körű víztelenítés nem 
lakott épületekben: 
- A télen nem lakott épületek, üdülők 
vízvédelme érdekében zárja el a vízóra 
előtti elzáró szelepet is. A vízóra után 
lévő leürítő szelepet - ha van beépítve- 
fordítsa megfelelő állásba, hogy a rend-
szerből lefolyjon a benne lévő víz.  
- Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáró-
ját teljes ütközésig és nyissa ki a kerti 
csap csaptelepét. Ezzel a fagyelzáró 
ürítőjén a kerti csap függőleges ágából 
leürül a benne lévő víz. Ez a leürülés 
egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, 
ami a kerti csaphoz hajolva könnyen 
hallható. A leürülés 1-2 percet vesz 
igénybe, ezután a szivárgási zaj meg 
kell, hogy szűnjön. 

Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellen-
kező esetben a fagycsap folyamatos 
ürítő állásban maradhat, ami további 
vízelfolyást eredményezhet. 
- Víztelenítse az épületen belül található 
berendezéseket (engedje ki a vizet a 
bojlerből, WC tartályból, esetleges 
egyéb berendezésekből) 
- Télen rendszeresen, nagy fagyok ese-
tén különösen, ellenőrizze a használaton 
kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az 
ivóvíz elfolyását, valamint az épület és 
berendezések esetleges elfagyását 
A vizes szakemberek tapasztalata, 
hogy a csőtörések száma a téli idő-
szakban 10-15%-kal magasabb, mint 
nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta 
káros vízelfolyás megelőzése a Fel-
használó és a Szolgáltató közös érde-
ke!  

Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat  
elfagyása ellen 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
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Kedves jászboldogházi hívek! 
Dr. Ternyák Csaba érsek atya rendelkezésének értelmében, a jászboldogházi és alattyáni plébánia vezetésével 
Soós Tamás plébánost bízta meg, aki az alábbi sorokkal mutatkozik be:    

„Soós Tamásnak hívnak, 1978. november 29-én születtem Hatvanban. A Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnáziumban szerzett érettségi után, az egri Hittudományi Főiskolán folytat-
tam tanulmányaimat. 2004 – ben szentelt pappá dr. Seregély István egri érsek. Eddigi 
szolgálati helyeim: 2004 – 2005 Füzesabonyban káplán, 2005 – 2007 Gyöngyösön káp-
lán. 2007 – 2009 Ternyák Csaba egri érsek titkára voltam, majd 2009-2011 Borsodbó-
tán, majd 2011-2015. Erdőtelken, plébános. 2015.08.01-től Jászalsószentgyörgyön, plé-
bános. Ez ideig oldallagosan ellátott hely Jánoshida volt, és ez év októberétől Jászbol-
dogháza és Alattyán is. Ideérkezésem óta megtapasztaltam a jószándékú emberek segítő-
készségét, és ebben bízva remélem, tovább tudjuk építeni közös erővel Jézus Krisztus föl-
di egyházát, mindannyiunk lelki üdvére.” 

Karácsonyra várvaKarácsonyra várvaKarácsonyra várvaKarácsonyra várva    
Advent időszaka lelki vonatkozásban lehetőség és 
számadás is egyben. Számadás az eddig megszerzett 
tudásról és megkapott kegyelmek használatáról, és le-
hetőség előrelépésre és fejlődésre Az ember ezen idő-
szak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bi-
zonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magá-
ban. Ez a három - négy hét bizonyságtétel Önmagunk 
számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon ki-
tartunk és érdemesek vagyunk a kegyelmekre. Szívből 
ajánljuk Mindenkinek, hogy az ünnepek alatt, szánjon 
időt egy kis lelki utazásra, fedezze fel a mélyben lévő 
érzéseit, gondolatait és újult erővel, önmagával és a 
világgal békében vágjon neki az új évnek!  

Szent-Gály Kata:  

KARÁCSONY ELŐTT  

Már hó szitál a fenyvesek között és  
korán beálló esték fénye ég,  
oly mély a csend és én úgy készülődöm  
ujjongó szívvel, Istenem, feléd.  
Most én megyek. Te voltál már a földön.  
Ó, hány karácsonyt játszottam neked!  
Amim csak volt, a két kezedbe tettem  
egymásután: egy hosszú életet.  
 
Mondd, vársz reám? Olyan remegve kérdem  
s oly boldogan, mint szentestén kölyök.  
Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed.  
Csitt! Angyal jár a zárt ajtók mögött.  

Karácsonyi miserend  

 

December 24.  
Szenteste 

Karácsony vigíliája 

December 25.  
Karácsony 

December 26.  
Karácsony 

Alattyán 19.00 du. 15.00 - 
Jászboldogháza 20.30 de. 8.00 - 
Jánoshida 22.00 de. 9.30 de. 9.30 
Jászalsószentgyörgy 24.00 de. 11.00 de. 11.00 

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket     
és áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknak    
az Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselı----testületének és testületének és testületének és testületének és     

munkatársainak nevében: munkatársainak nevében: munkatársainak nevében: munkatársainak nevében:     
Tamás atyaTamás atyaTamás atyaTamás atya    

Bóta Mizsei Ilona 
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Nem tudom, ki hogy van ezzel, de én úgy  érzem,  egyre gyorsabban telik az idő, ismét itt az év vége. 
Egy bölcs ember mondása szerint „Nem az idő múlása az, ami igazán fontos, sokkal inkább az, ahogyan 
múlatjuk”. Igyekszem ezt szem előtt tartva, nem azon szomorkodni, hogy ismét eltelt egy év, hanem, 
hogy milyen szép dolgok is történtek velünk, mennyit tudtunk tenni azért, hogy legyenek szép emléke-
ink. Nekünk, elszármazottaknak legnagyobb öröm, ha HAZA látogatunk, ha együtt vagyunk a BARÁ-
TAINKKAL. Ilyen közös programokról állítottam össze egy  kis emlékcsokrot.  
 

Április végén egyesületünk kis számú, lelkes csapata Júniusban örömmel jöttünk a Civil napra 

BOLDOGBT Egyesület 2017 

Bajor Imre barátunk lelkes szervezésében két kiállítás megnyitójára került sor az önkormányzat ta-
nácstermében, mely több hónapig volt látható. Júniusban Bajor Magdika mutatkozott be, augusztus-
ban Gyökereink II. gyűjteményes kiállításon boldogházi kötődésű alkotók munkáit csodálhattuk meg. 
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Kedves falunk minden lakójának békés, Kedves falunk minden lakójának békés, Kedves falunk minden lakójának békés, Kedves falunk minden lakójának békés,     
szép ünnepeket,szép ünnepeket,szép ünnepeket,szép ünnepeket,    

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

Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti TársaságaJászboldogházáról Elszármazottak Baráti TársaságaJászboldogházáról Elszármazottak Baráti TársaságaJászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága    
 

2017. december 6.   Veliczkyné Koncsik Ilona 

CIVIL SZERVEZETEK 

Augusztus 26-án nyugdíjas barátainkkal közösen köszöntöttük a kerekévfordulósakat, és gyönyörköd-
hettünk a régi képeslapok gyűjteményében. 
Nagyon bízom benne, hogy ezekkel talán sikerül elindítani azt a gondolatsort, amit minél többen kiegé-
szítenek újabb szép pillanatok visszaidézésével. Legyenek ezek a pillantok nagy társaságban, csalá-
dunkkal, párunkkal vagy egyszerűen magunkban  átéltek. Kívánom, hogy így legyen!  

A Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  
köszöni Támogatóinak, 

hogy 2017. évben is segítették működését. 
 

Külön köszönjük 33 magánszemély 2016. adóévi szja 1% felajánlását 94.982 forint értékben, 
mellyel nagyban segítették technikai felszereléseink rendszerben tartását. 

 
Az év végi ünnepekhez közeledve, az Ádventi időszakban fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet 
a gyertyák, mécsesek, felelősségteljes használatára. Lehetőség szerint NE hagyjuk felügyelet nélkül égni 
ezeket az eszközöket, bármennyire is biztonságosnak találjuk őket. Asztalterítőre, éghető anyagra sem-
miképp se helyezzük el az emlékezésként gyújtott gyertyát, lehetőség szerint fém ( nem éghető) alátétet 

használjunk, melyről nem tud lefolyni a megolvadt viasz sem.  
Ha mégis bekövetkezne baleset, hívjuk a 105-ös segélyhívót, és kövessük az ügyeletes tanácsait. 

Minden Támogatónak, Lakosnak, Szimpatizánsnak békés, boldog ünnepeket 
 és sikerekben gazdag új évet kívánunk! 

 
Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
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Ezen a nyáron sem maradtak nyugdíjasaink program 
nélkül. Alig múlt el a községi CIVIL nap, máris a ti-
szakécskei  kirándulásra készültünk. Mintegy 30 fős 
csoport látogatott el az ottani nyugdíjasok által meg-
rendezett nyugdíjas találkozóra. Igaz nagyon meleg 
volt, de a kitűnő víz, a finom ebéd és a változatos mű-
sor mindezt elfeledtette, és este fáradtan ugyan, de tele 
élménnyel tértünk haza. 
Június végén került sor a Jászok Világtalálkozójának 
megrendezésére Jászladányban. Egyesületi tagjaink 
közül néhányan részt vettek a rendezvényen, és képvi-
selték községünket a Csillagvirág kórussal együtt. 

Nyugdíjasokról röviden...Nyugdíjasokról röviden...Nyugdíjasokról röviden...Nyugdíjasokról röviden...    

Áldott, békés Áldott, békés Áldott, békés Áldott, békés     
karácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeket    

    és egészségben gazdag új esztendıt és egészségben gazdag új esztendıt és egészségben gazdag új esztendıt és egészségben gazdag új esztendıt     
kívánok.kívánok.kívánok.kívánok.        

 
Orczi Imréné   

egyesületi titkár 

Az év vége közeledtével egyesületünk nevében 
községünk minden lakójának és valamennyi tá-
mogatónknak:  

CIVIL SZERVEZETEK 

Ismét eltelt egy év, itt van a tél, kö-
zeleg a karácsony. Gyermekkorunk 
izgalmakkal teli napja, titkokkal, 
ajándékokkal. A béke és a szeretet 
ünnepe ez, a családok egymásra 
találása. Az emberek készülnek a 
szentestére, ilyenkor minden em-
berben erősebb a hit. 
A jászboldogházi Faluvédő és Szé-
pítő Egyesület hét évvel ezelőtt, 
hagyományteremtő céllal valósítot-
ta meg első családias hangulatú 
karácsonyi rendezvényét, a Faluka-
rácsonyát, településünk főterén, a 
Szent Vendel téren. A hagyomány 
folytatódott, idén is hangulatos mű-
sorral, szépen feldíszített kará-
csonyfával, kézműves vásárral, 
kedves karácsonyi dallamokkal, 
finom illatokkal, teával, forralt bor-
ral, frissen sült kaláccsal vártuk az 
ünnepségre kilátogatókat december 
17-én, advent 3. vasárnapjának dél-
utánján. 
A Faluszépítők köszöntőjét követő-
en, az ünnepi műsorban települé-
sünk minden korosztálya részt vett. 
Elsőként az óvodások tündéri mű-
sorát láthattuk, ők azok, akiknek 
talán legnagyobb örömet jelenti a 
karácsony. A legkisebbek után ad-
venti gyertyagyújtás, majd Szűcs 
Lajos polgármester úr gondolatai 
következtek az ünnepvárásról, ez-
után megnéztük, hogyan készülnek 

a karácsonyra a Mátyás Király Ál-
talános Iskola tanulói. A varázslatos 
összeállítás után, az ünnepi műsor 
befejezéseként a Csillagvirág kórus 
adventi műsorát hallhattuk, miköz-
ben a jelenlévők kezében sorra vil-
lantak fel a gyertyák fényei, szere-
tetet, bensőséges érzést árasztva. A 
szép karácsonyi dallamok felcsen-
dülése alatt a vetítővásznon, az elő-
ző évek adventi ünnepségeinek fo-
tóiból láthattak egy összeállítást, 
mellyel szeretett faluszépítő tár-
sunkra, Szécsi Pálnéra és települé-
sünk plébánosára, Csergő Ervin 
atyára is emlékeztünk, ők már saj-
nos nem lehetnek közöttünk. Hálá-
sak vagyunk munkájukért, emlékü-
ket tisztelettel megőrizzük. A kórus 
szívet melengető műsora után a 
faluszépítők – hagyományaink sze-
rint – kaláccsal, teával, forralt bor-
ral vendégelték meg a jelenlévőket. 
A rendezvény ez alkalommal is 
példás összefogással jött létre. Kö-
szönöm faluszépítő társaim lelkes 
munkáját, minden kedves szereplő-
nek, pedagógusnak, segítőinknek 
azt a sok munkát, időt, amit arra 
áldoztak, hogy ez az est létrejöhes-
sen. Az önkormányzat segítségét, a 
civil szervezetek támogatását, segít-
ségnyújtását. Tisztelettel köszönjük 
a felajánlásokat, a fenyőt, az ünnepi 
kalácsba valót és az anyagi támoga-

tást. Csirke Évikének a finom kalá-
csot, Szőllősi Bélának és Patriknak 
a hangosítást, Babinyecz Jánosnak 
a fotózást, Matók Péter segítségét,  
a színpad fölé kihelyezett molinót, 
amellyel kellemes meglepetést szer-
zett a faluszépítőknek és az ünneplő 
közönségnek. Köszönjük az iskola-
konyha dolgozóinak a finom tea és 
forralt bor elkészítését. Tisztelettel 
köszönjük a györgyei bolt, a COOP 
ABC és a Balázs bolt nagylelkű 
támogatását. Köszönjük kézműve-
seinknek, hogy elfogadták a meghí-
vást, és jelenlétükkel évek óta gaz-
dagítják rendezvényünk színvona-
lát. Bízunk benne, hogy az ünnepi 
műsor, az együtt töltött idő, a talál-
kozás, a családias hangulat utat ta-
lált a lakosság szívéhez, és szép 
emlékkel, kedves gondolatokkal 
tértek haza otthonaikba.  
Ezúton is kívánunk minden kedves 
Olvasónak, Támogatóinknak, a 
Boldogházáról elszármazott Baráta-
inknak és a Boldogházi Hírek Szer-
kesztőinek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket, és jó egészséget az új 
évre. 

a Faluvédő és Szépítő Egyesület 
nevében  

Szűcs Gergelyné  

Együtt ünnepeltünk  

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván  
a faluvédı és Szépítı Egyesület 
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Hírek a focipályáról 
2017 augusztusától november végéig tartott az őszi 
szezon csapatainknak. Ősszel 7 csapatot neveztünk be 
a Magyar Labdarúgó Szövetség bajnokságaiba. A leg-
kisebbektől kezdve a felnőttekig: U-7,U-9,U-11,U-13, 
U-14,U-19. felnőtt csapat. A felnőttek augusztusi kez-
dése után szeptembertől minden utánpótlás csapatnak 
elkezdődött a bajnokság. Hétről hétre folyamatosan 
versenyeztünk, a hétközi edzések után különböző ellen-
felek ellen mutathatták meg tudásukat. A csapatok 
eredményei, munkája a következő lapszámban kerül 
ismertetésre.  

Az őszi szezon méltó lezárása volt az immár hosszú 
évek óta hagyományosan novemberben megrendezésre 
kerülő Sportbál. Öröm volt látni, hogy a legkisebbektől 
kezdve a felnőttekig, az évek óta az aktív játéktól visz-
szavonuló játékosok és a szülők önzetlen segítségét.  

Itt kerültek díjazásra az elmúlt év legjobban teljesítő 
játékosai. A díjakat Bodor Máté elnök és Darók Viktor 
technikai vezető adták át a futballistáknak. A 7 évesek-
nél Szilágyi Mihály, a 9 éveseknél Bujtár Dominik, a 
11 éveseknél Pócsai Patrik, a 14 éveseknél Farkas Ben-

ce lett az év játékosa. A legjobb ifjúsági játékos Racs 
Tamás míg az év legjobb kapusa Kordács Gergely lett. 
A felnőtteknél az év boldogházi játékosa címet Almási 
Ferenc érdemelte ki. A díjátadás után következett az 
általános iskolások műsora, a Dalma Dance Club be-
mutatói után következtek a 8. osztályosok táncai. Ezút-
tal is az Öregfiúk csapata készítette el a finom vacsorát. 
A zenét az évek óta visszajáró Andante zenekar szol-
gáltatta. A Jászboldogházi Sportegyesület szeretné kö-
szönetét kifejezni mindenkinek, aki hozzájárult a bál 
sikeres megrendezéséhez és ezáltal segítve az egyesület 
működését. Köszönet az Önkormányzatnak, az iskola 
tantestületének, Pócs János képviselő úrnak, Gaál Fe-
rencnek, Pap Bélának, Nagy Lászlónak, Sas Jánosnak, 
Mizsei Tamásnak, Mizsei Máténak, Mizsei Lászlónak, 
Joó-Kovács Balázsnak, a polgárőrségnek, az óvoda 
szülői munkaközösségének, a Pócsai családnak, a TSZ-
nek és Gömöri Mihálynénak.  

Következik a téli szünet, de január közepétől elkezdő-
dik a felkészülés a minél sikeresebb tavaszi szezon ér-
dekében. 

CIVIL SZERVEZETEK 

Sportbál 2017 
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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! 

Emlékezés... 

Jászboldogháza a szülőfalum. 1968
-ban a csíkosi árvíz után költöztek 
be a szüleim a faluba. Az általános 
iskolás éveim alatt nagyszerű neve-
lőkkel találkoztam, akiknek igen 
nagy szerepe volt abban, hogy a 
pedagóguspályát választottam. Ha-
zalátogatásom alkalmával, mikor 
elmegyek a régi alma máter előtt, 
eszembe jutnak a régi osztálytársak, 
az együtt eltöltött évek alatt szerzett 
közös élmények, csintalanságok. 
Szeretettel gondolok, emlékszem az 
elsős tanító nénimre Tóth Gyuláné-
ra, Gremann Lászlóné Kati nénire, 
Szalókiné Éva nénire, Menyhárt 
Jánosné Marika nénire ( akivel még 
nagy ritkán találkozom a jászberé-
nyi piacon), Bálint Józsefné Erzsi-
kére, csak hogy megemlítsek né-
hány kiváló tanárt a teljesség igé-
nye nélkül. A középiskolát a jász-
berényi Lehel Vezér Gimnázium 
orosz tagozatán végeztem. Kollé-
gista lettem, így csak hétvégente 
jártam haza szüleimhez, testvérem-
hez. Elsős gimis koromban csatla-
koztam a Papp Imre vezette Jászsá-
gi Népi Együtteshez.  Olyan közös-
ségbe kerültem, ahol az eltöltött 
évek alatt életre szóló emlékeket, 
élményeket, barátságokat kaptam. 
A próbák, a fellépések, fesztiválok, 
edzőtáborok, a Ki mit tud?, a kül-
földi utak, élmények életem végéig 

elkísérnek.  A tánc szeretete meg-
maradt hobbinak. Ez év júniusában 
az együttes 45 éves jubileumi mű-
sorában még felléptünk a férjem-
mel. Nagy-nagy büszkeséggel egy 
színpadon táncolhattam (remélve, 
hogy még nem ez volt az utolsó) a 
fiammal is, aki 20 évig volt tagja a 
JNE-nek.  

Az együttesben ismerkedtem meg 
férjemmel, Simon Károllyal, aki 
jelenleg Jászberényben a C+C rak-
táráruház vezetője.  
1981-ben a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskola elvégzése után összehá-
zasodtunk, majd Jászberényben 
letelepedtünk. Első munkahelyem 

itt Jászboldogházán az általános 
iskolában volt, ahol első osztályt 
kaptam. Visszagondolva, friss dip-
lomásként ez igen nagy kihívás volt 
számomra. A szülők, gyerekek, 
kollégák felől áradó őszinte, feltétel 
nélküli szeretet és segítség lendített 
át a nehézségeken.  Az itt eltöltött 
idő bebizonyította, hogy nekem 
ezen a pályán kell maradnom, én 
ezt szeretném hivatásként csinálni. 
3 évnyi ingázás után, nagy dolog 
történt az életemben, 1984-ben 
megszületett Orsi lányom. Ő a 
Testnevelési Egyetemen végzett, és 
jelenleg Jászberényben a Terplán 
Zénó Szakközépiskolában testneve-
lőként dolgozik. Orsi férjével, 
Borics Zsoltival együtt már 8 éve 
aktívan részt vesz Boldogháza 
sportéletében. 1987-ben megszüle-
tett második gyermekem, Péter. Ő, 

Simonné Hudra Erzsébet 

HÍREK 
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mint egyéni vállalkozó, sikerrel 
vezeti saját cégét. Jászberényben él 
párjával, Nyeste Tímeával, aki szin-
tén a pedagóguspályát választotta, 
angol tanárnőként dolgozik. Két 
gyermek mellett nehéz lett volna a 
kijárás, így Jászberényben kerestem 
állást. Bálintné Erzsike ajánlásával 
(aki még általánosban az osztályfő-
nököm volt) kerültem Jászberénybe 
a Bercsényi Miklós Általános Isko-
lába, ahol jelenleg is dolgozom. 
Mindeddig első-négy osztályban 
tanítottam, illetve 15 éve nívós test-
nevelést két évfolyamon.  Jelenleg 
27 kis elsős nebuló osztályfőnöke 
vagyok, ami legalább olyan nagy 
kihívás, mint 36 éve friss diplomás-
ként elkezdeni a pedagóguspályát a 
szülőfalumban.  

 

   

Simonné Hudra Erzsébet 

A család 
Vallom, az ember soha ne feledje 
el honnan jött, legyen tisztába az-
zal, mi a feladata az életben. 

É R T E S Í T É S 

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemel-
tető Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján érte-
sítjük a község lakosságát, hogy a karácsonyi  

ünnepek  miatt a kukás kommunális  
hulladékszállítás 

2017. december 25. és  
2018. január 1-én hétfőn szünetel,  

helyette 
 

2017. december 22-én pénteken és 
 2017. december 30-án szombaton  lesz. 

 
JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI  

ÖNKORMÁNYZAT 
 

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. 
Tel.: 57/460-011, fax: 57/460-012 

Honlap: www.jaszboldoghaza.hu  e-
mail:hivatal@jaszboldoghaza.hu 
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� A „Tök jó napot” követően, Márton napi projekthe-
tünk keretében libanézőben jártunk Kobela Margitnál, 
aki évek óta szeretettel fogadja mindkét csoportunkat.  
A libuskák hangos gágogással jelezték érkezésünket, 
elárulva minket, mint Mártont a legenda szerint. Szent 
Márton legendáját még a libanéző sétát megelőzően 
elmeséltük az ovisoknak. Nagy élményt jelentett szá-
mukra az is, hogy közelről figyelhették a libák élet-
módját, testfelépítésüket, táplálkozásukat. A kis bioló-
giai bemutatón megnéztük a csőrét, úszóhártyás lábát 
és a tolla alatt rejtőző pihe-puha pelyhet, ami melegíti a 
testét és az emberekét is a belőle készülő pehelypaplan. 
Megfigyeltük, mivel táplálkoznak.  Ajándékba is kap-
tunk a pehelyből és lúdtollból, amit a kézműves tevé-
kenységek során felhasználtunk. 

� November 17-én Sós Boglárka kezdeményezésére és 
szervezésében mézes reggelivel leptek meg bennünket 
helyi méhészeink. Az „Európai mézes reggeli” mozga-
lom célja, hogy felhívják a figyelmet az egészségünk 
szempontjából fontos mézre, és arra, hogy a jó étkezési 
szokásokat már gyermekkorban ki kell alakítanunk. A 

gyermekek többsége nagyon szereti a mézet, így öröm-
mel elfogyasztották a mézes-vajas kenyeret, amit nagy 
szeretettel ajánlottak fel és kóstoltattak Lipták Mihály 
és felesége Liptákné Szűcs Krisztina, Takács László és 
párja Sós Boglárka. Minden kisgyermekhez volt né-
hány kedves szavuk, és ajándékkal is megörvendeztet-
ték a gyermekeket, színezőt és könyvjelzőt hoztak. A 
mézes reggelit megelőzte egy ismeretterjesztő kisfilm a 
méhek munkájáról, arról, hogyan lesz a nektárból méz, 
amit a csoportokban vetítettünk.  

 
� Szintén november 17-én délután szülői kérésre baba-
börzét szerveztünk, ahol ruhát, cipőt egyéb dolgokat 
lehetett vásárolni, eladni, cserélni.  

 
� Az ősz folyamán két alkalommal is meghívást kap-
tunk a helyi könyvtárba. Pappné Turóczi Henrietta 
szervezésében a Vuk csoportosok október végén író-
olvasótalálkozó keretében megismerkedtek Telegdi 
Ágnes írónővel, fotóművésszel, akinek alapvetően két 
könyvsorozata van.  Az egyik a „Barnabás meséi”, a 
másik az „Ó, azok a csodálatos állatok”. 
A Barnabás meséi könyvsorozat egy klasszikus mese 
sorozat az óvodás korosztálynak 3-6-7 éves korig. A 
történetek egy medve családról szólnak. Mackó papa, 
Mackó mama, két iker kislány, Barnika és öccse 
Bernike, ők így élnek otthon, a hétköznapi kisebb-
nagyobb történések, megpróbáltatások, kalandok, kará-
csonyi, szülinapi események között. Idézve az írónőt: 
„Egy kisgyerek életében ezek ugyanúgy megtörténnek, 
megéli ezeket a helyzeteket. Azzal a céllal írtam meg 
ezeket a könyveket, hogy magára ismerjen a kisgyerek, 
de minden egyes könyvemben egy megélt kaland és iz-
galom után ott van a megoldás, a megnyugvás. Nagyon 
fontos az esti mesénél (teljesen mindegy, hogy ezt ol-

Mesevár híradó 

Mézes  reggeli 

Libanézıben 

Mézes reggeli, színezık ajándékozása 
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vassuk fel, vagy bármi mást), hogy a gyerek pozitívan, 
nyugodtan tudjon elaludni.” A gyerekek érdeklődve 
figyelték a Mackó család történetét a kivetítőn, amit az 
írónő előadásában hallgattak, majd néhány könyvet 
kikölcsönözve a könyvtárból, élményekkel tértek visz-
sza az óvodába. 

� A Maci csoportosok november végén találkozhattak 
Sás Károly író, zeneszerző dalszövegíró pedagógus-
sal, akinek zenei tankönyveit ismerik a zeneiskolákban, 

a "Ritmusgyakorló" címűt, az országhatárokon túl is. 
16 éves korától ír zenét, dalokat. Gyermekdalokat 2011 
óta, ekkor alapította a Csillaghúr együttest. A zenekar 
történetében nagy fordulópont, hogy a lánya - Sás Ildi-
kó - is bekapcsolódott a munkába. Ennek eredménye a 
2013-ban megjelent "Csillaghúr és barátai" című 
mesés, verses, zene CD mellékletes könyv. 2015-ben 
megjelent a könyv második része is, melyet újabb ki-
adások követnek.   

A „Macikák” ezen a könyvtári találkozón ismerkedtek 
Károly bácsival és a könyvében szereplő Csillaghúrral 
és barátaival. Aktív részesei lehettek a történeteknek a 
bábok, hangszerek segítségével. Közben mozogtak, 
táncoltak, énekeltek vidáman. Nagyon jó hangulatban 
telt el a közel egy óra, amit még a legkisebbek is élvez-

tek. Természetesen mi is könyvekkel tértünk vissza a 
könyvtárból, köztük lapult mindkét Csillaghúr kötet. 
 
� December 01-én "Itt kopog, ott kopog, Megérke-
zett Télapóka, hopp!"- címmel Tengeri Attila zenés-
interaktív Mikulás-váró gyermekműsora szórakoztatta 
óvodásainkat és az első osztályosokat, akiket örömmel 
hívtunk vissza az óvodába. Egy vidám zenés mozgal-
mas előadás részesei voltunk, ahol minden kisgyermek, 
aki vállalkozott, tagja volt a zenekarnak. Előkerültek a 
bőröndből a különböző csörgők, ütőhangszerek és jel-
mezek. Télapó, hóember, Micimackó és barátai. Fel-
szabadultan zenéltek, énekeltek gyermekeink, s közben 
igazán ráhangolódtunk a Mikulás érkezésére. 

 
� Igen, a Mikulás! Ő az, akinek érkezését óriási vára-
kozás és készülődés előzi meg. Így volt ez az idén is. 
Díszbe öltöztettük az óvodát, sok szép dekorációt ké-
szítettünk, festettünk, gyurmáztunk, barkácsoltunk. 
Levelet küldtünk a Télapónak, amiben lerajzolták ön-
magukat a gyerekek, hogy biztosan tudja, jó helyen jár. 
Felidéztük az eddig tanult verseket, dalokat, tánccal, 
mesedramatizálással, jelenettel, sok szép dallal, verssel 
készültünk. Természetesen csakis figyelmes, illedel-

Telegdi Ágnes írónıvel  a Vuk csoport a könyvtárban 

Sás Károly író, zeneszerzıvel a Maci csoport  
a könyvtárban 

Tengeri Attila interaktív zenés gyermekmősora 
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mes, udvarias és szófogadó gyermekek jártak az óvo-
dába, hiszen a Mikulás bácsi a nagy távcsövével min-
dent lát! Megérte, mert a nagy igyekezetünket érkezése 
előtt egy kis hóeséssel jutalmazta, így még hóembert is 
készítettünk. Sajnos nem sokáig őrködött az udvaron. 
Az időjárás még korainak találta az ő jelenlétét. 

Eljött a nagy nap! Bátran, ügyesen verseltek, énekeltek 
a gyerekek. Mindennél többet jelentett számukra a Tél-
apó dicsérete, csüngtek minden szaván. Lelkünket, szí-
vünket melengető volt ez a délelőtt. Ezért fontos, hogy 
hagyjuk, hogy higgyék a csodát!  

Télapónkat, Csák Józsi bácsit Krasnyánszki Imre bácsi 
segítette az utazásban. A puttonyába a játékok idén is 
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány jóvoltából 
kerültek. 

 
Közben beleléptünk az adventi időszakba. Az SZMK-s 
szülők most is segítségünkre siettek, elkészítették az 
udvarra a szép adventi koszorút, és helyére került az 
ünnepi fényfüzér. Mézeskalácssütés, karácsonyfa állí-
tás, sok-sok kézműves tevékenység, zene vár még a kis 
ovisokra, valamint egy bábelőadás a „Hóemberről, az 
erdő királyáról” a Furfangos paraván bábcsoport elő-
adásában. 
Nagycsoportosaink idén is készülnek a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület felkérésére a „Falu karácsonyára”, 
ahol kis műsorral lépnek fel. 
  
Óvodánk dolgozói és gyermekközössége nevében sze-
retném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki a 
programjaink aktív közreműködője és segítője volt. 
Nagyon hálásak vagyunk együttműködésükért! 
 
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, 
a karácsonyra való előkészület időszaka.  Lassan min-
den gyertyalángot meggyújtunk a koszorún. A várako-
zás ünneppé varázsolja a hétköznapjainkat.  

Kívánom mindenkinek, hogy szeretetben, boldogság-
ban, békességben, szeretteik, családjuk körében töltsék 
ezt az áldott ünnepet!  

Sósné Baráth Erika 
intézményvezető  

Áldott, békés, örömteli karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek! 

az óvoda dolgozói 

Télapó az oviban 

Télapó az oviban 

Az idei tél elsı hóembere az oviban 
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Elérkezett a várva várt nap, amikor elindultunk Len-
gyelországba. Hosszú és fárasztó utunk volt, de min-
denki csodálkozva figyelte a tájat. Korán reggel indul-
tunk, és délután négy óra körül érkeztünk Jaworze-ba 
ahol az Arató nap keretein belül felléptünk moldvai, 
rábaközi és felcsíki táncokkal. A rossz idő ellenére sok 
nézőnk volt, és hatalmas tapsot kaptunk. Bejártuk a 
települést, megnéztük a helyi nevezettességeket. A 
szállásunk egy nagy hotelben volt, ahol emlékezetes 
perceket töltöttünk. Vacsora közben két csoporttársunk 
születésnapját is megünnepeltük. 
Másnap mindenki hatalmas esőre ébredt. A felvonulás 
előtt még megvendégeltek minket. A rendezvényről 
tudni kell, hogy szeptemberben tartják meg a hagyomá-
nyos Arató napokat, ami mezőgazdasági gépek felvo-
nulásáról, táncról, mulatságról, finom ételekről szól. A 
rendezvényen viseletben voltunk, és figyeltük a helyie-
ket, csatlakoztunk hozzájuk. Ezután meglátogattuk a 

Régiségek házát, ahol mindenki saját magának készített 
lángost. Továbbá megnézhettük azt is, hogy régen mi-
lyen gépeket, eszközöket használtak ezek elkészítésére. 
Este tanáraink Activity vetélkedőt rendeztek nekünk, 
ahol nagyon sokat nevettünk, és mindenki jól szórako-
zott. 
A következő nap már a hazautazás napja volt. De még 
mielőtt elindultunk volna, beugrottunk a helyi tengeri 
élőlényeket bemutató múzeumba. Varázslatos volt a 
hely. Itt elköszöntünk lengyel barátainktól, majd be-
szálltunk a kisbuszokba. 
Mindenkinek nagyon tetszett az emlékezetes kirándu-
lás, már várjuk a következő fellépést. 
Készítette:  

Kövér Csenge Ágnes, Varga Réka Éva, Mihályi Mária 
Bernadett, Urbán Írisz, Gosztonyi Dóra Viola 

Néptáncosok LengyelországbanNéptáncosok LengyelországbanNéptáncosok LengyelországbanNéptáncosok Lengyelországban    

Októberben iskolánk felsős tanuló-
iból páran részt vettek a Jászok 
Határok Nélkül Haloween-i Via-
dalon. Itt különböző sportvetélke-
dőkön versenyeztek a környékbeli 
gyerekekkel. Voltak gyorsasági, 
ügyességi, erőt próbáló verseny-
számok is. Tanulóink a megméret-
tetés végén elhozták az első és a 
harmadik helyezést. Ezúton is gra-
tulálunk nekik. A program a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával 
valósulhatott meg. 

Jászok Határok Nélkül Halooween Viadal 
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November 18-án került megrendezésre iskolánk-
ban a már hagyománnyá vált őszi bál, mely 
idén a Boszi bál nevet viselte. 
A nyolcadik osztály nagy izgalommal és 
lelkesedéssel készült a bálra, ahol három 
táncot is előadtak. A fiúk egy pörgős cow-
boy táncot jártak, a lányok egy modern 
disco zenére mutathatták meg tánctudásukat. 
A műsor végén a közönség együtt is láthatta 
az osztályt, egy közös produkció erejéig, mely-
ben a Grease című zenés film egyik ismert dala csen-
dült fel. 
A műsor során vendégfellépőkkel is találkozhattunk. 
Jászberényből a Dance Fitness SE csapatának tornász-
lányai kápráztatták el a közönséget, majd a Dalma 
Dance Club jászboldogházi, illetve szolnoki tagozata 
mutatta be, hogy milyen tehetségesek. 
Alsó tagozatos tanulóink vidám, táncos műsorral ké-
szültek, ezzel is emelve az iskolai bál színvonalát. Idén 
a felsős tanulók különböző játékos feladatokat kaptak, 
melyben ismert népdalokat kellett átkölteni, majd az 
előre kitalált jelmezben előadni. 
A tombolahúzásig a nyolcadik osztály gondoskodott 
arról, hogy mindenki megtalálja a kedvéhez való játé-

kot, székfoglalót, lufidurrantást, és számtalan iz-
galmas feladatot próbálhattak ki a kisebbek és 
nagyobbak is egyaránt. 
Nagy izgalom övezte a tombolahúzást, ahol 
értékes nyeremények kerültek kihúzásra. 
A bál ideje alatt a vendégeket büfé várta, fi-
nom szendvicsekből és süteményekből választ-

hattak, illetve szomjukat olthatták. Zsákbamacs-
ka és plüssbazár is tarkította a Boszi bál pultjait, 

melyből szintén kedvükre válogathattak a gyerekek. 
A műsor után Szőllősi Béla (Béla bácsi) gondoskodott 
a vidám hangulatról, régi- és új slágerekkel pörgette fel 
a fiatalságot. A diákok jókedvűen énekeltek tanáraik-
nak, mi pedig meghatottan hallgattuk őket. 
Sajnos a jókedvnek a villanykapcsoló vetett véget, de 
azt gondolom, hogy boldogan tértünk haza,  a bál pedig 
bezárta kapuit. 
Köszönöm mindenki segítségét, aki hozzájárult bármi-
lyen formában a bál megrendezéséhez, illetve külön 
köszönöm az anyagi támogatásokat! 
 

Birgés-Tóth Mónika 
8.osztály 

osztályfőnök 

Boszi bál 
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A téli szünidő  
 

2017. dec. 21-tól  
(utolsó tanítási nap december 20. )  

2018. jan. 3-ig tart.  
 

Az első tanítási nap  
2018. január 4. 

 
Az I. félév január 26 –áig tart,  

a bizonyítványosztás  
február 2–án lesz.  Iskolánk tantestülete  

és diákjai  

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendıt kívánunk  

 

“Karácsonynak fénye bennünk megmaradjon ! 
Lobogjon csak tovább gyertyáinknak lángja : 
Emberi melegség, köszönts a világra!” !” 

                                   Devecsery László 
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés karácsonyt, és 

egészségben, örömökben gazdag új esztendőt. 
 A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

ISKOLAI HÍREK 

December 6-án nem csak a miku-
lás csomagok okoztak nagy izgal-
mat és örömet iskolánk tanulóinak, 
hanem a már hagyománnyá vált 
Mikulás kupa is. 
Minden évben nagy számmal vesz-
nek részt ezen az eseményen azok 
a diákok, akik kedvelik a focit. 
Idén sem történt  ez másképp. 
A tornacsarnok falai közt barátsá-
gos focimérkőzést tartottunk, ahol 
alsós és felsős tanulóink rúghatták 
a bőrt. 
A mérkőzéseket az alsós diákok 
kezdték, ahol 2-2 csapattal játszott 

minden osztály. Ezt követően pe-
dig a felső tagozatos tanulók mér-
kőzhettek meg egymással. 
A délelőtt folyamán a következő 
eredmények születtek: 
 Alsó tagozat : 

. 2. osztály (sárga csapat) 
II. 2. osztály(piros csapat) 
III. 1. osztály (lila csapat) 
IV. 1. osztály (fehér csapat) 
 
3. osztály (zöld csapat) 
3. osztály (kék csapat) 
4. osztály (narancssárga csapat) 
4. osztály (fehér csapat) 

Felső tagozat: 
Fiúk: 

8. osztály 
6. osztály 
7. osztály 
5. osztály 

Lányok: 
7. osztály 
8. osztály 
6. osztály 
5. osztály 

Gólkirályok: Muhari Hedvig (6. 
oszt.), Vágó Krisztina (8. oszt.),  
Kordács Gergely (8. oszt.) 
Legjobb kapusok: Juhász Janka 
(6. oszt.), Tóth Márk (7. oszt.) 
 
Bátran mondhatom, hogy nagyon 
jó délelőttöt tölthettünk el együtt. 
A lelkes játékosok és szurkolók 
ismét bebizonyították, hogy érde-
mes a hagyományokat ápolni, így 
jövőre is biztos, hogy újra találko-
zunk a Mikulás kupán! 

Birgés-Tóth Mónika 
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„Picit” mindenki elfáradt! Gyerkőc, 
Szülő, Pedagógus. 
Nem csodálom! Ebben a teljesít-
ménykényszerrel telített oktatási 
rendszerben nem is várhatunk mást. 
Az iskolában töltött több mint 8 óra 
után esténként még az íróasztal fö-
lött görnyedve tanul együtt szülő és 
gyermek. Mintha állandó harcot 
vívnánk az idővel. Ám általában 
nem győzünk. Ami pedig a legfon-
tosabb lenne, hogy beszélgessünk 
gyermekünkkel, meghallgassuk 
mondandóját, esetleg leüljünk egy 
társasra, sajnos nincs idő! 
Határozott véleményem, hogy túl-
terheltek a gyerkőcök, a szülők, a 
pedagógusok! Ezért aztán sem az 
oktatási intézményekben, sem ott-
hon nincs idő a gyermekek motivá-
lására, csak az elvárások maradnak, 
a teljesítmények kikényszerítése. 
Kerüljön, amibe kerül! Arra pedig 
végképp nincs sem idő, sem mód, 
hogy megkérdezzük a gyerkőcöt: 
Mit szeretnél, és hogyan szeretnéd? 
Aki nem idomul a rendszerhez, azt 
addig faragják, amíg bele nem fér a 
„kockába”! 

A legtöbb kisiskolás számára igen 
megterhelő az egész napos iskola-
rendszer. A napi több mint 8 óra, 
melyet szigorú szabályok szerint, 
csengőszóra kell teljesíteni. Egyfor-
mán mindenkinek, mert ha nem, 
akkor szülő, pedagógus szomorú és 
csalódott lesz. 

Közben pedig szeretnénk, ha gyer-
kőcünk egyéniség lenne, eltérne az 
átlagtól! 
Ezt én nem értem! És ti? 
Talán a szünidőben erre is meglel-
jük a választ. Remélem, hogy min-
den gyerkőc igazi pihenéssel tölthe-
ti ezt a két hetet. Lazíthat gyerkőc, 
szülő, pedagógus is egy kicsit.  
Kedves Szülők! 
Engedjetek magatoknak és gyerme-
keiteknek is egy kis kikapcsolódást 
a mindennapi verkliből. Töltsetek 
legalább egy napot csak ti, csak 
együtt, kötöttségek nélkül, sok be-
szélgetéssel, játékkal, talán egész 
nap pizsamában, kakaóval a keze-
tekben.  
Kedves Pedagógusok! 
Kívánom nektek, hogy töltődjetek 
fel családotok szeretetével és béké-
jével az új év újabb kihívásaira, 
hogy töretlen hittel és erővel tudja-
tok megküzdeni az oktatási rend-
szer embert próbáló szabályaival.  
Kedves Gyerkőcök! Ha csak két 
hétre is, de legyetek végre „csak” 
GYERKŐCÖK! Szünidőre fel!  

( forrás: internet  

Gondolatok a nevelésről 

Rajzpályázat 

Az Európai Mobilitási Hét Országos Kreatív Pályázaton a 4. osztály 
rajz szakkörösei (Birgés Anna, Csinger Rebeka, Gellérffy Regina, 
Mihályi Gellért, Zatkó Kinga, Filkus Réka) különdíjat nyertek. 

 

A téli szünet előtti utolsó hajrá! 

A FKF Nonprofit Zrt. Országos Gyermekrajz-pályázatán „Hulladék – 
tengeren innen és túl” címmel Szűcs Laura 5. osztályos tanuló fődíjas 
lett. A díjátadó ünnepség Budapesten a Mikulás gyárban volt, ahol 
Csukás István volt a díszvendég. 

 Felkészítő: Hambergerné Válik Sarolta 

. Kövér Csenge Ágnes 8. osztályos tanuló pedig „A lájkold a családot!” 
című Országos Rajzpályázaton kapott díjat. Az ünnepélyes díjátadás a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban Debrecenben. 
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� Az októberi hónapnak egyik legnagyobb esemé-
nye a reformáció 500 éves évfordulója. Ebből az alka-
lomból sok rendezvény volt országszerte. Az egyik 
ilyen volt a Jászberényi Református Egyházközség és a 
Jász Múzeum szervezésében, a jászberényi Városháza 
dísztermében megtartott konferencia is. A konferencia 
„ A felekezeti súrlódásoktól a megbékélésig” címszó 
alatt tartatott. A katolikus egyház reformálásaként indí-
tott, de egyházszakadáshoz vezetett törekvések kerül-
tek elemzésre az előadás-sorozatban.  
♦  A konferencia megnyitóján dr. Szabó Tamás polgár-
mester, Pócs János országgyűlési képviselő, maid Ber-
talan János jászkapitány köszöntötte a konferencia 
résztvevőit. A konferenciát dr. Kocsér Miklós a Károli 
Gáspár Református Egyetem dékánja nyitotta meg, aki 
a reformáció múltbeli eseményei és a kiengesztelés 
köré fonta beszédét.  
♦  Az első tudományos előadást dr. Dienes Dénes, a 
Sárospataki Református Kollégium igazgatója tartotta „ 
A reformáció megjelenése Magyarországon” címmel. 
Hosszan tartó előadásában kiemelte, hogy Magyaror-
szágon két szakaszra oszlik a reformáció megjelenése, 
mégpedig a Mohácsi vész előtti (1526) és utáni sza-
kaszra. A mohácsi csata előtt a lakosság távoltartó volt 
a pestisnek nevezett tanokkal szemben, de a vereség 
utáni trauma és tragédia nyitottabbá tette a társadalom 
egy részét Luther tanainak elfogadására. Az előadó 
szerint napjaink problémáira is a kereszténység lehet a 
gyógyír. A következő előadás témája  a „Reformáció és 
a Jászság”, melynek előadója Horváth Gergő megyei 
levéltáros volt. Ezt az előadást teljes egészében a Bol-
dogházi Hírek előző száma közölte.  
♦  Következő témakör „A református egyház tárgyi 
emlékei a Jászságban” címmel dr. Farkas Kristóf Vince 
történész, muzeológus, a Jász Múzeum munkatársa 
tartotta. Előadásában a két jászsági gyülekezet tárgyi 
emlékeit mutatta be vetítőgépes előadással. Ismertette a 
Jászberényi Református Egyház 1642-ből megmaradt 
pecsétjét, valamint a legkorábbi és meglévő vacsora-
osztó tányérokat, boros kelyheket és egyéb korabeli 
tárgyakat. Ismertette a két egyházközösség templomai-
nak építését, bővítését, felújítását. A Jászberényi Refor-
mátus templom 1783-84-ben épült, mely ma műemlék-
védelmi felügyelet alatt áll. A Jászkiséri Egyházközös-
ség temploma a XVII. században épült, több bővítést is 
végeztek rajta, végleges formáját 1906-ban kapta. 
♦  Következő előadás Metykó Béla helytörténeti kutató 
„ Kazinczy Ferenc és Jászberény kapcsolatai” címmel 
került előadásra. Ennek fő mondanivalója a vegyes is-
kolák létrehozása annak érdekében, hogy a katolikus és 
református gyerekeket együtt tanítsák, a felekezeti gyű-
lölet megszüntetése érdekében. Ennek az együttes okta-
tásnak volt felelőse Kazinczy Ferenc nyelvújító, aki 

személyesen felügyelte ezt az oktatási formát, és a He-
lyi Tanács ülésén is részt vett Jászberényben, melynek 
következményeként a kívánt intézkedést Jászberényben 
is megvalósították.  
♦ A konferencia következő előadója dr. Dobos László, 
a Jászok Egyesületének elnöke volt, előadásának címe 
a „Protenstáns ifúsági mozgalmak Magyarországon 
1900-1944-ig”. Az előadó elmondta, hogy már régen 
foglalkozik ezzel a témával, mert egyetemi szakdolgo-
zata, majd később doktori disszertációja is ezt a témát 
vizsgálta. Ismertette a magyarországi protestáns ifjúsá-
gi mozgalmak alapításának körülményeit, nehézségeit, 
működésüknek, elfogadottságuknak körülményeit, 
irányelveket az 1900-as évek elejétől azok beszünteté-
séig, 1944-ig. A szervezetek életrevalóságát az jellem-
zi, hogy a rendszerváltás után ujjá alakultak, máig is 
léteznek, és végzik dolgaikat az evangelizáció érdeké-
ben.  
♦  A konferencia utolsó előadását dr. Novák István 
címzetes kananok a „Reformáció hatása a katolikus 
egyházra” címmel tartotta. Az előadásában a keresz-
tény értékeket és a szeretetkapcsolat erősítését méltatta. 
A 2000 éves egyház sok konfliktust megért, voltak 
egyházszakadások, eretnek mozgalmak, de az ökume-
nikus mozgalmak szorosabbá teszik a felekezetek kap-
csolatait. A 2016-os kartára hivatkozva, hogy a hitben 
való egység nem is jön létre, de a szeretet megvalósít-
ható, és mások előtt is példaként állhatunk az együtt-
munkálkodással. Ezután a hallgatóság közösen átvonult 
a Szikra Galéria rendezvénytermébe, ahol közös ebéd-
del zárult a konferencia. Az estebédet követően a kon-
ferencia ökumenikus istentisztelettel folytatódott a Re-
formátus templomban. A templomi szertartáson részt 
vett Szántó József címzetes apát, a Nagytemplom plé-
bánosa is. Mező István református lelkész prédikációjá-
ban az egységre való törekvés fontosságát emelte ki, 
melyet az egymás iránti elfogadás és a szeretet által 
érhetünk el. Szántó József örömét fejezte ki, hogy meg-
hívást kapott a református templomba közös imádság-
ra, és kívánta, hogy „teljenek továbbra is békességben, 
szeretetben napjaink”, majd áldását adta a jelenlévőkre. 
�   A Jász Múzeum szervezésében a Múzeumi Es-
ték keretein belül november 15-én dr. Farkas Kristóf 
Vince a Jász Múzeum munkatársa tartott előadást 
„Nagymamától az unokáig” címmel. A nagymama Má-
ria Terézia királynő, aki 300 éve született, és a jászkun-
sági emberek szívébe a redemptiós (önmegváltás)  ren-
delettel belopta magát. A királynő körül valóságos kul-
tusz alakult ki az évszázadok folyamán. A kor szelle-
méhez képest, modern rendeletei mellett a róla szóló 
legendák sem merültek feledésbe. A Pragmatika 
Sanctiónak (leányágon való örökösödés) köszönhetően 
1740-ben trónra lépő uralkodó vérbeli politikus volt. 
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Nagy Albert 
Jászkapitány 

Döntéseivel kiválóan mozgatta a történelem kulcsfigu-
ráit, maga mellé állította a magyar rendeket. Megnyerte 
a poroszokkal szembeni örökösödési háborút, melyhez 
a kiváltságukat visszaváltó jászok, kis- és nagykunok 
által kiállított ezer lovas katona és az 580 ezer rajnai 
aranyforint is nagyban hozzájárult. Hatalma megerősí-
tésére olyan rendeleteket hozott, mint az oktatás kötele-
zővé tétele, a szegényeket megerősítő paraszti rendelet, 
de a kisebbség érdekében létrehozott cigányrendelet, 
mely kevésbé ismert. A jászok és kunok jó szívvel em-
lékeztek az előadó szerint  erkölcsös életet élő, tizenhat 
gyermeknek életet adó királynőre. Mária Terézia ritkán 
látogatott Magyarországra, Jászberényben sosem járt, 
magyarul nem beszélt. Az előadás címében szereplő 

unoka, József nádor, aki 220 évvel ezelőtt járt Jászbe-
rényben – emlékét a nádor oszlop őrzi - mint nádor 
(királyi helytartó), Magyarországon élt, megtanult ma-
gyarul. Első alkalommal Jászberénybe hozta a fiát is, 
akit tiszteletbeli huszárrá avattak, ivott a Jászkürtből, 
lóversenyen és vadászaton is részt vettek. Jászberény 
neki köszönheti a Rozália kápolnát, melyet ő tervezett, 
de felügyelte a Jászkun Kerületi Székház, valamint a 
Városháza építkezési munkálatait is. 
 
Az év vége közeledtével kívánok minden kedves bol-
dogházi lakosnak szeretetteljes, boldog karácsonyt 
és békés, boldog új évet. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az országos jégkár mérséklő rendszer kiépítésének megvalósításá-
hoz talajgenerátor kezelőket keres! 
Az egyik ilyen generátor Jászboldogháza területén lesz telepítve 2018 áprilisában, aminek üzemeltetésére 
jelentkezőket várnak! A kezelőnek május 1-től szeptember 30-ig kell üzemeltetnie a berendezést saját portá-
ján! 
A megbízási díj egy szezonra bruttó 300.000 Ft! 
Az ideális generátor kezelő: 
� életvitelszerűen él a generátor telepítési helyszínének közvetlen közelében 

� helyettesítő kezelőszemély rendelkezésre áll 

� minimális fizikai munkát vállal 

� Ideális kezelő: nyugdíjas, gazdálkodó, háztartásbeli, stb. 

� a megfelelő helyszínt biztosítja 
Jelentkezés és további információk: 

Farkas László /falugazdász/ 
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltség 

Cím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. 
Minden kedden 09 órától 12 óráig! 

FELHÍVÁS 
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Ti mit szeretnétek elérni, megvalósítani, mit vártok az új esztendőtől? 

HÍREK 

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 

 Mi mit is várhatnánk az új évtől, hiszen egy varázslatos 2017-es évet 
tudhatunk a magunkénak. 2017-ben váltunk háromtagú családdá, nem 
mellékesen ez a névnapomon és egyben a második házassági évfordu-
lónkon történt. A legnagyobb és legcsodálatosabb ajándékot kaptuk meg 
az élettől a kisfiúnk személyében. Jelenleg ő tölti ki minden percemet. 
Az elkövetkező években szeretnénk őt szeretetben, boldogságban nevel-
getni, tanítgatni. Mindemellett terveink között szerepel, hogy jövőre 
folytatódjon a házunk körüli felújítás, az udvar rendezése, szépítgetése. 
Köszönjük a "szót" a lapban, és kívánunk mindenkinek boldog, békés, 
meghitt ünnepeket! 

Kispálné Répási Mária 

2018-ban a cél, hogy szeretnék minél több időt tölteni Nimród gyer-
mekemmel és a feleségemmel, valamint lehetőség szerint a család 
többi tagjával. Egyszerű kérésnek és célkitűzésnek tűnhet az "idő" 
kérdése, de sajnos a sok feladat és teendő miatt valóban az egészség 
mellett ez most egy fontos tényező. Szeretnék még a hobbijaimnak 
is ismét kicsit több időt szentelni, hiszen gyerekkorom óta meghatá-
rozza az életemet a benzingőz, az autó- és motorsport, valamint a 
foci is, bár ahhoz nem kell kőolajszármazék. Ezek után következ-
nek a barátok, ismerősök, velük közös élmények gyűjtése. Ha foga-
dalmat kellene tenni, talán azt fogalmaznám meg, hogy több időt 
egymásra, szeretteinkre, barátainkra és a feltöltődésre. 

        Pap Béla 

Lassan vége a 2017-es évnek. Nagy terveim vannak a következő esztendőre, első-
sorban a házvásárlást említeném, mert emiatt kellett nagyobb áldozatot hoznom. 
Ausztriában dolgozom, hogy meg tudjam valósítani az álmom. Másodlagos célom 
a továbbtanulás, nagyon szeretnék már a szakmámban dolgozni, ami pénzügyi-
számviteli ügyintéző, és meg szeretném csinálni a mérlegképes könyvelő vizsgát. 
Több apró fogadalmam is akad, de ezeket sajnos eddig minden évben tovább tol-
tam a következőre. Remélem, a 2018-as esztendő sok energiát és pozitívumot ad, 
hogy meg tudjam valósítani a terveim. 

         Szabó Lolita 

Nekem a 2017-es esztendő felnyitotta a szemem a család fontosságára. 
Számomra a 2018-as esztendőre fogadalmam, több időt fordítani csalá-
domra, barátaimra! Megtanulni átélni minden pillanatát, amit velük töltök. 
Persze, a nagy álmokról sem feledkezek meg, de persze maradunk a reali-
tás talaján. Szeretném, hogy magánéletem és kisgazdaságom egy lépcső-
vel feljebb lépjen. Ami legfontosabb, nekem és a családom egészsége 
megmaradjon! 

 Rácz Máté 

Nemsokára elbúcsúzunk a 2017-es évtől, és köszöntjük az új esztendőt.  
Ilyenkor sok fogadalom hangzik el, tervezünk, célokat tűzünk ki, álmodozunk. 
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Nekem tulajdonképpen ebben az évben már teljesült egy vágyam. A helyi 
vízműhöz kerültem dolgozni. Ez nagyon fontos volt számomra, mivel itt élek, és 
itt a szülőfalumban képzelem el a jövőmet. Szabadidőmben díszmadár-papagáj 
tenyésztéssel foglalkozom. A jövőt tekintve célom, nagytestű papagájokkal 
(Zöldszárnyú ara, Amazon) szeretnék foglalkozni. Nagyon fontos számomra, 
hogy a következő év boldogságban és jó egészségben teljen. Ezt kívánom a csa-
ládom minden tagjának és a falu többi lakójának is. 

A közelgő ünnepekre való tekintettel áldott karácsonyi ünnepeket is kívánok. 

 

        Szöllősi János 

HÍREK 

Balogh Adrienn vagyok, a Varga Katalin Gimnázium 10. évfolyamos tanulója. Jövőre 
faktot kell választanom, ami erősen befolyásolja a jövőmet és a céljaimat. Szeretnék a 
jövőben is a tanulásra koncentrálni, és ezzel tovább haladni a célom felé, ami egy egye-
tem. Hogy az egyetemről tovább mi a célom, azt még nem teljesen tudom, de szeretnék a 
jövő évben is mindent beleadni hogy közelebb jussak az álmomhoz. Minden pályavá-
lasztás előtt állónak sok sikert kívánok a szép eléréséért és az álmaink megvalósításához. 
Továbbá mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és teljen erőben és egészségben a 
2018-as év. 

         Balogh Adrienn 

A nagy újévi fogadalmak! Amiket szinte sosem tart be az ember, pedig mindenki szá-
jából hangzottak már el a nagy klasszikusok. Idén jobban fogok tanulni, mindennap 
edzeni fogok és sorolhatnám még. Én jobban szeretek hosszú távú célokat kitűzni 
magam elé, amit nem feltétlen újév napján teszek. Jövő évi terveim közt sok minden 
szerepel, de amit mégis ki szeretnék emelni, az a családdal töltött idő. Hiszen első 
teljes évünk lesz, mikor már ténylegesen egy kis családként tervezhetjük programja-
inkat! Szeretnék sok időt eltölteni közös élmények szerzésével, kirándulással, feled-
hetetlen pillanatok gyűjtésével, amikről sok éven keresztül beszélhetünk. 

Kisbalázs Anna 

Hogy mit is várok 2018-tól? Bár nem volt rossz az elmúlt esztendő sem, amit 
terveztem, az részben megvalósult, új, segítőkész barátokra, ismerősökre lel-
tem. Bízom benne, hogy a ránk köszöntő új esztendő is sok-sok lehetőséget 
tartogat számomra céljaim elérésében, új szemléletváltozásomban. Szeretnék 
a munkám során tapasztalatot szerezni, fejlődni. Az új esztendő is teljen béké-
ben, egyetértésben, egészségben és nyugalomban. Egy hasznos, tartalmas új 
esztendőt tervezek, de ezt sok minden befolyásolja. 
Igyekszem élni az adandó lehetőségekkel, és maximálisan kihozni magamból 
a legtöbbet.  
Boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok minden kedves olvasónak. 

Bábosik Gabriella 



 23 Boldogházi Hírek 2017. DECEMBER 

A faluhoz közeli tanya – ahol most beszélgetünk – 
meghatározó volt az életedben, hiszen itt születtél, és 
sok-sok év után ide tértél vissza, hazajöttél. 
„Itt születtem én, ezen a tájon” – jut eszembe  Petőfi 
Sándor szép versének sora. 
Igen, ezen a tanyán születtem – ennek már több mint 
75 éve -, és itt töltöttem a gyermekkoromat is. Szüleim 
1925-ben kötöttek házasságot Kőteleken, majd rokoni 
kapcsolatok révén kerültek erre a tanyára. A tanyát 
anyai nagyapám, Barna Elek – aki 95 évet élt – és test-
vére, Barna Sándor /Ficzeréné Terike nagyapja/ építet-
ték. Jászberényből jártak le ide, így végezték a munkát, 
ennek immár 110 éve. 

Szüleim gazdálkodással foglalkoztak, daráló malmot 
működtettek, cséplőgéppel aratni jártak. 
Három fiú után érkeztem  én a családba, születésemkor 
a bátyáim, Sanyi, Zoli és Pista  már nagyfiúk voltak, én 
a legkisebb fiú után tíz évvel születtem. Nem is vélet-
len, hogy a fiúk után érkezett kislány nagy örömet je-
lentett a családban, és édesapám kedvence lettem. 
A szüleim igen szigorúak voltak, követeltek tőlünk,  
nagy elvárásaik voltak velünk, gyerekekkel szemben, 
de nagyon nagy szeretetben éltünk. 
Megtanítottak bennünket a munka szeretetére, ahogyan 
az emberek iránti tiszteletre is. Példát jelentettek szá-
munkra, és ez meghatározta az életünket. 
Édesapám jó anyagi körülményeket biztosított a csalá-
dunknak, megteremtett mindent, amire szükségünk 
volt, édesanyám pedig a háztartást vezette. 
Nagyon erős szálak kötöttek  bennünket egymáshoz, 
így a családi összetartozás érzése már kislány korom-
ban megalapozódott. 
Mivel nagyfiúk vettek körül, gondoskodtak róla, hogy 

legyen mit tanulnom tőlük. Bár kényeztettek, korán 
megtanultam önállónak lenni, így köztük felnőni, már 
alapot adott számomra a későbbi évekhez. 
A fiúk lakatos szakmát tanultak. Közülük Sanyi bá-
tyám telepedett le Boldogházán, és itt alapított csalá-
dot. Az évek során a fafaragás lett a szenvedélye, és e 
területen maradandót alkotott. 
Sajnos, a bátyáim már nincsenek közöttünk, de az is-
merősök ma is sokszor mesélnek nekem róluk. 
 

HÍREK 

Boldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetések    

Névjegy 
Neve:  Fülöp Olga  
Született:  Jászberény, 1942. január 23. 
Szülei:     ���� Fülöp Sándor  
 ���� Barna Margit  
Társa:  Végh Imre Géza nyugdíjas 
Gyermeke:  Olga egészségügyi szakasszisztens 
Iskolái:  Állami Betegápolóképző Iskola Gyula 
 Ráday Pál Gimnázium Pécel 
 egészségügyi szaktanfolyamok 

Télen hóval borított szántóföldek veszik körül, nyáron zöld lombok között búvik meg az útról jól látható kis ta-
nya. Aki ismeri Fülöp Olgát, tudja, hogy  milyen sokat jelent számára  ez a hely, a szülőhelye. 
Az itt töltött gyermekévek után Olga egészen  Afrikáig  jutott. Útja során  határozottsága, pozitív életszemlélete 
segítette céljai elérésében, hogy mindig az emberek segítségére legyen. 

Fülöp Olga  

A tanya 

Sándor bátyám és az ı fafaragásai 
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A szép és gondtalan időszak után hogyan teltek az 
iskolás éveid? 
Iskolás éveim előtt Jászberényben voltam óvodás.  
Szüleim úgy gondolták, hogy a tanulmányaim megkez-
dése előtt  jót tesznek az iskolára előkészítő foglalkozá-
sok. Mindez a ’40-es évek  végén volt, ez akkor még 
nem volt természetes, de mindenképpen hasznosnak 
bizonyult számomra  a későbbiekben. 
1948 és ’56 között a központi iskola tanulója voltam, 
és szép emlékeket őrzök ezekből az évekből. 
Gyalog jártam be a tanyáról, az eperfákkal övezett út 
ma is előttem van. Többen jártunk a környékről, Szőrös 
Évike /Zámboriné/ és Veronka /Orcziné/ a közelben 
laktak, így legtöbbször együtt mentünk. Ha többen vol-
tunk, hosszabb ideig tartott az út, mert elszórakoztattuk 
egymást. Ilyenkor édesanyám már mindig  nagyon várt 
engem. Ő egyébként nagyon szigorúan vette az iskolai 
szabályok betartatását, emlékszem, akármilyen rossz 
idő volt, soha nem maradhattam otthon, a feladatokat 
mindig teljesíteni kellett. 

Tanáraim közül emlékszem Vénusz Máriára, Riczkó 
Zoltánra és Menyhárt Jánosnéra, aki osztályfőnököm is 
volt. 
Osztálytársaim közül Matók Erzsikével /Matók Dezső-
né/ ma is jó barátságban vagyunk, beszélgetéseink al-
kalmával sokszor emlegetjük ezeket az éveket. 
De tartom a kapcsolatot Besenyi Vendellel is, ő már a  
tanyánkon is meglátogatott. 
A nyári szünetekben több időt töltöttem a kőteleki ro-
konoknál. Az ottani rizstelepeken tanultam meg úszni. 
De egy maglódi családnál is sokat nyaraltam. 
Ezek kedves emlékek, mindenütt hamar sikerült beil-
leszkednem, társakat találnom, mondhatjuk, hamar 
„feltaláltam magam”, és aztán a legtöbbször  én lettem 
az iránymutató. 

Az általános iskola elvégzése után a tanítóképzőt vá-
lasztottad. Tanítói pályára készültél? 
Sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni, inkább azt 
tudtam, hogy mit nem szeretnék csinálni. 
A pályaválasztásomat az határozta meg, hogy egy  jó 
iskolában szerettem volna érettségizni, így kerültem  
Jászberénybe az Általános Tanítóképzőbe. 
A tanyáról nehezebb és kalandosabb is volt a bejárás. 
Már hajnalban kellett indulnom otthonról, sáros időben 
ez még körülményesebb volt, elindultam gumicsizmá-
ban, majd cipőváltás következett a buszmegállóban, 
így folytattam az utamat. 
Mivel az iskolába mindig jóval a tanítás előtt érkeztem, 
kellett valami elfoglaltságot keresnem. Volt az emele-
ten egy zongora, azzal nagyon szívesen töltöttem az 
időt. 
Édesanyám betegsége miatt két év múlva abba kellett 
hagynom a tanulást. Fél évig ápoltam őt, és amikor 
javult az állapota, már nem folytattam Jászberényben, 
hanem jelentkeztem Gyulára az Állami 
Betegápolóképző Iskolába. Azt hiszem, a választáso-
mat befolyásolta édesanyám ápolása, láttam  az elesett-
ségét, szembesültem a betegségével, és mindenképpen 
segíteni szerettem volna. 
Több mint száz jelentkezőből mindössze húsz embert 
vettek fel, örömömre én is köztük voltam. 
Mind az iskolában, mind a kollégiumban nagyon szigo-
rú követelmények voltak. A tanulást mindig kórházi 
gyakorlat követte, minden osztályon kellett gyakorlatot 
szereznünk, a műtőben is kaptunk feladatokat. 
A kollégiumból csak hetente egyszer egy órára mehet-
tünk ki a városba. Ezt én igen kevésnek találtam, így 
lettem az MHS tagja. Itt motoroztunk, lövészeten vet-
tünk részt, de a lényeg az volt, hogy ez több kimenőt 
jelentett. 
Bár még nagyon fiatal voltam, tetszett a kórházi mun-
ka, megtanultam a betegségek latin nevét, szívesen be-
szélgettem a betegekkel, segítettem nekik, amiben csak 
tudtam, egyszóval érdekelt, amit csináltam. 
Két év múlva, az iskola elvégzése után Egerbe kerül-
tem a kórház baleseti sebészetére. 
Elhivatott  voltam a munkám iránt, így amikor az osz-
tály lélegeztető készüléket kapott, engem küldtek Bu-
dapestre a gép kezelését elsajátítani. 
Szerettem az egri éveket, itt mentem férjhez, itt szüle-
tett 1965-ben a kislányom, Olga, akinek a keresztelőjét 
a Bazilikában tartottuk. Majd a férjemmel elváltak az 
útjaink, és édesanyám halála után hazajöttem Boldog-
házára a két és fél éves kislányommal. Így szerettük 
volna enyhíteni édesapám magányát. 
Akkor már  biztosan tudtad, hogy ez a te utad? A bete-
gek ápolása, segítése lett a célod? 
Tudtam, hogy egészségügyi  területen fogok dolgozni. 
Mivel a válásom után egyedül neveltem a lányomat, a 
pénz  meghatározó volt. 

HÍREK 

Osztálytalálkozó 
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Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Gizella Utóke-
zelőjében kaptam munkát, és Olgival Zoli bátyámék-
hoz Rákoscsabára költöztünk. Ezen évek alatt sokféle 
szakterületen dolgoztam, de erre mindig nyitott voltam. 
Itt kötöttem házasságot másodszorra, később azonban 
ez a kapcsolat is válással végződött. A kislányom köz-
ben óvodás, majd iskolás lett. Igyekeztem mindent 
megadni neki,   különórákra járt, angolt tanult,  balettra 
járt, hegedült. 
Közben körzeti nővérként dolgoztam, másik körzetben 
pedig helyettesítést  vállaltam. 
Szerettem ezt a munkát, természetes közeg volt szá-
momra, közvetlen kapcsolatot sikerült kiépítenem a 
betegekkel, orvosokkal, nővérekkel egyaránt. 
Később dolgoztam szakrendelőben, végeztem laborató-
riumi munkát, a röntgen osztályon fogászati röntgenfel-
vételeket készítettem, ügyeleteket vállaltam. 
A betegek hálásak voltak, egyikük egy zongorával 
ajándékozott meg, de kaptam hegedűt is. 
Rákoskeresztúron másodállást is vállaltam – akkor még 
a településeken tanácsok működtek –, családi ünnepsé-
geket szerveztem, ezt később emléklappal is jutalmaz-
ták. 
A tanulás a munka mellett is fontos volt számomra, így 
Pécelen a Ráday Pál  Gimnázium levelező tagozatán 
tanultam tovább, és itt érettségiztem. 
Folyamatosan részt vettem szakmai továbbképzéseken 
is, 1983-ban intenzív terápiás szakasszisztensi bizo-
nyítványt szereztem, és a budapesti kórházak intenzív 
osztályain szereztem gyakorlatot. 

 
Úgy gondolom, az eddigi utad is bizonyítja sokoldalú-
ságodat, és hogy mindig vonzottak a kihívások. Ennek 
következménye, hogy Afrikában Líbiában  kerestél 
munkalehetőséget? 
Olga már 17 éves volt, ő is az egészségügyi pályát vá-
lasztotta, és már önállóan szervezte az életét. Szerettem 
volna másik lakást vásárolni, így ismét  a pénzkereseti 
lehetőség motivált, de természetesen fontos volt az új 
tapasztalatok szerzése is. Az Egészségügyi Minisztéri-
um szervezésében jutottam ki Líbiába 1984-ben. A fő-
várostól, Tripolitól kb. 30 km-re lévő tengerparti város 
kórházába kerültem. A Kadhafi Kórház katonai kórház 
volt, ahol sokféle nemzetiségű beteg és alkalmazott 
volt együtt, én a művese osztályon dolgoztam. 
Szükség volt nyelvismeretre, arabul kellett tanulnunk. 
Néha keveredtek az angol-arab-magyar és latin kifeje-
zések, de az volt a lényeg, hogy megértsük egymást. 
Több munkavállaló érkezett ide a Fülöp-szigetekről, a 
filippínók szeretni való emberek voltak, érdekes volt 
megismerni őket. 
Egy évvel később Olga lányomat is kivittem magam-
mal. Ő is ugyanabban a kórházban kapott munkát, és 
mivel nagyon vidám, határozott egyéniség volt, hamar 
sikerült beilleszkednie. 
 

A 18. születésnapját ott ünnepeltük, hat nemzet tagjai 
ünnepeltek, táncoltak velünk. Ma már  nevetve emle-
getjük, de az ünnepi ruháját lepedőkből hoztuk össze. 

Három évet töltöttél  Líbiában. Eközben valamelyest 
sikerült megismerni az arab világot, az arab kultúrát? 
Kinn tartózkodásunk alatt szigorú szabályokat kellett 
betartanunk, mindenhez engedélyt kellett kérnünk. 
Nem volt sok szabadidőnk sem, havonta egyszer utaz-
hattunk el Tripoliba. 

Ennek ellenére  eljutottunk a sivatagba is, ezt a néhány 
napos kirándulást én szerveztem meg. 
Barátkoztunk az arab alkalmazottakkal, de őket is szi-
gorú szabályok kötötték, nem fogadhattak bennünket 
az otthonukban. 
A szokásaikból viszonylag kevesebbet ismertünk meg, 
de emlékszem az öt napig tartó esküvőre. A menyasz-
szony 1 kg aranyat kapott, ezt mind rárakták, majd ki-
ültették, és első nap csak nézték, nézték. 
A nehéz körülmények ellenére szívesen kertészkedtek 
a helyiek. Egy hazalátogatásomról visszatérve vittem  
különböző  vetőmagokat, paprika, paradicsom és egyéb 
zöldségmagokat. 

HÍREK 

Tripoliban 

Olgi szülinapja 
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 Ezeket elültettem, a  locsolást pedig  az infúziós szere-
lék felhasználásával oldottam meg. Ezután ők is kedvet 
kaptak, és megpróbálkoztak az ültetéssel. 
Kóstoltunk arab ételeket is, és mi is megkóstoltattuk a 
mi főztünket a helyiekkel. 
Ez az életforma sokat adott nekem, sok mindent láttam, 
megtapasztaltam, ami bővítette a látókörömet. A hon-
vágy is csak ideig-óráig gyötört, a munka annyira lekö-
tött. 
Amikor rövid szabadságra jöttem haza, más látnivaló-
kat is beiktattam az utazásba. Így kétszer jártam Mál-
tán, a végleges hazatértünk előtt pedig Marokkóban 
Casablancában töltöttünk néhány napot a lányommal. 
A szavaidból úgy tűnik, itt is jól érezted magad, meg-
találtad a helyedet, és a szervezéssel, az ötleteiddel 
kiteljesedtél.  
A kétéves szerződésed letelte után még egy évet vállal-
tál. Nem gondoltál arra, hogy  meghosszabbítsd a tar-
tózkodásodat? 
A munkámat úgy ítélték meg, hogy akár 10 évig is ma-
radhattam volna, de a lányommal haza akartam jönni. 
A sok és nehéz munka után már szükség volt a pihe-
nésre, és várt rám Géza is, akivel még a kiutazásom 
előtt ismerkedtem meg, így 1987-ben a hazautazás 
mellett döntöttem. 
 
Igen, amikor megérkeztem ide a tanyára, egy kedves 
pár fogadott a kapuban, te és a párod, Géza. Szeret-
ném, ha mesélnél kettőtökről! 
35 éve vagyunk együtt, még Pécelen ismerkedtünk 
meg. Géza Somogy megyéből származik, korábban 
nyomozóként dolgozott. Ő még ismerte édesapámat. 

Nagyon segítőkész, jó ember. Apám halálakor is ő se-
gített mindenben, én akkor Líbiában dolgoztam. 
Ha szabadságra jöttem haza, mindig meglepetésekkel 

várt, egyik alkalommal gyertyákkal rakta  végig a fél-
emeleti lakáshoz vezető utat. Az unokáim, Vanda és 
Viktória papának szólítják, nagypapájukként szeretik,  
így vagyunk egy család. 
A líbiai évek után egy ideig Pesten éltünk, de egyre 
többet látogattunk haza Boldogházára. 
Végül közösen úgy döntöttünk, hogy itt a tanyán, a 
szülőhelyemen szeretnénk élni. 
Szívet melengető szép gondolat, hogy sok távol töltött 
év után visszatérj a szülőhelyedre. Ezzel együtt azon-
ban nagy feladatot vállaltatok, a tanya felújítása várt 
rátok. 
Tudtam, hogy nagy munkát 
vállalunk, hiszen a tanyát 
nem csak felújítani kellett, 
hanem újjá kellett építeni. 
Ugyanakkor azt akartam, 
hogy a nagyapám által épí-
tett tanya eredeti jellege 
megmaradjon. Például ra-
gaszkodtam hozzá, hogy azt 
az ablakot, ahová engem 
kisgyerekként felállítottak, 
és kinézhettem az udva-
runkra, újra építsék be. Ked-
ves emberek végezték a 
munkát, emlékszem, amikor 
Darók István és Menyhárt 
Ernő fütyörészve építette a 
mostani tetőt, a kőműves 
munkát pedig Gömöri Ban-
di végezte. 
Most is sok teendőnk van, a falakat mindig javítani 
kell, én minden évben búcsú előtt körbemeszelem a 
tanyát. És fontos a kerítést is rendben tartani, hogy a 
nyulak, őzikék ne jöjjenek be az udvarra. A hazaérke-
zésünk után sok időt töltöttünk a bátyáimmal és ez na-
gyon jó volt mindannyiunknak. 

Gézával 

A testvérekkel 

Az ablakban 
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A mozgalmas évek után ez itt bizonyára a nyugalom 
szigete. Hazatérésetek után nem  hiányzott az előző 
életformád? 
Jólesett a pihenés, de a munkámra, a pénzkeresetre 
még  szükség volt, hiszen folyt az építkezés. 
Ezután még kétszer vállaltam munkát, mindkét alka-
lommal Németországban. 
Egyik alkalommal rövid ideig egy idős embert gondoz-
tam, majd 1992-től egy évet töltöttem a Fekete-
erdőben, ahol sérülteket ápoltam. Itt szereztem meg a 
nemzetközi gépjárművezetői engedélyt, mert az ápol-
tak szállítását így oldottuk meg. 
Szabadságom idején innen ellátogattam Hollandiába, a 
világhírű holland tulipánok földjére, és eljutottam a 
tengerhez is, ahol ki van írva: „Land ende”, a föld vé-
ge. Ezt a munkát is szerettem, és a mai napig őrzöm 
azokat a sorokat, amelyet az ápoltak és az ott dolgozók 
írtak nekem. 
 Németország után már nem vállaltam más munkát, 
úgy éreztem, szükségem van az otthon levegőjére. 
A szép és otthonos környezet, a kedvetek szerint ülte-
tett növények, nyáron a lila akácok, a virágok, mind-
mind arról vallanak, jól érzitek magatokat itt. 
Hogy telnek most a napjaitok? 
Erre a nyugalomra, pihenésre régóta vágytunk. Itt a 
tanyán mindenünk megvan, a faluhoz közel vagyunk. 
Kocsival közlekedünk, Géza néha kerékpárral megy be 
a faluba. 
Tagjai vagyunk a Nyugdíjas Klubnak, amiről először 
Orcziné Veronka mesélt nekünk. 
Ide nagyon szívesen járunk, tetszenek a programok, 
élvezzük a kirándulásokat, színházlátogatásokat. 
Fózer Tibi odaadó figyelmét mindig érezzük, Berkó 
Sanyink fáradhatatlan a bográcsos főzésben, a felesé-
gek, Juliska és Marika és minden nyugdíjas tag nagyon 
kedves. 

Jó találkozni a klubtársakkal, együtt készülni az ünne-
pekre, elbeszélgetni, meghallgatni egymás élettörténe-
tét, fájdalmakat, gondokat, problémákat, az örömöknek 
pedig együtt örülni. Ebből nem szabad kimaradni, az 
ilyen élményt köszönettel kell fogadni. 

Sokat gondolunk a Boldogházáról elszármazottakra is, 
sógornőm, Fülöpné Sebestyén Teca gyakran megláto-
gat bennünket a párjával, ez nekem 75 éves korom után 
is nagy örömet okoz. 
Tavasszal, nyáron kerti munkákat végzünk, szépítget-
jük a tanyát, télen fontos feladat a favágás. 
Közben mindig várjuk haza a lányomat, Olgát és a két 
unokámat, Vandát és Viktóriát. Velük nagyon szoros a 
kapcsolatunk, és ők is szívesen jönnek a tanyára. 
Beszélgetésünk végén, úgy érzem, nyugodtan mond-
hatom:  a szó legnemesebb értelmében hazaérkeztél. 
Nekem ez a tanya, és vele együtt Jászboldogháza egy-
szerre jelent múltat, jelent, jövőt. 
Naponta emlékeztet a szüleimre, a bátyáimra, a gyer-
mekkoromra, küzdelmekre, örömökre, bánatokra. 
Szüleim a jászberényi temetőben nyugodtak, én azt 
akartam, hogy ők is hazatérjenek. Most már Jászbol-
dogházán pihennek ők is és a bátyáim is. 
Mindannyian itt vagyunk a szülőfaluban, ahogyan a 
családi összetartozás érzése diktálta nekem. 
Most az ünnepekre készülődünk a párommal, várjuk 
haza a gyerekeket, és már most örülünk, hogy együtt 
lehet a család. 

Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt kívánunk: a párom és én, a csalá-
dunk. 
Kedves Olga! 
Életutadat követve, úgy érzem, egy szikla-erős, min-
den helyzetben talpon maradó ember vagy.  
Bárhogyan változtak a körülményeid, mindig helytáll-
tál, segítő szándékod, emberszereteted, a szülőhelyed 
iránti érzéseid pedig példaértékűek. 
Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velem. Kívá-
nom, hogy továbbra is legyen hited és erőd a minden-
napok szépségének megtalálásához. 
Most az ünnepekhez közeledve, szeretetteljes, meghitt  
karácsonyi ünnepeket, és örömteli, szép új esztendőt  
kívánok Neked és a családodnak! 

 

A 70. születésnapom 

Családi fotó 

Konkoly Béláné 
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Zrupkó Ferencné  

HÍREK  

Három évvel ezelőtt az egyik közeli "lakatlan" háznál 
mozgolódást láttunk. Örömmel állapítottuk meg, hogy 
elkelt az Úttörő (a mai Tavasz) utcában a Versegi Ist-
ván-féle ház. A fiatalember nem ismeretlen a motoro-
sok körében, mert a Condors Motoros Egyesület veze-
tője, Andika pedig aktív támogatója a közösségnek. 
Tavasszal megszületett a "kismotoros" is (Laki Máté 
Mátyás), aki a beszélgetés alatt zúgatta a képzeletbeli 
gépét - szorgalmasan brrr-zett - , majd felfedezte és 
körbemászta a neki kijelölt (és még azon is túl) terüle-
tet. 
Miért választották lakhelyükké, otthonukká Boldog-
házát? 
Zsolt: A motorozás révén ismertem meg a községet, 
állandó résztvevője voltam a fantasztikus motoros ta-
lálkozóknak, de a barátom - Matók Gabi, akivel Túrke-
vén együtt jártunk középiskolába - is csak jó dolgokat 
mesélt Boldogházáról.  
Andi: Tetszett a rendezett környezet, a falu arculata. 
Természetesen pozitívumként jött számításba a lakos-
ság összetétele, igényessége. A szép óvoda, iskola, a 
megfelelő ellátás, a vasúti közlekedés.  
Az sem utolsó szempont volt, hogy a szülőkhöz minél 
közelebb legyünk. Zsolti szülei alattyániak, az enyé-
mek berényiek, tehát egyenlő távolságra vannak.  
Zsolt: Munkahelyem Jászberényben van, a Scintilla 
Kft, ahol kábeleket gyártunk. Nyáron motorral járok, 
télen vonattal vagy autóval. Nem messze lenne Berény 
az Imrédy úton, de aki azt az utat választja, számíthat 
bármire, leginkább tengelytörésre. Szörnyű! Nagyon 
ráférne, főleg erre a 6 km-es szakaszra, a felújítás.  
Andi: Én is Berényben dolgoztam a Szabadság téren, a 
COOP kártya központban, az áruház emeletén, de most 
a picivel idehaza vagyok, és boldogan nézem fejlődé-
sét, értelmének nyíladozását.  
 
Zsolti! Tavasszal a XX. Jubileumi Condors motoros 
találkozó lesz. Mivel készülnek? 
Zsolt: Természetesen már készülünk, és állítjuk össze 
a programot, a fellépőket, de ez még a nagy közönség-
nek titok! Nagyon szeretnénk a fiataloknak meglepetést 
szerezni!  
 
Az egyik közösségi oldalon láttam egy édes, barátko-
zós fotót Mátéval és a kis Darók Medárddal. Azt jelen-
ti, hogy sikerült ismerősöket, barátokat találni.  
Andi: Szerencsére igen. Nagyon sok kisbaba van a 
községünkben, és sétáltatás közben gyakran találko-
zunk, beszélgetünk, kicseréljük tapasztalatainkat:  
Tóth Anitával, Takács Andival, Turócziné Gabikával, 
Sápi Pistiékkel. Olyan jó volt együtt lenni most a Mi-
kulás ünnepségen a sok gyerekkel! 
Zsolt: Számomra is meglepő volt a népes sereg. Máté 

csodálkozva nézte a nyüzsgést, de nem díjazta a han-
goskodást.  
 
Az együtt töltött szabadidejüket gondolom a pici telje-
sen kitölti. Segítségre számíthatnak? 
Andi: Máté még nagyon pici, hosszabb időre még nem 
voltunk tőle távol. Ha szükséges, a nagymamák öröm-
mel vállalják a felügyeletet.  
 
Állandó kérdésem a fiatalokhoz, így Önökhöz is: Mi 
az, amin javítani, változtatni kellene Boldogházán? 
Zsolt: Említettem a berényi utat, de a belterületi utak 
állapota is sokat romlott. Ebben a lakók is hibáznak, 
mivel a sarat a nagy gépekkel felhordják, de nem taka-
rítják le. Szintén hiba, hogy az útszegélyekre ráhajta-
nak, letördelik. Szerencsére, ahogy tapasztalom, most 
az önkormányzat dolgozói ezt javítgatják. 
Andi: Én a buszos közlekedést hiányolom, például Já-
noshida felé egyáltalán lehet busszal utazni? Egyéb-
ként, mint említettük, elégedettek vagyunk, szeretünk 
itt lenni. A pici születéséig szinte minden bálban ott 
voltunk remek hangulatban, jó barátokkal.  
 
Felejthetetlen karácsonyuk lesz. A szeretet ünnepén, a 
csillogó fenyő mellett ott lesz kezükben a legnagyobb 
ajándék: Máté 
Andi: Nagyon készülünk rá, hiszen gyermekünk na-
gyon várt baba volt, és ezt számtalanszor elmondjuk. 
Itthon töltjük a Szentestét, majd másnap látogatjuk meg 
a szüleinket.  
 
Kedves Andi és Zsolt! Egy népi rigmussal kívánok 
Önöknek örömteli karácsonyi ünnepeket, és szeretet-
ben, boldogságban gazdag új esztendőt. 
"Atyánk, áldd meg, akit küldöttél nékünk: 
Ezt a kicsiny kis vendéget! 
Tartsd meg sok időkre,  
Szülők örömére" 

Boldogházán itthon 
Beszélgetés Laki Zsolttal és Laki - Kerekes Andreával 
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Felbecsülhetetlen kincs, ırizd meg az ünnepek alatt is! 

Elérkeztünk újra a fagyos, hideg és 
igen csípős téli időszakhoz, amikor 
is felmerül a kérdés, mi lesz a regge-
li napsütéses futással, a kerékpározás 
örömével, vagy a romantikus nyári 
séták páratlan hangulatával. Ezek 
ugyanis mind-mind a lelkünk, 
testünk egészségéért szolgál-
nak, melyre minden évszak-
ban különösen nagy energi-
át kell fordítanunk. Nincs ez 
másként télen sem, sőt ami 
azt illeti, ez az időszak mu-
tatja meg igazán, micsoda 
fantasztikus lehetőségek 
adódnak az egészségünk meg-
őrzésére. Valójában komoly 
odafigyelést igényel, de ha egy-
szer sikerül belejönni, és szó sze-
rint „megízlelni”, többé nem okoz 
problémát a téli egészségvédelem. 
Ezen praktikák közül kezdjük mindjárt a 
folyadékbevitellel. Ahogyan a nyári hőségben, úgy a 
téli hidegben is rettentően fontos szervezetünk folya-
dékellátása. A legjobb és legkiválóbb erre a célra a 
mennyein finom víz, amely tökéletesen semmivel sem 
pótolható. Azonban a téli időszakban, mikor a karácso-
nyi vásárok páratlan illata és hangulata csalogatja az 
odalátogatókat, akkor a fantasztikus forgatagban is 
megtalálhatjuk azt a számunkra kedves italt, amely fo-
lyadékpótlásunkban nagy segítségünkre lehet. Gondo-
lok itt például a forralt bor, a kakaó vagy akár a puncs 
páratlan ízére, hiszen ezek nélkül nincs karácsonyi vá-
sár, és természetesen a bor kis mennyiségű fogyasztása 
a vérkeringés működését is fokozza. Amikor a szerve-
zetünk már megfelelő folyadékot kapott, jöhet a sporto-
lás ideje. Elsősorban nem a maraton lefutására gondo-
lok, hiszen mindent az alapoknál kell elkezdeni. Érde-
mes tehát először azzal indítani, hogy akár hagyjuk el 
az autózást és sétáljunk, legyen időnk megcsodálni a 
karácsonyi fényeket az utcán, amely a rohanás, mérge-
lődés alakalmával egy aprócska örömöt lophat a na-
punkba. Természetesen, akinek nincs erre módja vagy 
esetleg ideje, az a munkahelyén a lift helyett választ-
hatja a lépcsőt, hiszen az egészséges tudat mellett egy 
gyönyörű mosoly is rátalálhat, mondjuk egy kedves 
kollégától. Természetesen számos sportágat említhet-
nék, amely az egészség megőrzése mellett, közösséget 
is formál, és szezonja épp a tél. Ilyen például a szánkó-
zás, a síelés vagy akár a korcsolyázás. Azonban elsza-
ladni a boltig, vagy a kis kutyus sétáltatása is, nyugod-
tan mondhatom, egy kezdetleges sport, hiszen szabad-
ban vagyunk friss levegőn, nem is kellhet ennél több. 
Miután folyadékot is ittunk, majd sportoltunk, egészen 

biztosan megéhezünk. Nos, az egészséges táp-
lálkozás talán a legnehezebb kérdéskör sokak 
számára, kifejezetten ebben a finomabbnál 

finomabb ételekben, ízekben gazdag téli időszak-
ban. Amikor a nagymamát meglátogatjuk kará-

csonykor, és olyan ételeket készít szá-
munkra, amely egészen biztos, hogy 

nem saláta és zöldség, nehéz kivi-
telezni a tökéletesen egészséges 
étkezést. Azonban, azt kell hogy 
mondjam, nem kell magunktól 
ellöknünk ezeket az isteni 
kreálmányokat, csak tudnunk 

kell, hogy mennyit szabad en-
nünk és hogyan. Hiszen bizonyí-

tott tény, hogy a boldog ember 
egészséges, és ha ezek a fantaszti-

kus ételek örömöt okoznak szá-
munkra, miért dobnánk el magunktól. 

Sosem szabad meggondolatlanul min-
dent összeenni, hiszen később súlyos 

problémákat is okozhat. Nem kell, hogy sa-
nyargassuk magunkat mások véleménye miatt, hiszen a 
boldogság elérésében nem korlátozódhatunk.  
Végül az egészség megőrzése érdekben meg kell pró-
bálnunk a napi fájdalmakat, rossz pillanatokat és lehan-
goltságot szélnek ereszteni. Ezek a dogok nyugodtan 
fagyjanak meg a testünkön kívül ebben az időben, hi-
szen a nyugodt, kiegyensúlyozott ember sokkal inkább 
marad egészséges, mint a magába roskadt, rossz kedvű, 
szomorkás társaik. Úgy gondolom tehát, az egészség-
megőrzést egy recepthez tudnám leginkább hasonlítani, 
amely minden ember testének kis konyhájában ott kell, 
hogy legyen. Elsőként vegyünk egy hatalmas vizes 
vagy folyadékkal teli üveget, melynek tartalmát a nap 
végére a testünkben rejtsük el. Ezután megfelelően ré-
tegesen és természetesen csinosan felöltözve mérjünk 
ki egy hatalmas önbizalmat és erőt, majd töltsük min-
den porcikánkba. Mihelyst ezek megvannak, már félig 
kész is az egészségmegőrző süti titkos hozzávalóinak 
sora. Emellé még kis mértékben vegyünk megfelelő 
ételeket magunkhoz. Végül a receptünk legfontosabb 
alkotóeleme a töménytelen mennyiségű nyugalom és 
kitartás és persze szeretet, mely szívünkben lakozik. 
Természetesen ezeket jól össze kell gyúrni, majd ke-
leszteni, élesztgetni, és a végeredmény egy fantaszti-
kus, egészséges szervezet, melyet páratlan boldogság-
gal díszíthetünk. 
Ezen sorokkal kívánok minden kedves jászboldogházi 
lakosnak áldott, békés, boldog, szeretetteljes és egész-
séges karácsonyt, valamint új esztendőt. 

 

Farkas Ibolya 

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 
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Beszélgetés a Jászsági Mézlovagrend két képviselőjével: Sós Boglárkával és Takács Lászlóval 

Az utóbbi időben gyakran találkoz-
tam a fiatalok nevével az egyik kö-
zösségi oldalon. Láttam a képeket, 
melyen iskolások között voltak, de 
nagyon meglepődtem, amikor szá-
momra ismeretlen csoport tablóján 
szerepeltek. Tudtam, hogy méhész-
kednek, hiszen az adventi ünnepe-
ink állandó vendégei, és Laci autója 
is utal tevékenységére.  

Mi indított a méhészkedés felé ben-
neteket? 
Laci: A nagyapám - néhai Kerekes 
Géza - volt a méhész, aki örömmel 
figyelte érdeklődésemet a méhek 
iránt. Így nem csoda, hogy a tanítá-
si év utolsó hetét én már nem az 
iskolában töltöttem, hanem vele, 
valahol a Mátrában, ahová kitelepí-
tettük a méhcsaládokat. Ez kb. 70-
80 család volt, de időnként elérte a 
150-et is. (Érdekes, hogy akkoriban 
az akác általában június második 
hetében virágzott. Napjainkban már 
május közepétől.)  

Papa halála után, 2004-ben, édes-
anyám - az örökségét - 16 méhcsa-
ládot adott nekem. Ezzel kezdtem, 
és azzal a tapasztalattal, amit Papá-
tól tanultam. Hamarosan 25 család-

dal bővítettem az állományt, hogy 
egy teherautónyi legyen a rako-
mány. A szállítás csak az ilyen lét-
számú kaptárral térül meg, ezt is 
nagyapámtól tanultam. Ahhoz, 
hogy a befektetéseim megtérülje-
nek, beláttam, tudásomat bővíteni 
kell.  

A gödöllői egyetemen szereztem 
méhész szakképesítést. Érdekes 
volt, mert amikor beiratkoztam, azt 
hittem, már majdnem mindent tu-
dok a méhekről. Volt mit tanulnom! 
Szakmailag nagyon sokat kaptam.  

Bogi: 2005-től vagyunk együtt La-
cival, akkor ismertem meg a mé-
hészkedést. Amikor a gödöllői 
egyetemen utolsó éves voltam a 
környezetmérnök szakon, beirat-
koztam a méhészképzésre is, így a 
diplomámmal együtt megkaptam 
ezt a képesítést is.  

Laci: Nem említettem meg nagy-
anyámat, akire nagyon büszke va-
gyok ma is, bár lassan két éve, hogy 
elment az égi mezőkbe. Ő is sokat 
segített nekem, és mindig biztatott. 
A méhész társadalom is elismerte, a 
Jászságban méh egészségügyi fele-
lős volt, halála előtt vehette át a 
miniszteri kitüntetését.  

A méh egészségügyi felelősséget a 
mamától átvettem, most én vizsgá-
lom a környék méhészeinek állo-
mányát. Az állatorvosnak jobb keze 
vagyok, ha a méhekről van szó. 

Ez azt jelenti, hogy a méhészettel 
kapcsolatban továbbképzésekre is 
jársz? 

Laci: Járunk. Mi mindenhová el-
megyünk, ahol tanulni lehet. Véle-
ményem szerint a szaklapok és az 
őszi, tavaszi szakmai előadások a 
legjobbak tanulás céljára.  

Ezek mellett az országban több 
mézvásárt és méz fesztivált szer-
veznek, ahol szintén elsajátítható a  
szakmai tudás a  különböző előadá-
sokon. Ezeken a rendezvényeken a 
méhészek összegyűlnek, és lehető-
ségük nyílik különféle eszköz, 
gyógyszer és méhészeti termék 
megvásárlására. Ezek közül a leg-
nagyobb a Jászberényi Mézvásár.  

Bogi: Az idén volt a jubileumi, a 
30. vásár. Nagyon színvonalasra 

Fiatalok a mezogazdaságbanFiatalok a mezogazdaságbanFiatalok a mezogazdaságbanFiatalok a mezogazdaságban    

Kerekes Gézáné 
a kitüntetéssel 
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sikerült. Mi a szervezésben, pako-
lásban, a díszítésben, a vendégek 
fogadásában segítettünk. Itt válasz-
tották meg a Mézkirálynőt is.  

Megkérdezhetem Bogi, hogy miért 
nem neveztél be a versenybe? 
Bogi: A mézkirálynői cím rengeteg 
munkával jár, egész éves elfoglalt-
sággal. Az egész országot kell kép-
viselni, marketingfogásokat alkal-
mazni, külföldi vendégeket fogadni. 
Nagyon szép feladat, de munkám 
mellett én ezt nem tudtam volna 
elvégezni, és nem is éreztem ma-
gam megfelelőnek erre a pozícióra.  

A méhek csodálatos életén túl, mi-
lyen biztonságot ad a méhészke-
dés? 
Laci: Lutri, mint minden más me-
zőgazdasági termelés. Nagyon sok 
buktatója van! Vegyük például a 
méhészek számára az egyik legfon-
tosabb mézelő növényt, az akácot. 
Nem jó neki az eső, a köd, sem a túl 
meleg, sem a hideg.  

Termelőképessé kell tennünk a csa-
ládokat, mert ha kevés a rovar 
szám, nincs hozam. Állandóan fi-
gyeljük az internetet, az időképet, 
és így próbáljuk kiküszöbölni a ká-
ros hatásokat, és biztonságossá ten-
ni a termelést. A méztermelést ille-
tően vannak jó és kevésbé jó évek, 
ezért tartalékolunk, hiszen egy ked-
vezőtlen év során is tolni kell a fej-
lesztésbe.  

Bogi: Nagyon fontos az állandó 
figyelem. Például ha a "száj" előtt 
(a kaptár nyitása előtt) 3-4 méh a 
fűben mászkál, már rögtön vizsgá-
lódni kell. Mi történt, mi okozhatja? 
A méhek nagyon okos rovarok, a 
beteget akár 100 m-re is elviszik, 
ott elejtik, hogy ne fertőzze tovább 
a családot. Ha a "száj" előtt sok az 
elhullott rovar, már nagyobb a baj. 
Okozhatja vírus, permetezés és at-
ka, ami a méhek élősködője. A ta-
valyi évben 50-60 %-os pusztulást 
okozott országos szinten.  

Laci: Sajnos az elmúlt télen 100 
családunk pusztult el. Ha betegség-
gel megy a télbe a méh, akkor nem 
bírja ki. Egy kaptárban a termelési 
szezonban 60-70 ezer méhecske 
van, télen ez a szám 20 ezer körül 
van. 

Tudom, részt vesztek vándorolta-
tásban. Milyen ott az élet egy-egy 
kitelepülésnél? 
Laci: Nem egyszerű. Ha ismerős, 
bejáratott helyre megyünk, nem 
mindig maradunk a méhekkel. 
Amennyiben ott kell lennünk, bi-
zony nomád életet élünk. Van agg-
regátorunk, sütünk, főzünk, estén-
ként a közeli méhésztársakkal nyár-
salunk, beszélgetünk, tervezgetünk. 
Segítünk egymásnak, mert egymás-
ra vagyunk utalva. Barátságok szö-
vődnek, élményekben gazdago-
dunk. A nomád életet szeretnénk 
egy lakókocsi vásárlással kényel-
mesebbé tenni.  

A méztermelésen kívül a méhész-
kedés intenzívebb formájával - 
mint az anyanevelés, vagy méh-
pempő előállítás - kívántok-e fog-
lalkozni? 
Laci: Csak saját részre. Említettem, 
hogy 100 családunk elpusztult, és 
természetesen igyekeztünk pótolni. 
Ennek is megvan a külön, csodála-
tos technikája. Szakmán belüli 
szakma az anyanevelés. A sejt mé-
rete szabja meg, hogy melyikből 
lesz az anya, a here, a dolgozó. Je-
lenleg 150 családunk van, és ezt jó 
lenne megőrizni, és az elpusztult 
családok számát a nyár folyamán 
visszaszaporítani.  

Einsteintől olvastam egy elég ré-
misztő idézetet, melynek a lényege: 
ha kipusztulnak a méhek, az embe-
riségnek négy éve marad, mivel a 
méhek nélkül minden növényi ere-
detű táplálék eltűnne a Földről.  
Laci: Valóban, ha nem vigyázunk, 
3-4 éven belül kipusztulnak a mé-
hek. Permeteznek, vegyszereznek 
sokszor értelmetlenül, nem vigyáz-
nak a hasznos rovarokra.  

Ugyan gondolnak-e ezek az embe-
rek arra, hogy 1 kg méz előállítá-
sához a méhek 4 millió virágot lá-
togatnak meg és poroznak be? 
Laci: Bizonyára nem, de egy kis 
vigasz, hogy a fejletlenebb orszá-
gokban életképesebbek a méhek, mi 
pedig nagy odafigyeléssel próbáljuk 
megtartani őket.  

A családotok tagjai is részt vesznek 
a méhészettel kapcsolatos tevé-
kenységben? 
Laci: Édesanyám természetesen, 
ahogy az ideje engedi. Apám 100 %

-osan, fontos segítség mindenben. 
Bogi apukája a pakolásnál és egyéb 
más munkákban, anyukája pedig a 
finom étkek előállításában segít, 
amikor fáradtan hazaérünk.  

Milyen értékesítési formát válasz-
tottatok? 
Laci: Nagy tételben értékesítünk, 
mézüzemeknek, mézcsomagolók-
nak. Kicsiben - saját üzemben - 
egyelőre nem gondolkodunk, mivel 
ez nagyobb beruházást igényelne.  

Meséljetek az egyesületi munká-
tokról! 
Bogi: A járásban kb. 200 fő méhész 
van. Az egyesület elnöke Molnár 
György. Bálokat szervezünk, 2-3 
napos szakmai kirándulásokon ve-
szünk részt, méhész pikniket tar-
tunk a strandunkon, ősztől tavaszig 
a Déryné Művelődési Központban 
kéthetenként, hétfői napon, nyílt 
előadásokat, továbbképzéseket 
nyújtunk az érdeklődőknek. Ez év-
ben a jubileumi Mézvásáron meg-
alakítottuk a Jászsági Mézlovagren-
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det, melynek 18 tagja van. Minket, 
Lacival, lovaggá ütöttek. Laci kan-
cellár lett, aki a nagymester helyet-
tese, én pedig a ceremónia mester.  

Laci: Nem véletlen, mivel Bogi az 
előzőekben felsoroltaknak a szerve-
zője. Az elmúlt hetekben bekapcso-
lódtunk a Szlovénia által kitalált és 
a magyar országgyűlés által is tá-
mogatott "Mézes reggeli" program-
ba. Ez önkéntes vállalás, támogatás 
nélkül. Boldogházán Szűcs Lajos 
polgármester, Lipták Mihály, Lip-
tákné Szűcs Krisztina és mi népsze-
rűsítettük a mézet az ovisok és az 
iskolások körében. Jánoshidán Lip-
ták Misivel voltunk. A programban 
mézes-vajas kenyeret és mézes teát 
ehettek-ihattak a gyerekek, szakmai 
kisfilmet néztek a méhek életéről, 
majd ezt követően kvíz tesztet töl-
töttek ki . A legjobbak között mézes 

ajándékot sorsoltunk ki.  

Bogi: Sajnos vannak gyerekek, akik 
nagyon ritkán jutnak mézhez, így 
számukra nagy örömet jelentett ez a 
program.  

Laci: Az iskolakonyha időnként 
vásárol tőlünk mézet - kukorica-
pelyhet öntenek fel tejjel és csurgat-
nak meg mézzel, de Andrea ígérte, 
hogy jövőre többször lesz mézes-
vajas kenyér is.  

A méz és méhek hasznosságát a 
nyári táborozások alkalmával is 
díjmentesen bemutatjuk, és minden 
gyerek örömmel és kíváncsian fi-
gyeli a munkánkat. Tudatosítjuk, 
hogy a méz ősidők óta a legjobb 
orvosság, vitamintartalma, gyógyító 
ereje csodás. Az egyetlen étel, ami 
nem romlik el, akár 3000 év után is 

ehető marad. Emellett még megem-
líteném a propolisz, virágpor és 
méhpempő hasznosságát is, me-
lyeknek immunerősítő hatása párat-
lan, a pempő szinte minden beteg-
ség kezelésére jó. Érdemes utána 
nézni! Egy-egy bemutató alkalmá-
val találkozhatnak a gyerekek ezek-
kel a termékekkel, és mindig pró-
báljuk arra tanítani őket, hogy ne 
féljenek a méhektől és szeressék, 
óvják őket.  

Kedves Bogi és Laci! Nagyon kö-
szönöm ezt a tanulságos beszélge-
tést. Kívánok Nektek áldott, békés 
karácsonyt, az elkövetkező évben, 
években pedig további szorgos, 
eredményes munkát.  

                                                                                               
Zrupkó Ferencné 

Mit érdemel az a bűnös…? 
A kutya az ember legjobb barátja, tartja a közmondás. Nagyon közeli személyes barát lehet, melynek ragaszkodá-
sa, bizalma gazdájához töretlen. Feltétel nélkül lehet őket szeretni. Amiért tollat fogok, az a felháborító esemény, 
amely nemrégiben a kutyámmal történt. 

A kutyámnak mind a két szemét kiszúrták, de ez még nem volt elég annak a barbár kegyetlenkedőnek (embernek 
szándékosan nem nevezem), fagyállóval megmérgezte ezt a végtelen barátságos, játékos kiskutyát. Szenvedések 
közepette az állat elpusztult. Felháborító és elborzasztó!! Aki ezt tette, abból hiányzik nemcsak a kutyák iránti 
szeretet, de gyanítom, hogy ez az ember egy lelki nyomorék (orvosi segítségre szorul). Aki ilyet tesz, az más al-
jasságra is képes! 

A kutyák ellen elkövetett erőszak bűncselekmény, amelyet a törvény szigorúan büntet letöltendő börtönbüntetés-
sel. 

Akik azt képzelik magukról, hogy érinthetetlenek, azt tesznek, amit akarnak, rájuk a törvények nem vonatkoznak 
– tévednek. 

A rendőrség feltehetően teszi a dolgát, és elnyeri méltó büntetését az elkövető! 

Remélem, az ilyen eset mással nem történik meg! 
Mészáros Béláné  
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Velünk történt ... 

60 év 
November elején felhívott volt munkatársam, Kocsis 
Imréné Terike, és meghívott bennünket november 
18-ára, 60. házassági évfordulójuk egyházi megün-
neplésére, a jubileumi áldásra. A szentmisét Kladiva 
Imre címzetes apát, esperes szolgálta. Megható volt 
hallgatni a jubiláló házastársak imáját, mely így szól. 
 

A szertartás után rendezett ebéden a résztvevők elér-
zékenyülve hallgatták ifj. Kocsis Imre, a szeretett fiú 
versbe foglalt gondolatait. 
 
E két szív régóta egymásért dobog, 
e két kar 60 éve egymásba fonódott. 
Jóban, rosszban kitartottatok, 
egymás felé őszinték maradtatok. 
 
Ha valaki megkérdezné tőlem mi az igaz szerelem? 
Annyit mondanék: nézzen rátok s megérti teljesen. 
Ahogy egymás szemébe néztek, 
szinte látni a lángolást köztetek. 
 
Ha sétáltok egymás kezét fogva, 
hogy szeretitek egymást mindenki tudja. 
Ti ketten egymás részei vagytok, 
60 éve egymáshoz tartoztok. 

HÍREK 

Zrupkó Ferencné 

Jézusom, ezen szent órában 
Köszönöm neked hitvestársamat. 
Köszönöm minden munkáját, 
könnyét, mosolyát. Köszönöm 
Neked minden értem hozott 
áldozatát. Köszönöm Neked az éveket, 
amiket együtt tölthettünk. 
Köszönöm a gondokat, 
amiket egymással megoszthattunk. 
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém! 
Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét. 
Mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom: 
Esküszöm, hogy el nem hagyom örökre. 
Isten engem úgy segéljen! 
Add meg Uram nekünk, hogy Téged szeretve, 
egymást szeressük, és a Te szent törvényeid 
szerint élhessünk. Amen 
 
Terike és Imre 1957. november 16-án kötöttek há-
zasságot, a menyasszony 21 éves volt, a vőlegény 
25. Ez, a régi gyermekkori ismeretség, majd szere-
lem megpecsételése volt. Ahogy az ünnepeltek elme-
sélték, nem messze volt a tanyájuk egymáshoz, és 
Terike gyakran járt a Kocsis tanyába hol varratni, hol 
vízért. S hogy eltelt a 60 év?! Ők sem hiszik. Imre 
először saját gazdaságában, majd a tsz-ben dolgo-
zott, Terike a tanácsnál és az iskolában. Volt ebben a 
60 évben sok jó és sok próbatétel, rossz is; - mondja 
Imre. 
Egy fiuk született, 1958-ban, aki az egyetem elvég-
zése után Debrecent választotta, és most is ott él. 
Az ünnepeltek nyugdíjasként is tevékenyek, egy kí-
vánságuk van: legyen egészség a családban! 
Ezt kívánom nekik Olvasóink nevében is, és minden 
szépet és jót, sok-sok szeretetet, erőt és egészséget. 
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A gólkirálynő Velünk történt ... 
Nagy Nóra 8. osztályos tanuló vagyok. Kiskorom óta 
szeretem a kézilabdát. Az alapokat Jászboldogházán 
kezdtem, majd Sziráki Károly elnök úr megkeresésére, 
Tápiószelén folytattam. 2014 óta vagyok az  
Euronovex Utánpótlás Sportegyesületnél Tápiószelén. 
Ez alatt a 4 év alatt rengeteg mindent megtanultam, 
többek között azt is, hogyan kell aktívan sportolni és az 
iskolában is megfelelni. A kézilabda ma már életem 
részévé vált, és el sem tudnám képzelni napjaimat a 
sport nélkül. Természetesen a sport nagyon sok lemon-
dással és önszorgalommal is jár. Sokszor csak az edzé-
sek után tudok tanulni, de ilyenkor mindig eszembe jut, 
ha sikeres akarok lenni, sokat kell tennem érte. Mindig 
vannak céljaim, amiket szeretnék megvalósítani. Az 
edzéseken és a meccseken mindig próbálom a maximu-
mot nyújtani, és kihozni magamból a lehető legtöbbet. 
Ez nem mindig sikerül, de az akarat mindig bennem 
van, és hajt előre. A kézilabda csapatsport, amelyben 
megtanultunk küzdeni egymásért és a csapatért. Ha 
valakinek nem úgy megy a játék, megpróbáljuk őt segí-
teni, ez a közös csapatmunka, és így küzdünk együtt 60 
percen keresztül. Én mint átlövő próbálom segíteni lö-
véseimmel és betöréseimmel a csapatot.  Szinte a hét 
minden napján van edzés, ahol kemény elvárásoknak 
kell megfelelni. Hétvégenként  és hétköznapokon  is 
rendszeresen vannak mérkőzések, amiken szép ered-
ményeket érünk el csapatommal. Nagyon jó érzés a 
kemény edzések után tornákat és különböző különdíja-
kat nyerni.  
Bár kemény elvárásoknak kell megfelelni az egyesület 
tagjaként, mindig az álmaim vezérelnek, hogy egyszer 
én is NBI- es vagy válogatott  játékos lehessek. Ehhez, 
bízom benne, hogy az első lépéseimet sikerült megten-
nem. Október 31-én a balatonboglári Nemzeti Kézilab-
da Akadémia (NEKA) 3 fordulós kiválasztót hirdetett, 
melyre én is meghívást kaptam. Nagyon nagy örömmel 
mentem el, és az első fordulót sikeresen teljesítettem. 
Két hét múlva választ kaptam, hogy tovább jutottam a 
második fordulóba. Ez a feladat már nehezebbnek ígér-
kezett. Itt már különböző szintfelméréseken és csapat-
játékban kellett megmutatni tudásomat. Nagy izgalom-
mal vártam a forduló eredményét. Nagy örömömre azt 
a választ kaptam, hogy a 2018/19-es szezontól már a 
NEKA játékosa lehetek. Két hét alatt el kellett dönte-
nem, elfogadom ezt a lehetőséget vagy sem. Büszke 
vagyok rá, hogy a kemény edzés eredményeként az 
első tíz felvételt nyert diák között lehettem. Tudom, ez 
egy hatalmas lehetőség az álmaim szempontjából is. 
Tudom, nagyon nehéz lesz elszakadni a családtól, bará-
toktól, de egy ilyen alkalmat nem lehet elszalasztani. 
Rengeteg gondolkodás és beszélgetés után úgy döntöt-
tem a 2018/19-es szezontól az akadémia játékosa le-
szek. Nyolcadik évfolyam után tehát a tanulmányaimat 
Fonyódon a gimnáziumban fogom kezdeni, és Balaton-

bogláron fogok edzeni. Az akadémián nagy lehetősé-
gem nyílik a fejlődésre. Tudom, ez sok lemondással 
jár, mivel az alapozás és a beköltözés már július végén 
megkezdődik, és egészen szeptember elejéig tart. Nem 
lesz könnyű, de mindent megteszek, hogy álmaim való-
ra váljanak.  Idén tagja vagyok a tápiószelei U13-as és 
Serdülő csapatnak is, melyekkel az első osztályokban 
indulunk és érünk el sikereket. Az idei legnagyobb si-
kerünk az volt, mikor három góllal legyőztük a listave-
zető Ferencváros csapatát. Célunk mindkét korosztály-
ban az országos döntőbe való bejutás, ahol az ország 
legjobb csapatai vesznek részt. Természetesen az idei 
szezonban még a szelei csapattal küzdök, és próbálom 
góljaimmal segíteni a csapatot. Az egyesületben szá-
momra elért legnagyobb siker az volt, amikor a Mátra 
Kupán az U13-as korosztályban gólkirálynői címet sze-
reztem. Jelenleg a serdülő bajnokságban V. helyen, a 
saját korosztályomban I. helyen állok a góllövőlistá-
kon. Igaz, a bajnokságoknak még nincsen vége, de bí-
zom benne, hogy sikerül megtartanom helyezéseimet 
továbbra is. Mint minden játékosnak, nekem is vannak 
példaképeim, akikre felnézek, és próbálok úgy játszani, 
mint ők. Számomra ilyen nagy játékosok: Nora Mörk 
és Nycke Groot. Tudom, nem tartanék most ott, ahol 
vagyok, ha a szüleim nem támogattak és biztattak vol-
na minden helyzetben. Köszönöm nekik! 

,,Az adottság önmagában kevés,  
ez sok mindenkiben megvan 

   Csak akkor lehetsz igazán jó játékos,  
ha a tehetséged az akaraterőd  

   négyzet gyöke lesz.  
   Újra és újra hibázol, de a rád bízott feladatot  

   mindig teljesíted legyen az bárhogy!” 

Nagy Nóra  

Szülei:Nagy László és Matók Anikó 
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Magyarország elsı elektronikus számítógépe 

Frajka Béla édesapja az első 
világháborút követően magyarsága 
miatt Szlovákiából kitelepített vas-
utas volt. Így kerültek Boldoghá-
zára, ahol szolgálati lakást kapott a 
család. Béla 1933-ban itt született, 
itt gyerekeskedett, itt tanulta az 
alapismereteket Vénusz Máriánál 
és Vitárius Endrénél. Nyolcan vol-
tak testvérek, de ismereteim sze-
rint már csak János, a pap testvér 
él. A jászberényi Lehel Vezér és a 
karcagi Gábor Áron Gimnázium-
ban végezte középiskolai tanulmá-
nyait. Diplomáját 1957-ben a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Kar Gyengeáramú 
Szakán vehette át. 1958-ban a már 
BME Híradástechnika Tanszékén 
tanársegéd. Szakterülete a logikai 
kapcsolástechnika és a távbeszélő 
technika, majd később a távközlés 
modern területei is, különösen a 
távközlési protokollok érdeklik. 
Egyetemi munkája során kerül 
kapcsolatba a nagyhírű villamos-
mérnök professzorral, Kozma 
Lászlóval, akivel a logikai áram-
körök tervezési módszerének 
szemléltetésére 1957-58 között 
egy oktatási célú jelfogós bináris 
számítógépet terveznek és építe-
nek. Ezt a MESZ-1 (Műegyetemi 
Számítógép 1) gépet közel tíz éven 
keresztül többek között Frajka Bé-
la üzemelteti és programozza. 

Az elektronikus számítógép és 
az elektronikus kapcsolóközpont 
hasonló műszaki problémákat ve-
tett fel. A modern kapcsolóköz-
pontok architektúrája témakörben 
1974-ben szerezte meg a műszaki 
tudományok kandidátusa tudomá-
nyos fokozatot. 

Az oktató, kutató munka mel-
lett több intézményben vezetői 

beosztásokat töltött be, sokszor 
párhuzamosan is. Volt a Híradás-
technikai Elektronikai Intézet 
Kapcsolástechnikai Osztályának 
vezetője. A BHG Híradástechnikai 
Gyár Fejlesztési Intézetének igaz-
gatói teendőit is ellátta. 1976-78 
között Algériában dolgozott, szak-
értőként irányította az ország táv-
közlési hálózatának kiépítését. A 
telefonközpontok, mégpedig a 
XX. század második felében elekt-
ronikussá, majd digitálissá váló 
kapcsolóközpontok nagy szakértő-
je és avatott oktatója volt. Szakér-
tőként részt vett a magyar távközlő 
hálózat digitalizálásában az 1990-
es években. Kiemelkedő mérnöki 
és pedagógiai tehetséggel rendel-
kező oktatóként hallgatói szerették 
és tisztelték, tanácsait kikérték, és 
felnéztek rá. 1984-1989 között 
oktatási dékánhelyettes, és ebben 
az időszakban operatív irányításá-
val került bevezetésre a műszaki 
informatikus képzés. 

 1998 végén egyetemi docens-
ként vonul nyugdíjba. Ezt követő-
en is számtalan elfoglaltsága van, 
szakértőként dolgozik az Ericsson 
Magyarország Kft. Kutatás-

fejlesztési részlegénél. Az MTA 
Műszaki Osztály Távközlési 
Rendszerek Bizottságának titkára. 
A Híradástechnika folyóirat kap-
csolástechnikai rovatának tudomá-
nyos szerkesztője. A Hírközlési és 
Informatikai Tudományos Egyesü-
let (HTE) elnökségi tagja. Kétszer 
megkapta a Puskás Tivadar díjat, a 
HTE Ezüst és Arany jelvénye ki-
tüntetést. 2017-ben megkapta a 
BME gyémántoklevelét. 

Példás családi életet élt, felesé-
gével két gyermeket neveltek fel, 
és öt unokának örvendhettek. 

Fontosnak tartottam, hogy meg-
ismerjük milyen tehetségeket adott 
a világnak ez a kis falu. Legyünk 
büszkék rá. 

 „A jó harcot megharcoltam, a 
pályát végig futottam, a hitet meg-
tartottam...” gyászjelentésén ol-
vasható bibliai idézettel búcsúzott 
tőlünk, és mi emlékét őrizzük meg 
szeretettel.  
 

Budaörs, 2017. december 2. 
  

Veliczkyné Koncsik Ilona 

Sokakat meglephet a cím, mi köze lehet Boldogházának ehhez. Én is nagyon megle-
pődtem, mikor megtudtam, hogy a hazai gyártású  első számítógép egyik tervező alkotója 
a boldogházi születésű dr. Frajka Béla volt. Bátyjával Jánossal, Félix atyával, volt sze-
rencsém személyes kapcsolatba kerülni, és találkoztam Bélával is itt Jászboldogházán 
2014-ban. Hogy ki volt Ő, csak halálhírét követően néztem utána az interneten.  
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Régen volt — hogy is volt? 

Mindannyiunkban él valamilyen elképzelés, hogy ré-
gen hogyan éltek vidéken az emberek. Többnyire szét-
szórtan, tanyákban laktak, és mezőgazdasággal foglal-
koztak. Az év nagy részében "látástól vakulásig" dol-
goztak a földeken és odahaza az állatállomány körül. A 
parasztembernek szórakozásra év közben csupán sáto-
ros ünnepekkor volt ideje, nyáron búcsúk vagy lakodal-
mak alkalmával, ősszel, télen pedig szüretkor és szil-
veszterkor. A hosszú téli estéket beszélgetésekkel, kár-
tyázással, forralt borozással töltötték, hisz nem 
volt  televízió és rádió sem mindenütt. Eljártak a gaz-
dakörökbe hétvégeken, ahol egy-egy jó nóta is gyakran 
felcsendült. 
A karácsonyvárással kapcsolatos szokások már akkor 
is megvoltak, de nagyon fontos volt az éjféli misén va-
ló részvétel és a rokonok meglátogatása. Ez idő tájt 
került sor a disznóvágásokra is. Ezt is rokoni segítség-
gel oldották meg. A hangulatos disznótorok mai napig 
emlékezetesek, egy-egy jó sztori  visszaidézése ma is 
jó kedvre derít.  
A tanyákon élő emberek is szívesen vettek részt jó han-
gulatú, vidám mulatságokon, ilyen volt a szilveszter is.  
Ezen a napon először elmentek a templomba hálaadás-
ra, megköszönték Istennek az egészséget, a bő termést, 
a békét és imádkoztak, hogy az új évben is áldás kísérje 
életüket. A tanyasi templomok közelébe tanyacsopor-
tonként a lakosság úgynevezett gazdaköröket épített, és 
ezek a helyiségek nyújtottak kikacsolódást az odaláto-
gatók számára. 
 
Településünkön az ötvenes évektől nyílt lehetőség na-
gyobb rendezvények tartására, az Üveges család segít-
ségével. A község központjában egy kocsmát működ-
tettek, és annak hátsó részéhez egy nagyobb termet 
építettek, mely ettől kezdve filmvetítésre, iskolai ren-
dezvények megtartására, színjátszó körök fellépésére 

és természetesen a szilveszteri mulatságok megrende-
zésére is alkalmas volt. Ide a korabeli fiatalok megfo-
gadtak egy cigányzenekart a szomszédos településről, 
és annak zenéjére mulattak hajnalig. A bál rendjére és a 
vendégek fogadására szolgáló személyeket is maguk 
közül választották. Fontos volt, hogy mindenki jól 
érezze magát. A lányokat elkísérő édesanyák /
gardedámok/ részére külön ülőhelyet biztosítottak. 
Fontos volt az is, hogy minden lány táncoljon, „ne árul-
jon túl sokáig petrezselymet”. Azzal a fiúval is táncolni 
kellett, akivel esetleg nem szívesen táncolt, mert 
„kosarat adni” sem volt szép. A  lányok hazakísérését 
is az édesanyák engedélyével lehetett. Tudom, hogy ez 
már a mai fiatalság számára elképzelhetetlen és nevet-
séges. 
 
Az 1962-ben megépült új kultúrházban már nagyobb 
volumenű rendezvények megtartására is  lehetőség 
nyílt. Itt már színházi előadásokra (Szolnoki Szigligeti 
Színház), országos hírű énekesek meghívására 
(Aradszky László, Koós János stb.) is sor kerülhetett.  
A bálok, így a szilveszteri is vacsorával egybekötve 
került megrendezésre.. Az udvaron főtt a finom birka-
pörkölt, amit többnyire Bajor Pista bácsi és csapata 
ízesített és felügyelt. A színpadról a terembe szólt a 
zene, de  már nem cigányok húzták a talpalávalót, ha-
nem Tóth Feri és a szomszéd községből Eszes Máté 
szolgáltatták az élő zenét. 
A mulatságok jó hangulatúak voltak, sokan átjártak a 
környező településekről is. Ez annyira népszerűvé vált, 
hogy már a színpadra és az erkélyre is teríteni kellett, 
hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket.   
Sok kedves emlék fűz a hajnalig tartó óév búcsúztatók-
hoz és más jellegű kulturális rendezvényekhez is. 

Zámbori Gyuláné  
nyugalmazott kultúrház igazgató 

Év végi  mulatságok,  vigasságok 
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Könyvtári Hírek 

Csillaghúr tánc 

Békés, boldog ünnepeket kívánok! 
 

Pappné Turóczi Henrietta 
könyvtáros 

A Csillagszemő juhász/Könyvtár Mozi 

Barnabás mackó mesekönyvei 

� Novemberben az óvodások jártak a könyvtárban. 
A Vuk csoportos kisgyermekek Telegdi Ágnessel 
találkoztak. Az írónő Barnabás mesekönyveit mutatta 
be. A gyerekekkel képzeletbeli világkörüli utazásra 
indultunk. A kis kíváncsi szempárok örültek a kalan-
dos utazásnak, a legjobban mégis azt várták, amikor 
kézbe vehették és lapozhatták a könyveket. 

� Ezt követően ismét megtelt a könyvtár, a legki-
sebbek érkeztek szüleikkel a Baba-mama klubba, 
ahol Kovácsné Krisztina Kerekítő foglalkozásával 
búcsúztattuk az őszt. 

� A napközis gyerekekkel a Csillagszemű juhász 
című mesét néztük meg, igazi mozi hangulatban. Ez-
zel kezdetét vette a KönyvtárMozi. 

� A Maci csoportosok Sás Károly interaktív zenés 
meseelőadásán vettek részt, ügyesen szerepeltek, 
énekeltek, táncoltak az óvoda legkisebbjei. A Gödöl-
lőről érkezett író lányával írja könyveit, melyhez CD 
is tartozik. Az óvodások nagy örömmel kölcsönöz-
ték. 

� „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenki-
nek” az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kiemelt 
projekt „Az én könyvtáram” program keretében jó 
gyakorlatok gyűjtésére került sor. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 5 település programja került be az 
országos programba, 4 városi és a mi könyvtárunk jó 
gyakorlata. A Baba-mama klub 4 éve működik, 
melynek célja a közösségépítés, és a könyvtárhaszná-
lat népszerűsítése. 
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Velünk történt ... 
Kedves Olvasóink!  

Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a közlen-
dőket, amelyeket másokkal is szívesen megosztaná-
nak.  Az írások leadásának határidejét minden lap-

számban közöljük. 

SZERKESZTŐSÉGI  
KÖZLEMÉNY 

Rendszeres és alkalmi szerzőink  
figyelmébe ajánljuk,  

hogy a következő lapszámunkhoz   
 a kéziratokat és a fotókat  

2018. február 26-ig  
kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát  

-terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

Elérkezett az idei év utolsó lapszáma. Közeleg a 
karácsony és a szilveszter. Rengeteg étel közül lehet 
választani, ami felkerülhet az ünnepi asztalra. 

A göngyölt pulykamellet szeretném most Önöknek 
ajánlani. 

 
Hozzávalók: kb. 4 főre Körethez: 

20 dkg félbarna kenyér alma 
30 dkg darált pulykahús hagyma 
1 kg pulykamell burgonya 
12 dkg aszalt szilva 
10 dkg gesztenye 
2,50 dkg vaj 
6 db zsálya 
só és bors ízlés szerint 
1 közepes fej vöröshagyma 
16 dkg bacon 
1 db tojás 

 
A kenyeret kockára vágjuk, és száraz serpenyőben 
megpirítjuk, majd keverő tálba tesszük. 
A vajat serpenyőben felolvasztjuk, és beledobjuk a 
zsálya leveleket, 2-3 percig pirítjuk benne, majd hoz-
záadjuk az apró kockára vágott hagymát, amit üveges-
re pirítunk. Ha kész, hozzáadjuk a kenyérkockához. 
A tisztított egész gesztenyét robotgépbe tesszük, és 
apróra daráljuk, majd mehet ez is a kenyérhez. Hozzá-

adjuk a felaprított szilvát, a 
darált pulykahúst, és sózzuk, 
borsozzuk. Végül hozzáütünk 
egy egész tojást, és összeke-
verjük a tölteléket. 
A pulykamellet nagy szeletek-
re vágjuk, hogy fel lehessen 
göngyölni. A közepét megrak-
juk a töltelékkel, majd felte-
kerjük. Baconnal betekerjük, 
majd vajjal kikent tepsibe 
tesszük. 
A körethez: 
Az almát, burgonyát és hagymát tetszőleges formára 
vágjuk, kissé megsózzuk, majd a hús köré halmozzuk. 
A tetejét megszórjuk apró kockára vágott vajjal és az 
egészet 190 fokos sütőbe tesszük egy órára. Sütés 
közben időnként locsolgassuk meg szafttal. 
 
Remélem, sikerült kedvet csinálnom az étel elkészíté-
séhez. 
„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

 
Szeretnék Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és egészségben gazdag boldog új évet kívánni. 

Ráczné Baráth Andrea 
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A Magyar Honvédségben (MH) 
vállalható legújabb szolgálati for-
ma népszerűsítése, bemutatása és 
a biztosított létszámkeretek fel-
töltése Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében is elkezdődött. 
Hazánknak szüksége van olyan 
önkéntes tartalékosokra, akik ci-
vil foglalkozásuk megtartása 
mellett támogatják a honvédelem 
ügyét! 
„A honvédelem nemzeti ügy!" 
- Az önkéntes területvédelmi tar-
talékos szolgálatot vállalók a la-
kóhelyük szerinti járásban kapják 
meg a kiképzésüket és felszerelé-
seiket, és szükség esetén ott telje-
síthetik a feladataikat anélkül, 
hogy az otthonuktól, családjuktól 
hosszabb időre el kellene szakad-
niuk. A felkészítés évente össze-
sen 4x5 nap, mely hétvégéken 
megtartott, modul rendszerű álta-
lános alapkiképzés. 
Az önkéntes területvédelmi tarta-
lékos katona a szerződéskötést 
követően szerződéskötési díjra, 
továbbá a teljesített szolgálati 
évenként, utólag, rendelkezésre 
állási díjra jogosult. A tényleges 
szolgálatot teljesítő önkéntes te-
rületvédelmi tartalékos katona a 
tényleges szolgálatteljesítése ide-
jére a szerződésében foglalt be-
osztásához előírt rendfokozat 
szerinti alapilletményre jogosult. 
A tényleges szolgálatteljesítés 
időtartamára laktanyai elhelye-
zésre, térítésmentes élelmezési és 
hadiruházati ellátásra, továbbá 
egyes szociális támogatásokra 
(segélyezés) jogosult. Az önkén-
tes tartalékos szolgálat, és az ah-
hoz kapcsolódó előnyök, kedvez-
mények, támogatások igénybe 
vételének a feltétele, hogy a tarta-
lékos katona részt vegyen az ön-
kéntes területvédelmi tartalékos 
alapfelkészítésen, a szükséges 
további felkészítéseken, valamint 

az elrendelt honvédelmi, kataszt-
rófavédelmi feladatokban. 
A területvédelmi tartalékosok az 
önként vállalt szolgálatért cseré-
be az alábbi juttatásokban része-
sülnek:  
- szerződéskötési díj: bruttó 31-
.215 Ft (a honvédelmi illetmény-
alap 75%-a),  
- rendelkezésre állási díj: bruttó 
127.500 Ft/év (a mindenkori mi-
nimálbér 100%-a), amely a le-
szolgált év után utólag kerül kifi-
zetésre. 
Jelentkezhet minden nagykorú, 
magyarországi lakóhellyel ren-
delkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampol-
gár, a mindenkori öregségi nyug-
díjkorhatár betöltéséig. Az alkal-
massági vizsgálatra csak regiszt-
ráció után, csak a katonai tobor-
zókkal történt egyeztetést követő-
en kerülhet sor. Katonai szolgá-
latra szerződést kötni csak alkal-
mas minősítésű egészségi, pszi-
chikai vizsgálatot követően lehet. 

Az önkéntes területvédelmi tarta-
lékos katonai szolgálatra jelent-
kezőnek a kézi lőfegyverek, lő-
szerek, gáz- és riasztófegyverek 
megszerzésének és tartásának 
egészségi alkalmassági feltétele 
és vizsgálata szerinti II. típusú 
alkalmasság-vizsgálaton kell 
részt venniük. A vizsgálatot a 
jelentkező háziorvosa is elvégez-
heti, ha van foglalkozás-
egészségügyi alkalmasság vizs-
gálatra szóló képesítése. Ellenke-
ző esetben foglalkozásegészség-
ügyi képesítéssel rendelkező 
szakorvos végzi. A vizsgálat 
költségét a Magyar Honvédség 
fizeti. A regisztrációs lap elérhető 
a megyei toborzó iroda ügyfél-
szolgálatán (5000 Szolnok, Tán-
csics Mihály út. 5-7.), valamint a 
kormányablakokban, és a www-
.iranyasereg.hu weblapon is. 
Alkalmassági vizsgálat: A re-
gisztráció után, csak a katonai 
toborzókkal történt egyeztetést 
követően kerülhet rá sor. Katonai 
szolgálatra szerződést kötni csak 
alkalmas minősítésű egészségi, 
pszichikai vizsgálatot követően 
lehet. Az önkéntes területvédelmi 
tartalékos katonai szolgálatra je-
lentkezőnek a kézi lőfegyverek, 
lőszerek, gáz- és riasztófegyverek 
megszerzésének és tartásának 
egészségi alkalmassági feltétele 
és vizsgálata szerinti II. típusú 
alkalmasság-vizsgálaton kell 
részt venniük. 
A vizsgálatot a jelentkező sze-
mély háziorvosa is elvégezheti, 
ha van foglalkozás-egészségügyi 
alkalmasság vizsgálatra szóló 
képesítése. Ellenkező esetben 
foglalkozás-egészségügyi képesí-
téssel rendelkező szakorvos vég-
zi. A vizsgálat költségét a Ma-
gyar Honvédség fizeti. 

Irány a sereg!  
Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatról! 
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Alapítványi bál 

Fotók: Babinyecz J. 


