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Kedves Anyák! Édesanyák! Nagyanyák!
Jászboldogháza Község Önkormányzata nevében
szeretettel köszöntöm Önöket anyák napja alkalmából!
Az embernek is, mint minden élılénynek a megszületéséhez, kell egy anya.
Az anya adja testét az új élet megszületéséhez, biztosítva ez által a fennmaradást.
Az anya táplálja gyermekét, hogy fejlıdjön, növekedjen, erısödjön.
Az anya gyökeret jelent, amibe mindig lehet kapaszkodni.
Az anya biztonságot jelent, akire mindig lehet számítani.
Az anyaság pedig örömet és szeretetet jelent, hogy továbbadhatjuk életünket utódainknak!
Kívánom, hogy mindnyájan kapják vissza azt a sok-sok szeretetet és gondoskodást,
amit gyermeküknek adnak!
Szűcs Lajos
polgármester
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Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztató testületi ülésről
Mint minden évben, idén tavasszal is beszámolót tartott
képviselő-testületi ülésünkön a településünk közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság javítására tett intézkedésekről dr. Körei-Nagy József ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, valamint körzeti megbízottunk,
Kerekes Dániel. Az alábbi részletet az ülés jegyzőkönyvéből ollóztuk:
„Szűcs Lajos: Nagyon részletes anyagot kaptunk a rendőrség munkájáról. Úgy a térséget illetően, és ezen belül lebontva a településünkkel kapcsolatos adatokat is tartalmazza. A beszámolóból megállapítható, hogy 2015. évben
a közbiztonság sok gondot nem okozott a településen. Az
előző évekhez hasonlóan szintén kevés bűncselekmény,
szabálysértés elkövetés volt, mely feladatot okozott. Nagyon köszönöm, hogy a rendőrség is nagy hangsúlyt helyez a bűnmegelőzésre különböző akciók, programok keretében foglalkoztak a gyermekekkel és a felnőttekkel
egyaránt. Településünkön jól működik a polgárőrség is. A
rendőrség és a polgárőrség együttműködése nagyon jó,
valamint a községben lévő többi civil szervezettel való
kapcsolatuk is nagyon jó. Köszönjük a beszámolót. A
2016. évi célkitűzéseket is helyesnek tartom, és támogatom. Van-e kérdés, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőr Egyesület részéről szeretném megköszönni a rendőrség egész éves együttműködő
támogatását, segítő hozzáállását a megelőzés érdekében
tett munkáját. Köszönjük a 2015. évben tett munkájukról
szóló tartalmas tájékoztatót. A kerékpár lopások megelőzése érdekében végzett kerékpár nyilvántartás, gravírozás
nagyon népszerű volt, már 100 fölött van a településen. A
rendőrség, azon belül a körzeti megbízott Polgárőr Egyesülettel történő együttműködése kifogástalan, nagyon jó.
Összehasonlítottam a kiemelten kezelt bűncselekményeknél a 2012 évet megelőző három évet, amikor még nem
Kerekes Dániel volt a körzeti megbízott, és a 2012 évet
követő három évet, és ez 54 %-os csökkenést mutat. Ez
minősíti a munkát. Köszönöm szépen.
Dr. Pap Béla: Köszönöm szépen a földtulajdonos gazdák
nevében a külterületi földek őrzését Kerekes Dániel körzeti megbízottnak és a polgárőrségnek. Ennek ellenére,
amit mindig megemlítek, a Csíkosi erdő elfogyott.
Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, átadom a szót a rendőrkapitány úrnak.
Dr. Körei – Nagy József: Javítani szeretnék, mert a beszámolóban a diagramon nem jól szerepeltek a számok, de a
táblázatban jól vannak feltüntetve. Az adatokból megállapítható, hogy 2015. évben a 18 jász település közül Jászboldogházán volt legjobb a közbiztonság. 2012. évhez
képest a nyomozás eredményessége sokat javult, mert
2012. évben 28 % volt, most 58,1 %. Véleményem szerint
ezek a számok tarthatóak. Az elmúlt időszakban több rendezvényen megfordultam a településen, de egyetlen panasz nem jutott el hozzám. Köszönöm az önkormányzat
és a polgárőrség jó együttműködését.”
Ugyanazon ülésen került sor Fózer Tibor tűzoltó ezredes,
Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető és Ézsiás Lénárt
részéről előterjesztett Beszámoló a település tűz elleni
védekezéséről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról –

című napirend megtárgyalására. Ebből ollóztunk:
„Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Fózer Tibor tűzoltó
ezredes urat és kollégáját. Az írásbeli beszámolóból láthatjuk, hogy a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015.
évben milyen minőségű és mennyiségű tevékenységet
végzett a 16 jászsági településen, valamint tartalmazza,
hogy Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2015.
évben kapott egy értékelést, amely a felkészültségüket és
műszaki felszereltségüket minősíti. Megfelelőre értékelték
az egyesületet. Örömmel állapítottuk meg, hogy Jászboldogházán kevés munkájuk volt, mert összesen 2 tűzesetnél és 1 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk, valamint különböző ellenőrzéseket végeztek. Köszönjük a
beszámolót, és az egész éves együttműködést, legfőképpen a Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
Ezúton köszönöm a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkáját is, mert ők is nagyon sokat foglalkoznak a település közbiztonsági, tűzbiztonsági helyzetével.
Van-e a képviselő-testületnek az anyaghoz kérdése, hozzászólása?
Joó-Kovács Balázs: Mint közbiztonsági referens, nagyon
köszönöm az egész éves együttműködést, segítségüket, és
azt, hogy nagyon odafigyelnek mindenre, ezzel a település
közbiztonságát nagyban elősegítik. Köszönöm szépen.
Dr. Pap Béla: Olvashattuk az Új Néplapban, hogy a Katasztrófavédelem végzi majd a kéményseprői feladatokat
is. Mikortól várható ez?
Fózer Tibor: Tisztelt Polgármester! Tisztelt Képviselők!
Jászberényben 2 szervezeti egység dolgozik a hivatásos
rendvédelemnél. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség és
annak szakmai felügyelete alatt a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, és egyben bemutatom Ézsiás Lénárt tűzoltó százados urat, a Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét, aki Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy,
parancsnok urat távolléte esetén képviseli. A törvényben
előírtak alapján a tűzoltó-parancsnoknak kell beszámolnia
a képviselő-testületnek az éves munkáról. Kérem ezután a
jövőben a Parancsnok úr nevét szerepeltessék a beszámoló előadójának. A tűzoltóság is végez a Katasztrófavédelemi Kirendeltség hatáskörébe tartozó eljárásoknál rész
cselekményeket, mert a Kirendeltségen működik a Hatósági Osztály, mely kezében tart a jogszabályok által előírt
hatósági jogkört. 2015. évben 2 tűzeset és 1 műszaki mentés volt. Nagyon jó lenne, ha ezt tartani tudnánk. Ezenkívül a településre rendszeresen jövünk ellenőrizni. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek nyilvántartásában a településen (gazdasági társaságok, vállalkozók,
közintézmények) összesen 25 létesítmény szerepel. Tűzvédelmi ellenőrzés 12, polgári védelmi 10, iparbiztonsági
1 volt. Ide tartozik a Jászboldogházi Katolikus Templom
ellenőrzése is. A helyi újságot olvasva a Polgármester úr
felhívta a lakosok figyelmét, hogy mindenki az ingatlana
előtt tisztítsa a vízelvezető árkot. A sok esőzés miatt ez
nagyon fontos feladat. A belvíz nagyobb kárt nem okozott
a településen. Az önkormányzat 2015. évben vis maior
igényt nem nyújtott be.
A beszámoló kicsit bővebb is, hogy látható legyen, hogy a
település hol tudja elhelyezni magát a jászsági régióban.
Az önkéntes egyesületek minősítésénél két kategória van:
megfelelt és nem megfelelt. A Jászboldogháza Önkéntes
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Tűzoltó Egyesület megfelelt minősítést kapott. Együttműködési megállapodásunk van az egyesülettel. Minden évben minősítést kapnak, az alapján történik az együttműködés, mert ha nem felelnek meg, akkor nem folytatódhat a
megállapodás, és ebben az esetben nem pályázhatnak
semmilyen állami forrásra. Az egyesület rendszeresen
részt vesz a kiírt pályázatokon. A sikeres pályázat alapján
szakfelszereléseket vehettek át. Az egyesület tagja a Polgári Védelmi Mentőszervezeteknek. Tavalyi évben is és
ebben az évben lehetett a tagoknak pályázni. Ezt a
jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület meg is tette.
Támogatást nyert is ezen a pályázaton, a Jászságban
mindössze csak két egyesület nyert. Ha a Polgárőr Egyesületből is lennének tagok, akkor indulhatnának a 100
millió forintos pályázaton. Ebben az évben, áprilisban
jelenik meg a pályázat.
Szeretnék még a felmerült kérdésekre is válaszolni.
Az állami szervezetek átalakulása folyamatos. Átalakul a
kéményseprői tevékenység, és a hulladékszállítás is a Katasztrófavédelemhez kerül. Jelenleg a végrehajtási rendeleten dolgoznak, és a kéményseprői szolgáltatási feladat
ellátására vonatkozóan 2016. július 1-től 2025. január 1-ig
átmeneti időszak lesz az országban, ahol mind az állam,
mind a magánszféra feladatot kap. A Jászságban a Katasztrófavédelem átveszi a kéményseprői feladat ellátását.
2025-ig az egész országban folyamatosan veszi át. Nem a
Tűzoltóságnál vagy a Katasztrófavédelemnél dolgozók
fogják ellátni a munkát, hanem országosan alakul egy
állami igazgatóság, aki foglalkoztatja majd a kéményseprőket. Lesz egy megyei központ is, a jelenlegi információim szerint Kunszentmártonban. Ugyanazok a személyek
dolgoznak majd, akiket jelenleg is foglalkoztat a közszolgáltató. A kéményseprők nem hivatásos személyek lesznek, hanem munka törvénykönyv szerint dolgoznak majd.
Bővebb információval nem rendelkezek az üggyel kap-

csolatban. A hatósági jogkör a Katasztrófavédelemnél
marad. Az elmúlt évben Jászboldogházán 35 lakost szólítottunk fel, akik nem engedték be a kéményseprőt az ingatlanukra, és nem tudta elvégezni a feladatát. Féltucatnyi bírságot is ki kellett szabni azoknak, akik nem működtek együtt a hatósággal, de a lakosok többsége rendezte.”
A beszámolókat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Köszönöm minden embernek a munkáját és fáradozását, aki Jászboldogháza biztonsága érdekében valamilyen
munkát végez!
Jászboldogháza, 2016. április 20.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a község lakosságát
2016. május 9-én (hétfőn) délután 17,00 órakor
a Községháza Tanácskozó termében tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA.
A közmeghallgatás során tájékoztató hangzik el
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, és a
2016. évi tervekről, közérdekű információkról.
Szűcs Lajos
polgármester

Kedves Boldogháziak!
Jászboldogháza ebben az évben ünnepli önállóvá válásának 70. évfordulóját.
E jeles alkalom megünneplésére az önkormányzat mellett a civil szervezetek is nagyon
készülnek, a településünkön már évek óta megrendezésre kerülı Hagyományok Hétvégéje és Civil Nap rendezvények most együtt kerülnek megszervezésre.
A rendezvény idıpontja 2016. május 28. szombat
Helyszín: Bartal-tanya.
Ezúton is kérem Önöket, jöjjenek el Mindnyájan!
Mindenkit szeretettel várunk!
Jászboldogháza Község Önkormányzata és Civil szervezetei nevében
Szőcs Lajos polgármester
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Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Jászberényi Rendőrkapitányág beszámolóját a település
közbiztonságának helyzetéről.
• Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület a
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2015 évi
beszámolóját.
• A testület elfogadta a polgármester beszámolóját a
két ülés között történt eseményekről és a megtett intézkedésekről.
• A testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét. A elfogadott terv
szerint az önkormányzat 2016. évben nem tervez közbeszerzési eljárást lefolytatni, azonban ez az év folya-

•

mán változhat, amennyiben az önkormányzat pályázati
forráshoz jut.
• Tekintettel arra, hogy Faragó Józsefné, a település
védőnője 2016. október 01-től nyugdíjba vonul, a képviselő-testület döntött arról, hogy a megüresedő védőnői álláshelyre pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a település honlapján és jelen újságban is megtekinthető.
• A képviselő-testület döntött arról, hogy 200.000.-Ft
vételárért megvásárolja a Jászboldogháza, Vasút u. 20.
szám alatti ingatlant.
• Határozatot hozott a testület arról, hogy a II. félévben is támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy jelenleg a településen a házi szemétégetés minden formája, bármely időpontban tilos. Az önkormányzat jelenleg keresi a megoldást, hogy a jövőben helyi rendelettel bizonyos időpontokban lehetővé tegye az avar és a kerti zöldhulladék elégetését. A
rendelet jövőbeni hatálybalépéséig kérjük a lakosság megértését és türelmét.
dr. Dinai Zoltán
jegyző

Pályázat védőnői állásra
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 6 hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása
Jászboldogháza Község közigazgatási területén.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. Szolgálati lakást az önkormányzat igény
esetén biztosítani tud.
Pályázati feltételek:
♦ Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett
védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,
♦ végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások
másolata,

részletes szakmai önéletrajz,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a
pályázati anyagban szereplő személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.
Személyesen: Szűcs Lajos polgármester
5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.
♦
♦

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt a 57/460-011
telefonszámon.
A pályázati kiírás megjelenik: Boldogházi Hírek,
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Honlapja,
Egészségügyi Közlöny, www.kozigallas.hu honlap
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Község született
Dokumentumok Jászboldogháza önálló községgé válásáról II.

„Ha kell, hát százszor újrakezdjük, vállalva ezt a legszebb küldetést.”*
Az előző számban Bibó Istvánnak azt a levelét közöltük, melyben a községgé válás kérelmét indokoltnak tartotta, és további adatokat kért. Jászberény számára kedvezőtlen volt a várható kiválás,
hiszen az adóbevételek csökkenését jelentette,
ezért próbálták hátráltatni, akadályozni azt. Időközben azonban komoly szervező munka folyt a
lakosok körében, és a megyei főjegyző, Magyarka
Ferenc mindenben támogatta a boldogháziakat.
Jelentős szerepe volt abban, hogy 1946. május 29én megérkezett a Belügyminisztérium levele,
amely elrendelte Boldogháza önálló nagyközséggé
alakulást.
***
Bibó István levele Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye közönségének
„A vármegye törvényhatósági kisgyűlésének és
Jászberény megyei város képviselő-testületének
meghallgatása után – figyelemmel a kisgyűlés javaslatára is – a Jászberény megyei városhoz tartozó Boldogháza, Csíkos és Tápió nevű tanyarésznek önálló nagyközséggé alakulását a 4330/1945.
M.E. sz. rendelet 8. par. alapján elrendelem. Az új
község jellege szervezeti szempontból: nagyközség. Az új község neve ideiglenesen: Boldogháza.
Végleges nevét az 1898. IV. t. c. 2. paragrafusa
értelmében a község és a törvényhatóság meghallgatása után fogom megállapítani. A községgé alakulás végrehajtásának időpontját 1946. évi július
1. napjában állapítom meg.
Boldogháza község területe Boldogháza, Csíkos és
Tápió elnevezésű határrészekkel 9.359 kat. hold.
Boldogháza község alkalmazottainak létszámát a
tényleges igazgatási szükségleteknek megfelelően,
a legmesszebbmenő takarékosság szem előtt tartásával kívánom megállapítani. Ezúton hívom fel a
vármegye alispánját, hogy a létszám megállapítása

ügyében 15 napon belül hozzám tegyen indokolt
előterjesztést. Az állások betöltésénél annak idején
figyelemmel kell lenni az 1030/1945. M.E. sz. rendelet 20. paragrafusában foglalt rendelkezésekre.
Ugyancsak tisztelettel kell lenni arra, hogy Jászberény város tisztviselőinek létszáma Boldogháza
község kiválása után a csökkent lakosság és a terület arányában csökkentessék.
A vármegye alispánja gondoskodjék arról, hogy az
új nagyközség megalakulása folytán az Anyakönyvi Utasítás 4. paragrafusa értelmében szükséges
intézkedések foganatosíttassanak.
Boldogháza község önkormányzati testületi szerveit az 1030/1945. M.E. sz. rendelet 1. fejezetében
foglaltaknak megfelelően meg kell alakítani. A
megalakult képviselő-testület megalkotja a község
szervezési szabályrendeletét, gondoskodik az
1030/1945. M.E. sz. rendelet 2. fejezetében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati tisztségek
betöltéséről és javaslatot tesz a község végleges
nevének megállapítására.
E rendeletem egyik példányát Boldogháza község
szervezési szabályrendeletéhez fűzve, a község
irattárában kell megőrizni. A községgé alakulás
végrehajtásáról hozzám annak idején jelentést kell
tenni.
Budapest, 1946. évi május hó 29-én.
A miniszter rendeletéből:
Dr. Bibó István s.k.
miniszteri osztályfőnök.”
(Forrás: MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Jászboldogháza iratai. 40/1946.)

* Nagy János főbíró síremlékén lévő emléktábla
idézete Juhász Ferenc: Tékozló ország című verséből
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Csehország mikrorégiójában tett látogatás
2015. októberében Jaworze polgármesterén (dr.
Radoslaw G. Ostalkiewicz) keresztül vették fel a kapcsolatot Jászboldogháza Községi Önkormányzat polgármesterével a csehországi mikrorégió polgármesterei. Novemberi látogatásuk után meghívást kaptunk
országukba, hogy megismerkedjünk kultúrájukkal, szokásaikkal, és erősítsük kapcsolatunkat.
2016. március 16-tól 18-ig Jászboldogházáról egy 4 fős
delegációval utaztunk ki Csehországba (Szűcs Lajos,
Kobela Margit, Szűcs Gergely, Sós Boglárka).
A mikrorégió kifejezés 10 kis település egységére utal,
melyek a következőek:
Dolna Tosanovice,
Horni Tosanovice,
Komorni Lhotka,
Smilovice,
Tranovice,
Velopolí, Hnojnik,
Ropice,
Stritez,
Reka.
Megérkezésünkkor Hnojnik községben 4 polgármester
fogadott minket. A kommunikáció egy felvidéki származású tolmáccsal könnyedén megoldott volt. Körbe
vezettek bennünket egy múzeumban, majd Tranovice
községben megnéztünk egy szoborparkot és egy teljesen felújított kistérségi közösségi házat. A 3 nap alatt
2-3 polgármester állandó kísérőnk volt.
A települések iskolái jól felszereltek, de csak alsó tagozatok vannak, illetve egy központi iskola 1-9. osztályig. Az államtól kapott pénzen és pályázatokból folyamatosan újítják az iskolákat. A sportra nagy hangsúlyt
fektetnek, teniszpályák, focipályák kisebb településeken is megtalálhatóak.
Ropice település iskolájában a gyermekek műsorral is
készültek, cseh énekeket és néptáncokat mutattak be
nekünk, és a népi hagyomány szerint friss házi kenyérrel és sóval fogadtak bennünket.
Az iskola igazgatói támogatták a jászboldogházi nyári
tábor gondolatát, és vállalták, hogy összegyűjtik azokat
a gyermekeket, akiket majd elküldenek hozzánk.
A térségben az ipar fontos szerepet játszik, sok embernek biztosít munkalehetőséget a nagyobb városokban
(vasművek, Hyundai gyár). A nagyobb városok 20-30
km-es távolságra vannak, könnyen megközelíthetőek.
Az ipar mellett a mezőgazdaság is fontos szerepet játszik, nagy szarvasmarha és baromfi telepet és biogáz
üzemet tartanak fenn.
Kis települések ellenére nagy lehetőségek vannak sportolásra. Smilovice polgármestere megmutatta néhány
éve épült sport centrumukat, Ropice polgármester aszszonya pedig a település határában fekvő golfpályát,
ami magánkézben van.
A látogatás egyik fő célja az volt, hogy részt vehessünk

az általuk szervezett konferencián, ahol négy ország
képviselői gyűltek össze (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia). Polgármester úr meghívta és tájékoztatta egy kötetlen beszélgetés keretében a
résztvevőket a nyáron szervezendő táborról. Egyöntetűen megszavazták és támogatták az ötletet.
Bízunk benne, hogy sikerül ezeket a kapcsolatokat elmélyíteni és még szorosabbá fűzni.
Sós Boglárka
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Változó világ
Fel-feltörnek bennem az emlékek, amikor édesapám
méltatlankodott „a mai fiatalok” elképesztő viselkedésén, amikor a ’70-es években hangosan hallgattuk a
csapnivaló zenét, „szia” köszöntéssel illettük egymást,
vagy ha valami olyasmivel találkozott, ami nem illett
abba az értékrendbe, amelyben nevelkedett, és amelyet
jónak és igaznak tartott.
És ezek az emlékek akkor jönnek elő, amikor -– legtöbbször akaratlanul – magam is „elfogadhatatlan”
megnyilvánulásokkal találkozom a felnövekvő nemzedék viselkedésében. Szerintem a mi zenénk volt értékes, és a mai „tuc-tuc”, „rep” és a többiek ordító szegénységről és kreativitás hiányról tanúskodnak.
Hallom a híreket, hogy mennyire agresszívak lettek a
fiatalok, és a tudományos felmérések eredményeit,
hogy a számítógép használata, és különösen az agreszszív játékok, melyek e gépek világában terjednek, milyen ártalmasak.
Vajon az a világ volt jó, amelyben én nevelkedtem,
vagy a mai világ jó? Esetleg a régi idők, amelyekről
édesapám mesélt, és az elmúló nemzedék oly nagyra
tart?
Tudomásul kell venni, hogy az események és a változások nagyon felgyorsultak. Most ne elemezzük, hogy
ez jó vagy rossz. Ahogy gyarapodtak a lehetőségeink,
hogy minél hamarabb elérjük céljainkat, úgy természetesen felgyorsult minden. És visszafordíthatatlan változások is bekövetkeztek. Legalábbis amíg lesz elektromos áram.
Gondoljunk csak a mobiltelefonra. Nem nehéz viszszaemlékezni jó két évtizedet, amikor e csodaszerkezet
nélkül is boldogultunk, a mai életet pedig nélküle nehéz elképzelni, és jogosan.
A ma induló nemzedéket „Y-generációnak” hívják.*
Számukra természetes az internet és az elektromágneses hullámokkal elérhető csodák minden válfaja. A híreket felébredve reggel az ágyukban a mobiltelefonjuk-

ról olvassák, és az internet használatával messze tájékozottabbak és naprakészebbek, mint „őseik”, akik újságból vagy televízióból szerzik a mindennapi élethez
szükséges ismereteiket. Igaz, hogy fizikailag kevesebb
időt töltenek egymással, de 1000-1500 ismerősükkel is
azonnal érintkezésbe kerülhetnek. (Ide akármekkora
számot lehetne írni.) Jó ez, vagy rossz?
Szerintem szempont kérdése. Emlékszem, hogy gyerekkoromban az egyik legfontosabb tulajdonság, amit
egy növekvő férfitól elvártak, hogy erős legyen. A neveltetésben nagy hangsúlyt fektettek erre. Mert amikor
majd dolgozni kell, és meg kell fogni egy nagy darab
fát, vagy önteni kell a vasat, oda erő kell. Ma ennek
már nincs jelentősége. Minden munkát, ami igénybe
veszi az ember erejét, gépek végeznek. Néhány sport
kíván meg különösebb erőnlétet, vagy esetleges vetélkedések. Önkéntelenül eszembe jut, hogy milyen képességekkel kellett rendelkezni az ősembernek, aki
közvetlenül a vadászatból tartotta fenn magát, és még
nem voltak lőfegyverei. Neki milyen fizikai képességekkel kellett rendelkeznie!
A mai világban ez már nem szükséges. Nem kell
erősnek lenni. A mai világ, amit megteremtettünk magunknak, az eszközök bonyolultságában való eligazodást és a használatukban való ügyességet kívánja meg.
Jó ez, vagy rossz? Ugyanolyan kérdés, mint amit feltehetek édesapám ítéletei és az én tapasztalataim között,
amiket felnőve átéltem. Számomra az én generációm
élt értékes életet. De ha erre az érték-különbségre gondolok, akkor nem ítélkezhetek jogosan az új, „élettől
elfordult” nemzedék viselkedése láttán. Csupán elvárhatom, hogy elfogadják az én értékeimet, és meg kell
tanulnom elfogadni, hogy az ő világuk, ha idegennek is
tűnik, és érthetetlen számomra, ugyanolyan súlyos és
értékes élet, mint az enyém.
Csergő Ervin plébános

* Az Y generáció egy új típusú nemzedék, melynek kialakulásában a technológia száguldó fejlődése játszott
rendkívül fontos szerepet. Ha az 1900-as évek utáni időszakot felosztjuk, akkor ez a generáció a negyedik a sorban. Az ezt megelőző nemzedékeket a következőképpen jelöljük. Az 1920 és 1930 között születettek
a Veteránok, az úgynevezett Baby boom korszak az 1946 és 1964 között született embereké, míg
az X generációhoz az 1965 és 1980 között születettek tartoznak. Az Y generáció az 1980 és 1995 között született
embereké, a Z nemzedék pedig 1996-tól napjainkig tart.

Kérdések és válaszok
Az interneten találtam egy írást, 10 válasz 10 buta kérdésre címmel. A kérdéseket a magam részéről nem látom butáknak, de a válaszokat igenis jóknak tartom
arra, hogy legalább találkozzunk velük.
Istent a természetben találom meg, nem a templomban.
Hm. Ha ezt mondod, két dolgot árulsz el magadról:
eléggé önző vagy (esetleg magányos), és ráadásul nem
érted a szentmise lényegét. Miért mondom, hogy önző
(vagy magányos) dolog így gondolkodni? Gondolj csak
bele: szép lehet egyedül ünnepelni karácsony este, de
azért mennyivel jobb, ha körülöttem van a családom,

akiket szeretek. Ki vágyik olyan szülinapi partira, ahol
ő az egyedüli résztvevő? Az öröm olyan dolog, amit
szívesen osztunk meg (mellesleg a bánat is, de ez egy
másik cikk témája lehetne). És a másik dolog: a szentmise lényege. A misén nem pusztán beszélgetünk Istenről, meg olvassuk a Bibliát. A szentmise második
része kiemelkedően fontos: Jézus testében részesülünk,
azaz egyesülünk vele. Erős, mi? Annyira, hogy amikor
először mondta ezt Jézus az apostoloknak, ők is ott
akarták hagyni, ahogy egyébként sok tanítványa meg is
tette (lásd János evangéliuma 6, 66-67). Jézus többször
felszólít, hogy együk az ő testét és igyuk az ő vérét, ez
a legbensőségesebb egyesülés, amit el tudsz képzelni.
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Ezt pedig a természetben – akármilyen szép is az erdő
ilyenkor tavasszal – nem tudod megtenni.
Az egyház elnyomja a nőket, és megakadályozza őket
abban, hogy papok legyenek.
A mondat első fele furcsa számomra. Ha valaki ma
megnéz egy egyházközséget, nem épp azt látja, hogy a
nőket elnyomják. A hittanárok nagy része nő, sokszor a
kántor, a sekrestyés is nő. Nem mondhatjuk, hogy semmi szerepet nem kapnak, sőt vannak, akik már kezdik
pedzegetni, hogy talán újra férfiasítani kéne a hitoktatást, hogy a gyerekek találkozzanak férfi mintával is.
Kétségtelen azonban, hogy pappá nem szenteljük őket.
De miért? Ennek egyszerű oka van: Jézus nem
válaszott ki nőket apostolnak. Ugyan bőségesen voltak
nők is a tanítványai között, de úgy tűnik, hogy tudatosan nem választott apostolnak nőt, és a tanítványok
követték ezt a szokást, amikor se püspöknek, se presbiternek, se diakónusnak nem választottak ki nőket. Ezt
természetesen akár lehetne magyarázni az akkori korszak patriarchális beállítottságával, de mivel Jézus egyértelműen többször is megszegte a kor szokásait
(többek között azzal, hogy nőket is elfogadott tanítványnak), azt gondoljuk, hogy ha akart volna nőket
apostollá tenni, megtette volna.
A katolikusok imádják a képeket és Máriát.
Ahhoz, hogy megértsd az erre adott választ, vissza kell
gondolj a vallástörténet kezdeteire. Az emberiség történetében mindig is (a zsidó kultuszban és a keresztény
kultuszban is!) különbség volt a tisztelet és az imádat
között. A különbség nagyon egyszerű: akit imádunk,
annak áldozatot mutatunk be (ez jelentheti akár egy
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tömjénszem elégetését, vagy egy állat levágását és elégetését az oltáron). Akit viszont “csak” tisztelünk,
annak mondjuk kitesszük a képét a falunkra, hogy emlékeztessen rá minket, és néha megemlékezünk róla,
mert fontos számunkra. Az istenségeknek minden korban áldozatokat mutattak be, a hősöknek pedig szobrokat állítottak, hogy emlékezzenek rájuk és tetteikre.
Ahogy a büszke apa kiteszi a gyermekei fényképét az
irodájában, a gyermek mondjuk a kedvenc énekese képét az ágya fölé, vagy a szerelmes a szerelme képét
beállítja a mobilján háttérképnek. Nyilvánvalóan nem
imádja pusztán azáltal, hogy a képe ott lóg a falon,
vagy ott van a mobilján. Ha már egy kis házi oltárt állítana fel előtte, és esténként tömjénszemet égetne, akkor
már elgondolkodnék, hogy valami nincs rendben. A
katolikusok áldozatot egyedül Istennek mutatnak be. A
szentmise ugyanis áldozat. A zsidó áldozati kultuszból
nőtt ki, ami megszűnt Kr. u. 70-ben, amikor a rómaiak
lerombolták a templomot. Azóta a zsidó vallásúak nem
mutatnak be áldozatot. Ha voltál már katolikus szentmisén, akkor emlékezhetsz rá, hogy egyetlen pap sem
mondott soha ilyet pl. hogy “felajánljuk neked, Mária
ezt az áldozatot…”. Minden szentmisében a felajánló
könyörgés mindig és kizárólag Istenhez szól. Hiába
vannak képek a falon, vagy akár szobrok, soha egyetlen szentnek sem mutattunk be áldozatot. Ennek ellenére fontosak számunkra. Éppen úgy, mint egy nemzetnek a hősök, akiknek szobrot állít, és az évfordulón a
tetteikről tartanak beszédet a politikusok, hogy tanuljunk tőlük és kövessük példájukat. A szentek ilyen évfordulói az ünnepeik, amikor a példájukból próbáljuk
ellesni a keresztény élet fortélyait.

Cserkészeink a Csolimpián
Cserkészeink részt vettek a jászberényi Csolimpián, azaz cserkész-olimpián.
A 12-15 éves korosztályú focicsapatunk 2. helyezést ért el.
A 12-15 korcsoportú egyéniben:
Kövér Miksa Tájfutásban 1. helyezést,
Erősember versenyszámban 1. helyezést ért el.
Farkas Bence Biciklis ügyességi versenyen 3. helyezést ért el.
Pesti János Biciklis ügyességi versenyben 1. helyezést,
Lövészeten 3. helyezést ért el.
A 15 éves kortól lévő 2. korosztályú cserkészeink
fociban 1. helyezést,
kötélhúzásban 3. helyezést értek el.
A 12-15 évesek zsinórlabdában 3. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik, és további eredményes tevékenységet kívánunk.

A jászdózsai "Huszárkonyha"
főzőverseny 2. helyezett csapata az 1813. sz. Szent Mihály
Cserkészcsapat - Jászdózsa és
az 1812. sz. Szent Vendel
Cserkészcsapat Jászboldogháza.
.A közösen elkészített étel :
Paprikás kolompér huszárosan.
Jó volt együtt!
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Emlékezés
egy Édesanyára
Nehéz szívvel álltam az áprilisi szélben Mihályiné Kerekes
Edit (Edkó) koporsója mellett. Ő volt számomra a szeretet, a
gyengédség, a családi összetartozás példaképe. Boldog tudatossággal vállalta gyermekeit. Így írt sms-ében 2014. december 4-én, amikor megszületett nyolcadik gyermekük:
„Szeretettel tudatom, hogy az Úr Isten 8. drága csillaga
Ferenc, Benedek ma 9:38-kor ránk mosolygott.”
Hihetetlen erővel, következetességgel nevelte fegyelemre,
önállóságra, empátiára a három kislányt, és az öt fiút. Két
évvel ezelőtt, 2014 májusában, éppen az anyák napi Boldogházi Hírekbe készítettem vele riportot arról, hogy „Anyának
lenni jó!” Ebből idézek néhány gondolatot:

„11 év alatt hét gyermeknek adhattam életet. Mindegyik
születése csoda volt. Sok áldozattal jár sok gyermeket
nevelni, de többszörös az öröm is. Egyetlen ölelést sem
tudnék lecserélni egy wellness hétvégére. Nagyon szeretem az otthoni légkört, bizalom és béke van az otthonunkban. Szívesen megosztják örömeiket es kudarcaikat,
egymás előtt is őszintén. Mindig ügyelek arra, hogy a
hamisság ne verjen gyökeret sem az én, sem a gyermekeim szívében. Néha bizony fenyítéssel is jár ez a munka.
Csak én tudom, mennyi könnyet ejtek az éj leple alatt.
De megéri, mert látom, hogy jó irányba formálódik a
jellemük. Néha megbántják egymást, de tudnak bocsánatot kérni. Egymást féltik, őrzik, segítik. Büszkén megyek
velük bárhová, mert megtanultak jól viselkedni.
Sokszor kérdezik mások, hogyan lehet 7 gyermeket egyszerre szeretni. Hát úgy, hogy mindegyiket külön szemlélem. Azt adom neki, amire épp szüksége van. Ölelést,
figyelmet, szívességet, elismerő szavakat, időt, vagy
ajándékot. Szeretem Gary Chapman: Gyerekekre hangolva c. könyvét olvasni. Megtapasztaltam, ha tele van a
gyermekeink szeretettankja, helyén lesz az önbizalma,
így tudja a tőle elvárható dolgokat a lehető legjobban
elvégezni. Vannak anyaságomnak azonban nehézségei
is. Ilyen a házimunka. Néha ennek elvégzése kíván meg-

feszített erőt, ilyenkor kérem Isten bölcsességét. Hiszem
azt, hogy időben kell megtanulni a gyerekeknek felelősséget vállalni a tiszta környezetért. A munka az élet nagy
ajándéka, nekik is egyre nagyobb részt kell vállalni belőle. A minap a három iskolás megfogalmazta, mostanában elképzeli a rábízott feladat végeredményét, így szívesebben áll neki a dolognak. Nagyon meglepődtem.
A születés pillanatától fontosnak találom az értékeket,
milyen magot vetünk el. Ezért hallgatunk Gryllus Vilmos
zenéket, verseket; nézünk erőszakmentes meséket; gyurmázunk, rajzolunk, olvassuk p1. Fésűs Éva meséit, es
sokat beszélgetünk. Sok jót hoznak haza az óvodából,
különösen az iskolából. Minden este, tévé helyett énekelni szoktunk, mesét olvasni, hosszasan beszélgetni, imádkozni. Hálaadással zárjuk a napot, megköszönjük a jót
és a próbákat, amely formálta a jellemünket. Boldog
vagyok, hogy átadhatom nekik a bibliaismeretet, az Istentapasztalatomat, mert minden eseményt ennek fényében lehet megérteni és ez segít továbbmenni minden nap
a cél felé.
… anyának lenni csodálatos érzés, különösen akkor, ha
van egy szerető férj, vidám apa, akit örömmel várnak a
gyerekek is minden nap haza, és aki teljes lényével részese ennek a harmóniának.”

A beszélgetéskor a szíve alatt hordta nyolcadik gyermeküket, és még nem tudta, hogy a gyilkos kór megjelent nála. Küzdött ellene, és együtt érző imáival segítettek ismerősei, egyházi közössége. Most is fülembe
cseng egy mondata: „…annyit kapok, amennyit elbírok!” Betegségben meggyötört teste nem bírta tovább!
Ezek a gondolatok jártak a fejemben a szertartás alatt.
Férje, Péter, Isten megengedő akaratában megnyugodva állt a koporsója mellett.
Hogyan tovább?- kérdeztük mindannyian kicsiny településünkön.
Bízom benne, hogy Péter nemcsak ígéreteket fog kapni tőlünk, hanem a mindennapok szervezésében, a megélhetésben is tudunk segítséget adni a kiváló képességű gyermekeknek és édesapjuknak.
Anyák napját ünnepeljük újra, egy Édesanya fizikai jelenléte nélkül.
Kedves Edkó! Nyugodj békében, emléked velünk marad!

Zrupkó Ferencné

2016. MÁJUS
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Tájékoztató a BOLDOGBT Egyesület 2015. évi munkájáról,
gazdálkodásáról és 2016. évi terveirıl
Egyesületünk fő feladata a Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, kapcsolattartás az itthon élőkkel,
a hagyományok ápolása, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. Taglétszámunk (2015.12.31): 168 fő, elhunyt 3 fő, kilépési szándékát jelezte 3 fő. A kilépések után a létszám 165 fő.
Egyesületünk tevékenységéről történt elszámolás a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült. A 2015. évi
beszámolót a március 5-én megtartott éves közgyűlésünk elfogadta.
Szétszórtan élünk, éves szinten kevés alkalommal szervezünk összejöveteleket, illetve egy napra több rendezvényt is programozunk, így volt ez 2015. augusztus
utolsó szombatján is. A templomban tartott szentmisével kezdődött a megemlékezés az egykori boldogházi
tanyai iskolák tanítóira és diákjaira. Az Eltűnt iskoláinkra emlékezünk című könyv bemutatóját tartottunk,
és egykori tanítóinkat köszöntöttük. Ezután került sor
a szokásos Kerekévfordulósok születésnapi köszöntésére. Mivel ez alkalomra nagyon sokan hazalátogatnak,
és egyre többen szeretnének csatlakozni egyesületünkhöz, így az új tagok felvételére ebéd után rövid közgyűlést is tartottunk. E napra készült el a 2013-ban megjeBevételek
Induló pénzkészlet:
Kapott támogatás (adó 1%)
Tagdíj befizetések
Kapott támogatás (magán szem.)
Értékesítések árbevétele
Bank kamat
Bevétel összesen:
Könyvkészlet érték
Záró pénzkészlet:

480 804
66 625
137 000
870 000
11 000
156
1 084 781
20 629
476 190

Az egyesületben munkáját mindenki díjazás nélkül,
lelkesedésből, a cél érdekében hasznosan tevékenykedve végzi. Hál Istennek sok jó szót, biztatást, anyagi és
pénzbeli segítséget kapunk, melyet örömmel fogadunk,
és bízunk benne, hogy egyre többen hasznosnak ítélik
meg munkánkat.
A közgyűlésen, melyre meghívtuk Szűcs Lajos polgármester urat és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, valamint a Faluvédő és Szépítő Egyesület képviselőit,
egyeztetésre és elfogadásra került a 2016. évi programunk.
2016-os céljaink között szerepel:
Jászboldogháza önálló községgé válásának 70. évfordulója megünneplésében kívánunk részt venni. A május 28-i program részeként kerül sor a boldogházi kötődésű alkotók képzőművészeti kiállításának megnyitójára. Szintén e napon emléktáblát helyezünk el az önkormányzat épületére az elmúlt 70 év elsőszámú vezetőinek névsorával.
Június 5-én, a kitelepítések 65. évfordulóján, megemlékezést tartunk. Ismét találkozhatnak a kitelepített és
befogadó családok és elbeszélgethetnek egy közös
ebéd mellett.
70 év képekben fotókiállítást tervezünk, mely hosszabb
ideig lesz majd látható. A megnyitó időpontját még
nem pontosítottuk. Akiknek birtokában vannak olyan
fotók, melyek a hetven év történetét, változásait örökí-

lent Törvényen kívül című könyv utánnyomása is. Bár
kicsit zsúfolt volt így a program, de ilyen nagy rendezvényt nem tudunk több alkalomra megszervezni, nem
terhelhetjük ezzel itthon élő nyugdíjas barátainkat.
Nem tudjuk elégszer megköszönni segítségüket, mert
nélkülük mi nem bírnánk ilyen vendéglátással, ilyen
élményt nyújtani. Külön hálás köszönet Orcziné Veronkának és minden közreműködőnek.
A helyi kapcsolatokon kívül fontos, hogy egyesületünk
tagja a Jászok Egyesületének. Minden évben részt veszünk a jászok nagy rendezvényén, a Jász Világtalálkozón. Jász települések baráti társaságai évente találkoznak a Jászfórum összejöveteleken. Itt lehetőség nyílik
arra, hogy megismerjük egymás tevékenységét, ötleteket cserélhetünk. A rendező szervezet bemutatja a helyi
látnivalókat.
Kevés pénzből gazdálkodunk. Bevételi forrásaink az
1000.-Ft/fő éves tagdíj. Közhasznú alapítvány révén
részesülhetünk az adó 1%-ból. A kiadott könyveket
előre gyűjtéssel tudtuk megjelentetni. Támogatóink
pénzadományai nélkül nehéz helyzetben lennénk. Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy segíti munkánkat.
Gazdálkodásunkat az alábbi számok mutatják.
Kiadások
Könyv készítés költsége
Megemlékezés, koszorúzás
Bank költség
Könyvelés, jogi képv.
Posta ktg
Rendezvények költsége
Egyéb kiadás
Kiadás összesen:
Eredmény:

922 845
14 150
11 800
8 000
60 890
67 560
2 150
1 087 395
18 015

tették meg, kérem segítsenek teljesebbé tenni a gyűjteményt.
Ha lesz rá pénzünk, terveztünk a falu látnivalóit bemutató képeslap készítést is.
Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat idén is augusztus
utolsó szombatján.
Mindenszentekkor emlékezünk a boldogházi temetői
emlékoszlopoknál.
Idei terveink csak közös összefogással, anyagi és pénzbeli támogatással tudnak megvalósulni. Kérem, akinek
erre lehetősége van, és egyetért céljainkkal, segítse
munkánkat. Segítségüket előre is hálásan köszönjük.

Adószámunk: 18714519-1-13
Bankszámla számunk: 69500132-11017770

Elérhetőségünk:
2040 Budaörs, Cserebogár u.1.
20/9427 997 vagy 23/440 715
ica@boldogbarat.hu
www.boldogbarat.hu
Veliczky Józsefné
elnök
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Faluszépítő hírek
Tegyük még szebbé községünket!
Szép évforduló közeledik községünk életében. Jászboldogháza júliusban
ünnepli önállóvá válásának 70. évfordulóját. Szeretnénk a szokottnál is jobban felvirágosítani, erre az alkalomra ünneplőbe öltöztetni településünket!
Egyesületünk az Önkormányzat segítségével, közös erővel szépíti meg a
közterületek virágágyásait. A már meglévőket gondozzuk, és új parkok kialakításával, beültetésével próbáljuk még barátságosabbá tenni a falut. Új
park szépíti a településünket az orvosi rendelőnél, a gyárnál, a strandfürdőnél és a Szent Vendel parkban.
Köszönjük a lakosoknak a sok-sok felajánlott nárciszhagymát és egyéb évelő növényt, virágpalántát, mellyel segítik településünk egyre vonzóbbá tételét.
Ezúton is szeretnénk kérni a tisztelt lakosokat, hogy az utcájukban lévő utcatáblákba és a „Szép utca” táblákba tavasszal beültetésre kerülő virágokat
szíveskedjenek locsolni. A „Jászboldogháza szép utcája” tábla egy kitüntetés, szeretnénk, ha az utcabéliek sajátjuknak éreznék, és a közelben lakók
vállalnák a kiültetett virágok rendszeres locsolását. Szép példa erre a Bocskai utca. Köszönjük szépen az utca lakóinak a segítségét.

Kérjük továbbá a kedves helybélieket, hogy családi házuk, tulajdonukban
lévő ingatlanuk körül (ha másik utcában is van ilyen, ott is), különös tekintettel az utcafrontra, tartsanak rendet, irtsák ki a bozótot, vadhajtást, tegyék
biztonságossá a járdán való közlekedést, ha lehetséges virágosítsanak, és
rendszeresen nyírják le a füvet. Köszönjük szépen!

Szeretnénk, ha a lakóhelyük közelében álló, sok esetben komor, barátságtalan villanyoszlop köré virágot, virágágyást ültetnének, örömet szerezve
ezzel a nem mindennapi ötlettel maguknak és másoknak is. Fogadjunk
örökbe egy villanyoszlopot! Üdvözöljük mindazokat, akik már csatlakoztak
a felhíváshoz, (pl. Dózsa Gy. u. Árpád u. Rózsa u.) ezzel is segítve településünk szebbé, virágosabbá tételét.

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy településünk tavaly is részt vett a
Virágos Magyarországért versenyen, és ismét szép elismerésben részesült.
A 2015. évi versenyben elért kiemelkedő teljesítményéért a Spitzmüller Kft.
Jászboldogháza településnek szponzori díjat, különdíjat adományozott. A
felajánlott díj több száz egynyári palánta, melyet tavasszal vehet át a település, és a község főbb helyeire, közterekre kerül kiültetésre.

Egyesületünk ismét meghirdeti a Szép udvar versenyt az elmúlt évekhez
hasonlóan. Az idei verseny eredményhirdetésére a díjak és egyéb kitüntetések átadására a 2016. május 28-án megrendezésre kerülő Bartali napon és
egyben községünk önálló településsé válásának 70. évfordulójáról megemlékező Civil napon kerül sor, mely ünnepségre szeretnénk, ha minél többen
kilátogatnának.
(Az évek során megkopott „Szép udvar” táblák felújítására próbálunk megoldást találni.)
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Szűcs Gergelyné elnök
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Tisztelt Adófizető!
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy
döntene, hogy személyi jövedelemadójának 1 %ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatná.
Pár évvel ezelőtt kemencére gyűjtöttünk, most
ismét gyűjtést indítottunk. A tájház igen rossz állapotban lévő kerítését szeretnénk kicserélni, s
mivel anyagi forrás nem áll rendelkezésre, nagy
segítséget jelentene az adó 1%-ból összegyűjtött
pénzösszeg is. Kérjük a lakosságot, kedves leendő
támogatóinkat, hogy adójuk 1% -ának felajánlásával is segítsék céljaink megvalósítását.
Köszönjük szépen!
Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a
Faluvédő és Szépítő Egyesület oldalán is megtalál, a következők:
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Ha önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát az APEH részére.
Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani,
de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen
összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezetben a Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára történő befizetéssel.
Számlaszámunk: 69500194-11-021591
Támogatását előre is köszönjük!
Tisztelettel
Faluvédő és Szépítő Egyesület

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

Köszönet a Mamutnak
Festéket vásároltunk
A Faluvédő és Szépítő Egyesület településünk önállóvá
válásának 70 éves évfordulója tiszteletére a községben lévő
valamennyi utcabútort, padokat, hulladékgyűjtőket, utcatáblákat, korlátot, a gyógyszertár kerítését, zöld buszvárót stb.
szeretné felújítani, átfesteni. A munkálatok elvégzéséhez az
Önkormányzat felajánlotta a segítségét.
Erre a célra nagy mennyiségű festéket vásároltunk Jászberényben a Bercsényi út 18. szám alatt lévő Mamut FestékCentrumban, ahol – miután elmondtuk, milyen cél vezérel
minket – Szöllősi Ferenc ügyvezető igazgató úr nagylelkű
kedvezménnyel támogatta vásárlási szándékunkat. Ezáltal
lényegesen olcsóbban megkaphattuk a festéket és egyéb
kelléket (ecset, hígító stb.). Önzetlen segítségét ezúton is
köszönjük egyesületünk és a település nevében!
A szép gesztus nyomán arra gondoltunk, a kedves Olvasók
számára is bemutatjuk, ajánljuk ezt az üzletet:
A Mamut Festék Centrum képzett dolgozóinak, kedvező
árainak, széles választékának és a színvonalas kiszolgálásnak köszönhetően nem csak a helyi lakosok, hanem a környező települések kedvelt festékboltja már hosszú ideje.
A minél színesebb kínálat elérése érdekében több gyártóval
és nagykereskedéssel is közvetlen kapcsolatban állnak, folyamatosan tájékozódnak a legfrissebb festék, (lazúr stb.),
hőszigetelés, valamint vakolat, nemes vakolat fajtáiról,
alkalmazási területeiről. A beszerzések terén nagyfokú ru-

galmassággal és gyorsasággal szolgálják ki megrendelőik, a
festők, a kivitelezők, a vásárlók igényeit. Az üzletben működő számítógépes színkeverő rendszer segítségével több
színkártyáról lehet kiválasztani a legmegfelelőbb színárnyalatokat fémre, fára, falra.
A Mamut festékbolt kulturált, otthonos környezetben várja a
lakásukat, házukat, a mi esetünkben településünket építeni,
szépíteni, felújítani vágyó vásárlóit. A telefonon vagy személyesen feltett kérdésekre készséggel válaszolnak, és mindig szakszerű szakmai segítséget, felvilágosítást adnak. Maximálisan segítik a vevőt.
Köszönjük a NORD-CENTRUM Kft. egyesületünk számára
nyújtott támogatását, amivel segítenek még szebbé tenni
községünk évfordulós ünnepét.
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Szűcs Gergelyné elnök
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Föld Napja
Április 22.
A Földművelésügyi Minisztérium
PRO NATURA emlékplakettet adományozott a Jászföld Hagyományőrző Egyesületnek a
jászsági természeti értékek és hagyományok, mesterségek, népszokásainak megőrzését, bemutatását
szolgáló tevékenysége elismeréseként.
Az emlékplakett és díszokirat átvételére Pesti Róbert elnököt, Kerekes Tiborné elnökhelyettest kérte
fel.
2016. április 21-én a Nemzeti Múzeum dísztermében dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Rácz András környezetügyért felelős helyettes
államtitkár nyújtották át a díjat.
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Minden évben 10 emlékplakettet adományoz a
minisztérium. 2016-ban egy szervezetet és 9
személyt jutalmaztak. Az egyesületünknek a
helyszínen gratulált Pócs János országgyűlési
képviselő és a parlamenti irodájában Jakab István, az Országgyűlés alelnöke.
Szívet melengetető érzés, ha elismerik egy szervezet munkáját. Talán még igazán fel sem fogtuk. De tudjuk, jó irányba haladunk. Nem gondoljuk mi ezt munkának, hiszen mindannyian a
szabadidőnkben tesszük, végezzük a ránk eső
feladatot, gyakorta családostul. Előfordul, hogy
hibázunk, próbálunk belőle tanulni. Szeretnénk,
ha a gyerekek, fiatalok egy olyan környezetben
nőnének fel, ahol a közösségi összefogást és a
környezetükre való odafigyelést is megtanulhatnák. Jó együtt örülni, de sokat jelent, ha bánatban is van kibe kapaszkodni. Olykor-olykor elfárad egyikünk, akkor a másik megtámasztja.
Pontosan úgy, mint egy családban.
Mint minden családnak, nekünk is vannak ünnepei.
A Jászföld Hagyományőrző Egyesületnek

ilyen ünnep a

Hagyományok hétvégéje,
aminek külön ékköve idén, hogy
Jászboldogháza 70 éves.
Egyesületünk és Jászboldogháza falu vezetése
közös ünneplésre hívja Önöket

2016. május 28-án
a Bartal-tanyára.
A programról bővebb információ a plakátokon
olvasható.
Az egyesülethez való csatlakozással
kapcsolatos kérdéseikkel keressék
Nagyné Matók Anikót.
Az egyesületet öt fıs kis küldöttség képviselte
az ünnepélyes átadón.
Pesti Róbert, Kerekes Tiborné, Bathó Károly,
Kerekes Andrea, Szmetena Róbert

A kirakodóvásáron való részvétellel kapcsolatban telefonon keressék Kerekes Tibornét.
06-30-519-22-07
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Emlékezés...
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
kiváncsisággal 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!

Boldog évek…. Boldogházán
A számítógépemen a kezdőkép az a festmény, amelyet akkor készítettem, amikor Jászboldogházára jártam tanítani. Kora tavasszal sokszor láttam a vonatablakból a naplementét. Egyik este, amikor hazaértem, elővettem a vízfestményemet, s gyorsan lefestettem az impresszióimat, amelyeket napokon keresztül
megfigyeltem. Csak rövid ideig festettem, mégis a
legkedvesebb akvarelljeim közé tartozik.
Úgy, mint ahogyan azok az évek is kedves éveim,
amikor Boldogházára jártam tanítani. Ez az időszak
1980-tól 1994-ig tartott. Közben születtek a fiaim, de
akkor is kijártam rajzszakkört tanítani. Nehéz időszak
volt, de sok kedves emléket őrzök kollégáimról; a
diákokról, akiket festeni, rajzolni tanítottam. Mellette
még a magyart, biológiát is tanítottam felső tagozaton; mindent, amire éppen szükség volt. Matók István
polgármester úr javaslatára rendezték meg első önálló kiállításomat, amit ezúton is köszönök. Máig élesen él emlékeim között, amikor kifestettük az iskola
előcsarnokát a Csodaszarvas legendáról, vagy az,
amikor a művelődési házban megfestettem egy színházi előadás díszletét. Nagyon sok kedves tanítványommal találkoztam az elmúlt évek során. Eszes
Andrea nevével a Nők lapja hasábjain, Petróczki Ildikóval a tavalyi ballagáson a Lehel Vezér Gimnáziumban, ahol már 20 éve tanítok. Menyhárt Gergővel,
aki külföldi építészekkel ebédelt egy budapesti étteremben…
Folytathatnám a sort. Nagyon hosszú lenne… Ma is
kolléganőm Szabóné Gecse Anikó, akivel Boldogházán tanítottunk együtt, vagy Mészárosné Kati, akinek
a fiát, Tamást tanítottam alsó tagozaton matematiká-

Velkeiné Pócz Ilona

ból. Szűcsné Marikával sok éven keresztül úgy találkoztunk, hogy Jászboldogházáról vonattal utazott
Jászberénybe, s jött a gimnáziumba tanítani. Én szálltam fel a vonatra Jászberényben, s utaztam Jászboldogházára, napi 50 km-t oda-vissza. Egykori kollégák, tanítványok gyermekeit, unokáit is tanítom már
a Lehel Vezér Gimnáziumban.
Harminchat éve élünk a férjemmel szeretetben. A
fiaink lassan kirepülnek… A család mindig is a legfontosabb volt számomra. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy közben mehettem alkotótáborokba, festhettem kedvemre nyaranta. Tizenhét éve végeztem el az
Iparművészeti Egyetemet. Volt csoporttársaim közül
tízen azóta minden nyáron összejövünk egy hétre
alkotni, festeni az ország legszebb részein. Festettünk
már Mezőtúron, a Takács-tanyán, Győrben, Szigligeten, Zebegényben és a Balaton-felvidéken is.
Huszonöt éven keresztül a Berényi Műhellyel több
mint 100 csoportos kiállításon mutattuk be festményeinket.
Az elmúlt 15 évben részt vehettem a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének tanulmányútjain. A
csoport képviseletében 20 éve 3 hetet tölthettünk
Szedáliában Missouri államban (USA). Bejártuk Európa csodálatos helyeit, láthattuk a lenyűgöző műemlékeket, melyekről tanítok.
Köszönöm a Jó Istennek, hogy ezekre a helyekre eljuthattam, s azt, hogy az utolsó években velem tartott
férjem is, akit a műemlékek, templomok, viaduktok
mellett nagyon érdekelt az is, hogy mit termesztenek
Dél-Franciaországban, Provance-ban, vagy milyen
módon készül a Toscán vidéken a sajt, a bor, stb.
Még néhány évig szeretném a tanítványaimat megyei
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és országos rajzversenyeken elindítani, hogy sikerélményhez jussanak, mert szerintem ez az egyik hajtóerő ahhoz, hogy az embernek legyenek boldog percei. A család az alap. De nagy erőt ad a hit, a munka.
Igazi öröm számomra, hogy mindezek mellett 2
könyv megírásában is segédkezhettem.
Az első 20 évvel ezelőtt jelent meg, Muhoray Mihály
festőművész életét mutatta be, annak egy fejezetét
írtam én.
2014. decemberében jelent meg a Jászság egyik kiterjedt tanyavilágát, Perest és Felsőmuszály életét
bemutató könyv, amelyet Szabóné Taczmann Marikával, a Városi Könyvtár egykori igazgatónőjével
közösen írtunk, s a Jász Múzeum adta ki. Ehhez a
könyvhöz megrajzoltam egy részletes térképet is,
amit tavaly nyáron a peresi búcsúra adtunk ki. Ebben
a könyvben szerettem volna emléket állítani szüleimnek, nagyszüleimnek, akiknek élete példa számomra.
Becsületes, nehéz munkát végző emberek, akik hitükkel, kitartásukkal utat mutattak.
Köszönöm a megkeresést, s azt, hogy nem felejtettek
el, s leírhattam ezeket a sorokat!
Velkeiné Pócz Ilona
(Képek a 40. oldalon)

Részlet a napjaim c. festménybıl

Községünk tisztelt Lakója!
Megkezdődött az adóbevallások és az egy százalékos támogatások benyújtásának időszaka. Bizonyára Ön is
minden évben rendelkezik befizetett adójának 1 %- áról. Ez Önnek plusz kiadást nem jelent,mivel a munkáltatójuk által levont ,és befizetett adó 1 %-át az adóhatóság megküldi az Ön által támogatott alapítványnak. Községünkben A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY a legújabb jogszabályok szerint is megfelel a törvény
által előírtaknak.

Alapítványunk a 2016-ban is szeretné folytatni támogató munkáját. Fő feladatunk,
hogy községünk gyermekei számára is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket,
mellyel személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük.
♦ Támogatjuk

a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket.
♦ Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit
♦ Biztosítjuk a tanévvégi jutalomkönyveket
♦ Támogatjuk a sportszerek pótlását.
♦ Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket.
♦ Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot.
♦ Szeretnénk hozzájárulni a karatésak és a néptáncosak utaztatási költségeihez is.
♦ A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást szeretnénk nyújtani.
Ezúton kéri, és előre is köszöni az Ön és családtagjai személyes támogatását:

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Számlaszámunk: 69500194-10400250 /Takarékszövetkezetben/

Adószámunk: 19220794-1-16

2016. MÁJUS

ÓVODAI HÍREK

Boldogházi Hírek

19

Köszönetnyilvánítás
2015. novemberében kérelemmel
fordultunk az Electrolux Lehel Kft.
Igazgatójához, hogy az elavult,
közel 40 éves hűtőszekrényünket
jelenlegi pénzügyi helyzetünkre tekintettel nem tudjuk lecserélni, s
kértük, hogy támogassák óvodánkat
egy hűtőszekrény felajánlásával.
Kérésünk meghallgatásra talált, és
2016 februárjában megkaptuk az új,
fagyasztóval felszerelt hűtőszekrényt, amit ezúton is szeretnénk nagyon megköszönni!
Nemrég újabb öröm és meglepetés
ért bennünket. Az Electrolux Vasas
Az új játékokkal
Szakszervezeti Szövetség udvari
homokozó játékokat adományozott óvodánknak, amit a gyermekek óriási örömmel, lelkesedéssel fogadtak.
Hálásak vagyunk azért, hogy ilyen kis település óvodájára is gondolnak, mint a miénk, és szeretnénk köszönetünket kifejezni.
Köszönettel tartozunk egyik kis óvodásunk apukájának, Pap Gábornak is a segítő közreműködésért.
Óvodánk nevelőtestülete és gyermekközössége nevében:
Sósné Baráth Erika
mb. intézményvezető

Nyusziváró
A tavaszi szünetet megelőző napokban óvodánk
úgy nézett ki, mint egy felbolydult méhkas. Ovisaink nagy örömmel készültek a húsvétra. Szebbnél
szebb rajzok, tojástartók, hímes tojások készültek
az óvó nénik és daduskáink segítségével.
Minden délután más és más remekműben gyö-

Hangszeres bemutató

Nyuszisimogatás

Tojáskeresés a Tájházunk udvarán

nyörködhettünk. A gyerekek legjobban az utolsó
napot várták, amikor a nyuszi megérkezik hozzájuk.
Reggel a kisfiúk meglocsolták a kislányokat, óvó
néniket, dadus néniket. Szép locsoló verseket
mondtak, amiért persze piros tojást kaptak.
Tízórai után elindultak a Tájházhoz, ahol már várta őket Orcziné Veronka néni és Besenyiné Jolánka néni, néhány szülő és persze a „nyuszik” által
elrejtett 70 darab meglepetéstojás.
A tájházas tojáskeresés már hagyomány az óvo-
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A délelőtt gyorsan szaladt, de maradt még egy kis
idő, hogy ovisainkat Veronka néni és Jolánka néni
végigvezesse tájházunkon. Kedvességüket és türelmüket ezúton is szeretnénk megköszönni. Elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát
ezen a délelőttön.
Búcsúzóul a nyuszik még osztottak egy kis csoki
tojást útravalóul az óvodáig.
Reméljük, jövőre is eljön hozzánk a nyuszi, és ismét találkozhatunk meglepetéseivel a tájházunk
udvarán.
Czapkó Anikó
Körjátékok
dánkban, amit az időjárás sem tud elrontani. Az idő
csak kicsit volt kegyes hozzánk, de legalább az eső
nem locsolt meg bennünket. Sajnos az idén a pogácsasütés elmaradt egyéb okok miatt, de volt helyette vetélkedő, körjáték. A Maci és Vuk csoportosak
kis verses műsorral készültek, amivel még a napocskát is sikerült előcsalogatniuk. Végül megérkeztek az igazi, simogatni való nyuszikák. Feketék,
fehérek, barnák – tarkák. Mindenki tudott kedvére
válogatni, simogatni, sárgarépával kedveskedni a
kiszemelt nyuszinak. Köszönet érte Matók Péternek és barátnőjének, Kingának. Nagy örömet szereztek a gyermekeinknek.

Locsolkodás az oviban

Az óvodai beiratkozás idıpontja a 2016/2017. nevelési évre:
2016. május 11. szerda 8-16 óráig
2016. május 12. csütörtök 8-16 óráig
Helyszíne:
Jászboldogházai Mesevár Óvoda
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 57/460-744 mobil: 06/70/372 7347
Várjuk azokat a gyermekeket, akik:
2016. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket, és még nem iratkoztak be az óvodába, valamint akik:
2016. szeptember 1. –től 2017. augusztus 31.-ig betöltik 3. életévüket, és szeretnék gyermeküket a
2016/2017 nevelési évben óvodába íratni.
Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek személyi számát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát vagy annak fénymásolatát,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, szakvéleményeket.

2016. MÁJUS

ISKOLAI HÍREK

Boldogházi Hírek

21

Versenyeredményeink:
♦ A RIGÓ ÉNEKELJEN KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY országos döntőjébe jutott 5.
osztályos csapataink Nyíregyházán vettek részt 2 napos
megmérettetésen, ahol a középmezőnyben végeztek.
A MADARAK ÉS FÁK NAPJA ORSZÁGOS CSAPATVERSENY megyei fordulójában a
„Boldogasszony papucsa” csapat 1. helyezést ért el. A
csapat tagjai: Győrfi Orsolya, Szőrös Boglárka 8. osztályos és Gosztonyi Dóra 6. osztályos tanulóink.
♦ A KAÁN KÁROLY TERMÉSZETISMERETI
VERSENY iskolai fordulójából a megyei döntőbe jutottak : Kurucz Barbara, Mihályi Teréz 5. osztályos és
Kátai Szabolcs, Muhari Kristóf, Gosztonyi Dóra 6. osztályos tanulóink.
♦ A SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT – MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY megyei fordulóján a középmezőnyben végeztek Horváth Kamilla
8.osztályos, Mihályi Mária, Gosztonyi Dóra, Urbán
Írisz 6. osztályos és Mihályi Teréz 5. osztályos tanulóink.
♦ A JÁSZSÁGI HELYESÍRÓ VERSENYEN Jánoshidán eredményesen szerepeltek 4. osztályos tanulóink. 36 indulóból Kisbalázs Dominika 9. Deák
Csenge 10. helyezést ért el.
♦ HAGYOMÁNYOK HÁZA – MAGYAR NÉPI
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM – NYITOTT MŰHELY „Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy madár „
című rajzpályázatán 5-6. osztályos csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Urbán Írisz, Kövér Csenge,
Mihályi Mária 6. osztály; Barócsi Gábor, Matók Zsófia, Mihályi Teréz, Csizmadia László 5. osztály.
♦ A KISTÉRSÉGI SZÖVEGÉRTÉSI VERSENYEN – Tápiógyörgyén „Vacskamati” csapatunk 3.

Szavalóverseny

helyezést ért el. A csapat tagjai: Nagy László, Kátai
Gréta 3. osztály Muhari Hedvig, Deák Csenge 4. osztály
DALMA táncosaink is eredményesek voltak, FD
START C kategóriában ezüst minősítést szereztek.
****
SZAVALÓVERSENY AZ ISKOLÁBAN
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
Így tettünk mi is. Ezen a napon lassan hagyománnyá
váló szavalóversenyünket rendeztük meg.
Helyezések
1-2. osztály:
1. hely: Csinger Rebeka 2. osztály
2. hely: Szűcs Vilmos 1. osztály
3. hely: Mihályi Gellért 2. osztály
Különdíj: De Bruint Quint 1. osztály
3-4. osztály:
1. hely: Muhari Hedvig 4. osztály
2. hely: Deák Csenge 4. osztály
3. hely: Besenyi Gyula 3. osztály
5-6. osztály:
1. hely: Mihályi Teréz 5. osztály
2. hely: Mihályi Mária 6. osztály
3. hely: Urbán Írisz és Muhari Kristóf 6. osztály
7-8. osztály:
1. hely: Kobela Lívia 8. osztály
2. hely: Szőrös Boglárka 8. osztály
3. hely: Bálint Vivien 8. osztály
Különdíj: Grádt Zsanett 7. osztály

Szavalóverseny
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Lezajlott az idei NYUSZI KUPA is!
Alsóban az 1.-2. korcsoportban a második osztály, a 3.-4. korcsoportban a negyedik osztály bizonyult ügyesebbnek.
Fiúk:
Felsős eredmények pedig így alakultak: Lányok:
1. 8. osztály
1. 8. osztály
2. 7. osztály
2. 6. osztály
3. 6. osztály
3. 5. osztály
4. 5. osztály
4. 7. osztály
Gólkirálynő: Kerekes Réka
További képek a versenyekről a
Gólkirály: Fajka Ádám
www.facebook.com/Mátyás-Király-Általános-Iskola

Április 14 –én és 15-én megtörtént a leendő 1. osztályosaink beíratkozása.
A következő tanévet 15 kicsi elsős ( 5 lány és 10 fiú ) kezdi meg Varga Judit tanító nénijükkel.
Ebből 10 gyermek boldogházi, 4-en Portelekről és 1 Jánoshidáról jön.
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FIATALOK VÁLASZOLNAK...
A házasság egy a párkapcsolati lehetőségek közül.

KÖZSÉGÜNK FIATALJAIT KÉRDEZTÜK:
Szükséges-e hivatalossá tenni egy párkapcsolatot; családalapítás papírral
vagy papír nélkül?
Érdekes kérdés. A mai normák szerint nem feltétele a
családalapításnak a házasságkötés, ami egyrészt pozitív, másrészt negatív is lehet. Egy esküvő nagy anyagi
vonzatokkal járhat, illetve sokan gondolják úgy, hogy
egy papír nem jelent semmit abban az esetben, ha nélküle is harmóniában él a család. Ugyanakkor véleményem szerint az a bizonyos papír alapokat fektet le,
jogi biztonságot nyújthat, és ami lényeges, hogy a
gyermekek fejében is egy olyan képet alkot, ami az
összetartozást jelképezi.
Szaszkó Cintia

A házasság elköteleződés és mérföldkő a kapcsolatban,
nagy esemény a párnak és szeretteiknek egyaránt.
Jó érzés a nőnek, ha megkérik a kezét, jó érzés a férfinak, ha igent mondanak neki.
A házasságban kettő ember elkezd eggyé válni, egymásba mosódni, ami elkezdődik a névváltozással.
A folytatást a magyar nyelv nagyszerűen kifejezi: a
férfiból férj válik, akinek meg kell férnie asszonya mellett, a nőből feleség lesz, aki fele párjának, azaz ketten
alkotnak egy egészet, s férnek meg egymás mellett.
Berkó-Fejes Györgyi és Berkó Árpád

Számomra a házasság mindig is fontos volt. Így mikor
eljött az ideje, házasságot kötöttem. Szerintem a házasság két ember összetartozásának mindenki előtt való
felvállalása.
Én arra biztatok mindenkit, hogy merjen házasodni,
merjen egymás iránt felelősséget vállalni. Én szeretek
házas lenni. Szeretek a férjemről, gyermekemről gondoskodni.
Velkeiné Rácz Andrea
Szerintem a hivatalos házasság teszi teljessé két ember
életének összekötését. Nem a papírtól lesz stabil egy
kapcsolat, az tény. Mégis több biztonságot a nyújt, talán mert az adott szónak, írásnak súlya van...
Lehet rá építeni!
A megszületendő gyermek megkapja édesapja nevét, és
ezzel egy remélhetőleg biztos, szerető otthont. A szülők a házasságkötéssel felelősséget vállalnak egymásért
- és a gyermekükért.
Koncsik Barbara


Szerintem nem lenne fontos a papír a gyermek születése előtt, ha stabil és biztonságos a kapcsolat, de a mai
világban olyan könnyen szakítanak a párok, apróbb
dolgok miatt is.
A házasság egy kicsit mégis biztonságérzetet ad. Véleményem szerint ez elvi kérdés, és sokan, ha teherbe
esnek, rögtön összeházasodnak.
Én eleve házasság után gondolkoznék azon, hogy gyermeket vállaljak, mert ezt fontosnak tartom. Nem tudok
rá pontos indokot mondani, de szerintem minden nő
álma, hogy egyszer menyasszony legyen.
Szöllősi Enikő


Házasság. Ez egy szentség, tehát nem csak egy papír,
hanem egy tisztelet mutatás Isten iránt, hogy befogadjuk az életünkbe, és neki tetszően próbálunk meg élni,
családot alapítani. Van, aki csak egy papírnak hívja,
nem nézi semmibe. Néha ők maguk sem tudják megindokolni, hogy miért is nem számít a házasság az életükben. Talán közömbösség, vagy csak szembe a megszokottal? Ki tudja. Jogilag, ha jól tudom, öt év után az
élettársi kapcsolat is ugyanolyan, mint a házasság, tehát
ez sem lehet indok. A családalapítás komoly dolog,
onnantól felelős vagy a párodért és a gyermekedért.
Lényeg a feltétlen bizalom, és egymás iránti szeretet,
valamint a kölcsönös tisztelet, különben nem megy.
Mindent összevetve, a családnál csak az számít, hogy

jól működjön, kinél Istennel együtt, kinél nélküle.
Szóval egyik felet sem szabad becsmérelni döntése
miatt, csakis az a fontos, hogy család legyen, méghozzá lehető legtökéletesebb összhangban.
Szász Attila
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Boldogházán itthon
- beszélgetés Csathó Ilonával
Ilkát az Alkotmány utcai házban
kerestem. A szomszédoktól kaptam a tájékoztatást, hogy itt a fia
lakik, ők pedig a férjével átköltöztek a Rét utcába, a volt Szórád-féle házba.
Először is szívből gratulálok Nektek abból az alkalomból, hogy az
elmúlt év szeptemberében házasságot kötöttetek. Olvasóink nevében
is életre szóló boldogságot kívánok, és természetesen jó egészséget, vidám, gondtalan nyugdíjas
napokat.
Köszönjük szépen. A férjemmel
(sajnos ő most nem tudott részt
venni a beszélgetésünkben, mivel
fontos ügyben el kellett utaznia),
Sándor Gáborral 4 éve véletlenül
találkoztunk. (Bár véletlenek tudom
nincsenek!) Mind a ketten reformátusok vagyunk, és lelkészünket,
Szabó Róbertet – aki Jászberényben
szolgált, és Boldogházára is kijárt
hitoktatni és misézni - Litérre helyezték. Többen elhatároztuk, hogy
meglátogatjuk az új szolgálati helyén. Én a Gábor kocsijában kaptam helyet, és ez a nap meghatározta további életünket. Gábor Jászkiséren élt, és a berényi gyülekezetbe
járt. Apai, anyai gyökerei szintén
Erdélybe nyúlnak vissza, sőt az
egyik nagyapja református lelkész
volt.
Mi is Erdélyből jöttünk. Székelyudvarhelyen nőttem fel, és ott is jártam gimnáziumba. Csíkszeredába
mentem férjhez 1970-ben, és 21
évesen megszületett első gyermekünk Árpád, majd a testvérei Szilárd és Kinga.
Nehéz évek voltak. Nem arról van
szó, hogy nem volt mit ennünk!
Gombát szedtünk, és abból készítettünk fasírozottat, gombapaprikást, rántott gombát. Zöldség volt,
azt megtermeltük, de húshoz ritkán
jutottunk. Egy évi fizetés árán tudtunk venni egy disznót, és azt osztottuk be egész évben.
A lelki terhet számomra az elrománosítás jelentette. A 70-es évekig
Erdélyben nem épültek új gyárak.
Egységes magyar autonóm tartomány volt, Kolozsvár székhellyel.
Miután ez megszűnt, lett egy Ma-

Csathó Ilona és Sándor Gábor esküvıje
ros-magyar autonóm tartomány. Ezt
’68 őszén felszámolták, megyésítettek. Lett Hargita, Kovászna és Maros megye, természetesen mindegyikhez csatoltak románok lakta
településeket. Utána már építettek
gyárakat, lett traktor-, sör-, gyapjúfonógyár, ahová megérkeztek a román munkások. Este, ha lementünk
a városba, láttuk a kieresztett ingű,
bocskoros román embereket, akiket
egy hét múlva már öltönybe öltöztetettként láthattunk.
Míg a 70-es években, ha augusztus
huszonharmadikát,
az
ottani
„felszabadulást” ünnepeltük, külön
láthattunk szép magyar táncokat,
88-ban már vegyesen, legfeljebb
egy-egy ütem erejéig. Ekkor érlelődött meg bennem véglegesen, el
innen! Nagyon nehéz döntés volt,
mert nem tudtunk mindnyájan átjönni.
A volt férjemnek – akivel mindvégig tartottuk a kapcsolatot, és 2011ben mi temettük el - nem volt ereje
és mersze változtatni, ő ott maradt.
Kinga lányommal 1989. június 15én léptük át a határt. Árpád akkor
katona volt, és csak 1992-ben tudott
csatlakozni hozzánk. Szilárdnak
előbb sikerült, ’90 márciusában.
Árpád pedagógus lett, Jászberényben az Apponyiban tanít rajz és
vizuális kultúrát. Szilárd Alsóbe–
reckén református lelkész, egy kisfiú boldog édesapja, Kinga pedig
jelenleg Szolnokon, a Katasztrófavédelemnél dolgozik.

És miért Jászboldogházát választottad új otthonotoknak?
Barátnőmnek, dr. Incze Laurának
Nagy Laci (Jasin) udvarolt. (A doktornő Sepszinszentgyörgyről jött
Jászberénybe, és haláláig a kórház
megbecsült ideggyógyásza volt.)
Laci beszélt nekem erről a nyugodt,
szép, gazdag, összetartó településről. Segített az Alkotmány úti ház
vásárlásában, és erősítette, hogy
gyermekeim is be tudnak járni vonattal a környező városokba. Nem
csalódtunk! Valóban nyugodt település, ahol jószívű emberek élnek.
Egy utazótáskával érkeztünk ide, és
nem tudom elfelejteni, még nehezebb elmondani, hogy úgy segítettek nekünk a boldogháziak, hogy
egy
percig
nem
éreztem
megaláztatottnak magam. Itt is köszönöm a Lónyai család, Nagyné
Valika, Kiss Zoli és néhai hitvese,
Ancika
támogatását.
(Beszélgetőtársam szeme könnyekkel telt
meg!)
Tudom, Szolnokon dolgoztál, így
kevesebben ismernek községünkben. Mi volt a foglalkozásod?
Megérkezésünk után néhány hétre
el tudtam helyezkedni a Hetényi
Kórház központi laborjában. 23 év
után mentem onnan nyugdíjba.
Mivel gyermekeim már nagyok
voltak, így nem kerülhettem kapcsolatba az általános iskolás tanulók szüleivel. A vásárlásokat is
Szolnokon végeztem, mivel a munkaidőm
kiszámíthatatlan
volt.
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Olyan is előfordult, hogy hajnalban
vonatra szálltam, és csak másnap
délután értem haza. Harmincketteztünk… (Ezt szerencsére az
uniós szabályok betiltották!) A vonaton sok kedves ismerőssel barátkoztam: így Palkovics Irénkével,
Sasné Jutkával, Behinya Imrével,
Kerekesné Terikével, aki akkor járt
valami továbbképzésre.
Férjed, Gábor, mivel foglalkozott
nyugdíjazása előtt?
Budapesten, az Athenaeum nyomdában volt nyomdász. Majd saját
nyomdát alapított pesti székhellyel,
Százszorszép és BEREA néven. Ma
már felszámolta ezt a tevékenységét
és velem együtt itthon hasznosítjuk
magunkat.
Hogyan telnek nyugdíjas napjaitok?
Kertészkedünk, fóliázunk, veteményezünk. Nagyon szeretjük a természetet, rózsafákat, bokrokat ültetünk, gondozzuk virágainkat.
És természetesen sokat olvasunk.
(Erről meggyőződhettem, az íróasztalon is sok könyv sorakozott, a polcokon pedig rengeteg antik, értékes
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könyv! Ott láttam meg egy bekeretezett díszoklevelet, melyet Vitéz dr.
Csia Lajos - Gábor nagyapja – tiszteletére állítottak ki 1936-ban. Ebben elismerik dr. Csia Lajosnak az
erdélyi irodalom iránt tanúsított
szeretetét és áldozat készségét, és
az Erdélyi Helikon magyarországi
tiszteletbeli tagjává választották. Az
oklevelet gróf Bánffy Miklós, báró
Kemény János és Kós Károly írta
alá. Báró Kemény János volt, aki
létrehozta az Erdélyi Helikont azzal
a céllal, hogy az erdélyi írók olyan
szellemben írjanak, hogy az az ifjúság hazafias szellemű nevelését
szolgálja.)
Augusztusban újra Erdélybe utazunk, ahol részt veszünk az Erdélyi
Helikon találkozóján, amit az alapító leszármazottja, Kemény Endre
szervez.
Szavaidból érzem, szereted Boldogházát, de minden beszélgetőtársamtól megkérdezem, min kellene
változtatni?
♦ Égető szükséglet a szennyvízelvezetés megoldása. Tulajdonképpen saját szennyünkön ülünk. Az
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aknák sűrűn megtelnek, és egy
szippantás már 8 ezer Ft-ba kerül.
♦ A másik nagy feladat az Imrédy
út rendbetétele. Már életveszélyes rajta közlekedni!
♦ Amikor ideköltöztünk, Konkolyné Babu tanárnő „színházjáratokat” szervezett. Egy busznyi ember jutott így színházi élményhez több éven keresztül.
Utólag is köszönet érte. Nagyon
jó volt, és jó lenne, ha hosszú
szünet után folytatódna ez a kiváló kezdeményezés.
♦ Önkormányzatunk sokat tett a
strand fejlesztéséért, amit hiányolunk, hogy ehhez még nem kapcsolódott a falusi turizmus kiépítése.
Kedves Ilka! Köszönöm az őszinte
beszélgetést, és kívánom, hogy a
felvetett gondolataid minél előbb
megvalósuljanak. Nektek és Családjaitoknak minden jót kívánok!
Zrupkó Ferencné

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Kerekes Rékának hívnak, Jászberényben születtem 2001. 07. 19-én.
Édesanyámat Kövér Bernadettnek, édesapámat Kerekes Antalnak hívják. Szüleim indíttatására kezdtem el a
karatét 2010-ben. Ekkor kezdődött el a karate oktatás Jászboldogházán Borics Zsolttal és Simon Orsival, akik
a nevelő edzőim. Az eltelt évek során több magyar versenyen részt vettem, és elég szép eredményeket értem
el. Többszörös Magyar Bajnok, Tarján Kupa, Szlovák Open győztes, Lengyel Bajnok és Litván Bajnok. Most
a heti 2 jászboldogházi edzés mellett 2-3 alkalommal Jászberénybe járok edzésre sensei Agócs Tiborhoz az Y-Házba.
További fejlődésem érdekében az edzőm több külföldi versenyt
tűz ki célul. Ezek közül a legrangosabb a Dream Cup Japánban.
(legnagyobb utánpótlás verseny). Ezen a japán versenyen csak
teljesen felkészült versenyzők indulhatnak. Ezt a döntést az edzők
hozzák. De ha nem látnak felkészültnek, az edzés munkát ugyanúgy folytatnom kell, és segíteni a kijutott versenyzőket a felkészülésben. Az edzőtáborokban részt venni, 5 más klubhoz elutazni s
ott edzeni. Mivel édesapám egyedül nevel engem és 7 éves öcsémet, édesanyám halála óta, az eddigi versenyeken való indulásomat és a táborokban való részvételt nagy részben a Hansgrohe Magyarországi Kft.-nek, azon belül Vámosi Norbertnek köszönhetem, akiktől a pénzügyi segítséget kaptam. Szeretném megköszönni édesanyám volt munkahelyének, a Garancia Bt-nek és A Boldogházi Gyermekekért Alapítványnak a segítséget. Ahhoz, hogy
több versenyen tudjak indulni, anyagi támogatásra lenne szükségem. Aki ebben szeretne segíteni és támogatni, az erre a számlaszámra 69500194-15161974 tud utalni a helyi Takarékszövetkezetben. Bizalmukat előre is köszönöm.
Egy sportolni szerető diák.
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Könyvtári Hírek
.Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az Internet Fiesta 2016. elnevezésű országos rendezvényhez. E program keretében az Internethasználatra hívtuk fel a figyelmet. Ezen alkalomból a jászberényi
Rendőrkapitányságról érkezett Orosz Tibor az internethasználat előnyeiről, veszélyeiről tartott előadást
iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak.

A Verseghy Kör, a Verseghy Ferenc Könyvtár és a
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ a Verseghy
Ferenchez és a felvilágosodás korához fűződő pályázatán vettünk részt. Képzőművészet kategóriában 5
tanuló (Benkő Henrietta, Kátai Gréta, Szabó Lídia,
Csizmadia László és Kerekes Réka) ért el szép eredményt. Jutalmuk oklevél volt, és mindenki nagyon
szép könyvvel tért haza.
Köszönet érte a szervezőknek.

2016. május 9-21. között ingyenes számítógép használó tanfolyamot szervezünk. Jelentkezni a könyvtárban nyitva tartási időben, név és telefonszám megadásával lehet. A tanfolyam a Polgárőr helyiségben kerül megtartásra, a tanfolyamot tartja: Hegyesi József.
Könyvtárunkban az alábbi hírlapokat és folyóiratokat Méhészet - szakmai havilap
Múlt-kor - negyedéves történelmi magazin
lehet kölcsönözni:
National Geographic Magyarország - ismeretterjesztő magazin
Új Néplap
Nők lapja- heti női magazin
Autó-motor - magazin autósoknak, motorosoknak
Nők lapja konyha - gasztronómiai magazin
Az otthon - lakás, ház, kert, dekoráció
Cicc... macska magazin - macskatartók magazinja
Cimbora - kíváncsi diákok irodalmi lapja
Nyitva tartás:
Dörmögő Dömötör - kulturális gyereklap
Édes anyanyelvünk - az Anyanyelvápolók SzövetséH-P: 7.30-8.00; 12.30-16.00-ig
gének folyóirata
Eső - irodalmi lap
Janikovszky Éva gondolatával várom az Olvasókat
Fanny - nőknek szóló heti magazin
Könyvárunkba:
Garfield - képregény gyermekeknek
Kabóca - minden kisiskolásnak és iskolába készülőnek
Képes sport - hetente megjelenő sportmagazin
„Nyisd ki a könyvet, megosztja veled minden titkát.”
Kismama - babavárástól az óvodáig
Kistermelők lapja - mezőgazdasági folyóirat
Koala - képességfejlesztő gyermekmagazin óvodások
és kisiskolások részére
Pappné Turóczi Henrietta
Könyvtári levelezőlap - könyvtárosoknak szóló szaklap
könyvtáros
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♦ A Jász Múzeum a Múzeumi Esték rendezvénysorozatának ez évi első rendezvényét február 24-én tartotta. Az előadás témája a „Jászvásár emlékei”, melyet dr.
Selmeczi László régész egyetemi tanár ismertetett a
hallgatósággal. Selmeczi László a Jászság nagy ismerője, mert tudományos munkája során ő irányította a
négyszállási és a jászágói ásatásokat, melyben a Jászság
múltját kutatta. Ő írta a „Nemzeti ereklyénk a Jászkürt”
című könyvet is. Előadásában a tanár úr felbecsülhetetlen tárgyi tudását lankadatlan figyelem kísérte. A száraz
lexikális anyag és a tanár úr élvezetes stílusa kellemesen szórakoztatva tanító estet eredményezett. A Jászvásár Romániában, Moldávia területén helyezkedik el,
melynek a neve románul Iasi. A város már a XI. században is létezett, és a jászok lakták. Az elnevezés is
onnan ered. A jászok a XIII. században a tatár támadás
hatására átköltöztek a Magyar Királyság területére. A
jászok moldovai létezésére számos történelmi adat áll
rendelkezésre. Azonban a régészet még nem jutott el
odáig, hogy a jász anyagot elkülönítsék. A nyelvi elméleti tézisek bizonyításában vagy éppen cáfolatában komoly szerep vár még a régészetre. A Jászvásár a XI.
századtól jelenleg is Kelet– Románia egyik gazdasági,
kulturális, pénzügyi és közigazgatási központja, tehát
jelenleg is fontos szerepe van Románia életében.
♦ Március 11-én este a Jászkapitányok Tanácsa ülésezett Jászalsószentgyörgyön. Az összejövetelen a kapitányok szép számmal jelentek meg. A házigazda –vagy
vendéglátó—Talált József regnáló jászkapitány és felesége volt. A megbeszélés kötetlen baráti hangnemben
zajlott. Föbb témáink a soron következő feladatok voltak. A Jászok Egyesületének 25 éves évfordulóján való
részvétel Budapesten. Jászberény városnapi ünnepsége,
a redemptio ünnepségre (május 6.) való felkészülés. A
május 6-i redemptios ünnepségen kerül átadásra a kapitányok által 2014-ben alapított és azóta évente átadásra
kerülő „Jászkunság Hagyományőrzéséért Díj” személyének kijelölése. Ezt a díjat mindhárom kerület kapitányai adják kerületenként az általuk javasolt személynek,
a jászberényi központi ünnepségen. Ezt a díjat 2014-ben
Hortiné dr. Bató Edit múzeumigazgató, 2015-ben Tajti
Erzsébet ruhakészítő kapta. Tajti Erzsébet műhelye készíti a népviseleti és hagyományőrző ruhákat úgy a
nőknek, mint a férfiaknak. Az idei díjra javasolt személy
majd a május 6- i díjátadáson kerül a nyilvánosság elé.
A jó hangulatú beszélgetést még tetézte a házigazda,
Talált József és felesége Erzsébet asszony által készített
kiadós, ízletes vacsora.
♦ Március19-én ragyogó napsütés köszöntött bennünket a Budai Várban, a Jászok Egyesülete újjáalakulásának 25. évfordulóján Az indulás Jászberényből történt,
ahonnan egy nagy busszal mentünk az ünnepségre. Pesten is sokan csatlakoztak hozzánk, akik saját járműveikkel mentek a jeles eseményre. A jubileumi ünnepség a
HM Hadtörténeti Múzeum díszudvarán koszorúzással
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vette kezdetét, ahol katonai tiszteletadással megkoszorúzták a Jászkun Huszárok Emlékművét. Ezután az ünnepi találkozó a Márványteremben, Vágó Pál jászapáti
születésű festőművész csatajeleneteit ábrázoló képe alatt
folytatódott. A konferanszié szerepében Cserháti Ágnes, a közmédia nívódíjas műsorvezetője tevékenykedett. Dr. Dobos László ügyvivő felidézte, hogy 1991ben ezen a napon harminchat alapítóval hozták létre az
egyesületet, azzal a mottóval, hogy „Adósai vagyunk
szülőföldünknek”. Itt jegyzem meg, hogy a Jászok
Egyesülete jelenleg kb. 600 taggal számol. Az eredmények közül kiemelte a jász értékek megerősödését és a
jászöntudat reneszánszához való hozzájárulást. Azok
közül, akik negyedszázada újra indították az egyesületet,
már sokan nincsenek közöttünk. Rájuk egyperces főhajtással emlékeztünk. Dr. Dobos László köszönetet mondott a tagságnak, megköszönte a támogatók segítségét,
és örömmel nyugtázta, hogy milyen sokan (kb. 300 fő)
eljöttünk erre a rendezvényre az ország minden tájáról.
Kifejezte gondolatát, hogy az egyesület nem száll be a
napi politika színterére, mert úgy véli, ez a közösség
széteséséhez vezetne. Ez a mostani alkalom is erőt ad
ahhoz, hogy tovább haladjunk a magunk útján és kérte
Isten segítségét, hogy még szélesebb, megfiatalodott
körben találkozhassunk a 30. évfordulón. Isten éltesse a
jászokat, zárta gondolatát dr. Dobos László. A folytatásban Eszes Béla, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke a 45 évi kényszerszünet után újjászületett
25 tartalmas esztendő eseményeit, ünnepségeit méltatta,
és biztosított arról, hogy az elődszervezet alapítója, dr.
Czettler Jenő is büszke lehet a z eltelt időszak eseményeire. Kő Pál a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas magyar szobrászművész –Jászszentandrás
szülötte - nem tudott jelen lenni, üdvözletét Kladiva Imre címzetes apát tolmácsolta. Farkas Kristóf Vince, az
ügyvivő testület legfiatalabb tagja a közösségi oldalak
használatát feltételezve, ezek segítik a fiatalok és az idősek összeköttetését és újabb értékek hozzáadását a működéshez. Hortiné dr. Bathó Edit a jászok 142 esztendeje működő múzeumának képviseletében köszöntötte a
jelenlévőket és a negyedszázados jubileumát ünneplő
Jászok Egyesületét. Munkájukhoz kitartást és sok sikert
kívánt. Az ünnepség díszoklevelek átadásával folytatódott, melyet a jászságiak és az elszármazottak a kapcsolat ápolásának elismeréséért kapták. A hozzászólások és
a köszöntők között ifj. Horvát Sándor prímás és cigányzenekara (Alattyánból) Brahms 5. magyar táncát adta
elő, majd Váradi László fiatal zongoraművész Jászkisér
szülötte játékában gyönyörködhettünk. Végül Kladiva
Imre címzetes apát asztali áldása után a jászberényi
Kukta Kft. Bobák József csapata jász ételekkel vendégelte meg az ünnepség résztvevőit. Ezek után szép emlékekkel szálltunk a buszba, és érkeztünk meg Jászberénybe.
Nagy Albert
jászkapitány
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oldogházi beszélgetések...
Szappanos Anikó a helyi Takarékszövetkezet vezetője. Szaktudásával, közvetlenségével mindig készséggel segít nekünk, ügyfeleknek eligazodni a változásokat igencsak követő pénzügyekben.
Vele beszélgetünk a munkájáról, családjáról, mindennapjairól.
A Takarékszövetkezet az első, és ezidáig egyetlen
munkahelyed. Sok éve dolgozol itt, és 15 éve a kirendeltség vezetője vagy. Milyen út vezetett idáig?
1991 nyarán kerültem ide.
A Takarékszövetkezet pénztárosi álláshirdetésére adtam
be az önéletrajzomat. Több jelentkező volt, a választás
rám esett.
Ezt a munkakört néhány évig töltöttem be, utána könyvelőként dolgoztam.
Ezekben az években Kőhidi Györgyné Marika vezette a
szövetkezetet. Megtanította nekem, mit jelent a "tartozik
és követel" oldal, mi is tulajdonképpen a könyvelés.
És 6 év könyvelői munka után - 15 évvel ezelőtt - vettem át a kirendeltség vezetését.
Már iskolás korodban is a számok világa vonzott?
Az általános iskolában becsülettel tanultam a matematikát, mert kötelező volt, négyes, ötös osztályzataim voltak belőle.
A kedvenc tantárgyam azonban az orosz nyelv volt, sokat foglalkoztam vele. Zrupkó Ferencné Elluska sokszor
adott nekem külön feladatsorokat. Így természetes volt,
hogy középiskolai tanulmányaimat a szolnoki Verseghy
Ferenc Gimnázium nyelvi tagozatán folytatom, ahol
1990-ben érettségiztem.
Pedagógus szerettem volna lenni, és Nyíregyházára a
Tanárképző Főiskola orosz-német szakára jelentkeztem,
németből azonban nem értem el a felvételhez szükséges
pontszámot.
Így a következő évi felvételire folyamatosan kellett volna tanulnom, de a tanulás helyett a munkát választottam.
Mi maradt meg a nyelvek szeretetéből? Tudsz még
oroszul, németül?
Magát a nyelvet a mai napig szeretem, de sajnos már
nem foglalkozom vele. Időnként, ha orosz vagy német
nyelvű műsort hallok, próbálom fordítani, megérteni,
most már inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel.
A takarékszövetkezetek életében egy viszonylag
hosszabb ideig tartó stabilitás után az elmúlt évek
sok változást hoztak. Ezt hogy éltétek meg?
A Takarékszövetkezetben eltöltött éveim alatt - ami ebben az évben éppen a 25. lesz - valóban több változás is
volt.
Kezdetben Alsójászsági Takarékszövetkezet néven működött, és 6 kirendeltség tartozott hozzá.
2007 elején jött létre a Jász-Takarékszövetkezet 11 kirendeltséggel.
2015. december 31-ével pedig megalakult a 3A Takarékszövetkezet immár 46 kirendeltséggel. A központ
Kunszentmártonban van.
Fő célunk az ügyfélkör komplex szolgáltatásokkal való
ellátása betét-hitel és számlavezetés terén is. Jelenleg
ügyfeleink a bankkártyától a hitelfelvételen és a befektetéseken át az online bankolásig igénybe tudják venni
szolgáltatásainkat. Új termékeink például az állampapírok és befektetési jegyek vásárlása. Felkerültek a palettá-
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pénzügyi mérlegképes könyvelő
ra a nyugdíjpénztári és egészségpénztári termékek. Ezek
mellett a korábbi szolgáltatásaink is megmaradtak.
Eszerint az ügyfelek számára pozitív változást jelent
az összevonás?
A változás legfontosabb célja, hogy több kisebb és nagyobb takarékszövetkezet pénzügyi csoporttá áll össze,
ezáltal az ügyfelek fokozatosan országosan is igénybe
vehetik azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig csak
helyben, saját takarékunknál intézhettek Például pénzt
vehetnek fel egységes feltételekkel 1000 Takarék
bankautomatából.
Lényeges, hogy a 3A Takarékszövetkezet létrejöttével a
számlaszámok nem változtak, így a pénzforgalom zavartalanul működhetett már az év eleji napokban is.
Természetesen folyamatosan jelennek meg új termékek,
amelyekről szívesen tájékoztatjuk az ügyfeleket, a nekik
legkedvezőbb megoldásokat keresve.
Az ügyfelek tájékoztatása nagy felelősség. Ehhez
szinte folyamatos képzés, önképzés szükséges. Otthon is foglalkozol munkaügyekkel?
A munkaidő végén bezárom az ajtót, és igyekszem otthagyni a munkával kapcsolatos gondolataimat is. Másnap reggel újra találkozom velük.
Igyekszem a munkaidő alatt úgy beosztani a feladataimat, hogy mindenre jusson idő.
A szabályzatok folyamatos változásának elsajátítása sok
időt igényel. Ahhoz viszont, hogy a tájékoztatás naprakész legyen, ismernem kell az éppen aktuális szabályzatok tartalmát.
Fontos megemlíteni, mivel falun élünk, személyesen
ismerjük ügyfeleinket, tudjuk, miért térnek be hozzánk,
milyen szolgáltatásokat keresnek.
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Ez nagy előny számunkra, hiszen a tájékoztatások és
megbeszélések is sokkal egyszerűbbek és közvetlenebbek ezáltal.
A Takarékszövetkezetbe belépve kedves, mosolygós
arcokat látunk. Úgy tűnik, a munkatársi kapcsolat
nagyon szoros közöttetek, Tóthné Editkével és
Guginé Elluskával jó csapatot alkottok.
Úgy érzem, ez elmondható rólunk. Így hárman már több
mint 10 éve dolgozunk együtt.
Odafigyelünk a másikra, szinte fél szavakból is megértjük egymást. Mindhárman azon vagyunk, hogy a kirendeltségen családias hangulatot teremtsünk, az ügyfelek
szívesen jöjjenek be, és jól érezzék magukat ügyintézés
közben is.
Ez a kapcsolat hármunk között a munkahelyen kívül is
megvan. Az otthonunkban családon belül átélt örömöket
és bánatokat is megosztjuk egymással.
A községben a Takarékszövetkezetnek, és ezzel
együtt a te munkádnak is nagy jelentősége van. Milyen más területen veszel részt még a falu életében?
Tagja vagyok a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek. Főként az augusztus 20-ai és a karácsonyi ünnepség szervezésekor vagyok aktívabb.
Amennyiben időm engedi, szívesen részt veszek azokban a munkákban is, amelyeknek fő célja környezetünk
tisztaságának, szépségének megtartása, hiszen itt élünk,
itt töltjük mindennapjainkat. Fontos, hogy jól érezzük
magunkat, és legyünk büszkék környezetünkre, ha az
idelátogatók dicséretét halljuk.
Ezenkívül az Önkormányzat helyi választási bizottságának munkájában is sok éve veszek részt.
Párod Lantos Géza, vele több éve éltek együtt.
Igen, Gézával 6 éve vagyunk együtt. A munkám révén
ismertem meg. Ő már nyugdíjas, előtte őstermelőként
dolgozott.
Jól megértjük egymást. Mindketten szeretjük, ha "rend
van a ház körül", ezért sokat teszünk ennek érdekében.
Tavasztól késő őszig sok időt töltünk kinn a kertben,
igyekszünk rendben tartani környezetünket. Szinte mindennap van valamilyen munka odakinn, ami lefoglal
bennünket.

A kert és a kerti munkák iránti szereteted visszavezethető a gyökereidhez?
Az én közvetlen és közeli rokonaim itt élnek Boldogházán. Mondhatni, mindennap találkozunk, még ha csak
pár szó erejéig is.
Édesapám itt született, sajnos már nem él, április 5-én
volt nyolc éve, hogy egy hosszú betegség után szervezete feladta a küzdelmet. Fiatal volt még, nem töltötte
be az 58. életévét.
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Édesanyámék Jánoshidán laktak, általános iskolás volt,
amikor ide költöztek.
A húgom és anyukám, aki már nyugdíjas, közös háztartásban élnek. Tünde Jászberényben dolgozik.
Ők is szívesen segítenek nekünk a kerti munkákban.
Szüleim állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoztak őstermelőként, és a testvéremmel mi is szívesen vettünk részt a mezőgazdasági munkákban. Édesapám halálával ez a rész lezárult, gyakorlatilag befejeződött a család őstermelői tevékenysége, de számomra
valóban megmaradt az efféle munkák szeretete.
A kert szépítése, rendezgetése mellett mivel töltitek
még szívesen a szabadidőtöket?
Géza rokonai Budapesten és Szolnokon élnek, időnként
meglátogatjuk őket. Nevezhetjük ezt kirándulásnak is.
A rokonok is hazajönnek Boldogházára, egy-egy alkalommal több napot is nálunk töltenek. Ilyenkor nagyon
sokat beszélgetünk, bográcsozunk, sütögetünk a kertben,
és mindannyian örülünk, hogy együtt lehet a család.
Szeretek főzni is, ami úgyszintén majdnem mindennapos. Örömmel teszem - nem teher -, hiszen olyan emberek vesznek körül, akik jóízűen és jó étvággyal tudnak
enni.
Régebben, mikor még otthon laktam a szülői házban,
sokat olvastam. Nem volt kedvenc könyvem, szívesen
olvastam bármit. Sajnos, erre már nagyon kevés időm
van, mire elvégzem a napi otthoni teendőket, már este
van.
Általában késő este bekapcsolom a laptopot, megnézem
az aktuális híreket, eseményeket. A televízióban a híradót inkább hallgatni, mint nézni szoktam, ez általában
főzés közben történik.
A takarékszövetkezeti munkádban megszokott, hogy
rendszeresen mérleget készítesz. Ha az eddigi életedről kellene ugyanezt tenned, hogyan nézne ki a mérleg?
Örülök, hogy édesanyámmal és a húgommal közel élünk
egymáshoz, jó velük találkozni naponta.
Örülök, hogy Gézával egymásra találtunk, ő nagyon
megértő és szeretetreméltó ember.
És hálás vagyok azért, hogy 1991-ben bekerülhettem a
Takarékszövetkezet dolgozói közé. Igaz, hogy ez teljesen más világ, mint amit én nyolcadikos koromban elképzeltem magamnak. Jó kapcsolatot sikerült kiépíteni
ügyfeleinkkel, akiket igyekszünk magas színvonalon,
gyorsan és rugalmasan kiszolgálni.
Bízom benne, ez a személyes kapcsolat a jövőben is
megmarad, hiszen a pénzügy terén ez nagyon fontos.
Úgy érzem, hálás lehetek a sorsnak, hogy olyan munkát
végzek, amit szeretek, azért, amit ez idáig tanulhattam,
és természetesen a családomért, akik mindig mellettem
vannak. Köszönöm szépen!
Nagyszüleim mondása sokszor eszembe jut: "csak
egészség legyen, a többi majd lesz valahogy".
Ezúton kívánok minden kedves Olvasónak nagyon jó
egészséget!
Kedves Anikó!
Ez az év a jubileumok éve számodra, melyhez szeretettel gratulálok.
Kívánom, hogy a 25. takarékszövetkezeti és ezen belül a vezetői munkában eltöltött 15. éved hozzon továbbra is sikereket, a családi életedben pedig boldogságot, szeretetet kívánok.
Konkoly Béláné
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AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Két évvel ezelőtt az Ezernyi öltéssel című sorozatban a gobelin készítőit mutattuk be olvasóinknak, akiknek
munkáit a Tájházban rendezett kiállításon láthattuk. A beszélgetések során többen is említették, hogy Kisádám
Józsefné – közismert nevén Macuska – mutatta meg az alapokat, és sokat segített munkájuk során. Amikor a
vele való beszélgetésre készültem, arra gondoltam, hogy milyen sokat fogok majd hallani a gobelinkészítés
szépségeiről. Bár valóban szó esett erről is, de most az új szenvedély, a horgolás jelenti a legfőbb elfoglaltságot
számára, és lelkesen mutatta a szebbnél szebb terítőket.

Nagy lelkesedéssel beszélsz ezekről a különleges, régies hangulatot idéző horgolt terítőkről, mégis arra kérlek, haladjunk időrendben. Mit tudhatunk a kezdetekről?
Mindig szerettem kézimunkázni, szükségem volt valamilyen alkotó tevékenységre. Bár a sütemények készítését is annak tartom, de a kézimunka jelenti az igazi
kikapcsolódást számomra. Amikor férjhez mentem,
kialakult egy kedves szokás: hétfőesténként, amikor
nem volt tévéadás, egy kis társaság gyűlt össze nálunk.
A lányok, asszonyok hímeztek, horgoltak, kézimunkáztak, a férfiak pedig kártyáztak. Jó hangulatban sok szép
munka készült, és közben egymástól is tanultunk, ellestük a különféle technikákat. A hímzés után pedig jött a
gobelin…
Úgy tudom, ebben Zrupkóné Klári néni volt a mestered, akiről nagy szeretettel beszélsz.
Nagyon hiányzik ma is Klári néni! Szinte napi kapcsolatban voltunk, megbeszéltük a készülő munkákat, cserélgettük a mintákat, a fonalakat, ha elakadtam valamiben, ő mindig segített. Amikor Klári néni a hímzésről
áttért a gobelinek varrására, én is megtanultam tőle.
Legszívesebben tájképeket készítettem, csak egyetlen
csendélet készült. Minden képnek, alkotásnak története
van. Nagyon kedves számomra az ágy fölött lévő Jézus
arckép, jólesik ránézni. A másik kép pedig azért emlékezetes, mert az idő alatt készült, amíg Zsoltika kisfiammal a kórházban voltunk. Négyévesen veszítettem
el, ami ma is nagyon fájdalmas nekem azért is, mert
éppen ebben az évben lenne 20 éves. A legkedvesebb
az a kép, ami kis falunk templomát ábrázolja. Egy fotó
alapján készült, a munkatársaim megfestették nekem,
és megleptek vele a névnapomon. Amikor kivarrtam,

arra gondoltam, hogy nem tartom meg, Ervin atyának
ajándékoztam, ma is a parókián van. Ettől viszont lelkifurdalásom lett, hiszen elajándékoztam az ajándékot.
Ezért amikor felújították a templomot, lefényképeztem,
és újra megfestettem. Most már csak ki kell varrni…
Legújabb szenvedélyed pedig a horgolás, ami azért
meglepő, hiszen ma már nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a szép időtöltéssel.
Amikor Klári néni a gobelinről áttért a horgolásra, természetesen engem is érdekelni kezdett. Rájöttem, hogy
míg a gobelint csak nappal lehet varrni, és a színek öszszeválogatása is gondot jelent, a horgolás sokkal könynyebb, és nagyon látványos, hamar lehet látni az eredményt. Nagyon megszerettem, és bár csak 5-6 éve
kezdtem el, mára tényleg a szenvedélyemmé vált. Nagy
örömet okoz maga a munka, kíváncsian várom, hogy
alakul a minta, és izgat, milyen lesz a végeredmény.
Amikor elkészül egy-egy terítő, az valóban az alkotás
öröme.
De mikor van erre időd? Dolgozol a polgármesteri
hivatalban, emellett számos „önkéntes” elfoglaltságod
van, mindenkinek önzetlenül segítesz.
Nagyon megható volt, hogy férjem elvesztése után milyen sokan segítettek. Próbálom ezt viszonozni. Előfor-
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dul, hogy az egész napi rohanás után este 9-kor még
horgolok két sort, ami megnyugtat, és közben nagyon
érdekel, milyen lesz, hogy mutat majd a minta. A terítők horgolásához sosem fehér, hanem ekrü színű fonalat használok, a technika pedig rece, vagy filéhorgolás,
ahol lényegében lyukas és kitöltött kis négyzetek egymás utáni váltakozása adja ki a mintákat.
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nak, rokonoknak, ismerősöknek. Sokszor már amikor
készítem, arra gondolok, ezt kinek adom majd. Többen
mondták, miért nem adom el a munkáimat, de szerintem sem az anyagot, sem a ráfordított munkát nem lehet megfizetni – ezeket csak elajándékozni lehet.
Milyen terveid vannak, mit szeretnél elkészíteni a közeljövőben?
Végre szeretném befejezni a betakarítást ábrázoló
nagyméretű gobelint, amit évekkel ezelőtt kezdtem el.
Aztán pedig a templomunk képének kivarrása következik. És persze sok új minta, újabb kihívás vár még a
horgolás terén is.
Kedves Macus, köszönöm a beszélgetést, melynek során azt éreztem, hogy számodra nem csupán a készülő
munkák fontosak, hanem a hozzájuk fűződő emberi
kapcsolatok, barátságok, melyek ezekben az időkben
különösen sokat jelenthetnek. Szeretettel gratulálok
eddigi munkáidhoz, és további alkotókedvet, jó egészséget és sok örömteli, tevékeny évet kívánok olvasóink
nevében is.
Papp Izabella

Gyönyörűek, légiesek a csipkeszerű kisebb-nagyobb
terítők, de érdekes, hogy csak keveset látok a gobelinekből és a terítőkből is a lakásban.
Szeretem elajándékozni a kész munkákat munkatársak-

Rólunk írták...
Új Néplap, 2015. április 7.
Néhol törik, máshol gondozzák a fákat
Jászboldogházán az elmúlt években a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az önkormányzat együttműködésével
fásítják a települést. Szűcs Lajos polgármester elmondta, évekkel ezelőtt kialakítottak egy kis faiskolát a település egyik közparkjában, ahol néhány évig nevelik a növendék fákat, majd innen telepítik a közterületekre és
a helyi intézményekhez a növényeket.
- Úgy nyolc-tíz évvel ezelőtt volt egy eset, amikor eltörtek egy fát a faluban – emlékezett vissza a polgármester, amikor érdeklődtünk, vigyáznak-e a helybéliek a zöld növényekre. – Azóta azonban semmi ilyesmi nem
történt szerencsére.
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Fiatalok a mezıgazdaságban
- beszélgetés Borsányi Árpád gazdálkodóval

Férjemtől gyakran hallottam, hogy meg kellene néznem Borsányi Árpi gazdaságát, ahol feleségével, Endrődi Mártival nagy odaadással, szorgalommal dolgoznak annak működtetéséért, fejlesztéséért. A szemle részemről is megtörtént, és egyik ámulatból a másikba estem. Ennyi energiát, elszántságot el sem tudtam képzelni!
Mikor döntöttétek el, hogy gazdálkodók lesztek?
Ez nem volt egyszerű, hiszen bútorasztalosnak tanultam. A szakmunkásképzőben a gyakorlatokat is a tanműhelyben töltöttem, mivel oktatóim szerették a munkámat, sőt még a maszek tevékenységükbe is bevontak.
Példaként említem, hogy 1989-ben, a Tisza Bútorgyár
kiállítására az igen drága mahagóni fából kellett fogógombokat készítenem.
Miután végeztem, Jánoshidán dolgoztam, üvegfalakat
készítettünk. Utána hazakerültem a tsz-be, bognárként
alkalmaztak. Tétlennek éreztem magam, és mivel megtudtam, hogy a kombájnosoknál van felvétel, átjelentkeztem.
Amikor az őstermelői igazolványt bevezették, szüleimmel igényeltük. 1999-ben vettem első teheneimet, s
mivel nagyon rossz volt a tej felvásárlási ára, abbahagytuk. Bérhizlalással is próbálkoztunk, majd sertéstenyésztéssel két évig. Köztudott, hogy a hasznot nem
a termelő kapja, így ezt is felszámoltam! 1994. december 16-án megvásároltuk a Baranyi majort, és ma már
újra a tejtermelésre koncentrálunk. Kezdetben a mun-

Az új, nagyon korszerő fejıház

kahelyem mellett folyt a gazdálkodásunk, később a
feleségemmel együtt önállósítottuk magunkat.
A tanulást sem hagytam abba. Megszereztem a növénytermesztő szakmunkás bizonyítványt is, és sikeresen elvégeztem a „körmölő”, majd inszeminátor-képző
tanfolyamot. Ez utóbbi nem volt véletlen, mert elképesztően rossz tapasztalatom volt a külsős „szakember”
által végzett munkából. Nem volt könnyű, de mindenképpen megérte! A szakmai ismeretek és gyakorlatok
során olyan emberekkel találkoztam, akikkel mai napig
kapcsolatban vagyok. Dr. Retter Zoltán, ha valamiben
megakadok, azonnal segítséget ad. Elismeri
inszemináló tevékenységemet, mivel ő ellenőrzi azt.
Szerinte magas szinten csinálom. Szintén sok támogatást nyújt dr. Horváth István, az Állatorvos-tudományi
Egyetem professzora, aki az állategészségügyben segít.
Inszeminátori kódszámmal rendelkezem, de külsős
munkát nem vállalok el.
Volt kitől tanulnod, tapasztalatot szerezni, hiszen
édesapád, nagyapád is a mezőgazdaságból élt.
Így igaz. Nagyapám állatfelvásárló volt. Amikor megvettem az első tehenemet, még sírt is. Azután beballagott az istállóba, pedig akkor már nagyon beteg volt,
botjával megböködte a tehén oldalát és nézegette.
Hümmögött, majd ennyit mondott: Jó lesz ez, gyerek!
Gergő, a fiatok, hogy viszonyul a munkátokhoz?
Szerencsére nagyon jól. Érdeklődő, és segítő. Jelenleg
Törökszentmiklóson tanul a Székács Elemér Szakközépiskolában, ahol a növénytermesztés mellett állattenyésztést és gépészetet is tanul.
Biztatjuk, hogy a technikusi képesítés után is folytassa
tanulmányait. Nemrégiben az osztálya meglátogatta -tanulmányi kirándulás során- a telepünket, ahol üzemelés közben megtekintették a fejőház működését.
Ezt 2014-ben létesítettük, zárt rendszerű 2x4-es SaC
típusú fejőház. Légmentesen fejünk, elektronika érzékeli a mosórendszert, mely savas-lúgos kémhatású, és
szintén elektronika érzékeli a tejleadást, a lefejt tej zártrendszeren jut el a hűtőtartályba. Ez a rendszer szolgálja ki az 50 db fejős állományunkat. Természetesen a
szaporodás biológiát is úgy irányítom, hogy minél több
utánpótlás legyen. Jelenleg több mint 50 borjút és növendéket nevelünk.
Nehézségek mindig akadnak, de Mártival és a helyi
állattartók összefogásával megoldjuk. 2013-ban a felvásárló 1 millió forinttal felmaradt, így sürgősen váltottunk. Jelenleg a Kunsági Tejszövetkezettel jó partneri
kapcsolatot ápolunk. A tulajdonos, Sári Zsolt mindig
segítő kezet nyújt. Nemrég az a megtiszteltetés ért,
hogy beválasztottak a 20 tagú irányító testületbe.
További terveidet elárulod?
Szeretnénk az állattartó telepet korszerűsíteni, a külső
héjazatot lecserélni, az etetőutat és a belső utat, úthálózatot kialakítani. Gondolkodunk, hogy elinduljuk-e a
feldolgozás felé. (Sajt, túró készítés.) A veszteséget így
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lehetne csökkenteni, mert mindenki által ismert, hogy a
tej felvásárlási ára alacsony. Ha pasztörizáló kádat vennénk (2 millió Ft), akkor az iskolakonyhára is szállíthatnánk. A bolti ellátás egyszerűbb, mivel feltétel,
hogy a nyerstejet 48 órás szavatossági idővel hűtőben
kell tárolni.
Jelenleg MVH pályázatunk a kötelező trágyatároló
megépítésére már túl van a hiánypótláson. Reménykedünk, hogy a 42x18 méteres, 800 m3-es tározó építése
zöld utat kap. Ez valóban a zöld programban szerepel,
környezetünket védi, de nekünk ez nem termelő beruházás.
Melyik a fő profilod? Az állattenyésztés vagy a földművelés?
A kettő szorosan összekapcsolódik. A regisztrált földterületünkön takarmányt termelünk: lucernát, silókukoricát, cirkot, szudáni füvet. Mindezeket silózzuk, így
kiváló táplálékot biztosítunk a tisztavérű Holstein-fríz
és Jersey, valamint a magyar tarka állományomnak.
A Jerseyről még nem hallottam.
Ez egy kisebb termetű tehén, fele annyi takarmányt
fogyaszt, és ugyanannyi tejet ad, mint a Holstein-fríz.
A zsírtartalma 6,5 %-os, ez is jóval magasabb, mint a
másiké.
Nagyon szép az állományod!
Ebből már több a saját nevelésű. Ügyelek arra, hogy a
fajtatisztaságot megőrizzük. Nem csinálunk keresztezést, és ivar specifikus spermával dolgozunk.
Pihenésre jut időtök?

Olyan nincs! Napi 12 m3 takarmányt viszünk be, és
mivel még nincs etetőút, ezt taligával hordjuk be.
Se szombat, se vasárnap, de soha nem panaszkodom.
Szerencsére Mártiban olyan párt találtam, aki hasonló
beállítottságú, és ugyanolyan gonddal ügyel az állományra, mint én. Szüleim részéről is sok segítséget
kapunk. Jólesik, mikor délben például hazamegyek
reggelizni, édesanyám levessel vár. Édesapám pedig
mindig mellettem állt és áll, erősít, biztat! Az is nagyon
fontos, hogy nagy az összefogás községünkben az állattartók részéről. Betakarításnál, élőállat szállításnál,
bálázásnál segítünk egymásnak.
Befejezésként hadd mondjam el elvemet. Én már a
hobbi szinten túl vagyok. Nagyapám öt tehénnel eltartotta családját, nekünk az 50 is kevés. Tudjuk, azt az
állatot kell kiszolgálni, amelyik termel. Mi a fejőházzal
a fejésidőt lerövidítettük, az állatnak több ideje van
enni, inni, tejet termelni. Ha elkeseredek, Konkoly Vili
bácsi jut eszembe, aki kijött a telepre, megszemlélte
munkánkat, és megveregette a vállamat: Ilyen emberből kellene több, Árpikám!
Rengeteg munkánk van a telepen, de nem lennék képes
üresen látni az istállót. A meglévő adottságból kell kihoznunk a legjobbakat!
Ehhez a kemény munkához kívánok Nektek nagyon
sok erőt, kitartást és minél több termelői sikert!
Zrupkó Ferencné

Gólyahír
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel, a kincsetek vagyok,pici kincs, de ember!”
Vámosi Noel
2016.03.15.
Szülők:
Vámosi-Czakó Anikó
Vámosi Norbert

Szőnyi Eszter
2016.03.30.
Szülők:
Szőnyiné Molnár Brigitta
Szőnyi Imre

Oláh Hanga
2016.04.03.
Szülők:
Baktay Borbála
Oláh Imre

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak!

Búcsúzunk
Kiss Gáborné
Halász Tiborné
Mihályiné Kerekes Edit

(1931-2016)
(1930-2016)
(1976-2016)
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Kispál Vendel
Bán Sándor

(1933-2016)
(1928-2016)
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Velünk történt ...
Kocsis Istvánné Tompa Mihály utca 18. szám alatti
lakos családi körben rokonaival, szomszédokkal és
barátaival együtt 2016. április 16-án ünnepelte 60.
születésnapját és nyugdíjba vonulását. Évike nagynagy szeretettel várta a vendégeket. Egész héten készült, sütött-főzött. Sokan segítettek is neki. A tyúkhúsleves, a bográcsban főzött birkapörkölt, majd a
sült húsok és saláták elfogyasztása után rengeteg sütemény, torta, rétes került az asztalra. A délután a
sütemények, italok fogyasztásával és beszélgetésekkel telt. Este fáradtan, nagy örömmel családja körében bontogatta ki Évike az ajándékokat. Aki nem
tudott elmenni, arról sem feledkezett meg, annak is
csomagolt kóstolót a finomságokból. Kívánunk neki
még nagyon sok boldog születésnapot, jó egészséget
kedves családjaival együtt! Köszönik szépen minden-

kinek a segítséget, a polgárőrség és az önkormányzat
segítő támogatását.
Dalmadi Nándorné

Fülöp Sándor 2016. április 18-án ünnepelte
90. születésnapját. Ez alkalomból Jászboldogháza Községi Önkormányzat részéről Szűcs
Lajos polgármester és dr. Dinai Zoltán jegyző
köszöntötte az otthonában.
Barátok közt …
Szendrei Péter általános iskolai tanár Kisújszállásról költözött
községünkbe, és nem csupán munkahelyet, hanem egy összetartó, vidám baráti társaságot is talált, ahol szeretettel fogadták. Ráadásul itt találta meg „ikertesóját”, Papp Gyulát, akivel
egy évben, egy napon születtek, és kezdettől jó barátokká váltak. Ez év februárjában töltötték be 30. életévüket, és a jeles
évfordulót természetesen a baráti körben ünnepelték vidám
hangulatban, ahol nem hiányoztak a meglepetések sem.
A két fiatal szereti Jászboldogházát, amit a közösségért végzett munkájukkal is bizonyítanak. Gyula aktívan tevékenykedik önkéntes tűzoltóként, és tagja a polgárőrségnek is. Péter
állandó résztvevője lett a községi rendezvényeknek, és ő is
belépett a tűzoltó egyesületbe. Mindketten községünkben tervezik a jövőt. Jelenleg a leendő otthonuk tervezésén, átalakításán fáradoznak párjukkal, amiben mindig számíthatnak barátaik segítségére is.
Szeretettel gratulálunk, és örömteli, szép éveket kívánunk
mindkettőjüknek az otthonuknak választott kis falunkban.
P

Ilyenek voltak a meglepetés-torták
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Régen volt – hogy is volt?
Azok a felejthetetlen majálisok
Ma is sokan emlékeznek a Papp tanyán rendezett régi majálisokra, melyek egész napos szórakozást, vidám együttlétet jelentettek a felnőttek és
gyerekek számára egyaránt. Többen az iskolatörténeti könyvben is megörökítették erre vonatkozó emlékeiket. Május 1. közeledtével ezek közül
válogattunk.

Nagy Albert: Nagyon kellemes emlékek fűződnek
sokunknak a május 1. megünnepléséhez. Ekkor
mind az öt iskolának a tanulói, tanítói az akkori
futballpályán gyülekeztek – ma az iskola előtti
park -, s az ünnepi megemlékezés (szavalat, énekkar, ünnepi köszöntő) után vonultunk ki a Papptanyára, ahol a szórakozás minden formája várt
bennünket. Itt nemcsak a fiatalok, hanem a szülők,
felnőttek is jól szórakoztak egész nap. Volt borkóstolás, cigányzene, a sátrakban a fiatalok táncoltak, nekünk, iskolásoknak körhinta, lángos evés,
kötélhúzás, zsákban futás volt, és futballmeccsek
minden korosztálynak. Nagyon emlékezetesek
voltak, még a mai napig is emlegetjük. Délután a
tanítók felsorakoztattak bennünket, és ballagunk
haza. Az iskoláig együtt mentünk, onnan mindenki
egyedül indult haza.
Kövér István: Ma is szívesen emlékszem a május
elsejékre, ilyenkor közösen kimentünk Papp István
tanyájára, ahol egy kiserdő volt. Nagyon jókat lehetett játszani, futballozni a zöld gyepen. Volt
lisztfújás is, amikor a hokedlin lévő lisztben pénzérméket rejtettek el, 10, 20 filléreseket, és csak
akkor vehettük el, ha lefújtuk róla a lisztet. Volt
zsákban futás, és olyan is, hogy kifliket felfűztek
zsinegre, amit a fák közé kifeszítettek, és verse-

Majálisra induló lovas kocsik az 1950-as években

Egy régi majális résztvevıi
nyeztünk, ki tudja előbb megenni. Nagyon emlékezetesek voltak ezek a majálisok.
Zámbori Gyuláné Szőrös Éva: Felejthetetlen élményt jelentettek a majálisok! Május elsején orgonával, krepp-papírból készült szalagokkal feldíszített kerékpárokkal, lovas fogatokkal és teherautóval mentünk a Papp-tanyára. Gyönyörű fás, füves,
tágas rét kínálta a játék lehetőségét. Volt ott zene,
hinta, sergő, lángos evő verseny, zsákban futás,
körjáték és paprikás krumpli ebéd. Egy-egy majális után holtfáradtan, de élménnyel teli jöttünk haza.
Bohács Jánosné Üveges Lenke: Papp István bácsi
volt a szövetkezet ügyvezetője, és úgy emlékszem,
az ő ötlete volt, hogy a tanyáján rendezzék a majálisokat. Ezen a napon mi is kivonultunk az italméréssel, és a melléképület egyik fészerében rendezkedtünk be, amit előtte szépen kitakarítottak, kívül, belül kimeszeltek. Bort, sört, málna- és narancsszörpöt árusítottunk, és egész nap nagy volt a
forgalom. Mi nem tudtunk részt venni a rendezvényeken, de úgy láttuk, hogy mindenki nagyon jól
érezte magát. Estig maradtunk kinn, akkor bepakoltunk, és a táncteremben kezdődött a bál, ami
általában másnap reggelig tartott.
Papp Izabella
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Egy tablókép – és ami mögötte van …
65 éve telepítették ki a budapesti családokat Jászboldogházára
Pumukli, Frakk, Mézga család, Kukori és Kotkoda, Hugó a víziló, Magyar
népmesék, János vitéz … és talán a leghíresebb, a Macskafogó. Ki ne ismerné a ma is népszerű rajzfilmek jellegzetes figuráit, történetét, zenéjét? Azt talán csak kevesen tudják, hogy a nagy sikerű filmek gyártásvezetője, producere, Kunz Román az általános iskola nyolcadik osztályát
Jászboldogházán végezte.
A Mátyás király Általános Iskola emeleti folyosóján látható az 1952-ben
végzett tanulók tablóképe, közöttük Kunz Román fényképe. De vajon
hogy került a jómódú budapesti textilkereskedő család gyermeke a kis
falusi iskolába? Amikor három éve a Törvényen kívül című kötet készült,
különleges élményt jelentett a vele való találkozás, beszélgetés, melynek
során felidézte boldogházi emlékeit is.

65 évvel ezelőtt, 1951. június 5-én érkezett a vasútállomásra az a szerelvény, mellyel 39 budapesti családot
hurcoltak el otthonaikból. Osztályidegen származásuk,
háború előtti tisztségük miatt ítélet nélkül kerültek kitelepítésre, ami azt jelentette, hogy egyik napról a másikra mindenüket elveszítették, és emberi jogaiktól is
megfosztották őket. Befogadásukra a korábban fizikai
és gazdasági téren is megnyomorított boldogházi kulák
családokat kötelezték. A kényszerű együttélést büntetésnek szánták, de a két, szinte mindenben különböző
társadalmi réteg tagjai nehéz helyzetükben segítették
egymást, és sok esetben máig élő baráti kapcsolat alakult ki a családok között.
Ezzel a szerelvénnyel érkezett Boldogházára Kunz
Román is szüleivel és nővérével: „Tizenkét éves voltam
akkor, semmit sem értettem abból, ami velünk történt.
Valójában nem is lehetett megérteni, hogy minden előzmény nélkül 6-8 óra alatt mindenünket elveszítettünk,
és el kellett hagyni az otthonunkat.” Mint elmondta, a
legrosszabb az volt, hogy nem lehetett tudni, meddig
fog tartani jogfosztott helyzetük. Ha valakit például két
év börtönre ítélnek, tudja, mikor szabadul, van mire
várnia. Számukra semmi remény nem maradt. „Nekem
gyermekként ez azt jelentette, hogy elszakítottak a barátaimtól, osztálytársaimtól, a Petőfi Sándor utcai lakásunktól. Mindent itt kellett hagynom az addigi életemből.”
A hetedik osztályos fiút földrajzóráról hurcolták el az ávósok, és június 5-én hajnalban
teherautóval szállították a családot kevés holmijával a pályaudvarra, ahonnan a sorstársakkal együtt indult a szerelvény
az ismeretlen felé. A vagonokba zsúfolt emberekre géppisztolyos őrök vigyáztak, az ablakokat mésszel lemázolták, sem
kimenni, sem lemenni nem
lehetett. Egész napon át tartott
a fárasztó utazás, sokan attól
féltek, hogy Szibériáig meg
A tablóképen 1952-ben sem fog állni a vonat. Sok
megállás és kitérő után késő

délután érkeztek Jászboldogházára, ahol hangosbemondóból tudták meg, hogy a lakhelyük Sas Péter Boldogháza 232. szám alatti tanyája lesz. Nem kis izgalommal
várták a találkozást a befogadókkal. „Amikor megérkeztünk, már várt bennünket a család, a ház és az istálló között sorakoztak fel a „fogadásunkra”. Emlékszem,
ott állt Amálka néni bekötött fejjel, Péter bácsi, meg a
két fiú, Péter és Gábor. Mi ügyetlenül lekászálódtunk a
szekérről, akkor a háziasszony odajött hozzánk, ránk
nézett, és annyit mondott: - Sok jó ember elfér kis helyen együtt. – Ez a mondat meghatározta az elkövetkező két és fél évet, amit együtt töltöttünk a Sas családdal.
Románnak gyermekként szép emlékei maradtak az itt
töltött időszakról, a befogadó családról: „Nagyon kedves emberek voltak, és amiben tudtak, segítettek nekünk, pedig nekik sem volt könnyű az életük. Kaptunk
egy szobát, amiben volt egy kemence. Ezt a verandáról
fűtöttük, ami egyben konyha is volt, így télen jó meleg
volt nálunk. Pár hétig nem volt ágyam, addig a kemence padkáján aludtam. Később beszereztünk egy szalmazsákot, azon aludtam két évig. Péter – a nagyobbik fiú
– kiköltözött az istállóba és ott aludt. A Sas családról
és az ott töltött időről csak jó emlékeim maradtak. Egy
gyerek számára minden új érdekes, nem érzékeli a rabságot, helyhez kötöttséget. Én sem éreztem, hogy 12-13
évesen lényegében politikai fogoly vagyok - ezt föl sem
fogtam.”
A Sas családdal közösen végezték a gazdasági munkákat, arattak, kapáltak, répát egyeltek. Román általában
Gáborral a disznókat őrizte, és nagy élményt jelentett,
hogy Gaál Pali bácsi lován megtanult lovagolni. Felejthetetlen maradt számára a hajnalig tartó közös kukoricafosztások emléke is.
A központi iskolában végezte el a nyolcadik osztályt,
az igazgató Riczkó Zoltán volt, helyettese Vénusz Mária, a tanárok: Tömör Károly, Faragó Mária, Grecsuha
Mihály, az osztályfőnök pedig Márton Éva. Osztálytársai Balogh Árpád, Tábi Mária, Kis Ágnes, Csóti Piroska, Kiss László, Besenyi Sándor, Muhari Károly,
Krasznai Lajos és Kispál János voltak, akikre ma is
szívesen emlékezik: „Hamar befogadtak a helybéli
gyerekek, sokat játszottunk, fociztunk együtt. Emlékszem Riczkó tanár bácsi jelzésértékű körmöseire, amit
biztosan megérdemelten kaptunk. Márton Évára is em-
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lékszem, aki kedves fiatal tanárnő volt. Soha senki sem
éreztette velem, hogy eltérnék a többiektől, hogy kitelepített vagyok. Gáborral szinte mindig együtt voltunk,
édesapám még arra is rá tudta venni, hogy nyelvet tanuljon, angolra tanította.”
Volt iskolatársai is szeretettel emlékeznek a „jó kiállású, gyönyörű hangú Kunz Romira”, akibe egy kicsit
minden lány szerelmes volt. „Romi minden lánynak
tetszett, nagyon helyes fiú volt. Magas, vékony, okos, jó
humorú, vidám és jól öltözött. Sosem éreztette velünk,
hogy ő városi fiú, elfogadta a vidéki életet. Úgy éreztük, hogy szeret velünk lenni. Nem csak a lányok, a fiúk
is megkedvelték, és bizalmukba fogadták. A vasút mentén együtt jártunk haza, örültünk, hogy ő is arra lakik.”
– emlékezik Fazekas Józsefné, de Zámbori Gyuláné,
Krasznai Lajos és Kispál János is hasonlóan kedves
emlékeket idéz fel róla. Sas Gábor pedig úgy gondolja,
hogy a kitelepített családnak köszönheti, hogy továbbtanult: „Nagyon valószínű, hogy a Kunz család hatása
nélkül nem akartam volna diplomás lenni!”

Visegrádi kiránduláson az iskolatársakkal.
Kunz Román a fölsı sorban balról a harmadik.
A boldogházi kis iskolától azonban nem volt egyszerű az az út, ami a Pannónia Rajzfilmstúdióig vezetett.
Bár 1953 nyarán a kitelepítettek amnesztiát kaptak,
Budapestre nem költözhettek, házukat, vagyonukat
soha nem kapták vissza. A gyermekeket az ország valamennyi középiskolájából kitiltották, felsőbb iskolára
nem is gondolhattak. Kunz Román továbbtanulási kérelmeit is sorra visszautasították. A jászberényi technikumból pirossal áthúzva érkezett vissza a kérelme
„Tőkés” megjegyzéssel. Végül szerencsés módon az
esztergomi ferences gimnáziumban mégis továbbtanulhatott. Érettségi után a közgazdasági egyetemre jelentkezett, és máig sem érti, hogy ilyen származással hogyan vehették fel. Az egyetem után Tatabányán a megyei tanács tervosztályán volt főelőadó. Hatáskörükbe
tartozott a megyei mozi üzemi vállalat is, ahol először
került kapcsolatba a filmgyártással. Újabb szerencsés
véletlen nyomán került a Filmgyárba, ahol megismerkedett a filmgyártás minden mozzanatával. 1965-től a
Pannónia Filmstúdióban gyártásvezető, producer lett, s
ettől kezdve már soha nem tudott szabadulni a filmtől.
„Mentális őrület a filmgyártás.” – így foglalta össze a
szeretett hivatás jellemzőjét, ami egész életpályáját
meghatározta. Számos hazai és külföldi sikert értek el
azzal a lelkes, tehetséges csapattal, melynek tagja volt

Boldogházi Hírek

37

többek között Nepp
József,
Jankovich
Marcell, Dargay Attila, Ternovszky Béla,
Gémes József. „Ez
önmagában
akkora
ajándék az élettől,
amiért nagyon hálás
vagyok.”- mondta. A
számos sikeres rajzfilm után újabb véletlen nyomán egy selejtezésre szánt forgatókönyvben jó érzékkel
fedezte fel az értéket,
és így készült el a mára már legendává vált
Ballagás a ferenceseknél
Macskafogó, ami talán
a legnagyobb hazai és
nemzetközi sikert hozta.
Kunz Román több mint 70 alkalommal járt külföldön, de soha nem akarta elhagyni a hazáját. Ma Budapesten él, és mozgalmas, sikerekben és fordulatokban
gazdag életpályáját így összegezte: „Életem során soha
nem unatkoztam. Voltak nagyon nehéz és nagyon szép
időszakok. Olyan munkát végezhettem, amit nagyon
szerettem. A kitelepítés megrázó élmény volt családunk
számára, és alaposan megváltoztatta az életünket, de a
Jászboldogházán töltött évekről csak jó emlékeim maradtak. Szeretettel gondolok ma is a minket befogadó
Sas családra és az egykori ismerősökre. Meghatódtam,
amikor hallottam, hogy emléktáblát terveznek, és hogy
a kitelepítettekkel együtt a befogadók emlékét is megörökítik. Hiszen így teljes az emlékezés.”
A BOLDOGBT és az Önkormányzat által állított emléktábla a vasútállomás falán 2013 óta őrzi a kitelepítettek és befogadók emlékét. A kitelepítés 65. évfordulóján tisztelettel emlékezünk arra, hogy a budapesti
kitelepítettek és a boldogházi befogadók egyaránt emberek tudtak maradni közelmúltunk történelmének embertelen időszakában.

Szüleivel Visegrádon 1957-ben, ahol nyaralójuk
cselédszobájában lakhattak.
Kunz Román emlékezésének teljes szövege a „Törvényen
kívül.
Budapesti
kitelepítettek
Jászboldogházán” (Jászboldogháza, 2013.) című kötetben olvasható,
amelynek az elmúlt évben megjelent a második kiadása.
Papp Izabella
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Receptek Anditól...

Végre itt a tavasz. Újra lehet kapni a zöldségesnél salátákhoz való alapanyagokat. A mostani számban én is
saláta recepteket szeretnék Önökkel megosztani:
Az egyik a joghurtos reteksaláta
Hozzávalók:
♦ 300 gr retek-hónapos
♦ Az öntethez:
♦ 250 gr joghurt-natúr
♦ 1 teáskanál mustár
♦ 1 csapott mokkáskanál kristálycukor
♦ 1 csipet só, őrölt bors
A retket megmossuk, majd apró lyukú reszelőn lereszeljük. Amíg az öntetet elkészítjük, a retket állni
hagyjuk. (Elég sok vizet enged.) Az öntethez valókat
összekeverjük, a retket kinyomkodjuk, és az öntettel
összekeverjük.
A másik recept alapanyaga is a joghurt.
Joghurtos káposztasaláta
Könnyen elkészíthető, gyorsan készen van és nem lehet elrontani.

SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink
figyelmébe ajánljuk,
hogy a következő lapszámunk június
végén jelenik meg.
A kéziratokat és a fotókat
2016. június 20-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának
jogát - terjedelmi okokbóla szerkesztőség fenntartja.
E-mail:

faluujság@jaszboldoghaza.hu

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

Hozzávalók:
♦ 1 kisebb fej káposzta
♦ 3 db répa
♦ 1 nagy lila hagyma
♦ 6 evőkanál sima joghurt
♦ 1 teáskanál méz
♦ fél teáskanál torma
♦ 1 teáskanál mustár
♦ őrölt kömény, só, bors
A zöldségeket lereszeljük, vagy késsel nagyon vékonyra összevágjuk. Lesózzuk, és 15 percig pihentetjük. Az
öntet alapanyagait alaposan összekeverjük, majd a levétől kinyomkodott salátákat az öntethez adjuk. Jól
összedolgozzuk, és majd hűtve tálaljuk.
A joghurt nagyon jó alapanyag, amint láthatják, a saláták nagyon jó alapanyaga.
Budai Pétert szeretném idézni:
„Főzzenek jókat, és élvezzék az ízeket.”
Jó étvágyat mindenkinek!

Ráczné Baráth Andrea

Kedves Olvasóink!
Velünk történt… rovatunkba várjuk azokat a közlendőket,
amelyeket másokkal is szívesen megosztanának.
Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük.
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Utazásom emléke

A Föld színei
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Velkeiné Pócz
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