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Polgármesteri tájékoztató
A mi kis falunk- Jászboldogháza,
tegyünk érte mindnyájan!
Kedves Boldogházi Lakosok!
A közelmúltban, mint minden tavasszal, idén is
beszámolót tartott a képviselő-testület részére az
illetékes rendőr és tűzoltó szervezet településünk
közbiztonsági helyzetéről. Idén is megerősítettek
bennünket abban, hogy településünk közbiztonsági helyzete kiemelkedően jónak mondható. Az
elmúlt év során nagyon kevés olyan esemény
volt, amikor szándékos szabálytalanság miatt
kellett intézkedni. Ez persze nagymértékben köszönhető az itt élő embereknek, a közbiztonsággal foglalkozó civil szervezeteknek is. Azért,
hogy ezt az állapotot fenntartsuk, sokat foglalkozunk az olyan kisebb ügyekkel is, mint például a
közterületen történő szemetelés, illegális hulladék elhelyezés, növényzet karbantartás, gondozás, ami olykor meglepő a hatóságok részére is.
Nekünk viszont az apróságok is szúrják a szemünket, idejében tennünk kell ellene, hogy ne
hatalmasodjanak el az apró szabálytalanságok
vagy csak hanyagságok. Mind az itt élőknek,
mind a hozzánk látogatóknak csúnya képet fest,

amikor a sok rendezett porta és utcakép között
egy-egy elhanyagolt ingatlant láthatunk. Tudjuk,
hogy az elmúlt évtizedekben elért eredményekért
nagyon sokat kellett dolgozni, sokszor önkéntes
munkával, civil szervezetekbe tömörülve, hogy
jogi alapja is legyen a tevékenységeknek. Szeretnénk, ha az önkéntes munka, a falu civil élete
nem csökkenne. Ezért a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesülettel pályázati támogatással olyan programokat tervezünk megvalósítani 3 éven keresztül, mely a fiatalokat önkéntes
munkára neveli, bekapcsolja a civil szervezetek
életébe. Ennek megvalósításába bevonjuk majd a
településen működő civil szervezeteket is, hiszen
őket, az ő munkájukat szeretnénk ezzel segíteni.
Nagyon fontos, hogy az itt élő emberek ne csak a
másiktól várják el, hogy eloltsák a tüzet, megfogják a tolvajt, vagy virágot ültessenek, hanem
tegyünk is érte mindnyájan. Fontos, hogy minden családban legyen olyan személy, aki civil
munkát is végez, hogy gyermekeink is lássák és
tanuljanak belőle. Kérem, segítsenek Önök is,
végezzenek önkéntes munkát, dolgozzunk együtt
a „mi kis falunk”-ért!
Szűcs Lajos
polgármester

Civil Nap
A civil szervezetek összefogásával 2017. június 10-én ismét megrendezésre kerül a Jászboldogházi

Strandfürdő és Kemping területén a Civil Nap.
Változatos programokkal várjuk vendégeinket!
A versenyszellemet kedvelők indulhatnak a főzőversenyen,
illetve a Boldogháza Pálinkája díjért.
12:00-tól ingyenes strandolást biztosítunk mindenki számára.
A gyermekeket különféle játékokkal és zenés műsorral várjuk.
A felnőttek minden generációja megtalálja majd a számára legkedvesebb zenés produkciót,
és lehetőség lesz hajnalig tartó szórakozásra!

Nyári napközis tábor
Jászboldogháza Községi Önkormányzat és a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú
Egyesület együttműködésének köszönhetően hathetes kedvezményes nyári napközis
tábort szervezünk iskolás gyermekek számára. Minden évben nagy probléma a szülőknek, hogyan oldják meg a nyári időszakban a gyermekük elhelyezését. Szeretnénk biztosítani, hogy a szülők a nyári időszakban biztonságos környezetben, felügyelet mellett
tudják gyermekeiket. A részletekről minden szülő számára tájékoztatást fogunk küldeni!
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Legyel-Magyar Barátság Nap
2017. március 25-én Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal megszervezte a Lengyel-Magyar Barátság Napját, ahová a környező települések képviselőit és azok lengyel
testvértelepüléseit hívta.
Lengyel barátaink Jaworze-ból már
péntek este megérkeztek. Szombat
reggel Szűcs Lajos polgármester
Jászszentandrás település polgármesterével és képviselőjével és a
lengyel négy fős delegációval
együtt képviselte magát a rendezvényen. A nap folyamán több program került megrendezésre. A reggeli vendégvárás után a Szentháromság Római Katolikus Templomban
szentmisét tartottak lengyel és magyar nyelven egyaránt, ezzel is kedveskedve a lengyel vendégeknek. A
misét követően két koszorúzásra
került sor. Az első a Jászalsószentgyörgy főterén található Bem József szobornál volt, melyet a település lengyel barátaitól kapott. A
második koszorúzás Jánoshidán
volt az 1831-ben meghalt lengyel
katonák tiszteletére felállított emléktáblánál. Jánoshida településnek
nincs lengyel testvértelepülése, ettől függetlenül kérték az emléktábla
megkoszorúzását, ezzel is leróva
tiszteletüket a lengyel katonák előtt.
A szervezők lengyel barátaikat bevonva készítették el az ebédet.

Koszorúzás Jánoshidán
Volt magyar és lengyel specialitás
is.
Az ebédet követően több kulturális
programot szerveztek, lengyel és
magyar fellépőkkel egyaránt. Főként zenei és énekes produkciókkal

készültek. A délután második felében pedig kötetlen beszélgetésre
került sor.
Vendégeink nagyon jól érezték magukat, vasárnap reggel sok kedves
élménnyel indulhattak haza.
Sós Boglárka

Tájékoztatás a strandfürdő fejlesztésről
2017-ben Jászboldogháza Községi Önkormányzat a közfoglalkoztatási program keretén belül új beruházási
munkákat végez el a Jászboldogházi Strandfürdő és Kemping területén a közfoglalkoztatásban dolgozó lakosok
segítségével. Egy új medencét létesítettek, melynek építése még 2016-ban elkezdődött, illetve két kőépületet fognak felépíteni, hogy nagyobb létszámú csoportokat is fogadni tudjunk. A medence méretileg azonos a beülős meleg vizesével, annyiban tér el, hogy élményelem befúvókat építettek be az oldalfalába. A meleg víz hiánya nagy
problémákat vetett fel az előző években, így reméljük, hogy ezzel a bővítéssel több korosztály is megtalálja majd
a neki kedvező vízfelületet.
A kőházak felépítését még ebben az évben szeretnénk befejezni, hogy 2018-ban már használható állapotba kerüljenek, és akár egyszerre két tábort vagy nagyobb csoportot is fogadni tudjunk. Ez nagyon nagy segítség számunkra, és bízunk benne, hogy versenybe tudunk szállni a többi nagyobb és régebbi táboroztató hellyel szemben.

Strandunk 2017. május 29-én hétfőn nyit! A jászboldogházi lakosok részére
50%-os kedvezményt biztosítunk egész napra!
Várunk mindenkit szeretettel!
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A fatimai jelenések
Idén 100 éve, hogy a
Szűzanya a portugáliai
Fátima kisváros közelében
több alkalommal megjelent
három pásztorgyereknek. A
hatodik jelenés, a napcsoda, 1917. október 13-án
történt, és a becslésektől
függően 30-70000 ember
látta.

A jelenések története
1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat
őrzött a Fátima kisváros melletti Cova da Iria nevű helyen. A gyermekek neve: Lúcia de Jesusdos Santos
(ekkor 10 éves, élt 2005-ig), unokaöccse, Francisco
Marto (ekkor 9 éves, élt 1919-ig), unokahúga,
JacintaMarto (ekkor 7 éves, élt 1920-ig). A déli rózsafüzér-imádság után a közelükben levő kövekből kis
házat építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll.
Hirtelen sugárzó fényt láttak, amelyet villámnak véltek.
Elhatározták, hogy hazamennek, de rögtön egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb, lent,
és egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint
ragyogóbb volt a Napnál és kezei között rózsafüzért
tartott. A hölgy azt mondta a három pásztorgyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket,
hogy 5 egymást követő hónap 13. napján ugyanazon
órában ismét jöjjenek Cova da Iriaba. A gyermekek így
is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk.
A július 13-i jelenés során a Szűzanya három titkot
tárt fel a gyerekeknek.
Az első titok
A Pokol Látomása: „Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, ami a föld alatt látszott. Emberi formájú
démonok és lelkek voltak alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett vagy bronz színben ragyogott, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe
emelkedtek a lángok segítségével, amelyek belőlük
indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket
súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak. Nagyon megrémültünk,
reszkettünk a félelemtől. A démonokat meg lehetett
különböztetni, ijesztő és visszataszító hasonlóságukról
a félelmetes és ismeretlen állatokhoz, mind fekete és
átlátszó. A látomás hosszúnak tűnt, de pillanatnyi volt.
Hogyan hálálhatnánk meg szeretett mennyei Anyánknak, aki első Megjelenésének útmutatásaival felkészített minket a Mennybe utazásra. Úgy gondolom, máskülönben meghaltunk volna a félelemtől és rettegéstől.”

A második fatimai titok
A második titok az az állítás, hogy az I. világháború
végéhez közeledik, de ha nem hagyják abba Isten megbántását, egy még szörnyűbb háború (II. világháború)
eljövetelét jósolja meg. A második rész kéri Oroszország felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének:
„Láttad a Poklot, ahová a szegény, bűnösök lelke
kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen
Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek meg fog megmenekülni és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de
ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását,
egy rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága
alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől, hogy közeledik a
világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval,
éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével. Ennek megakadályozására jönni fogok és kérni fogom
Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az
elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet
teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha
nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az
Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják áldozni; a
Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s
az megtér és a béke időszaka fog újra a világra köszönteni.”
A harmadik fatimai titok
Az 1917. július 13-án, a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok harmadik része:
Az én Istenem iránti engedelmességből - aki Őexcellenciája, a Főtisztelendő leiriai Püspök úr, valamint
Ön és az én szentséges Anyám által adott erre parancsot nekem - írok Önnek.
A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy
angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat
bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasz-
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szonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással.
Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: 'Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!'
Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk
'valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna
emberek', láttunk egy fehérbe öltözött püspököt 'akiről
úgy gondoltuk, ő a Szentatya'. Sok más püspök, pap,
szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre,
melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha
hántolatlan paratölgy lett volna.A Szentatya, mielőtt
odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon
ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és
aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő
holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a
nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok,
szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek,
különböző társadalmi osztályokból és állásokból való
férfiak és nők.
A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a
vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő
lelkeket.
Kelt Tuyban, 1944. március 1.”
Az elmaradt, majd bepótolt jelenés
Az augusztus 13-i jelenésről a gyerekek lemaradtak,
ugyanis Outrem polgári prefektusa letartóztatta és kihallgatta őket, majd megpróbálta kicsikarni belőlük a
hazugságukat elismerő vallomást, de ők erre nem voltak hajlandók. Szabadon bocsátásuk után a Szűzanya
augusztus 19-én jelent meg nekik Valinhos település
mellett, Cova da Iriatól nem messze.
A napcsoda
Tudósítás a napcsodáról az IlustracaoPortugueza,
1917. október 29-i számában
Az utolsó jelenéskor, 1917. október 13-án az egyes
becslésektől függően 30-70 000 ember volt jelen. A
megjelenő hölgy azt mondta, ő a Rózsafüzér királynője, és ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére. A
jelenés végén mindenki láthatta a csodát: a Nap egy
ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, saját tengelye körül forgott, mint egy
tűzkerék, majd úgy tűnt, mintha a földre zuhanna.
A napcsoda után a fátimai jelenések Portugáliában
az általános érdeklődés és figyelem középpontjába kerültek.
Az első hosszabb beszámolót Formigao atya közölte
1921-ben. Kezdetben ő maga sem hitt a történetek hitelességében, de az 1917. szeptember 13-i jelenés meggyőzte őt, és utána már nem voltak kétségei.
Utóélet
A három gyerek közül kettő spanyolnáthában meg-
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halt. (Francisco 1919-ben, Jacinta 1920-ban.) Az egyedüli túlélőnek, Lúciának, aki először Dorottya-rendi,
majd karmelita apáca lett, ismét megjelent a Szűzanya
Spanyolországban, 1925. december 10-én és 1926. február 15-én Pontevedrában, majd 1929. június 13-án
Tuy-ban, a rendházban. Kérte az öt első szombati ájtatosság elvégzését: rózsafüzér imádkozása, elmélkedés a
rózsafüzér 15 titkáról, szentgyónás és áldozás végzése,
és Oroszország ajánlása Szűz Mária Szívének. Ezt a
látogatást az 1917. július 13-i jelenés előre megmondta
az egyik ún. fátimai titokban.
Évekkel később Lúcia nővér leírta, hogy a három
pásztorgyermeknek már 1916 áprilisa és októbere között háromszor jelent meg egy angyal, aki imádságra és
bűnbánatra szólította fel őket.
1917 óta zarándokok ezrei érkeznek Cova da Iriaba,
évente kb. 5 millióan keresik fel a szent helyet.
1919. április 28-án a helyszínen építeni kezdték az
ún. Jelenési kápolnát. 1921. október 13-án első alkalommal tartottak itt szentmisét.
A leiriai püspök 1922. május 3-án adta ki rendeletét
a kánoni per elindításáról a fátimai jelenésekkel kapcsolatban. 1927. június 26-án első alkalommal vezetett
a püspök hivatalos ünnepséget Cova da Iriaba, útközben megáldotta a ReguengodoFetal-i keresztút állomásait. 1930. október 13-án Isteni Gondviselés című rendeletében a jelenéseket hivatalosan elfogadottnak nyilvánította, és engedélyezte a Szűzanya tiszteletét
Fátimában.
A fátimai üzenet értelmében 1931. május 13-án a
portugál püspökök Portugáliát, 1942. október 31-én
XII. Piusz pápa rádióbeszédében a világot ajánlotta fel
Szűz Máriának.
1946. május 13-án Masella bíboros, a pápai legátus
megkoronázta a jelenési kápolna Szűzanya-szobrát,
amelyet portugál asszonyok hálából állíttattak azért,
hogy Portugáliát elkerülte a II. világháború. 1951. október 13-án Tedeschini bíboros Fátimában zárta le a
szentévet. 1956. május 13-án Roncalli velencei pátriárka (a későbbi XXIII. János pápa) vezette a zarándoklat
ünnepségeit. 1965. május 13-án Cento bíboros átadta a
fátimai szentélynek az Arany Rózsát.
Több pápa is ellátogatott a jelenések helyére. 1967.
május 13-án, az ötvenedik évfordulón VI. Pál pápa
ment Fátimába a világ békéjéért és az egyház egységéért könyörögni, 1977. július 10-én Luciani bíboros (a
későbbi I. János Pál pápa) zarándokolt a szent helyre,
1982. május 12-13-án pedig II. János Pál pápa kereste
fel Fátimát, hálából, amiért életben maradt, miután az
előző évben merényletet kíséreltek meg ellene a Szent
Péter téren. II. János Pál felajánlotta az emberiséget
Máriának. 1991. május 12-13-án, a merénylet 10. évfordulóján ismét ellátogatott Fátimába.
A Wikipédia alapján
Csergő Ervin plébános
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CIVIL SZERVEZETEK

Születésnapi köszöntı
A kerek évfordulók megállásra késztetnek, ünneplésre,
emlékezésre
hívnak. Az elmúlt évben
községünk 70. évfordulóját ünnepeltük. Jelképesnek is tekinthető, hogy
alig egy év múlva ezen a
kerek évfordulón köszönthetjük Veliczky Józsefné Koncsik Ilonát,
akinek a szülőfalu iránti
kötődése, szeretete sokunk számára példát jelent. Tanyán született, nevelkedett, és a sóshidai kis
iskolában ismerkedett a betűkkel, a számokkal, aminek
emléke meghatározó az életében. Bár fiatalon elkerült
a kedves tájról, sohasem felejtette el, honnan indult.
Tanyai tanító szeretett volna lenni, de megszűnt a tanyavilág, ezért elhatározta, hogy legalább az emlékeit
megörökíti a jövő nemzedékek számára. Így született az
a szép és tartalmas kötet, amely maradandó emléket
állít a boldogházi tanyavilágnak és lakóinak. A tanítók,
a tanyai iskolák iránti tisztelet jelenik meg azokban az
emlékkövekben, melyet kezdeményezésére állítottak az
elszármazottak az öt egykori tanyai iskola helyén. Az
általa szerkesztett kötet is őrzi az iskolai emlékeket, és
a tanyavilágban egykor élt kitelepítetteknek és befogadóiknak is maradandó emléket állítottak társaival.
15 éve a BOLDOGBT elnökeként kifogyhatatlan ötletei, közösen megvalósított álmai nyomán gazdagabb
lett községünk maradandó alkotásokban, hagyományokban, és emberi kapcsolatokban egyaránt. Ezt jelzik
az emléktáblák, emlékkövek, kiállítások, az évente rendezett, egyre népesebb találkozók, melyek igazi ünnepet

jelentenek. Önzetlen munkáját néhány éve Jászboldogháza Községért kitüntetéssel ismerte el a szülőfalu.
Ez az év családjukban kettős jubileum, hiszen kedves
férje, állandó segítőtársa is ezt a kerek évfordulót ünnepli. Ezúton is köszönjük segítségét, a sok-sok nagyszerű fotót, amellyel megörökíti a szép és emlékezetes
pillanatokat, s amelyek megőrzik az ünnepi események
hangulatát.
Kedves Icuka és Józsi! E jeles évfordulón szeretettel
köszöntünk, és kívánunk örömteli éveket kedves családotokkal együtt. A boldogháziak nevében köszönjük azt
a fáradhatatlan értékteremtő munkát, amely kis falunkat még szebbé, még szerethetőbbé teszi.
Egészség és békesség legyen, és Isten áldása kísérjen
további életetek során, családotok, barátaitok és a tágabb környezet örömére.
A Boldogházi Hírek szerkesztői nevében
Papp Izabella

Együtt ünnepelt a család
és a rokonság Pázmándon

Egészségnap a nyugdíjasoknál

.

Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületéhez április 9-én meghívásunkra eljött Kerekes Istvánné,
Terike, házi betegápoló. Felkértük, hogy tartson kiselőadást a magas vérnyomásról, annak veszélyeiről, megelőzéséről. Terike nagyon frappánsan, érthetően elmondta, hogy mi mindent kellene ahhoz tenni, hogy ne
küzdjön ilyen sok ember vérnyomás problémával. Úgy
éreztem, hogy a megjegyzések azt sugallták, hogy sokan magukra ismertek, talán kicsit el is gondolkodtak
azon, hogy esetleg mit kellene másként csinálni, és min
kellene változtatni. Amikor ismertette Terike a korosztályhoz tartozó kedvező vérnyomás értékeket, még nagyobb volt a felsóhajtás. Befejezésül kérdezhettek is
tagjaink, amire készséges választ kaptak.
A második témakör az időskori cukorbetegség volt. E
téma is érdekelte a hallgatóságot, hisz néhányan érintettek is.
Ezzel kapcsolatban is részletesen elmondta, hogy mire
kell vigyázni. Mit lehet enni, és mi az, amit egyáltalán

nem lehet. Mi a cukorbetegség lényege, és mit jelent az
a kifejezés, hogy hipózik vagy kómába esik betegsége
által, és a mellette lévő hogyan tud segítséget nyújtani
az egészségügyi szakember megérkezéséig. Nyomatékosan felhívta a figyelmet a szénhidrát bevitelre, és
ismertette, hogy milyen más, gyógyszertárban és élelmiszerboltokban található egészséges, a fehér cukrot
helyettesítő élelmiszereket lehet kapni. Ezután a feltett
kérdésekre megkaptuk a választ.
Terike szűrésre is felkészült. Aki igényelte, annak megmérte a vérnyomását és a vércukor szintjét is.
Megköszöntük, hogy a vasárnap délutánját reánk áldozta, és kilátásba helyeztük, hogy legközelebb is szívesen látjuk majd más témákban.
Egyesületünk nevében ezúton is megköszönöm a munkáját, és a továbbiakhoz jó egészséget kívánok!
Orczi Imréné
az egyesület titkár
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Tájékoztató a BOLDOGBT Egyesület 2016. évi munkájáról,
gazdálkodásáról és 2017. 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 (2016.12.31): 164 fő, a mai napon 152 fő.
Az egyesületünk tevékenységéről történt elszámolás
a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült. A 2016.
évi beszámolót a március 28-án megtartott éves közgyűlésünk elfogadta.
Szétszórtan élünk, ezért éves szinten kevés alkalomra tervezünk összejöveteleket. Igyekszünk kapcsolódni
helyi programokhoz, illetve egy napra több rendezvényt
is összeszervezünk.
Több felajánlással is köszöntöttük 70 éves szülőfalunkat: Boldogházi kötődésű alkotók munkáiból képzőművészeti kiállítást rendeztünk. Elsőszámú vezetők tiszteletére a Polgármesteri Hivatal épületére emléktáblát
helyeztünk el. A 70 év történetét bemutató fotókiállítás
több hónapig volt megtekinthető. Mindenszentekkor
elhunyt vezetőink sírjánál koszorúztunk.

Június 5-én, a kitelepítések 65. évfordulóján, a vasútállomásnál emlékeztünk. A kitelepítettekkel falunéző
emléktúrát és közös baráti beszélgetéssel egybekötött
ebédet szerveztünk.
Augusztus utolsó szombatján az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen rendezett nagy találkozón hagyományainkhoz híven köszöntöttük a két egyesület
kerekévfordulós születésnapját ünneplő tagjait. Baráti
társaságunk létrehozásának 15., egyesületünk megalakulásának 10. évfordulóját is megünnepeltük.
Mind az otthon élő, mind az elszármazott barátainknak hálásan köszönjük a programjainkhoz nyújtott támogatásokat, hiszen csak összefogással, csak közösen
tudunk eredményeket elérni.
A helyi kapcsolatokon kívül fontos, hogy egyesületünk tagja a Jászok Egyesületének. Minden évben részt
veszünk a jászok nagy rendezvényén, a Jász Világtalálkozón. A jász települések baráti társaságainak vezetői
évente találkoznak a Jászfórum összejöveteleken.

Kevés pénzből gazdálkodunk. Gazdálkodásunkat az alábbi számok mutatják:
Bevételek
Induló pénzkészlet:
Kapott támogatás (adó 1%)
Tagdíj befizetések
Kapott támogatás (magán szem.)
Értékesítések árbevétele
Bevétel összesen:
Záró pénzkészlet:
Könyvkészlet érték

Ft
476 190
63 807
132 000
238 000
8 000
441 807
517 287
15 456

Kiadások
Emléktábla készítés költsége
Megemlékezés, koszorúzás
Bank költség
Könyvelés, jogi képviselet.
Posta ktg.
Rendezvények költsége
Egyéb ktg.
Kiadás összesen:
Eredmény:

A vezetők mandátuma lejárt, ezért közgyűlésünkön új
vezetőség választásra is sor került.
Elnök: Veliczky Józsefné
Alelnökök: Besenyi Vendel és Turóczi Antalné
Gazdasági vezető: Hájos Sándorné
Pénztáros: Pappné Berkó Aranka
Felügyelő bizottság vezetője: Szaszkó Sándorné
tagok: Józsa Mária, Muhari Jánosné
Vezetőségi tagok: Bajor Imre, Bajor István,
Baranyi Mihály.
A közgyűlésen, melyre meghívtuk Szűcs Lajos polgármester urat és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, valamint a Faluvédő és Szépítő Egyesület képviselőit,
egyeztetés után elfogadásra került a 2017. évi programunk:
2017. 04. 29. Kirándulás Kecskemétre
 2017. 06. 10. Megyesné Bajor Magdolna amatőr festőművész egyéni kiállításának megnyitása.
 2017. 06. 23-25. A XXIII. Jász Világtalálkozón veszünk részt Jászladányon
2017. 08. 7-13. Képzőművész alkotótábor
 2017. 08. 26. Képzőművészeti kiállítás az alkotótábor
résztvevőinek munkáiból
Régi képeslapokból kiállítás megnyitója
Kerekévfordulósok születésnapi köszöntése

Ft
201 000
22 540
7 110
8 000
43 430
118 450
5 355
405 883
35 924

Tagfelvételi közgyűlés
 2017. 11. 01. Halottainkra emlékezünk a temetői em-

lékoszlopoknál
Az egyesületben munkáját mindenki díjazás nélkül, lelkesedésből, a cél érdekében hasznosan tevékenykedve végzi. Hál’ Istennek sok jó szót, biztatást,
anyagi és pénzbeli segítséget kapunk. Hálásan köszönöm, és továbbra is számítok a segítségükre. Kérem,
biztassák családtagjaikat, ismerőseiket, hogy az adójuk 1%-val minket támogassanak.

Tájékoztatásként jelzem, hogy még van az Eltűnt
iskoláinkra emlékezünk és a Törvényen kívül című könyvekből, melyek Boldogházán Koncsik Bélánénál (Bajnok
u. 7.), illetve nálam megvásárolhatók.
Adószámunk: 18714519-1-13
Bankszámla számunk: 69500132-11017770
Elérhetőségünk: 2040. Budaörs, Cserebogár u. 1.
20/9427 997 vagy 23/440 71
ica@boldogbarat.hu
www.boldogbarat.hu
Veliczky Józsefné
elnök
Budaörs, 2017
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Képzőművész alkotótábor Jászboldogházán
A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete és
Jászboldogháza Község Önkormányzata 2017. augusztus 7-13. között

képzőművész alkotótábort
szervez a strandfürdő és kemping területén. (Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.)
Várják a festészet, szobrászat iránt érdeklődő helyieket és egyesületi tagokat, már 10 éves kortól. A
tábor szakmai részét hivatásos képzőművész vezeti a résztvevők egyéni képességeihez alakítva naponta 8-13 óra között. Délután fakultatív program, esténként a kemping területén műelemző, ismeretterjesztő előadások, amelyen minden érdeklődőt szívesen látnak.
Várják azokat az érdeklődőket is, akik a tábor munkájában nem vesznek részt, de szeretnének betekinteni az alkotás folyamatainak műhelytitkaiba.
Jelentkezni lehet 2017. június 10-ig
Bajor Imre rendezvényszervezőnél, aki tájékoztatást tud adni a részletekről.
(2700 Cegléd, Bercsényi u. 42.) imre_bajor@fremail.hu Telefon: 06 30 629 1052.

Képzőművészeti kiállítások – 2017
A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete ez évben is
kiállítást szervez a képzőművészet területén alkotó tagjainak műveiből.
Elsőként Megyesné Bajor Magdolna

Gyökereink II.

egyéni kiállítása nyílik meg a Civil Napon a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, amely 2017.
június 10-től augusztus 17-ig látogatható néhány
nap technikai szünet után.

címmel csoportos kiállítás kerül a közönség elé,
egyesületi tagok és helyi alkotók műveiből. Megnyitó augusztus 20-án. A csoportos kiállítás
november 6-ig fogadja a festészet és szobrászat
műkedvelőit.

KÉPESLAP KIÁLLÍTÁS
Kedves Olvasók!
A BOLDOGBT Egyesület ez évben régi képeslapokból kiállítás készítését tervezi. A program szervezését Józsa Mária vállalta.
A kiállításhoz kérjük a Tisztelt Olvasók segítségét is.
Akinek van régi, legalább 40 évvel ezelőtti képeslapja, postai levelezőlapja, kérem, hogy 2017. június 10
-ig juttassák el személyesen Marikához vagy Papp
Izabellához - aki számítógépre teszi, és visszaadja az
eredetieket -, esetleg digitalizálva küldjék el az egyesület e-mail címére.
A kiállításon nem az eredeti képeslapok szerepelnek,
hanem a digitalizált változat. A címzéstől, az írott
szövegtől függően vagy csak a képes oldal, vagy
mindkét oldal bemutatásra kerül.

Érdekesek lehetnek a háborúból, fogságból küldött
tábori lapok, a postabélyegző és a bélyeg is.
Várom szíves segítségüket a 06-20-9427 997 mobil
számon vagy ica@boldogbarat.hu email címen.
Köszönettel:
Veliczkyné Koncsik Ilona
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FALUSZÉPÍTŐK HÍREI
KÉZMŰVES VÁSÁR A CIVIL NAPON
Sokat jelent számunkra a helyi kézművesek jelenléte,
munkája, közénk tartozása, az, ahogyan őrzik és ápolják
a hagyományokat. Talán nem is helyes, hogy őrzik és
ápolják, hiszen nem rab, hogy őrizzék, és nem beteg,
hogy ápolják, inkább éltetik a hagyományokat. Kezük
nyomán életre kel a cirok, elkészül a seprű, munkájukat
dicséri az igényesen elkészített égetett torta, a mézeskalács, a sok szép, kézzel készített ajándéktárgy, a hímzések, a jász motívumok megjelenése, ékszerkészítés, a
gravírozás, faragás, a finom méz kirakodása, az aszalt

gyümölcs készítése, a csuhéból készített ajándéktárgyak
bemutatása - és még sorolhatnám.
Ezúton is várjuk a régi és új kézművesek jelentkezését,
mindazokét, akik szívesen részt vennének a civil napi
kézműves kirakodásban, mellyel még szebbé, még hangulatosabbá tennék a napot. (A részletekről később
adunk tájékoztatást, a szokásos módon.)
A Civil Nap ebben az évben június 10-én kerül megrendezésre a Strandfürdő területén.
Faluvédő és Szépítő Egyesület

Tisztelt Adófizető, tisztelt Lakosság!
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatná.
Az összegyűjtött 1% például lehetőséget adna a felújításra kerülő tájházi kerítés költségeinek enyhítésére. A kerítés felújítása elkezdődött, melynek megvalósításához, szívesen fogadunk anyagi segítségen túl fizikai segítséget is. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, vagy szabadidejük ráfordításával, társadalmi munkával segítették és segítik a Tájház további fejlesztését, a kerítés felépítését.
Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és Szépítő Egyesület oldalán is megtalál a következő:
A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza
A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16
Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát a NAV részére. Ha Önnek
nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha teheti,
nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezetben a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeggel.
Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591
Támogatását előre is köszönjük.
Faluvédő és Szépítő Egyesület
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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
kíváncsisággal merülni a fölvert
vizek alá - ilyen útravaló
volt tarsolyomban, míg elébük álltam.
Látom ma is szemükben azt a fényt.
S nem tudom, bennük - elúsztak az árban felvillanok-e olykor - fáklyaként!

Több pedagógus ismerősömtől
hallottam, hogy ők mindig óvó néninek, tanító néninek, pedagógusnak készültek.
Én nem gondoltam gyerekkoromban, hogy valaha is óvónő leszek,
mert azt sem tudtam, mi fán terem
az óvó néni, ugyanis nem jártam
óvodába. Az ötvenes években még
nem volt természetes mindenütt,
hogy a gyerekek óvodába jártak.
Boldogházán a 1962-63-as tanévben nyílt meg az óvoda. Éltem a
tanyasi gyerekek megszokott életét,
állatok etetése, itatása, kapálás,
gyomlálás, egyelés, stb. Az általános iskolát Sóshidán kezdtem, három évet jártam oda. Akkor még
osztatlan volt a tanítás, négy osztályt tanított egy pedagógus. Ott
tanultam meg a betűvetést, számolást, Vénusz Mária és Riczkó Á.
Zoltán segítségével. Harmadik osztálytól a központi iskolába jártam.
(A régi Fajtakísérleti). A középiskolát Újszászon kezdtem, egy évet
jártam nappalin, de anyukám már
akkor nagyon beteg volt. Harmincöt
évesen halt meg.
Közben férjhez mentem, fiam 1969
- ben, lányom 1973-ban született.
Amikor 1977-ben felépült az új
óvoda, két csoport helyett három
lett, így a dolgozók létszámát is
növelték. Ekkor ajánlottak nekem is
munkalehetőséget az óvodában.
Természetesen nagyon örültem, és

Szádvári Istvánné Móczó Róza

rögtön igent mondtam. Addig a Hűtőgépgyárban dolgoztam. 1977-től
1979-ig mint dajka, majd egy évig
képesítés nélküliként dolgoztam.
1981-től képesített óvónőként voltam alkalmazásban. 1994 szeptember 1-től nyugdíjba vonulásomig,
2012-ig vezető óvónőként dolgoztam.
Természetesen közben leérettségiztem, és elvégeztem a főiskolát is.
Ezek nehéz évek voltak, de ott volt
mellettem a párom, aki mindig segített és biztatott.
Így lettem én óvónő. Áldom a sorsot és azokat, akik rám gondoltak.

Itt éreztem, értettem meg, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni.
Nagyon szerettem Fazekasné Erzsike humorát, emberségét, talpraesett
viselkedését.
Ez idő alatt gyermekeim elvégezték
az általános iskolát. Ezt követően a
fiam Jászapátin érettségizett vasútépítő gépészszakon. Mai napig ezen
a területen dolgozik.
Lányom a szolnoki Versegi Ferenc
Gimnáziumban érettségizett matematika szakon, majd a Nyíregyházi
Tanárképző Főiskolán tanult matematika és angol szakon.
Három fiú unokám van István 13,

Utolsó csoportom
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Gábor 11, Szabolcs 9 éves.
Fazekasné Erzsike nyugdíjba ment
1994 szeptemberétől, innentől én
vettem át a vezető óvónői feladatokat. Munkám során igyekeztem
olyan légkört kialakítani munkatársaimmal, főnökeimmel, szülőkkel,
hogy az minden esetben a gyerekek
érdekeit szolgálja. Hogy mindez
sikerült-e, azt csak az érintett személyek tudják.
Köszönöm mindazoknak, akik bíztak bennem.
A munkahelyi feladatokat tetézték a
családi problémák is, ezért nem volt
könnyű helytállni. Szerencsém volt,
hogy mindig olyan munkatársaim
voltak, akikre lehetett számítani, és
segítettek a probléma megoldásában.
Emlékezetes események voltak az
óvodai ünnepségek, bálok. Hagyománnyá vált, hogy farsangra mesét

adtunk elő, a próbákon sokat nevettünk, előadás előtt izgultunk, mint a
gyerekek.
Nagyon sok munkával járt az óvoda
40. és 50. évfordulójának megszervezése.
Nyugdíjba vonulásom közeledtével
merült fel bennem a gondolat, hogy
nekem kell közelebb költöznöm a
családomhoz, ha gyakrabban akarom látni őket.
Ezt nem volt könnyű megtenni, kiszakadni a megszokott környezetből, elválni kedves szomszédjaimtól. Fájó szívvel, de megtettem, ill.
megtettük. A páromnak könnyebb
volt, mert mielőtt összekerültünk,
Jászberényben lakott. Ő is nagyon
sajnálta otthagyni Boldogházát.
Nagyon megszerette az ottani embereket, és őt is befogadták. Sokan
ismerték is, mert ő eredendően boldogházi gyerek volt.
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Még Boldogházán laktam, mikor
megalakult a Csillagvirág kórus,
amelynek én is tagja lettem, és a
mai napig oszlopos tagja vagyok.
Közben Jászberényben is rátaláltam
a Kossuth Népdalkörre, ahová szívesen járok énekelni. A fellépések
és próbák kikapcsolódást jelentenek
számomra.
Bazsóné Ica nénivel tartom a kapcsolatot, így értesülök a faluban
történt eseményekről, a Boldogházi
Híreknek is előfizetője vagyok.
Nagy örömömre a volt munkatársak
sem felejtettek el, és hívnak, ha valamilyen rendezvény van az óvodában. Mindig örömmel megyek, ha
tudok.
Az unokák mellett, ha még marad
szabadidőm, akkor gobelinezek,
rejtvényt fejtek vagy olvasok.
Szádvári Istvánné
Móczó Róza

50 éves az ovi

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a község lakosságát, hogy a
2017. évre tervezett

L O M T A L A N Í T Á S T
a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

2017. május 20-án
szombaton reggel 7.00 órától 11. 00 óráig
végzi, melyben elhasznált tárgyakat, berendezése-

ket, háztartási hulladékokat szállítanak el, bontási
törmelék és veszélyes hulladék (festék, vegyszer,
gyógyszer, akkumulátor, fáradt olaj -étkezési olaj-,
autóköpeny) kivételével. Csak zsákolt anyagot
visznek el, ömlesztettet nem!
A kerti hulladékokat kérjük, hogy
kötözzék össze!
Jászboldogháza, 2017. április 25.
Szűcs Lajos
polgármester
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Az óvodai beiratkozás időpontja a 2017/2018. nevelési évre
2017. május 10. szerda 8-16 óráig
2017. május 11. csütörtök 8-16 óráig
Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda,
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 57/460 744
mobil: +36/70/372 7347
Várjuk azokat a gyermekeket, akik:
• 2017. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket,
és még nem iratkoztak be az óvodába, valamint
akik:
2017. szeptember 01 - 2018. május 31-ig betöltik
3. életévüket, és a szülők szeretnék gyermeküket
a 2017/2018. nevelési évben óvodába íratni.

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy
hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
• a gyermek személyi azonosító számát és 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, igazolásokat;
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén
az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.
Sósné Baráth Erika
intézményvezető

Az éltetı víz
A Jászboldogházai Mesevár Óvodában nagy hangsúlyt
fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására. A
Víz Világnapját minden évben kiemelten fontosnak
tarjuk, és hisszük, hogy már ilyen kicsi korban meg
kell tanítani a gyermekeknek a víz fontosságát, értékét.
Célunk a gyermekek, és rajtuk keresztül a családok
környezettudatos szemléletének formálása, pl. takarékos vízhasználat, vizek tisztaságának védelme.
Ez alkalomból gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos találós
kérdéseket, kóstoltunk különböző ízesítésű vizeket.
Megnéztük, melyek azok a tárgyak, amik elsüllyednek
a vízben, megbeszéltük ennek okait.
Különböző kísérleteket végeztünk növényekkel.
Majd a nap zárásaként ellátogattunk a Víztoronyhoz,
ahol Papp Gyula a víz útját mutatta meg óvodásaink-

nak. A vízhez szoktatással ismerkedhettek meg gyermekeink.
Ezek az ünnepek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy
megálljunk egy pillanatra, és másképp tekintsünk a
természeti kincseinkre, s azok nélkülözhetetlenségére.
Gyermekeinket ebben a szellemben kell nevelnünk,
hiszen ők a jövő nemzedéke, akiknek a mai felnőttek
segítségével kell megóvniuk Földünk természeti kincseit!
Igazán tartalmas napunk volt arra, hogy gyermekeinkkel megismertessük a legdrágább kincsünk hasznosságát, értékét és tulajdonságait!
Cseke Izabella
óvodapedagógus
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Húsvéti készülodés az óvodában
„A húsvét hangulata úgy közeleg e napokban, mint
egy szép fehér madár árnyéka, szállongva halad a
folyó tükrében. Napról napra újabb kalendáriumi
érzések révedeznek föl az emberi lelkekben, mert a
naptár legnagyobb hangulatcsináló.”
/Krúdy Gyula/
A húsvéti várakozás, valamint előzményei közel állnak
a gyermekek érdeklődéséhez. A kéthetes projekthét
lehetőséget biztosít a húsvétot megelőző néphagyományok megismerésére, a közös élmények szerzésére,
valamint a szociális kapcsolatok elmélyítésére. Ehhez
fontos, hogy sok pozitív élményhez juttassuk a gyermekeket. A kellemes közös élmények ünnepi hangulattal, közös készülődésekkel, tevékenykedésekkel teltek.
A szülők is kivették a részüket a gyűjtőmunkában, hiszen a kifújt tojásokat már otthon elkészítették, amit mi
a gyerekekkel megfestettünk különböző színűre, majd
nyuszi bábokat barkácsoltunk, tojásformát
mozaikoltunk, és sokat játszottunk!

Kint az óvoda udvarán tojásfát díszítettünk fel közösen.
A fiúk meglocsolták a lányokat, de előtte egy szép locsoló verset is elmondtak. A lányok pedig Kinder tojással ajándékozták meg a fiúkat. A tájházba is ellátogattunk a gyerekekkel, ahol délelőtti vidám programok

vártak bennünket. Nyúl anyók és tyúk anyók (SZMK-s
anyukák és a leendő elsősök tanító nénije) vártak bennünket. Elkezdődtek az élménydús játékok. A gyerekeknek az elrejtett tojásokat kellett megkeresniük a
fűben, amit egy nagy kosárba gyűjtöttek. Majd csoportonként előadták a verseket, mondókákat, énekeket,
végül közösen körjátékoztunk, közben már a meleg
konyhában is elkezdődött a munka. Mancika néni begyúrta a pogácsát, és Veronka néni, Erzsike néni, Viki
néni segítségével a kinyújtott tésztát közösen a gyerekekkel mikrocsoportban kezdték kiszaggatni, majd tojással lekentük, és díszítettük napraforgómaggal, sajttal. Folyamatosan raktuk a nagy tepsibe a pogácsákat,
melyet Gyuri bácsi szorgalmasan vitt a befűtött kemencébe. Közben Zoli bácsi, Tibi bácsi is megérkezett a
bárányokkal, melyet a gyerekek megsimogathattak.
Óvodásaink számára nagyon mozgalmasan és sok szép
színes programmal telt a húsvéti készülődés. Fontos a
hagyományok megismertetése a gyermekekkel játékos
formában, változatos, színes programok segítségével.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, amellyel a húsvéti készülődés hangulatának
szebbé tételéhez valamilyen formában hozzájárult.
Baranyi Béláné
óvodapedagógus
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ISKOLAI HÍREK
Szavalóverseny

Április 11-én délután két órakor
került megrendezésre iskolánkban
immár 3. alkalommal a költészet
napja alkalmából meghirdetett szavalóverseny. Idén is lelkesek voltak a gyerekek, 33 tanuló nevezett
a versenyre.
Nagy öröm volt ez számunkra,
hiszen ez azt bizonyította, hogy a
diákok szeretik a verseket, a költészetet. Azt gondoljuk, ebben a rohanó világban ez példaértékű dolog.
A mezőny, mint minden évben
erős és színvonalas volt, így a zsűrinek nem kis fejtörést okoztak a
gyerekek. Külön köszönettel a
zsűri tagjainak! ( Rigó Andrásné,
Botkáné Sárközi Ildikó, Taczman
Mária)
Kellemes délutánt tölthettünk el
közösen, tanulóinktól sok szép
szavalatot hallhattunk. Szívből
gratulálunk minden versenyzőnek!

Természetismeret
versenyek
Iskolánk tanulói újra egy sikeres
versenyen vannak túl! Idén 150 éve
született Kaán Károly erdőmérnök,
gazdaságpolitikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Nevéhez fűződik az országos erdőgazdálkodás újjászervezése, az Alföld fásítási programja és a korszerű állami természetvédelem megszületése. 2017-ben 25. alkalommal
került megrendezésre az ő tiszteletére alapított Kaán Károly Természetismereti Verseny. Iskolánk tanulói nagyon eredményesen szerepeltek eme nehéz versenyen! Élmezőnyben végzett: Megyei 2. helye-
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zett lett: Deák Csenge, megyei 3.
helyezett lett: Kisbalázs Dominika,
megyei 5. helyezett lett: Kis Boglárka, Matók Erika és Kurucz Barbara, a középmezőnyben értek el
fantasztikus eredményeket! Gratulálunk nekik, és további sikereket
kívánunk!
Iskolánk három tanulója: Gosztonyi
Dóra, Urbán Írisz, Kátai Szabolcs
7. osztályos tanulók a Megyei Madarak és Fák Napja csapatversenyen első helyezést értek el! Gratulálunk nekik! És további sikereket
kívánunk az országos versenyen.
Hajrá "Jászsági Jómadarak"!

Rajz
"Zöld világom" rajz és kreatív
környezetvédelmi megyei versenyen 3. helyezés ért el Barócsi
Gábor, Matók Zsófia és Mihályi
Teréz 6. osztályos tanulók.
A verseny két fordulóból állt. Az
elsőre egy közös rajzzal és egy
mesével készültek a tanulók egy
képzeletbeli zöld világról.
A legjobb tíz csapat a Verseghy
Könyvtárban egy játékos vetélkedőn vett részt.
A felkészítő tanár Hambergerné
Válik Sarolta

Országos bajnokságot nyert csapatával (Dance F. SE. Jászberény)
Birgés Anna Dorka 3.osztályos
tanulónk. Gratulálunk!

Sport a „nyuszi jegyében”
Idén is megrendezésre került a Nyuszi Kupa. A felsősök focicsatájában
a lányok közül a 7. osztály csapata,
a fiúk közül pedig a 8. osztályosok
bizonyultak a legjobbnak. Alsó tagozatosaink „felvették a nyúlcipőt”,
és 600 méteres futással bizonyították gyorsaságukat és kitartásukat.
Mindnyájan sikeresen teljesítették a
feladatot. Köszönet a polgárőrségnek a segítségért!
Gratulálunk mindenkinek!

Iskolánk mazsorett csapata elsı és második helyezést ért el Törökszentmiklóson az Udo Moderntánc Kupasorozat keretében megrendezett versenyen.
Szívbıl gratulálunk nekik!
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Gondolatok a nevelésről
Hagyd a gyereket unatkozni! Ezért ne foglalkozz vele
folyamatosan! - Pszichológus válaszol
Anya, unatkozom! Kisgyerekes szülők gyakran hallják ezt a mondatot, és úgy érzik, nekik kell megoldani ezt a problémát. Baj-e vagy sem, ha néha hagyod unatkozni a gyerekedet? Pszichológus szakértőnk írása.
Szülőként néha nem könnyű megérteni, hogy hogyan
lehetséges az, hogy a gyerek unatkozik, amikor a szobája tele van játékokkal, és a polcokon jobbnál jobb
könyvek sorakoznak - segít értelmezni a mai gyerek
unatkozását Gühring Rita pszichológus. Szakértőnk
cikkéből kiderül, hogy miért nem árt, ha a gyerekek
néha egy keveset unatkoznak.

Miért unatkozik a gyerek?
A mai gyerekek nem tudnak mit kezdeni a szabadidejükkel.
Sokat segíthet, ha beleképzeljük magunkat a mai gyerekek helyébe. Hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az
egész napjuk be van táblázva. Amikor nem iskolában
vannak, akkor különórákra járnak, amikor nem különórán fejlesztik nyelv-, rajz- és tánctudásukat, akkor
leckét írnak, majd ha azt befejezték, leülnek a képernyő
elé. Így ha véletlenül mégis akad egy szabad percük,
elhangzik a jól ismert mondat: Anya, unatkozom! Mivel az idejük nagy része általában strukturált, nincs
alkalmuk megtanulni, hogy mit kezdhetnének a szabadidejükkel, vagy hogy hogyan találhatnának kiutat az
unalomból.
Mit jelent az, hogy „hagyod unatkozni a gyereket”?
Tudva azt, hogy a gyerekeknek megvan a képességük
arra, hogy elfoglalják magukat, szülői irányítás nélkül
játsszanak, ha megfelelő (tehát nem ingerszegény) környezetben vannak, ne legyen lelkiismeretfurdalásod,
hogyha nem szórakoztatod a gyerekedet, amikor nincs mit csinálnia. Az egészen kicsi gyerekeknek természetesen a szülők segítségére van szükségük ahhoz,
hogy ne unatkozzanak.
Már a másfél éves gyerekek is
képesek rövid ideig eljátszani
saját magukban, az óvodáskorú
és kisiskolás gyerekeknek pedig
alapvető szükségük a strukturálatlan vagy szabad játék - vagyis
amit akkor játszanak, amikor
nincs meghatározva, hogy mit
kell csinálniuk, viszont nem ül-

nek passzívan a képernyő előtt -, hiszen az érzelmi és
értelmi képességek fejlődésében rendkívül fontos szerepet játszik. Tehát, ha minden nap hagysz egy kis időt
a gyerekednek arra, hogy szabadon játsszon, az a javára válik!
Miért jó, ha néha unatkozik a gyerek?
Amikor a gyerekek magukra vannak utalva abban,
hogy az unalomból kiutat találjanak, kreativitásra van
szükségük. Kutatások igazolják, hogy azok a gyerekek,
akiknek szüleik biztosítanak strukturálatlan időt a napirendjükben, kreatívabbak, önállóbbak társaiknál, valamint könnyebben oldanak meg problémákat, fejlettebb
szociális kompetenciákkal rendelkeznek, és jobb az
empátiás képességük is.
Szabad játék kisgyerekeknél - 5 tanács a pszichológustól:
Mire számíts, ha mostantól néha hagyod unatkozni
a gyerekedet?
Ha úgy döntesz, hogy lehetőséget adsz a gyerekednek a
szabad a játékra, akkor biztos lehetsz abban, hogy az
hosszú távon megtérül! Azonban készülj fel rá, hogy
rövid távon nem lesz egyszerű!
1. Először is, számolj azzal, hogy eleinte próbál majd
rád támaszkodni útmutatásért, hiszen nincs hozzászokva ahhoz, hogy neki kelljen kitalálnia, mit kezdjen magával.
2. Biztasd türelemmel arra, hogy nélküled játsszon!
Előbb-utóbb egészen biztos, hogy rá fog érezni a szabad játék ízére.
3. Jó, ha előre gondoskodsz eszközökről, játékokról,
amikkel el tudja foglalni magát.
4. Próbálj ellenállni a kísértésnek, hogy irányítsd a
játékát, vagy bekapcsold neki a tévét.
5. Az is lehet, hogy az unatkozás csak egy kifogás, és a
gyerekednek valójában arra van szüksége, hogy ott
legyen melletted egy kicsit. Ilyenkor
bevonhatod abba, amit éppen csinálsz, de néha elég egy ölelés is,
vagy pár perc odafigyelés, és a gyereked kész lesz arra, hogy elfoglalja
magát.
A gyereket nem mindig neked kell
szórakoztatnod!
Fontos, hogy odafigyelj a gyerekedre, és néha együtt játssz vele - ezt
sokan tudják. De ne érezd úgy, hogy
a gyerekedet mindig neked kell szórakoztatnod! Tartsd észben, hogy egy
kis unatkozás nem fog ártani neki!
Szerző: Gühring Rita
forrás: internet

18

Boldogházi Hírek

HÍREK

2017. MÁJUS

FIATALOK VÁLASZOLNAK...
Az anyaság egész életre szóló hivatás.
Te mit gondolsz errıl, mit tartasz a legfontosabbnak az édesanya szerepében?
Az anyaság egy nagyon szerteágazó és egy egész életen át tartó cselekményeket, érzéseket
átölelő isteni áldás. Mikor megfogalmazódik a családalapítás gondolata, már akkor megkezdődik az anyai fejjel való gondolkodás. A fogantatást követően hatalmas boldogság
önti el a szívet, és lassan elkezdődik az érzés, hogy nő egy kis élet a pocakban, akiért
élünk, és mindent megteszünk. Ahogy közeledik az idő, egyre jobban teret nyer az izgalom, kicsi félelemérzet, hogy vajon jól csinálok mindent? Nekem a könyvek is segítettek,
viszont a családi jótanácsok, a józan ész, a tapasztalat, sokkal jobban tartották bennem a
lelket, a család mindenen átsegített. Eljött a várva várt nagy nap, hihetetlen érzés volt látni
a babát, fogni, érezni, hallani. Semmihez nem hasonlítható boldogság fogott el, hogy ez,
az sikerült, képes voltam megcsinálni, életet tudtam adni. Következtek a napi rutinok,
amibe egyre jobban belejött az ember, majd szinte más nem is létezett, csak a gyerek és a teendői. Ezután kezdődik csak az igazi kötéltánc, hogy mikor és mennyit szabad megengedni, hol legyenek a határok, nehogy elkényeztessük, meg még sorolhatnám. Viszont pont ezeket meghatározni az anya legfőbb feladata, hogy később okos,
önellátó, talpraesett, testileg-lelkileg fitt legyen, büszkék lehessünk rá. Hiszen nincs is szebb és jobb érzés, mint
amikor egy idegen, akit nem is láttál még, megdicsér, milyen szép a kislány és milyen okos. Ettől kicsit jobban
érzi a lelkünk magát, hogy mégiscsak jó irányba haladunk. Jelenleg itt tartunk, de már nagyon várom a következő
állomást, ami újdonságokat fog hozni, még nagyobb kihívásokat, de hát pont ez a lényege, mert az anyaság sosem
ér véget, nem szakadhat meg, mindig is össze fogunk tartozni, és kötelességünk segíteni erőnk felett is, akármi is
történjen, hisz ennél erősebb kapcsolat nem igen létezik.
Szászné Kádár Krisztina
Én egyedülálló anya vagyok. Szerintem nekem másabb a gyermekemmel való kapcsolat
és nevelés, mint ahol mindkét szülő jelen van. Fontosnak tartom, hogy egy szülő ne csak
utasítgassa, hanem dicsérje is gyermekét, ha pici jót is csinál, vagy segít valamiben. Legyünk gyermekünk legjobb barátja is, hogy közvetlen és őszinte kapcsolat alakulhasson
ki közöttünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülő mindig mindent beszéljen meg
gyermekével, vagy csak kérdezze meg, milyen napja volt az iskolában, óvodában, a többit
már magától mesélni fogja. Nagyon szeretek anya lenni, és célom, hogy gyermekem boldog és kiegyensúlyozott legyen, mint amilyen én is vagyok mellette.
Berkó Alexandra

Az anyaság nem csak, hogy egy egész életre szóló hivatás, hatalmas nagy felelősség és

édes "teher" egy életen át. Lehet közhely, de valóban nagymértékben megváltozik az
ember élete, mind családi, mind feleség és mind női téren. Ilyenkor kicsit újjá kell szerveznünk, terveznünk a mindennapjainkat, mert igenis nekünk is igazodnunk kell a gyermek igényeihez szokásrendjéhez (amit igaz, mi alakítunk ki, de vele közösen) és nem
csak neki kell igazodnia a mi eddigi életünkhöz. Rengeteg új dologra tanítja meg az embert, és olyan élményekkel gazdagodhatunk, melyeket a világ pénzével sem lehetne megvásárolni, átélni. Gondolok itt ilyenre, mint például egy kis mosoly, simogatás, odabújás,
melyek a nehezebb napokon, időszakokon is könnyebben átlendíthetnek. Az anya még
megfontoltabbá, óvatosabbá, körültekintőbbé, igyekvőbbé válik (és sokszor kialvatlanná,
fáradékonyabbá, ingerültebbé válhat). Merj anya lenni! Valóban az élet egyik legnagyobb csodája, ha édesanya lehetsz.
Vámosi-Czakó Anikó
Szülőnek lenni felelős döntés, mely egy életre szól, hiszen a gyermek a szülei számára
örökre gyermek marad . Egy baba érkezése minden módon megváltoztatja szülei életét.
Kisfiunk, Hunor születése óta saját magam is tapasztalom, hogy mennyire fontos az anya
egy baba életében. Anya és gyermeke közt olyan különleges kötődés alakul ki, amely
semmihez sem hasonlítható. Bár szerencsére Huni nagyon kiegyensúlyozott és jó kedélyű baba, azért a "nehéz pillanatokban" csak az anyukája tudja megvigasztalni. Lehet,
hogy elcsépelt a mondás, de igaz : Anya csak egy van...
Turóczi Ádám

Napjainkban egyre inkább kitolódik az anyaság vállalása az előtérbe kerülő karrierépítés
miatt. Véleményem szerint, egyfelől negatív hatásai lehetnek az anya és gyermeke közötti
nagyobb korkülönbség miatt, ugyanakkor az anya akkorára már több élettapasztalattal rendelkezik, így bizonyos helyzetekben talán jobban helyt tud állni. Az utóbbi időben, az ismerőseim körében egyre többen váltak szülővé, vagy mostanában várnak gyermeket, így
magam is csak most figyelhetem meg közelebbről, hogy milyen nehézségekkel jár egy
gyerek nevelése, gondozása. Úgy gondolom, hogy kortól függetlenül sok türelemmel, hatalmas felelőséggel, de ugyanannyi örömmel és pótolhatatlan, életre szóló élményekkel jár
együtt anyának lenni.
Szaszkó Cintia
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Boldogházi beszélgetések
Több mint egy éve ismerős fiatalember kopogtat be a
boldogháziakhoz, és végzi a munkáját, a gázóra leolvasást. A helyi futballcsapat mérkőzésein is szurkolhatunk neki, hiszen több éve tagja sportegyesületünknek.
Ezúttal Gömöri Bálinttal beszélgetünk munkáról,
sportról, jövőről.
Elfoglalt vagy mostanában. Késő estig dolgozol edzésekre igyekszel, örülök, hogy mégis van módunk beszélgetni. Kedvenc témád a futball, úgy tudom, egészen kisgyerekkorodtól fontos része az életednek.
Valóban így van, anyáék mesélték, amikor járni tudtam, már rúgtam a labdát.
Névjegy:

Neve:
Gömöri Bálint
Született: Jászberény, 1986. június 15.
Szülei: Gömöri Imre, nyugdíjas
Völgyi-Csík Ilona, nyugdíjas
Testvére: Gömöri Péter, gépészmérnök
Iskolái: Széchenyi István Gimnázium, Szolnok
Munkahelyek:Euro-Novex Kft. Újszilvás
Községi Önkormányzat
Jászboldogháza
Díjbeszedő Holding Zrt. Budapest
Szolnoki kirendeltség

Általános iskolásként rendszeresen jártam edzésekre,
és a csapattal sok versenyen sikeresen szerepeltünk.
Sok érmet őrzök ebből az időből.

Megvolt az eredménye annak, hogy focikedvelő társaimmal minden percet kihasználtunk, alig vártuk az
órák közötti szüneteket, már futottunk is a labdával az
iskola udvarára.
Otthon az öcsémmel, Petivel folytattuk, majd jöttek a
haverok, hamar megtelt a udvarunk gyerekekkel.
Gyakran kimentünk a focipályára is, és órákon át rúgtuk a labdát.

Felső tagozatos voltam, amikor a serdülő csapatban és
az ifiben is játszottam.
Úgy tűnik, a foci iránti érdeklődésed nagyon erős, ez
motivált a középiskola megválasztásában is?
A sport meghatározó volt számomra, így Szolnokon a
Széchenyi István Gimnázium testnevelés tagozatán
tanultam tovább.
A nagy létszámú osztályban 20-25 tanuló testnevelés
tagozatos volt, a többiek általános tehetséggondozó
képzésben vettek részt.
A testnevelés tagozaton több sportág közül lehetett
választani, volt kézilabda, kosárlabda, futball, lovaglás, én természetesen a futballt választottam.
Az általános gimnáziumi tananyaggal haladtunk, és a
napi testnevelés órák mellett mindennap volt edzés is.
Versenyszerűen a Szolnoki MÁV utánpótlás csapatában fociztunk.
A hétvégi meccseket az ország különböző, igen távoli
részein játszottuk. Főként Kelet-Magyarország nagyvárosaiban voltak mérkőzések, de emlékszem, hogy
Pécsen is jártunk. Ezek az utak egész napot igénybe
vettek, de mindig nagy kedvvel mentem.
Szerettem a Széchenyibe járni, különösen élveztem,
hogy alkalmam volt sokat focizni. Az első két évben
kollégista voltam, később bejáró lettem. Az osztályunkban a sportolási lehetőségek közül heten választottuk a focit, így velük még szorosabb kapcsolat alakult ki.
Nem volt megterhelő a sok edzés, de mellette a tanu-
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lást sem hanyagolhattuk el. A vasárnapi meccs után
hétfőn ugyanúgy írtunk dolgozatot, ugyanúgy feleltünk, mint a többiek.
A testnevelés órákon a foci mellett természetesen minden más gyakorlatot is végeztünk. Diákolimpiákon
futóversenyeken is indultam. Mi az osztálytársaimmal
mindent szívesen csináltunk, ami sporttal volt kapcsolatos.
Érettségi után hogyan folytattad, nem gondoltál továbbtanulásra?
Foglalkoztam a továbbtanulás gondolatával, földrajztestnevelés tanári szakot szerettem volna választani, a
futball azonban mindig első helyen szerepelt nálam.
A középiskola befejezése után Tápiógyörgye NB III-as
csapatába hívtak, én ezt örömmel elfogadtam.
Közben két OKJ-s képzésben vettem részt Szolnokon,
van postaforgalmi ügyintéző és sportmenedzseri bizonyítványom.
Később Újszilvásra kerültem, az Euro-Novex Kft.-nél
dolgoztam, és Jánoshida csapatában fociztam. A kft.
helyzete azonban megváltozott, így három és fél év
után hazajöttem Boldogházára, és átmenetileg az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjában vettem
részt.
Közben folyamatosan figyeltem az álláshirdetéseket,
majd Berkó Árpi hívta fel a figyelmemet egy munkalehetőségre. Meghallgatás után a Magyar Posta, később
a Díjbeszedő Holding Zrt. dolgozója lettem, és gázóra
leolvasóként dolgozom már negyedik éve.
Milyen volt az elmúlt közel négy év, hogy érzed magad ebben a munkakörben?
Szolnokhoz tartozó területen kezdtem a munkát, jártam többek között Martfűn, Kengyelen, Besenyszögön, Újszászon, voltam egy ideig Cserkeszőlő üdülőövezetében is.
Ez a terület ismeretlen volt számomra, előtte csak átutazóban jártam ott. Kis idő elteltével már könnyebb
volt, jobban megismertem az ott élőket.
Mivel Besenyszögről többen kerültek Boldogházára,
ha ott jártam, a közös ismerősök azonnal szóba kerültek, de szívesen mentem Újszászra is.
A mostani területemen nagyjából egy éve dolgozom,
nyolc jászsági település tartozik hozzám, köztük Boldogháza is.
Nagyon szeretek itthon dolgozni, hazai terepen sokkal
könnyebb, szinte mindenkit ismerek, és szívesen fogadnak. De a szomszéd községbe, Jánoshidára is szeretek menni.
A Szolnokhoz tartozó területeken ritkábban, most a
jász településeken sokkal több ismerőssel találkozom.
Vannak közöttük olyanok, akiket a foci révén ismerek,
így a beszélgetés azonnal ezzel a témával folytatódik.
De találkozom Boldogházáról elszármazottakkal is, a
rokonok, ismerősök, barátok azonnal szóba kerülnek,
így igen tájékozottnak kell lennem a falubelieket illetően.
Kocsival járok át a munkaterületre, ott pedig kerékpárra váltok, így könnyebb a munkavégzés, és valamilyen
szinten a napi sport is megvan.
Munkám során naponta sokféle emberrel kerülök kap-
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csolatba. Tapasztaltam, hogy nagyon fontos a kellő
határozottság, és fontos, hogy mindenkivel megtaláljam a hangot, így igyekszem alkalmazkodni, a lehetőségekhez mérten igazodni a lakosokhoz.
Időnként érdekes helyzetek is adódnak. Esténként
anyának és apának mesélem el ezeket a sztorikat, ahogyan az ismerősökkel történt találkozásokról is beszámolok.
Ennyi idő elteltével már mondhatom, hogy van némi
rutinom is, és szívesen végzem ezt a munkát.
Közben hogy alakult a kapcsolatod a sporttal?
Már hat éve vagyok a Jászboldogházi Sportegyesület
futballcsapatának tagja. Megyei II. osztályban játszunk.
A munkám nagy előnye, hogy tudok időt szakítani a
focira, rendszeresen járok edzésekre, mérkőzésekre.
Fontos nekem, hogy teljes erővel részt tudjak venni a
csapatunk munkájában.
Évente edzőtáborban veszünk részt Siófokon, ott mindig nagyon jól érezzük magunkat. Mivel a csapattagokkal már régóta ismerjük egymást, régóta focizunk
együtt, nagyon jó a kapcsolat közöttünk.
De természetesen érdekel az NB I-es csapatok játéka
is. Kedvenc csapatom a Ferencváros, időnként élőben
a helyszínen, de legtöbbször inkább a tévében követem
a játékukat.
A külföldi csapatok közül már általános iskolás korom
óta az olasz Internazionalénak szurkolok, és igyekszem figyelemmel kísérni a mérkőzéseiket.
Volt már lehetőségem Milánóban élőben is szurkolni,
és Kolozsváron is voltam Inter meccsen.
Az elmúlt nyáron kiutaztunk Marseille-be az Európa–
bajnokság Izland-Magyarország mérkőzésére. Életre
szóló élmény volt egy nemzetközi versenyen élőben
szurkolni, és bízom benne, hogy lesz még alkalmam
eljutni más versenyekre is.

Jól tudom, hogy a barátnődet is a futball révén ismerted meg?
Igen, Bogácson voltunk edzőtáborban, Juditot akkor
ismertem meg.
Jól megértjük egymást, szívesen töltjük együtt az időnket. Ő is szeret Boldogházára jönni, és én is szívesen
megyek Bogácsra. Ilyenkor kirándulunk, megnézzük a
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környék nevezetességeit. Vele a Mezőkövesd-Zsóry
FC NB I-es mérkőzéseit követjük. Ez a csapat a 12
legjobb hazai csapat egyike, így mindig izgalmas, érdekes játékban van részünk.
Judit megérti a foci iránti rajongásomat, és ez fontos
nekem.
A 30. születésnapomra meglepetés bulit szervezett
itthon Boldogházán. Ott volt az egész futballcsapat,
mindenki, aki közel áll hozzám. Igazi meglepetés és
nagyon nagy öröm volt számomra, örök emlék lesz
nekem az az este.
Úgy érzem, erős szálak kötnek össze benneteket. Ezek
után hogyan képzeled el a jövődet, jövőtöket?
Judittal tervezem a közös életünket.
Most szívesen végzem a munkámat, de nem tudhatom,
milyen lesz a folytatás.
Úgy gondolom, a foci továbbra is az életem része lesz,
akár aktív játékosként, akár szurkolóként. Később pedig a sport területén szívesen foglalkoznék gyerekekkel is.
Anyák napjához közeledünk.
Még gyerekkorodból emlékszem arra, hogy édesanyád mindig a legnagyobb szeretettel vett körül téged és az öcsédet, Petit.
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Felnőttként hogy emlékszel vissza erre az időre, és
milyennek érzed most a kapcsolatotokat édesanyáddal?
Anya mindig mellettünk állt, mindenben támogatott
bennünket. Segített a tanulásban, a pályaválasztásban,
és a focit is támogatta. Bármikor, bármilyen kéréssel
fordulhattunk hozzá. A munkája mellett mindig volt
ideje ránk, és minden érdekelte – még a legkisebb dolog is-, ami velünk történt.
Nagyon szeretett bennünket gyerekként is, és szeret
bennünket felnőttként is, és tudom, hogy ugyanúgy
aggódik értünk, mint gyerekkorunkban.
Nagyon szoros kapcsolat van közöttünk, mindketten
nagyon szeretjük őt.
Azt kívánom, hogy egészségben, szeretetben teljenek a
napjai, és legyünk együtt még nagyon-nagyon sokáig,
szeretnénk még sok örömet szerezni anyának.
Bálint, örömmel fogadtam, hogy szívesen beszéltél a
munkádról, a futball iránti érdeklődésed pedig most
vált teljessé számunkra.
Köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat.
Kívánom, hogy mindig legyenek céljaid, legyenek álmaid, és tegyél meg mindent, hogy valóra váljanak.
Konkoly Béláné

Velünk történt ...

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

Fecske Jánosné
született 1927. III. 25-én
"90 év 10 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhet bárhol,
Boldogságban, egészségben légy gazdag.
Mindent megkapj, amit az élet még megadhat."
Sok szeretettel köszöntjük Fecske Mamát, aki egész életében a családjáért
dolgozott. Sajnos szerető férje, akivel 66 évig élt házasságban, február 19én elhunyt, nem élhette meg ezt a szép ünnepet. Gyermekei, unokái próbálták kárpótolni egy szép születésnapi ünnepséggel. Nagyon megható
volt, hogy polgármester úr, és a jegyző úr is felköszöntötte Fecske Mamát, s jóízűen elbeszélgethettek a múltról.
A család nevében: Fecske Nóra
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AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Beszélgetés Rigó Józseffel, a Híd Színház vezetőjével
„A színház az erkölcsös ember utolsó menedéke.”
J.P. Ljubimov
A színházi rendezés különleges alkotás, melynek mi,
nézők csak a végeredményét látjuk. Rigó Józsefet
arra kértem, segítsen bepillantani a kulisszák mögé, a
színház kicsit titokzatos, rejtelmes, sokakat vonzó világába. A rendezői munkáról, színházról, tanításról,
tanulásról – és a szülőfaluról beszélgettünk.
Egy kislány ül a színpadon angyalként, és nézi az előadásra érkezőket. Lassan föláll, ráfúj a kezében lévő
tollpihére, ami lebegve elszáll. Ezzel a képpel kezdődik
Alattyánon az Átváltozók című előadás, amit amatőrökkel készítettél, és amivel ez évben eljutottatok a
Nemzeti Színházba. Szeretném, ha beszélnél ennek a
történetéről.
- A Pajtaszínház programot 2015-ben indította a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság
azzal a céllal, hogy újraélessze a falusi színjátszást.
Kiss József, a Szigligeti Színház művészeti vezetője,
aki már látott a rendezéseimből, felkért, hogy Tápiószőlősön amatőrökkel hozzunk létre egy előadást. Sikerrel mutattuk be a Nemzeti Színházban, s talán ez is
hozzájárult, hogy 2016-ban Alattyánon kértek hasonló
feladatra. Nagy kihívást jelentett, hiszen amatőrökkel
egészen más a rendezés, mint profikkal. Soha nem játszottak színpadon, ezért olyan darabot kerestem, ami
nem igényel összetett színészi játékot. Francia reneszánsz komédiát választottam, és a próbák kezdetén
elmondtam, hogy rendező vagyok, rájuk pedig színészként tekintek. Komolyan vették a feladatot, és jó érzés
volt, ahogy a próbák során alakult, formálódott a darab,
és közben egy értékteremtő közösség jött létre. Három
hónap alatt készült el az előadás, és nagy sikerként éltem meg, hogy Alattyánon 4-500 ember megnézte. A
bemutató igazi ünnep volt, sokan eljöttek, ott volt a
polgármester, a térség országgyűlési képviselője, jászkapitányok. Nagy sikerünk volt, én pedig elmondtam,
hogy a régi görög színházban a nézőtér, a theatron volt
az a hely, ahonnan az isteneket láthatták, és hogy most
már Alattyánról is láthatók az istenek…
Óriási élményt jelentett, amikor a Nemzeti Színházban
igazi színházi keretek között adhattuk elő a darabot.
Sokan eljöttek Alattyánról és a Jászságból is, és nagyon
jó visszajelzéseket kaptunk. Más körülmények között
voltak jobb előadásaim, de a Nemzeti Színházban bemutatni – ez fantasztikus élmény volt!
Fiatalon már álltál a Nemzeti Színház színpadán, és a
színfalak mögötti világot is megismerted. Pedig annak
idején szüleid valami „rendes” foglalkozást szántak
Neked.
- Anyám óvó, racionális ember volt. Bár az általános
iskolában minden tanárom azt mondta, hogy humán
terület való nekem, ő a gépipari technikumot választotta. Előtte egy évig Újszászra jártam gimnáziumba, ahol
Laczkó Mihály rendezett irodalmi színpadot. Itt vonódtam be először a színházi munkába. Szavalóversenyt

Rigó József rendezı
(Új Néplap, 2016. október 3.
Fotó: Mészáros János)
Pályakép

 1970-es évek Jásztelek Művelődési Ház vezetője
 1970 –es évek vége Nemzeti Színház – kellékes, statiszta,






segédszínész
1980-as évek eleje Szolnok Szigligeti Színház – kellékes,
statiszta, rendezőasszisztens
1987-1990. Szolnoki cukorgyár – művelődésszervező
1990- 2010. Szolnok Pszichiátria – személyiségfejlesztő
terapeuta
2000- 2012. Szolnok – Széchenyi Gimnázium – drámapedagógus
1984-től Híd Színház vezetője

nyertem, és később a gépipariban, majd a katonaságnál
is részt vettem irodalmi színpadok előadásaiban.
Édesanyám színházról alkotott véleménye sokáig befolyásolt, szerinte komoly ember ilyesmivel nem foglalkozik. Én is azt gondoltam, hogy a színház jó dolog a
szabadidő eltöltésére, de kicsit fölöslegesnek tartottam.
Később alaposan megváltozott a véleményed. Emlékszel, hogyan történt?
- Meghatározó volt egy szolnoki előadás. Székely Gábor rendezte George Ciprian Gácsérfej című darabját,
ami nagyon erős előadás volt, kevés eszközzel, hiteles,
őszinte játékkal. Az első rész végén igazi katarzis élményem volt. Hirtelen megértettem, hogy a színház
arról szól, hogyan éljünk. Ettől kezdve tudatosabban
foglalkoztam színházelméleti kérdésekkel. Jásztelken a
Művelődési Ház igazgatója voltam ekkor, itt végeztem
el a népművelés-könyvtár szakot, és már biztosan tudtam, hogy színházzal akarok foglalkozni.
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Ehhez kiváló iskola lehetett a Nemzeti Színház, majd
a Szolnoki Szigligeti Színház, ahol fontos szakmai és
emberi kapcsolatok születtek.
- Korábban Szolnokról ismertem Dúró Győző dramaturgot, aki ekkor a Nemzeti Színház dramaturgja volt.
Segített, hogy a Nemzetibe kerüljek, ahol kellékes, statiszta, segédszínész voltam. Komoly tanulást jelentett
ez az időszak. Székely Gábor színházról szóló elképzelései nagyon közel álltak hozzám. A próbákon figyeltem a rendezését, és sokat tanultam tőle, elsősorban azt,
hogyan kell bánni a térrel. Budapesten olyan kiváló
rendezőket láthattam munka közben, mint Ascher Tamás, Zsámbéki Gábor, Ruszt József, Ljubimov.
Paál István rendező hívására jöttem haza Szolnokra, a
Szigligeti Színházba. Kellékesként vett fel, és a szobaszínházban asszisztensként dolgoztam mellette. Paál
István személye, a morál, amit képviselt, meghatározó
volt számomra. Azt mondta, tehetségesek nem mindig
lehetünk, de tisztességesek mindig tudunk lenni.
1983-tól bekapcsolódtál a Híd-színház munkájába,
ami máig kíséri a pályádat. Amatőr színház volt, talán
ezt is vonzónak találtad az akkori körülmények között?
- A Híd Együttest 1965-ben Varga Károly mérnök alapította. Amikor Pestről hazajöttem, egy boldogházi fiú,
Szőrös Anti volt a vezetője. Fesztiválra készültek, és
meghívtak, hogy nézzem meg a darabot. Később kértek
rendezésre is, elsőként Rozewicz Félbeszakított játék
című darabját rendeztem, amivel országos fesztiválon
díjat nyertünk. 1987-ben a csoport nevét Híd Színházra
módosítottuk, ezzel is jelezve az új tartalmi és formai
szándékokat. Később beléptünk az Alternatív Színházak Szövetségébe is.
Ma már talán nehéz elképzelni, hogy a Kádár-rendszerben a hivatásos színházakban a politika mindent fölülírt, többször betiltottak darabot, leállítottak
rendezést. Az amatőr és struktúrán kívüli társulatoknál
izgalmasabb lehetőségek voltak. Persze itt is voltak
korlátok. A Híd Színházzal például csak akkor mutathattunk be egy darabot Szolnokon, ha előbb országos
fesztiválon részt vettünk vele.
Nagyon sok érdekes, izgalmas előadás készült, amire
szívesen gondolok vissza. Sikeres fellépéseink voltak,
eljutottunk a határon túlra is. Az Antigoné például több
díjat kapott fesztiválokon. Egyik előadásunkat Kézdivásárhelyen is játszottunk. A Kékszakállú herceg vára
mozgásszínházi rendezés volt, Sepsiszentgyörgyön és
környékén is jártunk vele. Amikor Magyarország belépett az Európai Unióba, 5 nappal később a holland határ közelében lévő németországi Paderbornban adtuk
elő a darabot, amivel az országot és Szolnokot képviseltük.
Az én eszményem az a színház, amely katartikus, gondolkodóba ejt, „tükröt tart mintegy a természetnek”.
Ilyen volt nagyon sokáig a Híd Színház.
Elméletben és a gyakorlatban is alaposan megismerted a színház minden területét. Miért a rendezést választottad?
- Engem a színészet sosem vonzott, az elméleti kérdések jobban érdekeltek. A rendezés különös dolog, minden elemét meg lehet tanulni külön, csak egyet nem:
hogyan kell rendezni. A darab kiválasztása után sokszor elolvasom, látnom kell, milyen a belső szerkezete,
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milyen dinamikák működnek benne. Az olvasópróbára
már utalásokat, elemzéseket készítek, ami elméleti
munka. Akik játszanak, azokból építem föl a darabot,
és a rendezés során együtt haladok a színészekkel, de
már duplán készülök. Amikor az elvi rész megvan, aprólékos folyamat indul próbáról próbára, és rengeteg
kérdés merül fel közben. Néha sok a gyötrődés, hogy jó
úton haladok-e. Tapasztalatom szerint egy percnyi
színpadi jelenlét legkevesebb 2-3 óra munkával jön
létre.
Az a fantasztikus, hogy minden rendezés egy tanulási
folyamat. Átkozottul izgalmas, új világok nyílnak meg
közben. Új dolgokat kell elolvasni, megtanulni, és ez
mindig nagy élmény.
A színház eszköztárát a tanítás során, vagy a csoportterápiában is tudtad alkalmazni?
- Mindig érdekelt, hogy mi történik belül, hogy jön
létre az átélés, ezért gyakran jártam színésztréningekre.
1990-ben Ildikó Mavers Németországból hazalátogatva
intenzív pszichodráma kurzust indított Szolnokon,
amin részt vettem. Később megkerestem dr. Fügi Sarolta pszichiáter főorvosnőt, és csaknem húsz éven át
dolgoztam az osztályán személyiségépítő terapeutaként. Nagyon jól éreztem ott magam, kipróbálhattam,
hogy lehet terápiában használni a színházi eszközöket.
Szép csoportélmények voltak, szép kapcsolatok születtek, nagy tanulás volt.
Ezzel párhuzamosan másfél évtizeden át tanítottam a
színházat. Több szolnoki iskolában óraadó voltam, a
Széchenyi István Gimnáziumban pedig színházi ismereteket tanítottam. Nagyon sokat adott a tanítás, izgalmas, érdekes feladat volt, sok érdeklődő, tehetséges
fiatallal dolgozhattam. Tanítványom volt például Bercsényi Péter, aki kiváló színész. Jólesik, ha régi tanítványaim megismernek, emlékeznek rám.
Bármikor találkozunk, derűsnek, kiegyensúlyozottnak
látlak, és őszinte lelkesedéssel beszélsz az éppen készülő darabról. Bár nem szokványos színház, amit
csinálsz, sosem a meg nem értett művész képe jut
eszembe rólad.
- Pályám során soha nem munkának tekintettem, amit
csináltam. Elvégzendő feladatot láttam, ami ráadásul
nagyon érdekelt, amit szívesen csináltam, és csinálok
ma is. Ha ezt valamilyen módon elismerik, az igazi
ráadás. 1989-ben Szocialista Kultúráért kitüntetést
kaptam, 2013-ban pedig Megyei Művészeti Díjat a megye színházkultúrájának megújításáért. Nagyon jólesett, hiszen mindig ezért igyekeztem tenni. Komoly
szakmai elismerést jelentett az is, hogy Budapesten az
első művészetterápiás világkongresszuson tarthattam
egy előadást a drámaterápiáról. Körmendi Lajos költő,
szerkesztő kérésére öt éven át színházi recenziókat írtam a Jászkunság című folyóiratba. A Híd Színházról
számos elemző kritika, méltatás jelenik meg folyamatosan. Valamennyit fontos visszajelzésnek tekintem.
Bár a jogi formula szerint nyugdíjas vagyok, én inkább
ösztöndíjasnak gondolom magam. Állandó elfoglaltságaim vannak, és jönnek a különböző új feladatok – ettől jól érzem magam.
Fiatalon elkerültél a szülőfaluból, családoddal Szolnokon élsz. Mit jelent számodra Jászboldogháza?
- Sok-sok villanást. Kicsi koromban megszökő gyerek

24

Boldogházi Hírek

2017. MÁJUS

HÍREK

voltam, nagyon sokszor kerestek a faluban. Egyszer
fölkérezkedtem egy lovas kocsira, ami elvitt messzire.
Nekem addig Bazsó Miklósékig volt látható a világ,
félelmetes volt az ismeretlen környezet. - Aztán a robbanásszerű élmény, amikor nagyon sok gyötrődés után
egy tavaszi délelőtt hirtelen értelmet nyertek a különálló betűk – megtanultam olvasni! A sok focizás emléke,
amit az állomás betört ablakai jeleztek. A nagy barátságok Tóth Karcsival, Berkó Arankával. A zene varázsa,
az első gitár, a saját zenekar, nagy bulik a művelődési
házban, az irodalmi színpad próbálkozásai… Jó érzésekkel gondolok vissza ezekre.
Szüleim halála után 12 évig nem tudtam eljönni, úgy
éreztem, már nincs közöm ide. Amikor mégis eljöttem,
az volt a legfurcsább, hogy mintha összement volna a
falu, rövidebbek lettek a távolságok, keskenyebbek a
járdák. Az nagyon jó érzés volt, hogy ha ismerőssel
találkoztam, olyan volt, mintha folytattuk volna a régi

beszélgetést. Örültem, amikor néhány éve Veliczkyné
Koncsik Ica megkeresett, azóta minden augusztusban
találkozunk helyiekkel és elszármazottakkal, és felidézzük az emlékeket.
Szívesen csinálnék pajtaszínházat Boldogházán, jó érzés lenne a szülőfalumban rendezni.
Köszönöm a beszélgetést, és olvasóink nevében is szeretettel gratulálok eddigi sikereidhez, melyekről mindig örömmel és büszkeséggel hallunk, olvasunk. Kívánom, hogy őrizd meg a derűt és lelkesedést, találj sok
örömet a családodban, a feladatokban, a Színházban.
És tudnod kell, hogy a szülőfalu – keskenyebb járdáival, kisebb távolságaival ugyan, de mindig szeretettel
hazavár.
Papp Izabella

HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNY PORTELEKEN
2017. április 21-én került sor a Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény ünnepélyes
megnyitójára Porteleken a Szaszkó dűlőben, a 91. számú tanyában.
A névadó, Nagy János 1927-től haláláig,
2001-ig élt és gazdálkodott ebben a tanyában. Saját gyermekük nem született,
de nyolc állami gondozott gyermeket neveltek fel feleségével. Közöttük volt Balogh Gyula, aki megóvta a tanyát a pusztulástól, és gondos gyűjtőmunkája nyomán alakult ki az a rendkívül gazdag gyűjtemény,
amely szépen gondozott, virágos tanyában várja látogatóit. Méltó tiszteletadás ez a nevelőszülők emléke,
és az idén 170 éves Portelek előtt.
A megnyitón a környező települések dalkörei színes,
változatos műsora feledtette a télies hideg időt. Balogh Gyula a helytörténeti gyűjtemény kialakításáról
szólt, majd Pócs János országgyűlési képviselő méltatta a hagyományőrzés, az elődök tiszteletének szép

Balogh Gyula és Pócs János

megnyilvánulását. Közösen leplezték le az
emléktáblát, amit Csergő Ervin plébános úr
megszentelt, majd a koszorúzások után a
jelenlévők tárlatvezetéssel tekinthették meg
a nagy gonddal elrendezett értékes tárgyakat, eszközöket – a tanyai élet emlékeit.
A helytörténeti gyűjtemény községünktől
csupán néhány kilométerre található. Minden héten szerdán és vasárnap 9-18 óráig
látogatható, illetve előzetes bejelentkezés
alapján is fogadnak látogatókat.
Telefon: 06-20-392 7154.
A tavaszi idő beköszöntével iskolások és felnőttek
számára egyaránt hasznos és érdekes program lehet a
barátságos környezetben lévő néprajzi gyűjtemény
megtekintése. Idősebbek számára gyermekkori emlékeket idézhet, a fiataloknak pedig bemutatja a paraszti
világ tárgyi kultúráját, értékeit, a tanyai élet lakókörnyezetét.
P-

Boldogháziak a megnyitón

2017. MÁJUS

HÍREK

Boldogházi Hírek

25

Boldogházán itthon
A Bóna házaspár kislányával, a négyéves Lillával előbb ismerkedtem meg, mint a család felnőtt tagjaival. Kedvesen mosolygott mindig a Bajnok utcai kertből, és kérdéseimre lelkesen válaszolgatott. A játszótéren pedig már
együtt játszott unokáimmal, és ekkor volt lehetőségem beszélgetni az anyukával, majd az apukával. Itt beszéltük
meg a riportkészítés időpontját is, melyet örömmel vállaltak.
Beszélgetés Bóna Józseffel és feleségével, Szilviával
- Gyors váltás volt a Bajnok utcai házban, alig búcsúztunk el a Fogler családtól, rá egy hónapra már
újra mozgást láttunk a ház körül. Hogyan találtak rá
erre a szép házra?
Józsi: Én többször jártam Boldogházán, mivel rokonaim, Kisbalázs Zoliék itt laknak. Berényiek vagyunk
mind a ketten a párommal, szüleink, testvéreink most is
ott élnek. Mi egy társasházban laktunk a Pelyhesparton,
és családi házat kerestünk Berényben. Sajnos olyan
árakat ajánlottak, ami meghaladta fizetőképességeinket.
Szilvia: Bár én nagyon szerettem, szeretem szülővárosomat, de azt is beláttam, ott sokkal nehezebb a gyereknevelés. Így Zoli és Gabika segítségével elkezdtük a
házszemlét itt Boldogházán. Azon a napon öt címünk
volt, de egyik sem nyerte el tetszésünket. Éppen ebédeltünk, amikor Gabika egyik ismerőse szólt, hogy bár
nincs meghirdetve, de úgy tudja, hogy Fogler Feri bácsiék elköltöznek Szolnokra, és eladó lesz a házuk.
Nem volt veszíteni valónk, ebéd után felkerestük őket.
Szerencsénk volt, a lányuk is megérkezett, és meg tudtuk tárgyalni a részleteket.
Józsi: Mondanom sem kell, rögtön megszerettük a házat és a környéket. Amikor beszálltunk Zoli mellé az
autóba, huncutul megkérdezte: „Megvan-e az új első?” (Előtte ugyanis sorrendet állítottunk fel a kiszemelt házak között.)
- Nehéz volt elhagyni a jász „fővárost”?
Szilvia: Nekem nagyon. Minden rokonom, ismerősöm,
barátom, a munkahelyem ott van, de az érvek mind
Boldogháza mellett szóltak.
Józsi: Ez mind igaz, de ha megnézzük új otthonunkat:
csendes, nyugodt környezet, jó a lakosság összetétele,
szép és jó az óvoda, az iskola, megfelelő az ellátás,
szép a strand, kiváló a biztonság – mind azt sugallta,
jól döntöttünk. Most is úgy érezzük! Bár munkahelyünk Berényben van, én a Konkoly Electro Kft.-nél
dolgozom, ez a vasútállomással szemben van, így vonattal járok. Húsz perc az egész!
Szilvia: Én a Táv-Fény Kft.-nél dolgozom, ez a városközponttól nem messze van, de mivel a városi tömegközlekedés igen rossz, autóval járok be mindennap.
(Közben Lilla is megszólal: „Én az óvodában dolgozom!” Gyorsan meg is kérdezem tőle:)
- Vannak már barátaid?
Lilla: Nilla a barátnőm, kirakósat szoktunk játszani.
Kirakjuk a hercegnőt, Bogyó és Babócát. De szoktam
játszani Miával, akinek kutyus a jele, Viller Józsikával,
Durucz Mátéval és Szalóki Pistivel. Ők voltak ám locsolkodni nálam! És nagyon vártam! Tizenketten locsoltak meg!
Józsi: Nagyon megnyugtató, hogy szereti az óvodát,
már a beszoktatással sem volt semmi gond. Egy évvel
ezelőtt azért is kellett gyorsan döntenünk, hogy az óvodát itt kezdje, neki legyen biztos, nyugodt, változásmentes helye.

- Legutóbbi beszélgetőtársam, Havasi Tímea örömmel
mesélte, hogy jó kapcsolatot ápol a két család egymással.
Szilvia: Valóban. Mind a két család Berényből költözött ide, és ismeretségünk a kórházi ágyhoz kötődik.
Alig egy hónap különbség van a lányok között, és már
bölcsibe is egy helyre jártak.
Józsi: Mind a két család nagyon elfoglalt, a ház körül
rengeteg tennivalónk van, de a lányok meg tudják oldani, hogy sűrűbben találkozzanak.
Szilvia: Igyekszünk minél több kapcsolatot kialakítani.
A szomszédok szeretettel fogadtak minket, mindenkinek volt pár kedves szava hozzánk. Én az oviban sok
anyukával megismerkedtem, de a sport szeretete is öszszehozott már sok emberrel.
- Hogyan telnek napjaik?
Egyszerre mondja Józsi és Szilvia: Dolgosan!
Józsi: Nem nagyon volt időnk a munkán és a házon
kívül semmire. Szerencsére lassan utolérjük magunkat!
- Természetesen jártunkban-keltünkben tapasztaljuk
a hiányosságokat községünkben. Önök mely területen
javítanának, változtatnának?
Szilvia: Nagyon hiányzik a szennyvíz elvezetése, de
gondolom, ez örök téma itt! Az Imrédy út 6 km-es szakasza is nagyon megérett a teljes felújításra, szinte járhatatlan már. Ha ezt megoldanák, még többen költöznének ide Jászberényből.
Józsi: A felsoroltakon túl, a vasút melletti „susnyáson”
a közvilágítás nagyon rossz. Bizony hajnalonta vigyáznunk kell, hogy kerékpárral bele ne szaladjunk az érbe.
De ezeken kívül elfogadható minden. Szeretjük Boldogházát!
Kedves Olvasóink! Ugye mindannyian úgy érezzük,
hogy milyen jó ilyen kellemes, kedves új lakókkal találkozni! Örülök, hogy bemutathattam Önöknek a
Bóna családot! Kívánok nekik örömteli, boldog éveket, jó egészséget, és neveljék kicsi Lillát nagyon sok
szeretetben!
Zrupkó Ferencné
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Fiatalok a mezogazdaságban
óó
Családi gazdálkodás Szabó Jánoséknál
Régóta terveztem a találkozást a három Szabó Jánossal – ahogyan ők mondják a „Három Szabó legénnyel”
-, és örülök, hogy sok feladatuk mellett együttesen el tudták vállalni ezt a beszélgetést. Olvasóink nap mint
nap láthatják, hogy a sárga sprinterrel együtt indulnak a határba, munkájuk, a föld szeretete, a családi köteléken is túl összeköti őket.
Hogyan kezdődött a családi gazdálkodás?
id. Szabó János: Messzebbről kell
indítanom! Amikor fiatal koromban, az 50-es évek elején egyre nehezebb lett a paraszt helyzete a Szabolcs megyei falumban is, felmentem dolgozni Csepelre. Hét évet
dolgoztam a csepeli Szabadkikötővel szembeni bolgárkertészetben.
Ott megtapasztaltam, gyakorolhattam a kertészkedést, mindenféle
zöldségeket termesztettünk. Miklós
és Demeter bácsi, a két bolgár,
nagy szakértelemmel irányított bennünket. Sokat tanultam tőlük, egymástól, és itt ismertem meg a piacozást is. És itt kezdtem udvarolni
feleségemnek, Etikének!
ifjú János: Nemrég a nagybani
piacon még találkoztam olyan emberekkel, akik látták Stefi nénit, a
volt gazdaasszonyt.
id. János: Tehát megismertük a
kertészkedést, és 1983-84-től a
farmosi homokon 10 hold földet
béreltünk. Rengeteg trágyát kihordtunk oda, és a 10 db öntözőcsővel
éjjel-nappal öntöztük növényeinket.
Segítségünkre volt a 45-ös MTZ
traktor. A legpartosabb, leghomokosabb részen volt a legszebb a
paprika. A Tsz feloszlása után a
kárpótlási jegyen tudtunk földet
venni, és a mai napig fejlesztjük a
terület nagyságát. Ezzel párhuzamosan bővítjük a gépparkunkat is.
Nagy megnyugvásul szolgál számomra, hogy amiért dolgoztam,
annak van folytatása, hiszen nemcsak a fiam, de az unokám is ezt az
utat választotta. Így volt és van miért dolgoznom!
Legifjabb János! Te hogyan döntöttél a mezőgazdaság mellett, hiszen közlekedési iskolákat végeztél?

Legifjabb János: Valóban a középiskolában is közlekedési szakon
végeztem, majd szintén a Jendrassikban maradva elsajátítottam a
logisztikát. Utána következett Győr,
a Széchenyi István Egyetem Közlekedésmérnöki szakán végeztem.
Közben két nyarat az USA-ban töltöttem, ahol parkgondozással foglalkoztam, majd a munka után fél
hónapig az ország nevezetességeivel ismerkedtem. De visszatérve az
egyetemhez, már ott éreztem, hogy
az én világom más lesz. A szakdolgozatomat is mezőgazdasági témában írtam, a mi családi gazdálkodásunkról. A munka sohasem esett
tőlem távol, ha itthon voltam, mindig segédkeztem az éppen soros
munkákban. Így az egyetem elvégzése után én is beálltam a családi
gazdaságba, elvégeztem egy Aranykalászos tanfolyamot, most pedig
Jászapátin a Mezőgazdasági Technikum tanulója vagyok. Sajnos
újabb egyetem – munka mellett –
már nehezen lenne teljesíthető!
id. János: Nagy kár, hogy ezeknél
az iskoláknál a gyakorlat hiányzik.
Nem tanulnak gépjavításokat, hegesztéseket, ami a mindennapokban
elengedhetetlen.
ifjú János: A szereléshez idegrendszer kell, nagyon babra munka!

Legifjabb János: A papa géplakatos volt, így övé ez a munka. Nagyon ügyes keze van, hiszen nem
mindegy, hogy a gép mit csinál talajon.
Mi a fő profilotok?
ifjú János: Sajnos a kertészkedést
fel kellett számolnunk, mert ahhoz
sok szorgos emberi kéz kell, és
mostanában ilyet nehéz találni. A
kertészet munkaerő nélkül nem működik! A kertészkedés helyett megpróbáltuk az állattenyésztést. Ez,
tudjuk állandó felügyeletet igényel,
de hárman könnyen megoldottuk. A
véletlen vitt rá bennünket a
hízómarha tartásra, mivel az egyik
évben a több hektár kukoricát le
kellett silóznunk. Átgondoltuk mi
legyen vele, és az állattartás mellett
döntöttünk.
Legifjabb János: Én szívem szerint a szántóföldi növénytermesztés
mellett döntenék, de őseimtől mindig azt hallom, hogy több lábon kell
állni. Jó lenne takarmány és szénatárolót építeni, magtárt, új eszközöket, gépeket vásárolni, minden téren fejleszteni. Sajnos az „Ifjú gazda” pályázatára még nem nevezek
be, mivel a pontozásos rendszerben
nagyobb eséllyel indulnék, ha legalább a mezőgazdasági technikus
képesítésem meglenne. Ez jövőre
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meglesz! Földet is csak akkor tudunk venni, ha valaki személyesen
felkínálja.
Milyen változást tartanátok célszerűnek a mezőgazdaságban?
ifjú János: Elengedhetetlen az öntözés megoldása. Valamikor elhintették, hogy csatornáznak – nem lett
belőle semmi. Az éghajlat, az időjárás kiszámíthatatlan, mint most is.
Április közepén -6 °C! Az utóbbi
években nyáron hőség, és ha nem
öntözünk, bizony termés nem várható. A felvásárlóknak is ki vagyunk szolgáltatva, és igaza van a

fiamnak, ezért kell tárolókat építeni, hogy akkor adjuk el a termést,
amikor a legkedvezőbb az ára. A
bürokrácia is megnehezíti munkánkat, azon is lehetne változtatni.
Nemrég hallottam, hogy a legifjabb János is házat vett, tehát itt
szeretnél maradni községünkben.
Milyen változást, fejlesztést javasolsz Boldogháza életében?
Legifjabb János: Ezen még nem
gondolkodtam, de nekem nagyon
tetszik a községünk, jók az adottságai, szép a környezete, kiváló a
strand vize. Tehát az idegenforgal-

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!”
Sápi István
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mat kellene fejleszteni. Adott a
strand, horgásztavat is ki lehet alakítani, lovas centrumot, téliesíteni a
medencét. Tudom, mindezekhez
sok pénz kell, de hátha valaki szárnyai alá veszi!
Kedves Szabó Család! Köszönöm
az őszinte, tartalmas beszélgetést.
Nagyon jó egészséget, sikeres gazdasági éveket, és a legfiatalabb
Jánosnak pedig álmai valóra válását kívánom!
Zrupkó Ferencné

Könyvtári Hírek
A Baba-mama klub Kerekítő foglalkozásán
örömmel vesznek részt a családok. Márciusban
versekkel, dalokkal, mondókákkal, „apró”
hangszer bemutatóval vártuk az érdeklődőket
Kovács Zoltánné Krisztinával. Szemák Imola
védőnő is részt vesz a foglalkozásokon, aki
szívesen válaszol a szülők kérdéseire.

2017. 02. 28.
Ördög Anita
Sápi István
Gömöri Szófia

2017. 04. 18.
Barati Melinda
Gömöri Gábor
Szőllősi Péter

2017.04.20.
Nagy-Kollár Anita
Szőllősi Péter
Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak!

Könyvtárunkban az alábbi folyóiratok kölcsönözhetőek:
Autó-motor, Az otthon, Cicc... macska magazin, Cimbora, Dörmögő Dömötör, Édes anyanyelvünk, Eső, Fanny, Garfield, Kabóca, Képes sport, Kismama, Kistermelők lapja, Koala,
Könyvtári levelezőlap, Méhészet. Nők lapja heti női magazin
Nők lapja konyha - gasztronómiai magazin Új
Néplap

Házasságkötés
Takács Tamara - Papp Gyula
2017. március 11.

Üdvözlettel

Búcsúzunk
Lakatos Sándor
Ilonka János

Könyvtárközi kölcsönzéssel távoli könyvtárak
dokumentumai is elérhetőek. Új könyvekkel
várom az Olvasókat.

1962-2017
1949-2017

Pappné Turóczi Henrietta
könyvtáros
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A jászsági bíró udvarában…
A jászsági népdalokról
Jászkunsági gyerek vagyok, Jászkunságban születtem … ki ne ismerné a dalt,
melyet nem is lehet valamiféle büszke öntudat nélkül énekelni - talán a régi kiváltságok emléke idéződik fel ilyenkor ösztönösen. Ez a dal vidékünkön elmaradhatatlan a közös éneklések, rendezvények, lakodalmak, baráti összejövetelek
alkalmával. Azt talán kevesen tudják, hogy Bartók Béla a Jászságban jegyezte
le népdalgyűjtő útja során.
***
A népdal a mindennapok műfaja,
szövegéből a paraszti élet rendje is
tükröződik. A dalok egy része az
emberélet fordulóihoz kötődik,
megszólal bennük az emberek öröme, bánata. Az érzelmek különösen nagy szerepet kapnak a népdalokban, hiszen a szerelem az
egyik legfontosabb témája. De
tréfás dalok, párosítók, csúfolók is
születtek, melyekben megjelenik a
népi humor. A népdalok keletkezésének, majd terjedésének fontos
színhelye volt a fonó, az esti tanyai együttlétek, a közös gazdasági munkák, a társas összejövetelek.
A néprajztudomány fontos feladatának tekintette a népdalok,
balladák kutatását. 1833-ban a
Magyar Tudományos Akadémia
felhívására országszerte elkezdődött a népdalok gyűjtése. Az öszszegyűlt anyag rendszerezésével
egy fiatal költőt, Erdélyi Jánost
bízták meg, aki Válogatott Magyar
Népdalok címmel tette közzé ezeket.

A Jászság népdalkincsét elsőként
firtosváraljai Deák Ferenc, a jászberényi gimnázium magyar-latin
szakos tanára gyűjtötte a 19. és
20. század fordulóján. Értékes
munkája során lejegyezte a pusztai
életet bemutató betyárdalokat,
pásztordalokat, munkadalokat is,
és igyekezett lekottázni a dallamot,
ritmust. Munkája kéziratban maradt fenn, melynek részletes elemzésére még nem került sor.
A 20. század első évtizedeiben
Kodály Zoltán és Bartók Béla
munkásságával teljesedett ki a
népzenekutatás. Bartók 1907-ben,
majd 1918-ban is gyűjtött a Jászságban. 1907-ben jegyezte le a
„Jászkunsági gyerek vagyok…”
kezdetű népdalt, amely talán a
legismertebb ezen a vidéken.
1957-1962 között Paulovics Géza és Halkovics János, a MTA
Népzenekutató Csoportjának munkatársai gyűjtöttek dalokat Szolnok megyében. Ezekből 1996-ban
„Jászkunsági gyerek vagyok…”
címmel egy válogatás készült,
melyben 20 jászsági népdalt közöltek.
Paulovics Géza Jászboldogházán
is gyűjtött népdalokat. Itt jegyzete
fel azt a dalt, amit Hegyi Andrásné
– a Bába néni – énekelt el:
Réztepsibe sül a málé,
Majd menyasszony leszek mán én.
Ma menyasszony, holnap asszony,
Holnapután komámasszony.
Házasodj meg, ha meg akarsz,
Végy el engem, ha el akarsz!
Mer’ ha engem elszalajtasz,
Ilyen rózsát nem szakajtasz.
Ágas-bogas sőrő kender,

Nem köll nékem özvegyember,
Mer az özvegy ıszirózsa,
Egyszer nyílik egy hónapba.
Jászboldogháza,
Hegyi Andrásné Cirkó Etel (48
éves) 1957.
Közismert a másik népdal is, melyet Krasznai Andrásné énekelt el
a gyűjtés során:
Akkor szép az erdı, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ.
Olyan a vadgalamb, babám, mint a
lány.
Siratja a párját, ha elszáll.
Szép a gyöngyvirág a bokorba,
Mikor kötik gyöngykoszorúba.
Mikor teszik a barna lány fejére,
Akkor száll a bánat a szívére.
Jászboldogháza
Krasznai Andrásné Blaskó Erzsébet (57 éves) 1962.
Községünk lakói közül is sokan
ismernek, énekelnek olyan népdalokat, melyeket a Jászságban gyűjtöttek, melyek ezen a vidéken keletkeztek. Ilyen például: Ez a tábla
kukorica de sárga, Apró szeme
van a kukoricának, Megy a gőzös
lefele, Kedves édesanyám, ha fel
akarsz keresni, Este, este, de szerelmes kedd este, Nem idevaló születésű vagyok én … és még sok
hasonlóan ismerős dal. A népdalok között vannak olyanok, melyeket nem csak a Jászságban énekelnek, de volt valami sajátos színezetük, kisebb szöveg vagy dallammódosítás, s így a gyűjtők jászságiként határozták meg.
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A népdalok között betyárokról
szóló dalok, balladák is születtek a
Jászságban. Jászágón és Jászárokszálláson is fennmaradt a Bogár
Imre híres betyárról szóló ballada.
Igen szép és megható az Aradi
vértanúk nótája című ballada,
amit Jászárokszálláson jegyezték
fel.
Katonadalok is kötődnek a Jászsághoz, mint a Don kanyarban van
egy szomorúfűzfa kezdetű dal.

A Csillagvirág Kórus a 2016. augusztus 20-i ünnepségen a Tájházban
Az 1980-as években megélénkült
a hagyományőrző mozgalom, ezzel együtt a Jászság népdalkincsének gyűjtése is. A Jászság gazdag
népdalanyagából a Jász Múzeumért Alapítvány 1998-ban megjelentette A jászsági zölderdőbe…
című népzenei kazettát és CD-t, a
Jártató Zenekar és jászsági énekesek közreműködésével. A Budapesten működő Jászok Egyesülete
ugyancsak 1998-ban adta ki a
Jászsági népdalcsokor című kazettáját és CD-jét, majd 1999-ben
Jászsági ünnepnapok címmel

újabb kazettát és CD-t adott ki.
Községünkben a Csillagvirág kórus műsorában is rendszeresen
szerepelnek jászsági népdalok,
ezáltal segítve a hagyományok
megismertetését, megőrzését.
A népdalok népi kultúránk különleges értékei. Fontos, hogy megőrizzük, énekeljük és adjuk tovább, hogy fennmaradjanak, és
sajátos hangulatukkal, színeikkel
beépüljenek mindennapjainkba.
Papp Izabella
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Az alsóldogházi gazdakörrol
A két háború között Boldogháza tanyavilágában az egyesületek, körök voltak a közösségi élet legfőbb színterei.
Alsóboldogházán 1931-ben jött létre a gazdakör az iskola mellett, ahol az ismeretterjesztésen túl hangulatos összejövetelekre és emlékezetes színi előadásokra is sor került. A következőkben B. Baranyi Antal emlékeit olvashatjuk az
alsóboldogházi gazdakörről.

Az alsóboldogházi, ún. nádtetős iskola mellett a ma is
álló kereszten túl volt a Gazdakör épület, melyet saját
erőből és munkával két évig épített a környék lakossága. Elnöke: Kiskesik Péter, díszelnöke Mizsei Pál volt,
aki az épület felszentelési ünnepségére egy hektó bort
ajándékozott a résztvevőknek. A felszentelést a jászberényi dr. Kele István pápai prelátus végezte, aki ez alkalomból diófát is ültetett, ami az iskola és az épületek
megszüntetésének, lebontásának esett áldozatául. A kör
épületében ima összejöveteleket is tartottunk. Minden
évben február 11-től a Lurdi Szűzanya tiszteletére több
napon át ájtatosságot tartottunk Mizsei Jánosné Darázs
Margit, és id. Nagy Jánosné (későbbi neve Baráth Jánosné) Juli mama vezetésével.
Minden év március 15-én a gazdakör tagjai részvételével birkapörkölt-vacsora volt, táncmulatsággal egybekötve. Csollák tanító úr idejében színjátszó kör is működött felnőttek, majd gyerekek részére. Felnőttek
részvételével adtuk elő A falu gyöngye című színdarabot farsang idején, óriási sikerrel. Csollák tanító úr
nagy ambícióval készített fel bennünket. Alkalmi színpadot állítottunk fel függönnyel, mozgatható díszekkel.
Díszletfestővel megfestette a falu képét házakkal, fákkal, utakkal, virágokkal. Olyan volt a háttér, mintha a
valóságban játszódna a darab. Ezt a színdarabot a
csíkosi (kutyinai) Kisgazdakörben is előadtuk, ugyancsak óriási sikerrel. Gyermekek általában nagyobb ünnepek alkalmával verseltek, énekeltek, és színi előadásokat is tartottak itt. Később, amikor Szabó Sándor és
felesége ide került, az 50-es évek végén volt hasonló
kulturális élet, de a téeszesítés, a tanyai iskolák meg-

A „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” címő darab
szereplıi. Elöl középen: Csollák Imre tanító

szüntetése véget vetett ennek is. Az alsóboldogházi
katolikus iskola mellett volt egy harang is, amit mi
gyerekek minden nap déli 12 órakor meghúztunk.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a tanító úr
legtöbbször engem és Nagy Jánost választotta ki harangozni. Amíg mi húztuk a harangot három versben, addig a többiek állva imádkozták az Úrangyala imát.
Forrás: Emlékek a boldogházi tanyavilágból. 2006. 272.o.

Két egykori kisdiák, B.Baranyi Antal és Kispálné Baranyi
Aranka az alsóboldogházi keresztnél
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Gasztroangyal jelenti
Csirketorta
Nagyon izgalmas egytál étel. Nem igényel köretet,
előkészületek után magára hagyva szépen megsül.
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg csirkemell
1 db padlizsán
1 db cukkini
1 db paradicsom
2 gerezd fokhagyma
3 db tojás
2 evőkanál tejföl
bazsalikom, ízlés szerint só, bors.
15 dkg sonka
20 dkg reszelt sajt
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Elkészítés:
A padlizsánt és a cukkinit felkarikázzuk, besózzuk és állni hagyjuk.
A csirkemelleket vékony szeletekre
vágjuk. Sózzuk, borsozzuk, fokhagymával bedörzsöljük. A tojást
felverjük, hozzáadjuk a tejfölt, beletesszük a fokhagymát, megszórjuk sóval, bazsalikommal. Lemossuk a cukkinit és a padlizsánt, kicsit kinyomkodjuk a levét. Kisebb hőálló tálat kiolajozunk, egy réteg húsra rátesszük a cukkiniket, sonka
szeleteket, megszórjuk sajttal, és öntünk rá a tojáskeverékből. Következő húsrétegnél is így járunk el a padlizsánnal, majd az egészet hússal fedjük be. Fóliával letakarjuk, majd sütjük.
Jó munkát az elkészítéséhez!
„Egyenek mindig jókat és élvezzék az ízeket.”
Ráczné Baráth Andrea

Tisztelt Állattartó!
Tájékoztatom, hogy az Országos Főállatorvos az 1/2017. számú határozatával a Magyarország területén található, valamennyi állattartóra vonatkozóan előírta, hogy
a madárinfluenza-járvány intenzív terjedése miatt a
baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez
nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű
madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető,
legalább az állattartó épület alapterületével
megegyező nagyságúnak kell lennie.
A leírt feltételek visszavonásig, illetve Új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.
Amennyiben űz állattartó e határozat rendelkezéseinek
nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező’ Élelmiszerláncfelügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést
foganatosít.
A betegség igen jelentős gazdasági kártétellel jár, súlyos
veszteségeket okoz a baromfitartók számára. A hazánkban
élő, illetve itt átvonuló vadmadár állomány erősen fertőzött
madárinfluenza vírussal. A baromfitartóknak mindent meg
kell tenni annak érdekében, hogy a vadmadarak ne fertőzhessék meg a baromfiállományt.
A baromfi zárt tartása mellett nagyon fontos, hogy a tartás helyén a személy és járműforgalmat minimálisra kell
korlátozni. A kis létszámú baromfitartóknál is csökkenthető
a fertőzés behurcolásának lehetősége, ha az állattartók a

SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY
A kéziratokat és a fotókat 2017. június 19-ig

baromfival való foglalkozást megelőzően kezüket és lábbelijüket alaposan fertőtlenítik. A takarmányt zárt, fedett
helyen kell tartani és meg kell akadályozni, hogy ahhoz
vadmadár vagy rágcsáló hozzáférjen. Az állatok
számára biztosított ivóvizet zárt tároló tartályból
kell biztosítani.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az Országos
Főállatorvos Jász-Nagykun-Szolnok megyére
vonatkozóan már 2016. december 16-tól elrendelte a baromfi zártan tartására való kötelezettséget. A megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság a települési önkormányzatokon keresztül
már akkor tájékoztatta az állattartókat ezen kötelezettségről.
A hatóság tapasztalata alapján azonban megállapítható,
hogy a megye állattartói a zártan tartási kötelezettségüknek
nem minden esetben tesznek eleget.
A hatályos jogszabály értelmében űz az állattartó, aki a
fenti járványügyi kötelezettségének nem tesz eleget, állományának esetleges madárinfluenzában történő’ megbetegedése esetén nem jogosult állami kártalanításra.
A FENTI JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁT A HATÓSÁG SZIGORÚAN ELLENŐRIZNI
FOGJA!
Szolnok, 2017. február 06.
dr. Széphalmi Éva
megyei főállatorvos
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