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Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Boldogházi Lakosok!
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani, hogy szavazatukkal támogattak az önkormányzati választáson!
Az új ciklus kezdete mindig a feladatok és tervek
átgondolására sarkall bennünket. Egyrészt a múltból hozott olyan célokat kell átgondolnunk, amelyeket eddig nem sikerült elérnünk, másrészt a választási kampány során hozzánk eljuttatott információk
és ötletek is alapot adnak arra, hogy új terveket határozzunk meg. Ezeket mindig örömmel fogadjuk
akár szóban, akár írásban, és minden esetben megvizsgáljuk célját, lehetőségét, fontosságát.
Az előttünk álló időszakra is különböző fejlesztéseket és beruházásokat célozunk meg, melyek megvalósítása természetesen a körülmények változásától
függően alakulhat. Ezek közül szeretnék párat kiemelten említeni itt, melyekre különös figyelmet és
energiát fordítunk!

Új közösségi tér kialakítását tervezzük megvalósítani az iskola területén található kazánház épületéből. Ez részben önerőből már megvalósult azzal,
hogy a konditermet oda költöztettük, de az épületet
szeretnénk felújítani és civil szervezetek, rendezvények helyszínéül biztosítani. Ehhez elnyert pályázattal rendelkezünk, a megvalósítás előttünk áll.

Új ravatalozó megépítését tervezzük a temetőben. Ehhez már benyújtottunk egy pályázatot a Magyar Falu programra, melynek sikeressége esetén 12 éven belül megépülhet az új létesítmény. Ez csak a
szertartásnak biztosít majd új helyszínt a mellékhelyiségek kiegészítésével, a temető üzemeltetéshez
szükséges egyéb helyiségek pedig a régi épületben
maradnak szolgálatban.

Útfelújításokat tervezünk a jövőben is megvalósítani a pályázati lehetőségek függvényében. Egy
elnyert pályázatunk van a Széchenyi utca aszfaltozására (nem teljes hosszában), melyhez további utcák
felújítását és járdák építését is szorgalmazzuk.

Turisztikai fejlesztéseket tervezünk megvalósítani a strand területén. Ehhez elnyert pályázattal is
rendelkezünk 2 db kisház építésére a szálláshelyek
bővítésére, illetve benyújtottunk egy pályázatot egy
új látogatóközpont építésére, melyben az alföldi környezetünk élővilágának bemutatására is sor kerülne.

Új bölcsődei csoport létrehozását tervezzük
megvalósítani az óvoda épületében, melyhez szintén
benyújtott pályázattal rendelkezünk.

Művelődési Ház felújítását kell kiemelt célként meghatároznunk, ehhez forrást találnunk, átgondolni a jövőben ellátandó feladatokat és funkciókat, hogy a lakosság minél szélesebb körben és minél

többféle tevékenységhez ki tudja használni, a sport, a
kultúra, a rendezvények területén.

Csapadék és belvízelvezető csatornák felújítása, fejlesztése szükséges, hiszen az 50 éves rendszer
nem került még felújításra, és nem tudja kellő hatékonysággal ellátni a feladatát. Az elmúlt évtizedekben a beépítettség növekedése és a területi viszonyok
változása a rendszer fejlesztését is indokolja. Ehhez
lehetőségünk nyílt a belterületi rendszer felújítására
pályázni, melynek összeállításán az elmúlt hetekben
sokat dolgoztunk. Nagyon nehéz feladat előtt állunk,
hiszen a csatornarendszer nagy része a településen
található ingatlanokkal a lakosság tulajdonába került, ehhez kapcsolódik még 10 állami ingatlan, 2
cég és egy egyházi telek, így összesen 69 ingatlanon
kell majd a beruházást megvalósítani. Ez nagy összefogást és közös akaratot igényel majd ahhoz, hogy
sikeres beruházás valósulhasson meg. Úgy gondolom, ennek a szükségességét senki nem kérdőjelezheti meg, és a lakosság nagy részét érintő biztonsági
kérdésről van szó, hogy felkészüljünk az egyre szélsőségesebb időjárás okozta helyzetekre is! A következő hónapokban ezen egyeztetések kezdődnek meg,
a beruházás terveink szerint 2 éven belül valósulhat
meg.

Szennyvíz beruházás. Ez a kérdés nem egyformán foglalkoztatja az itt élő lakosságot, nagyobb
részének nem okoz problémát. Kis településként a
térség utolsó települései között vagyunk, ahol ez még
nem valósult meg. A feladat ellátásához, a beruházás
megvalósításához európai uniós forrást kell szereznünk. Ennek a beruházásnak a megvalósítása sem
lehet kérdéses a településen, csak az ideje az. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a finanszírozási, pályázati lehetőségeket, és ha eljön az ideje, kezdeményezzük ennek megvalósítását.
Tisztelt Lakosok!
Kiemelten soroltam fel néhány fontos feladatot
azok közül, amelyekkel a következő 5 évben foglalkoznunk kell. Természetesen ezek mellett minden
lehetőséggel foglalkoznunk kell, ami a település és
az itt élők életéhez hozzájárulhat.
Kérem, keressenek bizalommal, mondják el ötleteiket, véleményüket, kéréseiket a jövőben is!
A településért dolgozva, az együttműködésben bízva, kívánok Önöknek jó egészséget!
Jászboldogháza, 2019. 10. 15.
Szűcs Lajos
polgármester
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Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának eredménye
2019. október 13.
1436 választópolgárból 639 élt a választójogával,
így a részvételi arány 44,5 %-os volt.
Polgármester-választás eredménye
Érvényes szavazatok száma: 579
Jelölt neve
Szűcs Lajos

Érvényes szavazatok száma

Érvényes szavazatok száma %-ban

579

100%

A választás eredményes volt. A polgármester Szűcs Lajos lett.

Megyei közgyűlés választás
Érvényes szavazatok száma: 606
Lista neve

Érvényes szavatok száma Érvényes szavazatok száma %-ban

Mi Hazánk Mozgalom

38

6,27 %

Magyar Szocialista Párt

13

2,14 %

JOBBIK Magyarországért Mozgalom

69

11,38 %

Demokratikus Koalíció

19

3,13 %

Magyar Munkáspárt

10

1,65 %

Momentum Mozgalom

36

5,94%

FIDESZ-KDNP

421

69,47 %

A Megyei Közgyűlés választásának adatait továbbítottuk a Területi Választási Irodához (Szolnok).

Egyéni listás választás eredménye
Érvényes szavazatok száma: 625
Érvényes szavatok száma

Érvényes szavazatok száma %-ban

Vámosi Norbert

Jelölt neve

432

69,12 %

Joó-Kovács Balázs
Kobela Margit Magdolna

362
306

57,92 %
48,96 %

Hegyesi József
Fajka Gábor

391
369

62,56 %
59,04 %

Szűcs Gergely

488

78,08 %

Szendrei Péter

482

77,12 %

A választás eredményes volt. A Képviselő-testületbe bekerültek:
Vámosi Norbert
Joó-Kovács Balázs
Hegyesi József
Fajka Gábor
Szűcs Gergely
Szendrei Péter
Jászboldogháza, 2019. október 13.
Helyi Választási Bizottság
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ÖNKORMÁNYZATUNK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Kedves Jászboldogházai Lakosok!
Szeretném megköszönni Mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem, hogy folytathassam az
Önkormányzati képviselői munkámat!
Minden erőmmel azon leszek, hogy méltó legyek továbbra is erre a bizalomra, és segíthessem
településünk további fejlődését!
Köszönöm szépen!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Vámosi Norbert
Tisztelt Jászboldogházi Választók!
Köszönöm Önöknek, hogy részt vettek a választáson, és szavazatukkal ismét lehetőséget kaptam arra, hogy a következő ciklusban szolgálhassam Jászboldogháza közösségét. Az elkövetkezendő időszakban is fontos feladatom lesz a közbiztonság fenntartása, a fiatalok segítése és
támogatása, a közösség életében az aktív részvétel.
Tisztelettel:
Joó-Kovács Balázs

Kedves Jászboldogházi Lakosok!
Köszönöm szépen a bizalmat és a támogatást! Törekszem a legjobb tudásom szerint ellátni az
újonnan vállalt önkéntes feladatomat.
Egy jó közösség olyan, mint egy jó barátság. Mindenki vágyik rá, viszont ahhoz, hogy hosszú
távon is működni tudjon, bizony mi magunknak is tennünk kell érte. Sokan már most is kiveszik a részüket ebből a rendkívül fontos és nemes feladatból, és remélem, hogy a jövőben még
többen fognak hasonlóan cselekedni Jászboldogházán. Ehhez viszont az kell, hogy beszéljünk
egymással, és megismerjük egymást, hiszen csak így tudunk előbb-utóbb a „másik fejével is
gondolkodni” megértve az ő álláspontját, illetve a cselekedeteinek az okát. S ez a viszony nem
csak az egyes személyek, de az önkormányzat és az itt élők között is fennáll. Fontos, hogy
megismerjük egymás gondolatait, ötleteit és észrevételeit. A közös jövőnket közösen írjuk,
nem pedig néhány kiválasztott ember dönt róla. Ehhez kérném mindenki segítségét és együttműködését. E célból november 1-től egy folyamatosan üzemelő „Közösségi ötletgyűjtő ládát” szeretnék elhelyezni az önkormányzat épületének előterében. A láda melletti papír és toll segítségével bárki bedobhatja majd az ötleteit és az észrevételeit a „közösbe” a közösség
boldogulása érdekében. Mindez név nélkül (anonim módon) tehető meg, a láda rendszeres ürítéséről pedig személyesen fogok gondoskodni, az ott összegyűlt papírok tartalmát a képviselő-testület elé tárva. A kívánságokon és terveken kívül különösen fontosnak tartom az építő jellegű kritikák összegyűjtését is, hiszen ezekből a visszajelzésekből igen sokat lehet tanulni a
jövőre nézve. A láda „bejáratásához” az alábbi két kérdést tenném fel az Önök számára:
Mi kellene ahhoz, hogy Jászboldogháza jó közössége a jövőben is megmaradjon (ne csak anyagi/beruházás jellegű dolgokra gondoljanak)?
Mi zavarja, illetve mivel nincs megelégedve Jászboldogházán?
Köszönjük előre is a válaszokat!
Ha bárkinek bármiben tudok segíteni – hiszen ez a dolgom –, akkor nyugodtan keressen a 06-20-5346487-es telefonszámon.
Köszönöm, hogy elolvasták!
Mindenkinek jó egészséget kívánok, hiszen az a legfontosabb!
Üdvözlettel:
Hegyesi József
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Kedves Boldogháziak!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önöknek azért a bizalomért, amit kaptam a választás
alkalmával. Megtisztelő számomra, hogy a legmagasabb szavazatszámmal továbbra is tagja
lehetek a képviselő-testületnek. Képviselői munkám során azon leszek, hogy a lehetőségek
szabta határokon belül, mindig a legjobb döntések szülessenek. A jelentősen megváltozott
összetételű képviselő-testület megfiatalodott. Reményeim szerint az újonnan megválasztott
képviselő társaim sok új ötlettel, ambícióval érkeznek a testületbe. Eddigi munkám során, úgy
a munkahelyemen, mint a képviselőtestületben mindig megtaláltam a közös hangot a fiatalokkal, gondolom, hogy a jövőben sem lesz ez másként. Szeretném, ha képviselőtársaimmal
egyetértésben, Önökkel együttműködve tudnánk a következő öt évben előbbre vinni lakóhelyünk, otthonunk, Jászboldogháza fejlődését. Sok család költözött az utóbbi években a településre, kérem a tősgyökeres boldogháziakat, hogy ”fogadják be” az idetelepülőket, hogy minél
előbb érezzék magukat ők is Boldogházinak. Együtt sokkal könnyebben boldogulunk kis falunk élhetőbbé, szebbé tételében.
Köszönöm a bizalmat, tisztelettel: Szűcs Gergely
Tisztelt Jászboldogházi Lakosok!
Engedelmükkel megköszönném Önöknek, hogy október 13-án szavazataikkal támogattak abban, hogy Jászboldogháza képviselő-testületének tagja legyek..
A jövőben feladatom, hogy éljek a belém vetett bizalommal.
Munkámmal segíteni a falu működését, fejlődését, annak érdekében, hogy még élhetőbb és
összetartóbb közösséget építsünk.
Bízom a sikeres együttműködésben a polgármester úrral, a képviselő-testülettel és a településen
élőkkel.
Köszönettel és tisztelettel:
Fajka Gábor

Kedves Jászboldogháziak!
Először is mérhetetlenül köszönöm a bizalmat. Amikor
kilenc éve idekerültem a településre, akkor azt mondták nekem, hogy a gyerekem is csak „gyüttment” lesz. Viszont
most nagyon boldog vagyok, hogy ennyien mellettem álltak,
támogattak, és szavazatukkal bekerültem a képviselőtestületbe. Mindenkinek köszönöm!
Szendrei Péter vagyok, Karcagon születtem 1986. februárjában. Kisújszálláson éltem a középiskola végéig, ahol
érettségi után főiskola miatt Egerbe költöztem. Ott szereztem
meg az első diplomámat, biológia-környezetvédelem szakos
tanár lettem. Eltöltött csodás négy év után, visszaköltöztem
Kisújszállásra, ahol abban az általános iskolában kezdtem el
dolgozni mint pedagógiai asszisztens, ahol én is végeztem.
Közben elkezdtem a második diplomámat megszerezni Debrecenben, és két év alatt természetvédelmi mérnöki diplomám is lett. Majd a kisújszállási önkormányzatnál dolgoztam, és felépítettem az Öregerdő Erdei Iskolát. Majd 2011.
szeptemberétől kezdtem el Jászboldogházán dolgozni mint
biológiatanár. Majd az utóbbi évben megszereztem a harmadik diplomámat, a közoktatás vezetőit is. 2014-ben megismertem életem szerelmét itt a Jászságban, és 2018. június
30-án össze is házasodtunk, megvettük azt a házat, ahol 7
évig laktam. Most is itt élünk. Ezen évek alatt rengeteg dologban vettem részt, fejlesztettem magam, bekapcsolódtam a
falu életébe. Mivel biztosan vannak páran, akik nem ismernek, ezért röviden mesélek magamról.
Iskolában betöltött szerepem és munkám nagyon változatos.

A kilenc év alatt elballagtattam két osztályt, megtanítottam a természetismeretet,
biológiát sok-sok diáknak.
Versenyeztetek, megyei, területi, országos eredményeink
vannak. Minden iskolai rendezvényen aktívan veszek
részt. Szeretek tanítani, hivatásommá vált.
A pályázati munkám, már a
pályám elején elkezdődött.
Dolgoztam EFOP, TÁMOP,
TIOP, TOP-os pályázatokban.
Voltam ezekben mint megvalósító, tanár, környezeti nevelő, szakmai vezető és a legutóbbinál projektmenedzseri feladatokat láttam el. Az évek folyamán Jászboldogházán már komolyabb pályázatokban dolgoztam, volt 220 milliós projektem is, ahol én voltam a szakmai vezető. Utolsó nagyobb 22 milliós projekten belül építettünk iskolánk udvarán egy műfüves focipályát, amely nélkülözhetetlen a mindennapos testnevelésünkben.
Egy sikeres pályázat több ember csapatmunkájának eredménye. Rugalmasságot, együttműködést, csapatban való munkát növelnek ezek a munkák. Dolgoztam együtt Jászapáti,
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza,
Tápiógyörgye… és még sorolhatnám a jászsági településeket, ahol kollégákkal, igazgatókkal, települések polgármestereivel, vállalkozókkal működtem együtt.
>>>
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Elsődleges oka a pályázati részvételemnek az, hogy elsősorban iskolánk, diákjaink, kollégáink vagy településünk fejlesztése érdekében hasznos munkát tudok végezni.
Úgy gondolom, hogy a pályázati részvételekkel elősegítem
közösségünk előrehaladását, és ezen irányú szakmai tudásom, gyakorlatom és képzettségem az elkövetkező időkben
is fejlesztéseket hozhat településünkre.
Kiemelném az önkéntes tűzoltói szerepem is, hiszen Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének oszlopos
tagja vagyok. A tanári pályán kívül másik hivatásom a tűzoltóság. Az ottani szakmai feladatokon túl, elsődlegesen a fiatal generáció önkéntes munkával való megismertetése, oktatása a fő szerepem. A fiatalok számára önkéntes tevékenységen és társadalmi szolgálaton keresztüli tanulást és tapasztalatgyűjtést biztosítunk a tudatos pályaválasztás megalapozására. Ennek legutóbbi sikere az volt, hogy a Jászsági Tűzoltó
Versenyen 2019-ben dobogós helyezéseket hoztunk el.
Harmadik éve a tanári pályámon kívül egy új feladatkörrel
bővült az életem. Másodállásban családoknak nyújtok pénzügyi segítséget. Állami támogatások, adókedvezmények
visszaigénylésével foglalkozom. Ezen a területen a családok
költségvetését tudom optimalizálni, spórolni a háztartásokban, illetve akár a Családi Otthonteremtési Kedvezmények
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útvesztőjében nyújtok segítő kezet.
Ezeken kívül nagyon sok falusi rendezvényen jelen vagyok
mint konferáló, műsorvezető, vagy éppen egy-egy verssel
színesítem az ünnepségeket.
Képviselői indulásomnak egy nagyon fontos oka van. Én egy
őszinte, kitartó ember vagyok, aki szereti a kihívásokat. Úgy
gondolom, hogy eddig is kivettem a részem a falu életéből,
de a képviselő-testületben még aktívabban tudom segíteni,
támogatni az itt élőket. Terveim között szerepel, hogy a település vérkeringésébe aktívan becsatlakozzam, képességeimet
kamatoztassam, és önkormányzati szinten segítsem a falu
munkáját. Összekössem az iskolát, a tűzoltó egyesületet a
falu vezetőségével, egyéb kapcsolataimon keresztül.
A falunk legyen közös otthonunk, teremtsünk újabb értékeket, és védjük, őrizzük meg az elért eredményeinket.
„Nem arra vagyunk teremtve, hogy elszigetelten éljük az
életünket. Céljainkat akkor tudjuk megvalósítani, haközösségben élünk.” Gary Chapman

Magyar Értékek Napja
Szeptember 7-én rendezték meg a Magyar Értékek Napját Budapesten, melyre Magyarország és a határon kívüli valamennyi magyar értéktár vezetőjét meghívták. A rendezvény a Szent István
Bazilikában megtartott ökumenikus szentmisével kezdődött, majd
a három legnagyobb magyarországi egyház püspöke megáldotta a
tizenkilenc megyéből, illetve az elszakított magyar területekről
hozott terménykosarakat.
A terménykosarak az adott megye vagy tájegység jellegzetes termékeit mutatták be. A mi térségünk kosarában többek között a
jászsági napraforgó, kukorica, illetve a jászsági méz kapott helyet. A szertartás után orgonakoncerttel köszöntötték a több száz
résztvevőt, majd átsétáltunk a Pesti Vigadóba.
Budapest egyik legpatinásabb épületében több témában szakmai
konferencia kezdődött „Megtartó értékeink” címmel. Az értékek
napja az anyaország tizenkilenc megyéje és a határon kívüli nemzetrészek hat régiója, 300 fellépő és 600 konferenciavendég részvételével zajlott kora estig. A Vigadó dísztermében minden megye, illetve külhoni régió saját értékasztalán mutatta be termékeit.
Az értékasztalokat a díszterem padlójára felfestett NagyMagyarország térképén úgy helyezték el, ahogy az adott megye,
illetve régió is elhelyezkedik. A rendezvény célja – mint Lezsák
Sándor az országgyűlés alelnöke is hangsúlyozta – a Kárpátmedence kincseinek, a fellelhető értékeknek és nemzeti hagyományainknak a bemutatása és védelme.
***
Szeretném tájékoztatni az Olvasókat, hogy Jászboldogháza települési értéktára két új elemmel bővült.
Az egyik az Aranykalász Tsz életét, tevékenységét bemutató film,
ami 1990-ben készült. Alkotója dr. Konkoly Mihály.
A másik Konkoly Béla születésének 100. évfordulója alkalmából
a tsz iroda falán elhelyezett emléktábla. Elhelyezte a Boldogháziak Baráti Társasága 2019-ben.
Szűcs Gergely

Szendrei Péter
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Iskolatáska szentelés a
sikeres tanévért
A Jászboldogházi Mátyás Király
Általános Iskola hittanos diákjai
szeptember első vasárnapján iskolatáskájukkal együtt érkeztek a
templomba. A táskába belepakolták a tankönyveiket, volt, aki az
összest, de azokat biztosan, amihez segítséget szerettek volna kérni. Az igeliturgián Taczman András
diakónus megszentelte a táskákat,
és együtt imádkozott a gyerekekkel a sikeres tanévért és a jó osztályzatokért.

„Szegények mindig lesznek veletek…” ( Mt 26,11)
Novemberben két jeles szent ünnepnapja is van, Szent Márton és Szent Erzsébet. Életükhöz sok csodás
tett fűződik, melyek során a szegény, elesett embereken segítettek. Példájuk álljon előttünk, legyünk követőik, és Isten és ember iránti szeretetből legyünk a hétköznapok szentjei!

Szent Márton élete és legendája
Szent Mártont, a középkor egyik legnépszerűbb
szentjét élete, és nem halála miatt avatták szentté. A IV. században a
mai Szombathely környékén született. Mártont jólelkűsége, felebaráti szeretete, betegek és
szegények iránti részvéte,
egyszerű életmódja miatt
a katonák, koldusok és
számos mesterség védőszentjeként is tisztelték. Szent Márton püspök
316-ban (vagy 317-ben)
született a Római Birodalom Pannónia tartományában,
római katonatiszt fiaként. Szülőhelyeként Savariát jelölik meg. Szülei néhány évvel később Ticiniumba
(Pavia) költöztek. Márton 328-ban – szülei tiltakozása

Szent Erzsébet
Árpád-házi Szent Erzsébet – vagy ahogyan a nagyvilág
inkább ismeri: Türingiai Erzsébet – az egyik legismertebb magyar szent. 1207-ben született, II. András magyar király és a meráni Gertrúd leányaként. Négy éves
korában eljegyezték Hermann türingiai őrgróf fiával, az
akkor 9 éves Lajossal, s gazdag hozomány kíséretében
elküldték Wartburg várába, hogy új hazájában nevelkedjék. Már gyermekkorában megnyilvánult az elesettek iránti részvéte és tevékeny szeretete. Későbbi férjében megértő társra talált, ám Lajos 1227-ben keresztes

ellenére – katekumen (hitújonc) lett. 331-ben sorozták
be a római hadseregbe, és mint lovas testőrtisztet Galliába vezényelték.
A legenda szerint 334-ben a galliai Ambianum
(Amiens) városkapuja előtt találkozott egy fázó koldussal. Köpenyét kettéhasította és egyik felét a koldus vállára terítette. A következő éjszaka álmában megjelent
Krisztus a fél köpenybe burkolózva, mert ő volt, akit
koldusnak vélt.
Márton hamarosan kilépett a hadseregből, és 334 táján
megkeresztelkedett, majd téríteni indult kelet felé egészen a Dunántúlig. Hazatérve édesanyját is megtérítette. 359-ben Poitiers közelében telepedett le, hogy
Hilarius püspök mellett lehessen. Turones (ma: Tours)
városának polgárai 371-ben püspökké választották. A
város mellett kolostort alapított, ami a középkorban
Franciaország egyik vallási központja lett. Hívei és
szerzetesei tiszteletétől övezve halt meg 397-ben. A
hagyomány szerint november 8-án hunyt el, és november 11-én temették el. Temetésének időpontja vált emléknapjává. Szent Márton volt az első olyan szent, aki
nem mártírként halt meg.
hadjáratra indult, s még útközben megbetegedett és
meghalt. Erzsébet ekkor gyermekeivel együtt elhagyta
a várat, és hátralévő éveit szegénységben, betegápolással és jótékonykodással töltötte. 1231-ben, 24 éves korában halt meg. Sírja mellett számos csodás esemény
történt. IX. Gergely pápa 1235-ben szentté avatta.
A rózsacsoda
Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az alábbi legendához
kötődik. Erzsébet szíve tele volt jóindulattal, elfogadással és szeretettel. Menedékhelyet hozott létre árva gyermekek számára, kórházat alapított, ahol ő maga is segí-
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tett a betegápolásban. A
szegényeket
segítette
akkor is, amikor egy ideig átvette férjétől a tartomány kormányzását, és
kinyittatta Wartburg éléstárait. Erzsébetnek nem
volt könnyű élete. Könyörületes cselekedeteit
mindenkor gúny, vádaskodás, irigység kísérte,
de ő mindezt a legnagyobb békével és vidám
szívvel viselte. Férje elvesztése után még inkább
támadások kereszttüzében élt, de továbbra sem hagyott
fel a nehéz sorsúakról történő gondoskodással. Egy

Adakozás, önzetlenség – lelkiismeretünk megnyugtatásából vagy valódi szeretetből?
Az adakozás – különösen karácsony közeledtével –
sokunk számára feszengve teljesített kínos kötelesség,
megmaradunk az adakozó gyámoltalan tanácstalanságánál, amikor tartós élelmiszert, divatjamúlt ruhát,
használt játékot csomagolunk. Amit adunk, találomra
vagy feleslegünkből kiválasztott és személytelen marad, pedig ez azt is jelenti, hogy nem valódi ajándék,
csak adomány, amely mögött aligha fedezhető fel
a személyes szeretet. A rászorulóknak, szegényeknek
juttatott adományaink többnyire csak részvétünk, sajnálatunk
és
nagylelkűségünk
jelei,
amire
az adományozott hálálkodó alázattal tud felelni.
Pedig milyen jó volna visszatalálni ahhoz a keresztény,
bibliai lelkülethez, amelyben az adomány is valódi
ajándék, mert a benne testet öltő szeretet hatja át!
Jó lenne úgy adni, hogy a nehézségben élőkön valóban
segítsünk, vagy időt szánjunk egy elhanyagolt barátunkra vagy családtagunkra. De ha mélyen magunkba
nézünk, akkor őszintén mondhatjuk, hogy sokszor ma-
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napon Erzsébet éppen kenyeret vitt a szegényeknek,
amikor néhai férjének testvére, Henrik, kérdőre vonta.
Látni akarta, mit rejteget kötényében. Erzsébet megijedt sógora haragjától, és azt felelte, rózsákat. Isten
nem akarta, hogy hazugságon kapják Erzsébetet, így
csodák csodájára, amikor Henrik erővel kötényébe nézett, valóban csak rózsákat látott.
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek,
hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel
segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

ga az adás cselekedete fontosabb, mint az a személy,
akin segíteni szeretnénk. Fontosabb, hogy úgy érezzem, adakozó ember vagyok, és én is az irgalmas
samaritánusok táborát erősítem. Mert jobb adni, mint
kapni, ugye? Igen, de nem mindegy, hogy amit nyújtok
magamból, az valóban a másik szükségeit kielégítő,
örömet okozó cselekedet-e. Nem mindegy, hogy a saját
lelkiismeretemet enyhítem akkor, amikor meleg teát
adok egy hajléktalannak, összecsomagolom a felesleges ruháimat, vagy megkérdezem őt, hogy valójában
mire lenne szüksége, és az ő helyzetére, személyiségére
reagálok a cselekedetemmel. Érdemes így karácsony
előtt különösen elgondolkodni ezeken, és bátran időt és
energiát szánni arra, hogy a segítségnyújtásunk ne csupán adás, hanem örömet okozó, hiánypótló cselekedet
legyen! Zárja ezt a gondolatot Szent Pál tanítása:
„Minden dolgotokat intézzétek szeretettel.” (1Kor
16,11)
Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
elhunyt tanítóinkra, valaha köztünk élt és másutt
nyugvó barátainkra, ismerőseinkre.
Találkozzunk 2019. november 1-jén, pénteken,
14 órakor a temetői emlékoszlopoknál.
Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Szívünkben őrizzük őket!
Mindenkit vár a BOLDOGBT Egyesület
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Szeptember
8-án,
Kisboldogasszony napján idén is megünnepeltük a búcsút. A Tápióból elszármazottak, illetve utódaik népesítették
be a művelődési ház nagytermét,
ahol mintegy 120-an gyűltünk öszsze. Az esőre hajló időjárás miatt
tértünk el a megszokott helyszíntől.
Többen javasolták, hogy a jövőben
a szentmise, ami az idén sajnos elmaradt, legyen a tápiói keresztnél,
de az ebédet a strandfürdő területén
felállított sátorban lehetne elfogyasztani, mivel ott sokkal komfortosabb a környezet, mint a Tápióban.
A már évek óta összeszokott ünneplőkön kívül, örömünkre újabb fiatal
családok csatlakoztak hozzánk.
Ezen családtagok szülei vagy nagyszülei is a Tápióban éltek valamikor. Az ebédet megelőző rövid
megemlékezésen köszöntöttük Varga Lászlónét, aki Tápiógyörgyéről
érkezett. Ő volt az, aki Pokoltanyán
a kisboltban kiszolgált bennünket,
azon tápiói gyerekeket, akik Pokol-
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tanyára jártunk iskolába. Ma is emlékszünk a csatos üveges bambira,
vagy a ropogós nápolyi ízére és a
szódavízzel készített málnára. Éva
néni a búcsú résztvevői között felfedezett jó néhány ismerős arcot,
sőt hajdani iskolatársai közül is többen üdvözölték. Arcán látszott az
öröm és a meghatódottság.
A köszöntő után az ebéd következett, alapanyagát két birka és egy őz
adta, amit Tóth László és Rácz Géza készített el a tőlük megszokott
változatban. A finomabbnál finomabb házi pálinka után jólesett az
ízletes pörkölt, majd a sokféle sütemény, és a pörkölt torta is az asztalra került. Ebéd után pohárba töltöttük a Baranyi Mihályék és Matók
Csabáék által hozott bort, ami megalapozta a jó hangulatot. A Nyitrai
István által szolgáltatott zenére néhányan dalra is fakadtak. A beszélgetések során felidéződtek a régi
tápiói emlékek, a húsvéti locsolkodástól a disznótoros vacsoráig sok
minden szóba került a hajdani ta-

nyai gyerekek szájából, amit jó volt
hallgatni. Az egyik vendég meg is
jegyezte, kár, hogy évente csak
egyszer van búcsú, mert olyan jót
beszélgettek. Késő délután azzal
váltak el egymástól a búcsú résztvevői, hogy jövőre újra találkozunk.
Szűcs Gergely

Csíkosi búcsú-2019
Öt évvel ezelőtt 2014. október 4-én állítottak emlékhelyet a csíkosi iskolának, és akkor szentelték fel a csíkosi
keresztet. Az idei évben már 5. alkalommal, Szaszkó Sándorral közös összefogással rendeztük meg a szentmisével
egybekötött búcsút. Október 5-én az időjárás miatt a templomban Miklós János plébános úr közreműködésével
tartottuk meg a szertartást. Köszönjük szívhez szóló szavait! A megemlékezést követően ebédre és a régi emlékeket felidéző beszélgetésre vártuk az egykor csíkosiakat. A jelenlévők száma ma is azt igazolja, boldogan térnek
vissza a régen ezen a határrészen élők és családjaik. Ha búcsú, akkor nem maradhat el a birkapörkölt sem. A finom ebédet Rácz János készítette, melyet vendégeink jóízűen fogyasztottak el. Köszönjük munkáját! Reméljük,
minden kedves vendégünk jól érezte magát, és jövőre is együtt lehetünk. Most is mind így köszöntünk el egymástól:,,Jövőre ugyanitt, újra veletek!”
Köszönjük Szűcs Lajos és Kisádám Péter segítő munkáját!
Nagy László
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Üde színfolt...
Éves találkozó a 20. évfordulón
Éves találkozóra jöttek össze a Faluvédő és Szépítő
Egyesület tagjai egy verőfényes őszi napon a Strandfürdő területén 2019. október 12-én.
A találkozó kiemelt eseménye volt az egyesület fennállásának 20. évfordulója, annak megünneplése. A vidám
hangulatú találkozón felidéztük az elmúlt 20 év eredményeit, megvalósított célkitűzéseit. Régi fotók, fotóalbumok jártak kézről kézre.
A beszámolóban elhangzott, hogy a tevékeny egyesületi tagok munkája kimagaslóan dicséretes, hiszen amellett, hogy otthon is helyt kell állni, mindenki szívvellélekkel dolgozik. Tevékenységünk a településért végzett önzetlen munkán alapul. A faluszépítést társadalmi
munkában, fizetség nélkül végezzük. Szükség van tagjaink munkájára ahhoz, hogy a” mi kis falunk” ilyen
szép - nekünk a legszebb maradjon. A két évtizedről
szóló beszámoló után mindenki egy szép emléklapot
kapott.
Elmondtuk azt is, hogy a civil napon átvett
”Jászboldogháza Községért” kitüntetés milyen sokat
jelent az egyesület számára, és milyen sokat jelent
Szűcs Lajos polgármester úr, az Önkormányzat és minden kedves támogatónk anyagi és fizikai segítsége,
együttműködése. Nagy köszönettel tartozunk minden
felajánlásért. Külön kiemeltük dr. Pap Béla, Gaál Ferenc és Nagy László nagylelkű támogatását.
Megemlítettünk néhány „üde színfoltot” egyesületünk
életéből:
Például már van facebook oldalunk, ahová örömmel
tesszük fel egyesületünkkel kapcsolatos fotóinkat.
-üde színfoltnak tartjuk, hogy van néhány gyermek
településünkön, akik velünk kertészkednek,
-üde színfolt a sok rózsa, melyet elültettünk az idén a
községben,
-üde színfolt az árvácska ültetése a faluban, és húsvét
táján a tojásfa állítás,
-üde színfolt a helyi kézművesek jelenléte, szereplése
rendezvényeinken,
-üde színfolt az éves találkozó, a közös kirándulás,
melynek reméljük, hagyománya lesz, ahogy Tóth Regina mondta: évente két találkozó - tavasszal kirándulás, ősszel bográcsozás.
-üde színfolt az augusztus 20-i ünnepség, és a falu
karácsonya.
Elhatároztuk, hogy a húsz év emlékére még az idén egy

emlékfát fogunk ültetni közösen, reményeink szerint az
is üde színfolt lesz községünkben.
A találkozó egyik legkedvesebb része az egyesület tagjai által bemutatott kulturális műsor volt, melyből jó
lenne hagyományt teremteni. Hallhattunk dalcsokrot,
melyet négyen adtak elő, („családi vállalkozás”), egy
humoros párbeszédet, bölcseleteket, szórakoztató jegyzetet, írásokat, úttörőtábori emlékeket. Igazán nagy
élmény volt.
A jubileumi találkozót egy finom ebéd elfogyasztása
után pezsgőbontás és egy szép születésnapi torta tette
még ünnepélyesebbé.
Az ebédet Fózer Tibor, az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesületének elnöke és kedves felesége főzte nekünk, amit
nagyon szépen köszönünk.
Bízom benne, hogy minden jelenlévő számára üde
színfolt volt a találkozó. Köszönöm szépen a tagtársaimtól kapott gyönyörű virágot, amellyel igazán nagy
meglepetést okoztak. Köszönöm a sok munkát, segítséget, előkészítést, terítést, mosogatást, a kulturális műsorra való felkészülést. Köszönöm mindenkinek a sok
finom süteményt, italt, kávét, a finom mustot, amivel
hozzájárultak a közös ünnepléshez.
Fózer Tibi bácsi késő délután úgy köszönt el tőlünk:
Jövőre Veletek ugyanitt. Legyen így!
Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke
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A FALUVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2018. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA
BEVÉTELEK (Ft)

KIADÁSOK (Ft)

Nyitó egyenleg

681 855

Támogatás Önkormányzattól

Faluszépítésre felhasznált összeg

328 815 Rendezvények költségei

Támogatás magánszemélyektől

13 000 Könyvelés

Támogatás jogi személyektől

100 000 Irodaszer, nyomtatvány

2018. évi tagdíj

45 000 Bankköltség

NAV adó 1%

82 435

Összesen:

1 251 105

Összesen:

Záró egyenleg 2018. december 31-én:

222 700
84 205
63 500
400
5 040

375 845
875 260
Tóth Regina

KARÁCSONYVÁRÓ
Tisztelt boldogházi lakosok!
Ebben az évben is szeretnénk megvalósítani egy karácsonyváró rendezvényt, melynek várható időpontja: 2019. december 15. vasárnap.
A rendezvényre szeretettel várjuk a boldogháziakat és minden kedves érdeklődőt.
Várjuk a régi és új ügyes kezű kézműveseinket, akik még színesebbé, hangulatosabbá teszik az ünnepet. A színes program mellett megvendégeléssel is készülünk, és még sok meglepetéssel várjuk a kedves lakosságot.

Köszönet az adó 1 %-ért
Köszönjük mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával, a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatják. Ebben az évben a NAV 117 000 ezer forintot utalt egyesületünk számlájára.
Tisztelettel köszönjük a felajánlást, mellyel segítik terveink megvalósítását.
Faluvédő és Szépítő Egyesület

Miért ???
- Miért nincs jó helyen a Bocskai út végén lévő korláton a virágláda?
(Bedobták az árokba.)
- Miért kell két méterre a szemetestől eldobni a papírt, flakont és különböző csomagolóanyagokat?
- Miért nem lehet az utcát a telekhatáron rendben tartani? (Lehetne közlekedni a járdán.)
- Miért van az, hogy van, aki a saját portáját kamerával védi, de ő beavatkozik más telkén lévő fák életébe?
(Öntözi különböző folyadékokkal, ami a fa pusztulásához vezet.)
- Miért van szinte minden utcában olyan telek, ami mindent elront?
(Gazos, gondozatlan, omladozó épület van rajta.)
- Miért viszik ki a szemetet oda, ahol mások fáradságos munkával próbálnak rendet tartani?
(Közutak mellé, jakabi Szent Vendel szoborhoz stb. Elég sűrűn jönnek hagyaték tollakért, oda kellett volna adni
az ágyneműt, nem kivinni Jakabra.)
Most csak ez a hat MIÉRT, ami legjobban felbosszantott.
A faluvédőkön kívül egyre többen vannak, akik igénylik, hogy a lakókörnyezetük szép és rendezett legyen. Ez
nagyon jó hatással van az idelátogatókra, illetve az átutazókra is. Most az a feladat, hogy megoldást találjunk

arra, hogy a MIÉRT-ek megszűnjenek.
Az ötleteket várjuk a szerkesztőségben!
Matók Pálné
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Aktualitások TŰZOLTÓ szemmel
2019. október 10-én 10:19-kor riasztást kaptunk a Katasztrófavédelem műveletirányításától, mely szerint
ajtónyitáshoz kérték segítségünket a Rendőrség kérésére. Egyesületünk három tagja vonult a megadott helyszínre, ahol a bejárati ajtót zárva találták. A lakásban
feltételezhetően magatehetetlen idős lakos tartózkodott.
Az erkélyre feljutva rendőri biztosítás mellett behatoltak a lakásba, majd a belülről bezárt bejárati ajtót kinyitva lehetőséget biztosítottak az egészségügy szakemberének, hogy elkezdje az ellátást.
Az eset több tanulsággal is szolgálhat a település lakosainak. Figyelemmel kell lenni a lakókörnyezetünkben
élő, főként egyedülálló személyekre, mert bármikor
történhet olyan eset, hogy magatehetetlenné válik, és
nem tud segítséget hívni. Nyitott szemmel járva vegyünk észre olyan jeleket, hogy pl. a szomszéd reggelente 8-ig felhúzza a redőnyt, de még 10-kor is le van
engedve. Érdemes legalább telefonon megcsörgetni,
vagy adott esetben a kapun becsöngetni, minden rendben van-e? Nem nagy költség, nem nagy idő, de életet
menthet.
Lassan beköszönt a hűvösebb idő, egyre többen kezdenek el fűteni. Felhívjuk a figyelmet a kémények, a tüzelőberendezések felülvizsgálatának fontosságára, mert
adott esetben ezeket a berendezéseket a meleg nyári
hónapok alatt nem használtuk, nem üzemeltek. Ilyenkor nagyobb valószínűséggel költözhettek a kéménybe
albérlők, amikről nem is tudunk, de eltömítették a kéményt, ami akár az égéstermék visszaáramlását is

okozhatja a lakótérbe. Ha a tüzelőberendezés a lakótérben van, célszerű felszereltetni egy CO érzékelőt, ami a
veszélyes szén-monoxid jelenlétekor figyelmeztetést
ad. Ha már szereltünk/szereltettünk fel ilyen készüléket, ellenőrizzük a szavatossági idejét, működését.
Az őszi időszakban megnövekszik a kerti hulladékok
mennyisége. A településen bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezett ugyan ezek elégetése, de sokkal kevésbé szennyezzük környezetünket, ha a keletkezett hulladékot az előre kihirdetett módon /átlátszó
zsákban fa- és bokornyesedék, fű, vágott virág, falevél,
a zsák mellé kihelyezhetünk ágakat és metszési nyesedéket, maximum 1 méter hosszúságra vágva, kötegelve
madzaggal, összesen 5 db-ot, aminek átmérője nem
lehet nagyobb, mint a gyűjtőzsák mérete (40-50 cm)/ a
zöldhulladék szállítást igénybe véve elszállíttatjuk. Az
év hátralevő részében november 5-én és december 3-án
lesznek ilyen szállítások.
Köszönjük 26 adófizető magánszemélynek, hogy 2018.
évi adója 1%-ának felajánlásakor a Jászboldogháza
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületet méltónak találta
a támogatásra! Eme nemes gesztussal 110.822- Ft-tal
segítették Egyesületünket, hogy mi is segíthessünk. Az
összeget a gépjárműfecskendőnk kötelező biztosítására
és a vonulásokhoz szükséges üzemanyag-vásárlásra
fogjuk fordítani!
Kispál Tamás

Családban élni jó
Együtt Szabó Istvánné Terike családja

Hagyó család

Fecske család elöl jobb
szélen Terike

A legutóbbi számunkból kimaradt képet ezúton pótoljuk, és a család elnézését kérjük.

2019. OKTÓBER

CIVIL SZERVEZETEK

Boldogházi Hírek

13

Az "Ezüstkornál" történtekről...
Őszidő a nyugdíjasok háza táján
Alig múlott el a találkozó a Boldogháziak Baráti Társaságával, máris új feladatok, rendezvények következtek.
Először szeptember első hétvégéjére meghívást kapott
az önkormányzatunk Sínfalvára, községünk testvértelepülésére. Egy tizenöt fős delegáció tett eleget ezen
meghívásnak. Joó Kovács Balázs és felesége társaságában a nyugdíjas klubból öten vehettünk részt ezen a
megtisztelő látogatáson. A meghívás a Tordai-hasadék
lábánál megtartásra kerülő Unitárius Találkozóra szólt.
Nagy izgalommal és várakozással indult a kis csapat.
Pénteken délután négy órára érkeztünk. Nagyon kellemes fogadtatásban volt részünk. Ismerős családokhoz
kerültünk, és az aznapi vacsoránk a szomszéd településen volt egy nagyon kedves kis panzióban. Másnap az
egész csoport vendéglátóinkkal együtt a Tordaihasadékhoz mentüt. Részt vettünk egy közös istentiszteleten, majd további kulturális műsorokon. Ebédre a
helyszínen főtt gulyással kedveskedtek vendéglátóink.
A vacsora már Sínfalván a közösségi házban történt,
finom töltött káposztát főztek a szorgos asszonyok. A
finom házi sütemények, a bor és a pálinka is előkerült a
hangulat javításához. Éjfél felé ért véget a nótázás.
Másnap már a hazaindulás lázában égett a kis csapatunk. Még tiszteletünket tettük a sínfalvai templomban
is. Majd az ebéd elköltése után búcsút vettünk kedves
vendéglátóinktól, és már búcsúzáskor a jövő évi 25
éves évforduló megünneplése volt a téma. Köszönjük a
lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a csodálatos kiránduláson.
Még fel sem ocsúdtunk az Erdély nyújtotta örömökből, már itt is volt az ötnapos Bogácsi hétvége. Mintegy 26 fővel indult csapatunk Bogácsra. Az Önkormányzat három mikrobuszával és személykocsival in-

Köszönjük
A boldogházi gyermekek nevében támogatóinknak
köszönjük az SZJA 1%-ból felajánlott összeget, mely
ebben az évben: 575 371 Ft
Ezzel az összeggel Önök is lehetőséget adtak, hogy
terveinket valóra válthassuk.
Fő feladatunk, hogy községünk gyermekei számára is
megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, mellyekkel
személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük.
- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket.
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit.
- Finanszírozzuk a mazsorett oktatást.
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai esz-

dultunk útnak. Már tíz órakor megérkeztünk. Mindenki
elfoglalta a főhadiszállását, majd többen strandra mentek, sétáltak, az ott maradottak pedig nekiláttak a vacsora főzéséhez. Nagyon szép időt sikerült kifogni.
Egyre többen tudtak fürödni és többen kirándulni Egerbe és a környékre. Szombaton megérkeztek még néhányan, és így teljesen kiegészült csapattal vágtunk neki
az esti nótázgatásnak. A fiatalabbak lementek a pincesorra egy kis kikapcsolódásra.
Minden nap a stáb üdülőben maradt tagjai vállalták a
vacsora megfőzését és a következő napra történő előkészületeket. Sajnos gyorsan eltelt az a néhány nap, vasárnap este már mindenki az összerámolással foglalkozott, hisz hétfőn reggeli után már indult is haza a kis
csapatunk, de elköszönéskor mindenki azt mondta, reméljük, jövőre ismét itt lehetünk. Bízunk benne, az
Önkormányzaton nem fog múlni.
Köszönjük a lehetőséget.
A hónap végén megünnepeltük az Idősek Világnapját.
Október elseje nemcsak az idősek napja, hanem a Zene
Világnapja is. Polgármester úr mindkét egyesületet
meghívta egy zenés délutánnal egybekötött ebédre a
művelődési házban. Nagy izgalommal készültünk a
rendezvényre. Egyesületünk elvállalta a főzést, a terítést, míg a díszítést a kórus vállalta. A köszöntők elhangzása után a két egyesület fiatalabb tagjai feltálalták
az ebédet. Asszonyaink sütöttek finom házi süteményeket, a polgármester úrtól pedig mindenki kapott egyegy szelet tortát. Délután fél négykor kezdődött az ünnepi műsor. Ekkor már a lakosság érdeklődő tagjai is
eljöttek, és megtekintették a Csillagvirág kórus ünnepi
műsorát, az iskolás gyerekek néptáncát, majd Pap Rita
és Bodnár Attila szórakoztató zenés műsorát.
Köszönjük ennek a szép délutánnak a megrendezését.
Orczi Imréné
egyesületi itkár
közöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket.
- Úgy az óvodában, mint az iskolában igény szerint
biztosítjuk a szükséges technikai eszközöket.
- Biztosítjuk a tanév végi jutalomkönyveket.
- Támogatjuk a sportszerek pótlását.
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot.
- Hozzájárulunk az óvodások, mazsorettes lányok, a
karatésok, a néptáncosok, és a sportolók utaztatásához.
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást nyújtunk.
- Szeretnénk új szakköröket ( igény szerint ) szervezni
tehetséggondozás céljából.
Jó egészséget, és eredményes munkát kívánok Önöknek!
Tisztelettel és köszönettel
Zrupkó Ferencné
Kuratórium elnöke

14

Boldogházi Hírek

2019. OKTÓBER

CIVIL SZERVEZETEK

Jász Baráti Társaságok XV. fóruma
A 18 jász település baráti köreinek képviselői minden évben egy
alkalommal a Jászság valamelyik
településén találkoznak, fórumot
tartanak, beszámolnak munkájukról, kicserélik gondolataikat, és baráti beszélgetést folytatnak. Ez a
találkozó az elmúlt évben Jászboldogházán került megrendezésre, az
ideit, mely immár a XV. volt, Jászfelsőszentgyörgy rendezte meg
2019. szeptember 22-én.
A 18 településből most csupán
nyolc település képviselői voltak
jelen: Jánoshida, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászszentandrás és Jásztelek. Településünk képviseletében Turóczi Antalné és Besenyi Vendel volt jelen. A
találkozót a József Attila Művelődési Házban rendezték. A házigazdák nevében Molnár József, a helyi
szervezet vezetője köszöntötte a
megjelenteket, közöttük Zelenák
Tiborné polgármester asszonyt.
Rövid kulturális műsor keretében
Turóczi György helyi lakos – Jászfelsőszentgyörgy községért díjas –
Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson című versét szavalta el mély
átérzéssel, mely mindenkit meghatott. Népdalcsokor következett a
Vadvirág Népdalkör előadásában, s
utána kezdődött az érdemi munka.
Zelenák Tiborné polgármester
asszony bemutatta a községet,
amely a Jászság nyugati szélén fekszik. 1850 fős kisközség önálló önkormányzattal. Infrastruktúra tekintetében teljesen ellátott, minden
utcája burkolattal rendelkezik. Folyamatosan felújításokat végeznek,
és az energiatakarékos megoldásokra törekednek. Jelenleg idősügyi
kommunikációs program végrehajtásán munkálkodnak Jászágóval és
Jászjákóhalmával együtt. Beszámolt a községben működő civil
szervezetekről is.
Következtek az egyes települések
szervezeteinek beszámolói.
A jánoshidaiak nagy gondot for-

dítanak a parkosításra és térkövezésre. Az iskolás diákok részére
vetélkedőt szerveznek komoly díjazással.
Jászberényben baráti egyesület
nem működik, ezt a feladatot a Városvédő Egyesület végzi. Emléktáblákat létesítenek, nemzeti ünnepeinken megemlékezéseket tartanak,
illetve részt vesznek a városi ünnepségeken. Városvédő ifjúsági
tábort szerveznek, ápolják Déryné
Széppataki Róza, illetve Vásárhelyi
István emlékét. Tiszteletükre díjat
alapítottak, mellyel minden évben
2-2 személyt tüntetnek ki, akik a
kultúra, illetve a környezetvédelem
területén kiemelkedő munkát végeznek. Az évenként megszervezésre kerülő jász bál aktív szervezői, és a bevételét valamilyen nemes célra fordítják. Az ez évi bevételt a főtéren lévő Szentháromság
szobor felújítására ajánlották fel.
Jászboldogházán az egyesület
nyitottá vált a helyiek felé, névváltozást hajtottak végre. Boldogháziak Baráti Társasága a nevük, így
már nem csak az elszármazottak,
hanem a helyiek is tagok lehetnek.
Két fontos feladatot tűztek ki ebben
az évben: a 100 éve született Konkoly Bélának, a méltán elismert
községalapítónak és jeles tsz elnöknek emléktáblát állítani, valamint a
jakabi Szent Vendel szobor felújítását elvégeztetni. Az emléktábla felavatásra került, a Szent Vendel szobor felújítása megtörtént, október
19-én fogják felszentelni.
Jászfényszaru a könyvkiadásban
jeleskedik. Három könyvet adtak ki
az elmúlt időszakban, jelenleg egy
fontos tanulmánykötet kiadása van
folyamatban. Rendszeres színházlátogatók, három színházbérletük
van, emellett külföldi és belföldi
kirándulásokat szerveztek. A Tájház megalapításának 50. évfordulójára rangos konferenciát szerveztek.
Kiadásaikat pályázatokból, támogatásokból és tagdíjból fedezik.
Jászteleken az eddigi elnök 25 évi

tevékenység után lemondott, az
alapítók 95%-a az idők folyamán
meghalt. A szervezet újjáalakult,
jelenleg 80 tagjuk van, ebből 70 fő
elszármazott. Új elnököt választottak. Céljuk a korábbi hagyományos
munka folytatása, újságjuk novemberben jelenik meg, amit a későbbiekben is szeretnének megjelentetni.
Almavirág néven jól működő dalkörük van. Szűkös anyagi körülmények között tevékenykednek.
Jászjákóhalmán a kerek évfordulókat minden évben megünneplik,
öt éve részt vesznek a Jakab-napi
búcsún. Két jeles emléktáblájuk
van: Gubicz András eke gyárosra és
feleségére, valamint az 1944. október 30-i szovjet bombázás áldozataira emlékező tábla, ezeket megkoszorúzzák. Ápolják Ficzek Károly
egykori plébános emlékét, a sírját
azonban anyagiak híján nem tudták
rendbe tenni. Az iskolában helyismereti vetélkedőket szerveznek már
5 éve. Kapcsolatokat építettek ki
társtelepülésekkel. A helyi rendezvényeken képviseltetik magukat.
Gondot jelent a tagság elöregedése.
A jászszentandrásiak célja az emlékek közvetítése, átadása a lakosság és a fiatalabb generáció felé. Jó
az összetartás náluk, a cselekvő
közösségek programján dolgoznak.
Az anyatelepülés, Jászárokszállás
és Jászszentandrás között futóversenyeket rendeznek (András-napi futás). Jól sikerült Nemzeti Összetartozás Napját szerveztek, Agócs
Gergely volt a vendégük. Céljuk a
Kovács Mihály egykori plébánosuk
által létesített „pléh Jézus” felújítása.
A jászfelsőszentgyörgyi szervezet
2015-ben alakult. Megrendezték a
civil szervezetek fórumát, Jászszentlászlón voltak kirándulni, jól
sikerült redempciós és Trianonünnepséget szerveztek. Részt vettek
a Jász Világtalálkozón. Évente két
színházi látogatást szerveznek. Jól
sikerült kiránduláson voltak Nógrádban. Szívügyük a honismereti
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gyűjtemény gondozása és gyarapítása.
Végezetül a zárszót a JÁKOB
elnöke, Magyar Aliz mondotta.
Összegezte, hogy szinte minden
szervezetnél gond az anyagiak előteremtése, hangsúlyozta a támogatások fontosságát, szólt azok megszerzésének nehézségeiről és a tagdíjfizetés fontosságáról. Javasolta a
szomszédos településekkel való
kapcsolatfelvételt. Javasolt egy
olyan nyári táboroztatást, ahol első-

CIVIL SZERVEZETEK
sorban az elszármazottak gyermekei lennének, és a résztvevők a
Jászság történetéről, néprajzáról,
természeti értékeiről hallgathatnának előadást - erősítve ezzel a szülőföld, a Jászság szeretetét és a jász
identitást, és ezen keresztül a szervezeteink fiatalítását.
Ebéd után a helyi Művelődési
Ház táncosai bemutatót tartottak.
Jászfelsőszentgyörgyön
minden
évben színvonalas szüreti felvonulás van, az ott bemutatandó táncok-

Az idősek és a zene világnapja
Szeptember utolsó vasárnapján ragyogóan sütött a nap. A
művelődési ház délutánra megtelt az érdeklődőkkel, akik az
idősek és a zene világnapja alkalmából tartandó rendezvényre eljöttek. A Csillagvirág Énekkar Egyesület, az Ezüstkor
Nyugdíjasklub és az Önkormányzat közösen szervezték ezt a
programot. A műsorban fellépett: az Énekkar, tagjai erre az
alkalomra új dalcsokorral készültek, a VIGANÓ Néptánciskola jászboldogházi csoportja, táncukkal kápráztatták el a
közönséget. A délután zárásaként az énekespár, Pap Rita és
Bodnár Attila lépett színpadra, örökzöld slágereket, nótákat
hoztak. Dalaikat a közönség velük együtt énekelte. Ezért
volt, aki még ajándékot is kapott, dedikált képeslapot, kazettát, CD-t. Köszönjük a vidám hangulatú műsort.
Pappné Turóczi Henrietta
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ból adtak elő ízelítőül a község fiatal táncosai.
Végezetül sétát tettünk a településen. Turjányi Sándor lelkes lokálpatrióta megmutatta a község nevezetesebb létesítményeit: a trianoni
emlékművet, a Szentháromság
szobrot, az 1956-os emléktáblát, a
Petőfi szobrot, Nepomuki Szent
János szobrát, a Jászfelsőszentgyörgyön meghaltak emlékére felállított
hősi emlékművet (magyar és nem
magyar hősi halottak – áldozatok),
Sárkányölő Szent György szobrát,
az első világháborús emlékművet, a
Jászfelsőszentgyörgyről a Szovjetunió munkatáboraiba elhurcoltak
emléktábláját és a II. világháborús
jászfelsőszentgyörgyiek névsorát
tartalmazó emléktáblát. Jártunk a
templomban, a Tájházban, végezetül pedig megtekintettük az iskola
modern sportcsarnokát.
Besenyi Vendel
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Szent Mihály napi hagyományırzés az óvodásokkal
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megszervezésre került Szent Mihály napjának felelevenítésére, a játszótéren a „Zsíros kenyér party” a Mesevár Óvoda
szervezésében.
Szeptember 29. napja Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba,
ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok, valamint számos helyen mulatságokat, bálokat szerveztek. Ehhez a
naphoz számos hagyomány és megfigyelés kapcsolódik, amelyek közül csak egy párat említenék:
Mihály napja a pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja is. A juhászok ilyenkor adják
át a juhokat a gazdának, s kapják meg a bérüket. Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a
fecskéket, akkor kellemes meleg ősz várható. A pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az időjárásra. Ha
Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben
enyhét. Úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el
Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani.
Szeptember 29. után már nem kell a fűnyírót használnunk, állítólag ekkortól nem nő a fű. E napra női munkatilalom is vonatkozott. Azt tartották, hogy aki ilyenkor mos, annak kisebesedik a keze, ha pedig ruhát tere-

Mihály napi mősor
get, egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Általában e nappal kezdődött a kukoricatörés és egyéb őszi
munkák.
Az idei Mihály napi ünnepséget szeptember 27-én tartottuk, és szerencsénkre gyönyörű, kellemes időjárásban volt részünk. A gyerekek az ebéd után izgatottam
várták, hogy mikor sétálnak ki a játszótérre, ahol a szülők már megterített asztallal várták őket: pogácsával,
almás lepénnyel, rengeteg gyümölccsel, zöldséggel és
zsíros kenyérrel lakhatott jól mindenki. Ezt követően a
gyerekek őszi hangulatú és Mihály naphoz kapcsolódó
versekkel és dalokkal tették színesebbé a programot.
Majd a Mihály napi vásári zsibongó hangulatra emlékeztetett bennünket a gyerekek és szülők közös sorversenye.
Köszönöm szépen a felajánlásokat és a szervezésben
való közreműködést a szülő társaimnak. Köszönjük
szépen az Óvoda dolgozóinak a hagyományokat felelevenítő műsort és a sorverseny lebonyolítását, valamint
a konyhás néniknek a finom teát.
Igazán jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt!

Mihály napi sorverseny

Programjainkat segítő idősek köszöntése
Az ENSZ 1991 óta tartja meg október 1-jén az idősek világnapját. E nap az Ő tiszteletükről szól, egyben felhívja a figyelmet
arra, hogy élettapasztalatukból a fiatalabb generáció tagjai is meríthetnek.
E jeles nap alkalmából vendégül láttuk azokat a helyi nyugdíjas
néniket és bácsikat, akik évek óta segítenek nekünk programjaink
lebonyolításában (pl. a húsvét megünneplésében a Tájháznál,
vagy elsétálhatunk hozzájuk állatnézőbe). A kedves meghívottak
örömmel elfogadták idén is meghívásunkat.

Koczáné dr. Fehérváry Mária
OSZSZ vezető
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Előző nap süteményt sütöttünk a „Vukos” gyerekekkel közösen, hogy azzal kínálhassuk vendégeinket, valamint
műsorral is készült mindkét csoportunk. Énekeltünk, verseltünk, körjátékoztunk, táncikáltunk. Jó hangulatban telt
el a közös délelőtt. A továbbiakban is jó egészséget, erőt, boldog nyugdíjas napokat, éveket kívánunk minden kedves idős segítőnknek, és visszavárjuk őket jövőre is!
Berkó-Fejes Györgyi

Idısek köszöntése

Állatok Világnapja projekthét
Az állatok világnapját október 4én ünnepeljük, mely egyben Assisi
Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének az emléknapja is, aki a
legenda szerint értett az állatok
nyelvén. A világnap alapelve, hogy
az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. (És akkor a haszonállatokról még nem is
esett szó. A magyar nyelv milyen
szépen kifejezi fontosságukat: hasznosnak titulálja őket.)
Az Állatok Világnapjáról óvodánkban évek óta projekthét keretében
emlékezünk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket az állatok
védelmére és szeretetére neveljük,
amely kapcsán az ember felelősségét is megláttatjuk, kidomborítjuk.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a
tapasztalati síkú élményszerzést, a

valós élményháttér biztosítását, az
életszerű tevékenykedést. Idén is
nagy hangsúlyt fektettünk erre a
projekthétre. Sokat kreatívkodtunk,
dalokat, verseket és mondókákat
tanultunk, mesét dramatizáltunk,
amiben nagy szerepet játszottak az
állatok. Célunk az volt, hogy minél
több élményszerző sétára menjünk,
amit sikeresen meg is valósítottunk.
A Maci csoporttal két kisgyermek
otthonába is ellátogattunk.
A projekthetünk elején Matók
Bencéékhez sétáltunk el, ahol rengeteg háziállattal - például disznó,
tehén, bika, borjú…stb. - találkozhattak a gyerekek. Közvetlen környezetükben figyelhették meg az
állatok életmódját, tulajdonságaikat. Lehetőségünk volt forralt házi
tejet és házi sajtot is kóstolni, amit
Bence anyukája készített nekünk.

A gyermekek örömmel fogyasztották ezeket. Köszönjük Matók Csabának és Antal Petronellának, hogy
segítették a gyermekek tapasztalatszerzését, és örömtelivé varázsolták
a délelőttünket.
Palya Petráékhoz is ellátogattunk
ezen a héten, ahol galambokat néztünk. A galambokat megetették kukoricával a gyerekek, amit saját
maguk morzsoltak nagy örömmel.
Etetés után meg is simogattuk az
egyik galambot. Anita megmutatta
a tojást, amivel szaporodnak. Élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk Petráéknál is. Köszönjük
Palyáné Bazsó Anitának ezt a nagyszerű lehetőséget.
Minden évben nagy szeretettel fogad bennünket Kispálné Baranyi
Aranka néni és Kispál Sanyi bácsi.
Mindkét csoporttal elsétáltunk idén

Állatkerti séta

Matók Bencééknél

Petráéknál galambnézıben

2019. OKTÓBER

Kukorica morzsolás a galamboknak
is hozzájuk birkákat, bárányokat
nézni, simogatni.
Aranka néni
megmutatta, hol alszanak, mivel
táplálkoznak. Megfigyeltük, mi fedi
a testüket, és még sok érdekességet
láttunk és hallottunk az állatok életmódjáról. Hálásan köszönjük Aranka néninek és Sanyi bácsinak, hogy
idén is ellátogathattunk hozzájuk!
A Vuk csoportosokkal kirándulni
mentünk a Jászberényi Állat- és
Növénykertbe. A gyerekek nagy
örömmel vették birtokba a kibővült
játszóteret, utána tízóraiztunk, és
felfedezésre indultunk. Először a
medvéket, hiénákat, majd az ormányos medvéket és a japán
makákókat, oroszlánokat néztük
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meg. Megsimogattuk a lovacska
orrát,
csodálattal
néztük
a
szurikátákat és társbérlőjüket, a
tarajos sült, de a hangutánzó kakadunál is többször megálltunk. Megtekintettük a környezetszennyezésről készült szabadtéri kiállítást. A
röpdében, ahol át lehetett sétálni,
énekeltünk a madaraknak, és színes
tollakat gyűjtöttünk. Nagy kedvenc
volt a kecses járású leopárd is, suttogva próbáltuk megfigyelni, ahogy
ketrecében lépkedett morogva.
Közkívánatra bementünk az éjszakai házba, ahol föld alatt élő, sötétet
kedvelő élőlények vannak. Nagyon
különlegesek voltak a csupasz turkálók, az egyedek egy királynő köré csoportosulva élnek, hasonlóan a
méhekhez vagy a hangyákhoz. Zárásként elfogyasztottuk uzsonnánkat, és ismét tudtunk egy kicsit
időzni a játszótéren, majd hazaindultunk. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni az önkormányzatnak az
utazásunkhoz nyújtott segítségért.
Berkó Fejes Györgyi és
Klinkó Andrea

ISKOLAI HÍREK

NYÁRI TÁBOR
Iskolánk 2017 őszén nyerte el az Az EFOP-3.2.15VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása,
megújítása” kiemelt projekt támogatását.
A létrejött program célja a magyar köznevelés módszertani fejlesztése és megújítása, illetve a pedagógusok eszköztárának bővítése volt. A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák voltak, hanem a diákok érdeklődéséhez közel álló
témák szabad feldolgozására adtak lehetőséget. A pedagógusok új képzési formákat próbálhattak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhattak érdekes-értékes ismeretekkel.
A kifejlesztett tartalmak és módszertan kipróbálására
közösségi programok keretében 2018 és 2019 nyarán
került sor intézményünk pedagógusai, tanulói és önkéntes segítői, valamint szálláshely- és programszolgáltatók bevonásával.
A projekt három nagy, egymással szorosan összekap-

csolódó tevékenységet foglal egy komplex rendszerbe:
tartalomfejlesztést, pedagógusok felkészítését, továbbképzését és szálláshely-, illetve programszolgáltatók
bevonását.
A kísérleti program megvalósításában együttműködő
csoportok egy új modellprogramot hoztak létre, amely
hosszú távon megalapozza az informális és nem formális tanulási folyamatok megjelenését és beágyazódását
a formális oktatás rendszerébe.
A megújuló pedagógiai kultúra hatására javult a tanulási folyamat résztvevőinek motiváltsága, elkötelezettsége, hatékonyabbá vált együttműködésük. A kidolgozott
tartalmak és módszertan kreatív eszköztára és munkaformái hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulás közösségi
élménnyé váljon a gyermekek számára.
A projekt fejlesztései javították a tanulók eredményességét, támogatták kompetenciáik fejlesztését, elősegítették az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.
Az uniós finanszírozású programban a mi iskolánk
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mellett a jászszentandrási, jászkiséri és a jászárokszállási általános iskolák is képviselték magukat.
A fő témakörök a pályázat keretein belül a sport és a
hagyományőrzés volt. Településünkön két helyszínen
valósítottuk meg a napközis és bentlakásos eseményeket, alkalmakat. Az intézmény területén két héten keresztül 8– tól 16 óráig tartó napközis táborban vehettek
részt tanulóink 21, illetve 43 fővel, és a helyi kemping
területén egy öt napon át tartó bentlakásos táborban
ismerhette meg hat tanulónk a sport ide vonatkozó tematikus tartalmát.
Ebben a tanévben Gerhát Károlyné, Hambergerné Válik Sarolta, Tóthné Simon Aranka, Gerhát Károly, Tóth
Pál, Csinger Rozália és Kormos Laura vett részt pedagógus, illetve segítőként.
Köszönetet szeretnénk mondani Szűcs Lajos polgármester Úrnak, a Községi Önkormányzatnak és dolgozóinak, Ráczné Baráth Andrea konyhavezetőnek, Szöllősi Péternek és Sós Boglárkának a pályázatban nyújtott segítségért.

Zenei világnap
Az elmúlt héten iskolánkba látogatott a tápiógyörgyei tagiskolánk Csipet Csapat zenekara, akik fergeteges műsorral készültek számunkra a Zene világnapja alkalmából.

Rajzverseny
Nagy Zita 2. osztályos rajzszakkörösünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs Technológiai Minisztérium és az Agrárminisztérium által meghirdetett pályázatán kiemelkedő eredményt ért el.
Európai Mobilitási Hét 2019. évi "Sétálj velünk!"Országos Kreatív és Rajzversenyen különdíjat nyert.
Az ajándékokat Budapesten vette át egy ünnepélyes program keretében 2019. szeptember 28-án.
Gratulálunk!

MESEHÉT 2019.szeptember 23-27.
Benedek Elek születésének 160. évfordulóját ünnepeltük. A népmese napja (szeptember 30.) immár határokon átívelő mozgalom.
Hírét viszi a helyi rendezvényeknek, és összekapcsolja
a közös ünneplés jegyében a népmesét szeretőket.
Ebben a tanévben mi is csatlakoztunk ehhez a programhoz!
A héten érdekes, játékos feladatokkal találkozhattak
felsős tanulóink a tanórák keretein belül:
-13 +1 Totó rajzfilm alapján
-Könyvtári kutatómunka, Benedek Elek életrajza, kiselőadás készítése és bemutatása
-Szövegértés olvasott mese alapján
- Meseíró pályázat

-Rajzverseny
-Játékos feladatok angolórán
-Térképismeret földrajzórán, Benedek Elek életrajza
alapján
-Fejtörő feladványok matematikaórán
-Puzzle kirakóverseny testnevelésórán
Természetesen alsós tanulóinkra is érdekes feladatok
vártak a héten:
A kiskakasnak segíthettek összegyűjteni a gyémánt
félkrajcárjait, amit a török császár megint megszerzett
tőle. Játékos feladatokban mérték össze tudásukat a
gyerekek. Volt pl.: szövegértési feladatlap, meseolvasó
verseny, matematikai feladatok, keresztrejtvények,
nyelvtani feladatok. Mindennap újabb meséket ismer-
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hettek meg a gyerekek, melyekhez rajzolhattak, vagy
bábokat is készíthettek. A könyvtári órákon lehetett
rajzfilmet nézni, mesekirakózni, mesekönyveket olvasgatni. Várakat is építettek a mesékhez, a kisebbek építőkockákból, a nagyobbak papírdobozokból. Tornaórákon ügyességi játékokban és erőpróbákon versengtek
egymással a tanulók, pl.: célbadobás, sárkányfarok fo-
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gójáték, kendőgyűjtő játék. Minél több feladatban vettek részt, annál több gyémánt félkrajcárt gyűjthettek
össze a kiskakasnak.
Összességében elmondhatjuk, hogy tanulóink lelkesen
és legjobb tudásuknak megfelelően vettek részt a hét
feladataiban, így méltó módon emlékeztünk meg a népmesékről és Benedek Elekről.

Gondolatok a nevelésről
Hogyan építhetsz erıs kapcsolatot gyermekeddel?
Egy tizenéves gyerekkel együtt élni sokszor nagyon nehéz. İ próbálja a saját határait és jogait
bıvíteni, új képességekre tesz szert és ezzel
együtt új lehetıségeket, új jogokat követel magának, mi szülık pedig nagyobb élettapasztalatunk
birtokában próbáljuk irányítani, befolyásolni, és
közben megtartani ıket. Ez sokszor konfliktusokat, veszekedéseket szül. Ha a szülı rosszul
kezeli a helyzetet, akár teljesen megromolhat
ilyenkor a kapcsolat, és kölcsönös bizalmatlanság
alakulhat ki
De van egy egyszerő, mégis hatásos módszer,
melynek segítségével közeli kapcsolatot alakíthatsz ki gyermekeddel. Ez a Mi Idınk.
Kettesben, együtt
A Mi Idınk egy elıre meghatározott idıpont és
idıtartam. Ezalatt a szülı kettesben van gyermekével,és pontosan azt csinálják, amit a gyerek
szeretne, anélkül, hogy ezt az idıt bárki vagy
bármi megszakítaná. Nincs munka, nincs telefon,
nincs házimunka, csak amit a gyerek szeretne.
A Mi Idınk alatt a szülı megpróbál teljes figyelmével gyermeke felé fordulni, és lehetıleg nem
tanítja, oktatja gyermekét, nem látja el kért vagy
kéretlen tanácsokkal, hanem egyszerően figyel.
Viszik vagy vezet?
Ha általában Te vezetsz, amikor kocsiba ültök,
akkor ismerıs lesz az érzés: furcsa dolog a vezetıülésbıl átülni az anyósülésre. Az ember elıször
megijed minden szembejövı autótól, kapaszkodik
minden kanyarban, nyomja a padlólemezt a lábával, sıt akár a vezetésbe is belebeszél. A legroszszabb esetekben akár hányinger, rosszullét is
törhet az emberre, annyira megviseli, hogy nem ı
tartja a kezében a kormányt. Egyfajta nézıpontváltásra van szükség, meg kell változtatnunk a
gondolkodásunkat. El kell engednünk magunkat,
nem szabad csak az útra és a forgalomra koncentrálni, hanem el kell kezdeni nézelıdni, pihenni vagy akár aludni. Bízni kell a másikban.
Pontosan ugyanezt fogod érezni a Mi Idınk alatt:
olyan, mintha hirtelen az anyósülésen találnád
magad, és gyermeked ülne a volánhoz.
Segít leküzdeni a rossz szokásokat!
A Mi Idınk szabályai nélkül nagyon nehéz észrevenni és leküzdeni a berögzült szokásokat, melyek akadályozzák a valódi kapcsolat kialakulását.
A Mi Idınk során alkalmazott és közösen elfogadott szabályok segítenek felismerni és elkerülni a
hibákat. A Mi Idınk lehetıséget ad gyermekednek
arra, hogy úgy mutathassa meg az İt érdeklı
dolgokat, hogy közben érezheti a Te helyeslésed,
szereteted és elfogadásod, és nem kell arra számítania, hogy megint elutasítással vagy letolással

kell szembenéznie.
Nem szavakkal üzen
A gyerekek a Mi Idınk alatt sokszor olyan játékot
vagy elfoglaltságot választanak, mely a szülınek
eszébe sem jutna. Gyermeked választása közvetlen, bár nem szavakba öntött üzenet arról, hogy
mit szeret, mi fontos neki, mi foglalkoztatja, de az
is lehet, hogy azokat a helyeket mutatja meg így
Neked, melyeket valamiért kedvel, vagy amelyektıl fél. A Mi Idınk alatt gyermeked nyugodtan
megmutathatja saját magát úgy, ahogy máskor
nem merné, hiszen Te megígérted neki, hogy
odafigyelsz, részt veszel, és segítesz, ráadásul
azt sem engeded, hogy félbeszakítsák együttléteteket. Gyermeked ilyenkor átéli a szoros összetartozás és a biztonság érzését, és magabiztosabbá
válik, bátrabban fejezi ki érzéseit.
Amire érdemes odafigyelni
Ahogy korábban utaltam már rá, a Mi Idınk segít
a szülı és a gyermek kapcsolatának javításában.
De van pár dolog, amire érdemes odafigyelni, ha
elkezded használni ezt a módszert.
A tizenéveseknek szükségük van rá, hogy szüleikkel ıszinte kapcsolatot alakítsanak ki. Éppen
ezért gondolkodj el egy percre azon, hogy Neked
mi a fontos! Miért akarsz Te jobb, szorosabb
kapcsolatot gyermekeddel? Mi az, amit régebben
szívesen csináltatok együtt? Mi az, amit mindketten szórakoztatónak, izgalmasnak találtatok? Mi
az, amiért becsülöd, tiszteled, mi az, ami szerethetı benne? Töprengj el egy kicsit gyermeked
vágyain, és érdeklıdési területein! Ne "muszájból"
alakítsátok ki a Mi Idınk rendszerét, hanem inkább azért, hogy az mindkettıtök életét jobbá
tegye.
Mindenképp határozzátok meg elıre a kereteket,
melyek között gyermeked tervezhet, így elkerülheted, hogy gyermekedben hamis remények
ébredjenek.

οMennyi idıt töltötök együtt?
οMikor?
οMilyen gyakran?
οMennyi pénzt lehet költeni egy-egy alkalommal?

οLehet-e utazni?
οHa igen, milyen messzire?
Vannak-e olyan dolgok, amiket ilyenkor sem
szabad, mint például a dohányzás, a tetoválás,
vagy esetleg a cukros, szénsavas üdítık fogyasztása?
Ne beszélj régi problémákról, hibákról! A Mi Idınk
a figyelem ideje, nem a nevelésé vagy a fegyelmezésé. Ha nehéz témáról kell beszélni, akkor

ezt ne a Mi Idınk alatt tedd, hanem attól teljesen
függetlenül, valamikor máskor.
Te is akarod?
Ha gyermeked elutasítja a Mi Idınk ötletét, ne
keseredj el! Hagyd, hogy hozzászokjon a gondolathoz, megbarátkozzon vele, majd egy pár hét
után vedd elı újra. Segíthet az is, ha kezdetben
megbeszélés nélkül, anélkül, hogy gyermeke
figyelmét felhívná rá, egyoldalúan elkezdi alkalmazni a Mi Idınk módszert. Ez Neked is segíthet,
hiszen gyakran könnyebb a viselkedésünket egy
rövid idıre megváltoztatni, mint beszélni róla,
hogy ezt miért tartjuk fontosnak. Kezdheted úgy,
hogy leülsz gyermeked szobájában, mikor ı zenét
hallgat, és megpróbálod megérteni, mirıl szól a
szám, vagy miért éppen ez a kedvenc. De belenézhetsz gyermeked kedvenc videójába, tévémősorába is, persze ha ı ezt megengedi.
Vagy csak ülj le gyermeke mellé, és légy készenlétben rá, hogy teljes figyelmeddel felé fordulj, ha
ı ezt igényli. Ne faggasd, ne kérdezz, ne beszélj,
csak figyelj, és ha elkezd beszélni, akkor ügyelj
rá, hogy ne szakítsd félbe. Csak olyan közbeszólásokat tegyél, amik jelzik, hogy figyelsz, mint
például az „Értem!”, vagy az „És utána mi történt?”. Ne véleményezz, ne szidj, ne nevelj, csak
figyelj!
Elıször valószínőleg furcsa lesz, talán gyermeked
is meglepve néz majd Rád, hogy miért is ülsz ott.
Ilyenkor nagy a kísértés, de várj, ne kezdj kérdezısködni, hagyd, hogy ı kezdeményezzen, ı
szólaljon meg. Így arról fog beszélni, ami neki
fontos, nem arról, ami Neked.
Hátrább az agarakkal!
Készülj fel rá, az is elıfordulhat, hogy gyermeked
rosszul reagál az új helyzetre. Lehet, hogy eleinte
félreérti a szándékaidat, és figyelmed ellenırzésként, szabadsága korlátozásaként fogja fel. Akár
az is elıfordulhat, hogy valami sértı, vagy durva
dolgot vág a fejedhez. Ilyenkor vonulj vissza, de
semmiképp se viszonozd a sértést. Ne felejtsd,
Te csak figyelsz. Próbálkozz újra két, három nap,
de legfeljebb egy hét múlva. Gyermeked egy idı
után megszokja majd, és elkezdi használni az
általad felkínált lehetıséget.
Ne felejtsd el, ilyenkor (de csak ilyenkor) nincsenek elvárások, nincsenek követelmények, csak a
figyelem, és az elfogadás van.
Hosszú távon
A Mi Idınk segít gyermeked elszigeteltségének
feloldásában, de ne várj azonnali eredményeket
tıle. Ez egy hosszú távon sikeres módszer, melynek alkalmazásával olyan erıs kapcsolatot építhetsz ki gyermekeddel, melyre ı egész életében
emlékezni fog.
( internet Varázsbető-Kazal Kolos)
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Ez év szeptember 21-én Rákóczi emlékünnepséget rendezett Jászkisér városa. Az ünnepség megszervezését motiválta, hogy a magyar Országgyűlés
még 2018-ban a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc 1704.
július 8-ai fejedelemmé választásának 315. évfordulója
tiszteletére „II. Rákóczi Ferenc emlékévvé” nyilvánította. A rendezvény első részében az általános iskola
dísztermében nyitották meg Botos Lajos debreceni bélyeggyűjtő 2019. Rákóczi emlékévre összeállított bélyegkiállítását. A kiállításon nem csak bélyegeket mutattak be, melyek Rákócziról készültek, hanem a róla
készült medáliák, érmék és a Rákóczi képmásával készült pénzek is bemutatásra kerültek. Óriási mennyiségű anyagot mutattak be, koronkénti csoportosításban.
Az ünnepi műsor a Művelődési Házban folytatódott,
ahol a himnusz elhangzása után Lukácsi György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően
dr. Takaró Mihály egyetemi tanár előadása következett,
„II. Rákóczi Ferenc Vezérlő Fejedelem a magyar irodalomban” címmel. Az előadásban közreműködött
Molnár László színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház művésze, aki az előadás egy- egy részletét szavalatokkal tette színesebbé. Az előadásban nagyon sok érdekes dolog hangzott el Rákócziról, de itt csak a Jászkisérrel kapcsolatos dolgokat említem meg.
Jászkisér népe a Német Lovagrendnek való eladás miatt (1702) csatlakozott Rákóczihoz, és mellette végig
kitartott. II. Rákóczi Ferenc 1710. március 25-től április 20-ig kíséretével együtt a községben tartózkodott, s
több levelet is írt Jászkisérről. A település akkor, ha
rövid időre is, a szabadságharc fővárosa lett. A Szatmári békekötés (1711) után a fejedelem elhagyja az országot. Először Lengyelországba, majd Franciaországba
költözött, ahol egy kolostorban talált békére. 1717-ben
kerül száműzetésének utolsó helyére, Törökországba.
Rodostóban hal meg 1735. április 8-án, húsvét szent
napján. Kívánsága szerint a szívét arany urnába zárva a
francia kolostorba vitték, hogy ott leljen nyugalmat. A
kolostort a francia forradalom (1789) alatt feldúlták,
felégették, az urnába zárt szív eltűnt. II. Rákóczi Ferenc hamvait 1906-ban hazahozták Törökországból, és
a Kassai Dómba helyezték el. Jelenleg Kassa a Szlovák
Köztársaság része. Ez az előadás tette előttem világossá, hogy Jászkiséren miért olyan erős a Rákóczi kultusz. Most értettem meg, hogy a jászsági települések
közül miért van egyedül Jászkiséren Rákóczi szobor. A
szoborról röviden annyit, hogy 2003-ban közadakozásból állította a Jászkiséri Önkormányzat. A szobrot
2007. január utolsó hétvégéjén a fémtolvajok ellopták.
Az önkormányzat nyomravezetői díjat ajánlott fel. A
szobor Abádszalókról került elő károsodás nélkül. A
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visszaállítás ünnepségét 2007. november 17-én tartották meg a Művelődési Ház parkjában, ahol azóta is áll.
Az előadás után az említett szoborhoz vonultunk, ahol
Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének elnöke emlékezett a fejedelemre, majd elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. Ezután egy állófogadáson vettünk részt az iskola éttermében.

Október 4-én a Jász Múzeum fennállásának
145. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepség megtartására került sor a Déryné Rendezvény
Házban. A Jász Múzeum napjainkban a Jászság tudományos, kulturális életének és a hagyomány őrzésének
meghatározó központja. Munkáját komoly helytörténeti
kutatógárda és nagyszámú múzeumi önkéntes segíti.
Így van ez 145 éve. A Lehel kürt hangjával kezdődött
összejövetelen közel kétszázan nyilvánították tiszteletüket a nagy megbecsülésnek örvendő intézmény előtt.
A program kezdetén Hortiné dr. Bathó Edit igazgató
asszony köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót
a levezető elnöknek, Gál Dobos Beátának, a Jászkerület Nonprofit Kft. igazgatóhelyettesének. A levezető
elnök elsőként dr. Szabó Tamást, Jászberény polgármesterét kérte fel köszöntőjének elmondására. A polgármester méltatta az intézmény a Jászság életében, a
kulturális hagyományok ápolásában és a közéletben
betöltött szerepét. Megköszönte az igazgató asszonynak a város érdekében végzett munkáját, s tájékoztatta
a hallgatóságot, hogy a múzeum hamarosan több új
raktárhelyiséggel bővül, és az eddig nem vagy ritkán
látható tárgyak is megtekinthetők lesznek. A következő
köszöntő Győrfi Sándor, jászkun főkapitány a Jászkunság nevében köszöntötte a múzeumot, s Hortiné dr.
Bathó Edit munkáját megköszönve –melyet 1994-óta
végez—hogy a közösségeket a cél megvalósítása érdekében tudja mozgósítani. Farkas Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke a múzeum születésének körülményeit történelmi keretbe helyezte, s
összegzésként megállapította, hogy a jelenlegi eredményes működéshez az elődök kiváló munkája és a jelenlegi vezetés által ápolt kiváló társadalmi kapcsolatok
adják az alapot. Dr. Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület elnöke, az intézménynyel és az igazgató asszonnyal fenntartott kapcsolatot
helyezte köszöntője fő mondanivalójává. Elismeréssel
beszélt Hortiné dr. Bathó Edittel hosszú idő óta folytatott közös munkájukról, és az igazgató asszony a múzeumi szakmát tömörítő társaság legsikeresebben működő szakosztálynak is a vezetője. Nemes József jászkapitány a Jászság képviseletében köszöntött. Kiemelte a
múzeum néprajzi és történeti kutatásban betöltött szerepét, és a Jászság szimbólumának, a Jászkürtnek az
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őrzését. Külön szólt a múzeum minden munkatársának
azon tevékenységéről, amellyel a Jászság történetét
megismertetik a felnövekvő nemzedékkel, és átadják az
utókornak, úgy hogy azok számára is legyen ez hivatás.
A köszöntők elhangzása után Hortiné dr. Bathó Edit
vetítőképes előadásban ismertette az eltelt 145 esztendőnek a krónikáját. A Jász Múzeum ünnepélyes megnyitása 1874. december 26-án karácsony második napján történt. A múzeum létrehozásában nagy szerepe
volt Sipos Orbán akkori helyettes polgármesternek. Az
igazgató asszony bemutatta és elemezte a múzeum előző 15 vezetőjének tevékenységét. Kiemelte, hogy milyen tevékenységükkel járultak hozzá a múzeumi tárgyak gyarapításához. Az előző 15 múzeum vezető akkori néven múzeumőrként volt ismert. A jelenlegi 16.
múzeum vezető nő, az előző 15 mind férfi volt. A múzeum jelenleg 8 főállású személlyel dolgozik, még az
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elődök csak külső támogatókkal tudták a munkájukat
végezni. A külső támogatók, segítők munkája most is
jelentős a múzeum életében. A múzeumtörténeti előadást követően az igazgató asszony köszönő oklevéllel
és jász motívumokkal díszített kerámiával köszönte
meg mindazoknak a munkáját, akik az évek során támogatták és segítették az intézmény tevékenységét. A
megjelentek szintén kifejezték elismerésüket a múzeumban végzett munkáért, virágcsokorral és egyéb ajándékokkal fejezték ki hálájukat. A program ünnepi
ebéddel zárult az Ifjúsági Ház nagytermében, ahol
Bolla János emeritus jászkapitány a Jászkürttel mondott pohárköszöntőt. Az ünnepi ebéd az önkormányzat
által adományozott, többemeletes torta elfogyasztásával ért véget.
Nagy Albert
Jászkapitány

25 éve ballagtunk
Szeptember 14-én
tartottuk meg 25 éves
osztálytalálkozónkat. Év eleje
óta készültünk erre a napra, vagy
talán már évek óta, hiszen 25 év
után először találkoztunk. Rendhagyó módon tanárainkat is
meghívtuk, hiszen tőlük kaptuk
azt a tudást, mellyel elindultunk
az úton. Örültünk, hogy elfogadta meghívásunkat: Szabóné Ge-

cse Anikó osztályfőnök, Konkoly Béláné, Mészáros Pálné,
Rigó Andrásné, Velkeiné Pócz
Ilona, és Zrupkó Ferencné. Velük együtt idéztük fel a 25 éves
emlékeket. Az iskolában gyülekeztünk, majd saját tantermünkben mindenki elmesélte, mi történt vele az évek során. 23-an
ballagtunk, 13-an jöttünk el, sajnos egyik osztálytársunk már

nincs közöttünk, gyertyagyújtással emlékeztünk rá.
A közös koccintást követően a
strandon sátras buli vette kezdetét. Vacsora után még táncoltunk
is, ahogy 25 éve. Remek hangulatú este volt. Mindezért hálásan
köszönjük Sas Zsoltnak a szervezést.
Pappné Turóczi Henrietta
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FIATALOK VÁLASZOLNAK...
Véleményed szerint a bocsánatkérés adott esetben megoldás lehet-e két ember konfliktusának
megoldásában

Talán a legnehezebb dolgok egyike a bocsánatkérés. Valahogy nem akaródzik kibújni az emberből, pedig nagyon sok pozitív
hatása van. Nyugtatja a lelket, oldja a stresszt, vagy egyszerűen csak nem vág kupán az asszony sodrófával. Konfliktusok
mindig is lesznek, mikor kisebb, mikor nagyobb, viszont mint a betegségeket, ezt is jobb minél előbb kezelni, ne forduljon
rosszabbra. Különböző kapcsolatokban, legyen az párkapcsolat, testvéri, szomszédi, baráti, vagy bármilyen más, mind-mind
az adott szituációnak megfelelően kezelendő. Számomra teljesen életszerűtlen, hogy tönkre menjen egy régi viszony, csak
azért, mert az egyik fél, ám lehet, hogy mind a kettő, makacs, mint az öszvér. Nincs az a probléma, ami nem megoldható,
csak akarni kell. Vagy engedni, amit ugye az okosabb szokott. Nagyon fontos, hogyha nem akar jobbra fordulni a helyzet,
vonjunk be barátokat, családtagokat, vagy ha segíteni szeretnének, ne utasítsuk el. Rengeteg más dolgot tehetünk meg együtt,
békében, barátságban, egyetértésben, nincs rá időnk, hogy veszekedjünk. Közösen minden sokkal könnyebb, egyszerűbb.
Igenis be kell látni, ha hibázunk, elsimítani a gondokat, nincs helye gőgnek, orr fennhordásnak, sértődöttségnek, minden esetben, a célkeresztben a békének kell lennie, más nem jöhet szóba. Nézzünk szét saját környezetünkben, biztosan látunk példát,
a viták eldurvulásából adódó örök haragosokat, szétment párokat, esetleg gyerekeket, akik megsínylik, testvérek, akik hosszú
évek óta nem keresik egymást, szomszédok, akik nem köszönnek egymásnak, netalán még direkt kitolnak egymással, nem jó
ezeket látni. Kicsit képzeljük bele magunkat, milyen rossz is lenne, ha mondjuk, nem láthatnánk a gyerekünket, csak havonta
egyszer, valami ostoba összekülönbözés miatt. Összefoglalva, egyértelmű, hogy a konfliktusok nagy részét oldja a bocsánatkérés, csak el kell jutni odáig. Mindig lesznek kivételek, amit már a jó szó nem old meg, ott már erre szakosodott szerveknek
kell megoldást találni. Ilyenek a békéltető testületek vagy a bíróság, de onnan már szinte biztos, hogy ellentétekkel teli fognak távozni a felek. Ne jussunk el odáig, vegyünk példát elődeinkről, milyen aranyosak az idős nénik, bácsik, amikor találkoznak egy-egy összejövetelen, mosolyognak, nosztalgiáznak, vidámak, és abban a pillanatban semmi sem fáj, minden szép,
mindenki megfiatalodik egy kicsit. Teljesen fel lehet töltődni közöttük, testileg-lelkileg jobban érzi magát az ember, barátként
kezelnek, tanítanak, mesélnek, oktatnak, és ez csak úgy jöhet létre, ha nincs konfliktus. Hirtelen bele sem gondolunk, hogy
mi mindenre kihat egy kis kedvesség, és a hiánya micsoda űrt tud okozni. Kötelességünk ezt tovább adni utódainknak, ám ez
csakis békében történhet meg, vitának helye nincs. Alázat, megbocsátás, béke, szeretet. Ez lebegjen mindenki szeme előtt.
Szász Attila

Véleményem szerint a bocsánat szónak nagy jelentősége van. Már kisgyermekkorban elkezdjük
mondani a gyereknek, hogy kérjen bocsánatot, ha elveszi más játékát, vagy véletlenül fellöki
gyerek társát, ha szaladgálnak. Én úgy gondolom, hogy így felnőtt korban sem lesz nehéz kimondani a bocsánat szót, ha két ember között konfliktus alakul ki. Sajnos azt tapasztalom, hogy
sok ember nem kér bocsánatot, pedig megoldás lenne ez, mert jólesik, ha egyik fél mondja a
másiknak. Szerintem törekedjünk arra, hogy igenis használjuk a bocsánat szót. Mert mindenkinek jólesik, ha a tiszteletet meg adja.
Palyáné Bazsó Anita

Szerintem igen! Bár néha nem könnyű megtenni! Ha valakit megbántok, és az a személy fontos
számomra, akkor tudok bocsánatot kérni. A lényeg, hogy meg tudjuk beszélni, mert akkor mindketten elmondhatjuk, hogy mit miért tettünk. Így könnyebb elfogadni a másik tettét. Nem tudok
mindig csak helyesen cselekedni, de megpróbálok tanulni a rossz döntésekből. Cserkészként
megtanultam, hogy úgy bánjak a másikkal, ahogyan szeretném, hogy velem bánjanak.
Durucz Kristóf

Sokaknak ismerős lehet a helyzet, amikor valamilyen tettünkkel vagy csupán szavakkal megbántunk valakit. Gyakran észre
se vesszük. A legnehezebb belátni, hogy talán tényleg mi tévedtünk. Az emberek többsége úgy érzi, hogy bocsánatot kérni
olyan, mint elveszíteni egy csatát. Nehéz kimondani, hogy, „Ne haragudj” vagy beismerni, ha hibázott. Ha összeveszünk valakivel, vagy megbántjuk a másikat, a legfontosabb, hogy belássuk hibáinkat, és tudjunk bocsánatot kérni és megbocsátani.
Polyák Evelin
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A bocsánatkérés. Csak egy szó. Lehet leírni és mondani is, csak nem mindegy, hogy hogyan. A bocsánatkérés akkor ér igazán valamit, ha az ember szívből, őszintén gondolja. Ha csak úgy odavágja valaki
a másiknak, egy fabatkát sem ér. Mivel nem vagyunk egyformák, így adódhatnak kisebb konfliktusok
két fél vagy több fél között, s nem feltétlen kell egyből csak a párkapcsolatokra gondolni. Lehet konfliktus a családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel. Minden ilyen helyzetet higgadtan kell kezelni, hiszen a harag rossz tanácsadó. Mégis előfordul, hogy az ember olyat mond mérgében, amit megbán pár
perccel később, vagy olyan hangnemben szól a másikhoz, amivel akaratlanul is megbántja, mert éppen rossz, nehéz napunk van. Ilyenkor jó, ha az ember felismeri a hibáját, és próbálja orvosolni az
éppen elszúrt helyzetet. Ilyen esetekben is a legjobb orvosság az őszinte bocsánatkérés, a másik szemébe nézve. Írásban szerintem nem illik bocsánatot kérni, mert abszolút személytelen. Sajnos adódhatnak olyan szituációk is az ember életében, amikor már nem lehet semmit megoldani egy bocsánatkéréssel, de ezek szerencsére ritkán fordulnak elő. Lehetetlen lenne most a végére mindenkitől olyat
kérni, hogy élje úgy a mindennapjait, hogy ne kelljen bocsánatot kérni egymástól, hiszen mindannyian
emberek vagyunk, s hibázhatunk, lehet rossz napunk. A lényeg, hogy szeretet és boldogság legyen, ha
rendeződött az adott szituáció.
Tóth Gergelyné

Könyvtári hírek
Az ősz folyamán több iskolás csoport is ellátogatott a
könyvtárba. Az őszi könyvtári napok és az iskolai mesehét
jó alkalom volt könyvtári órára. Az 1. osztály megismerkedett a könyvtár szabályaival, melyet ügyesen elsajátítottak,
hiszen egymás után kölcsönözik a szebbnél szebb könyveket.
A 3. osztály Az irigy testvér című mesét hallgatta meg. A 4.
osztály A só című mesét nézte meg. Az 5. osztály A vasorrú bába meséjét hallgatta meg. A mesék végén feladatlapot
oldottak meg a tanulók, a jó válaszokért mesés pontokat
gyűjtöttek.

Az 2. és 3. osztállyal jártunk a Tájházban, ahol a gyerekek
megtanultak gólyalábbal menni. Az egyháztörténeti kiállítást a 3. osztállyal tekintettük meg. Köszönjük Kisádám
Péternek a tárlatvezetést!
Telek Béla művésztanár kiállítását az 5. osztállyal tekintettük meg. A diákok figyelmesen nézték a képeket, ezt bizonyítja, hogy az iskolába visszaérkezve valamennyi kép címét, és hogy mit ábrázol, fel tudták sorolni.

Az iskola 2 diákja Jászjákóhalmán
mesemondó versenyen vett részt.
Gajdos Márta 2. osztályos tanuló A
király kenyere című mesét mesélte,
a zsűri döntése alapján 2. helyezett
lett, oklevelet és egy szép mesekönyvet kapott. Tóth Petra 3. osztályos tanuló A róka és a farkas csikót
vesz című meséjét mesélte el bátran, emléklapot kapott. Gratulálunk
mindkét tanulónak.
„A mese nem csak gyermekeknek való táplálék.”
A Baba-mama klub ősszel ismét várta az érdeklődő anyukákat kisbabáikkal. Kovács Zoltánné Krisztina gyönyörű hangjával elkápráztatta a kicsiket.

Oláh Kálmán könyvtárunknak adományozott egy TESLA típusú lemezjátszót, melyet ezúttal is hálásan köszönünk. Most már a polcon porosodó lemezeket meg is tudjuk hallgatni.

Baba-mama klub pillanatkép

Pappné Turóczi Henrietta
könyvtáros
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Bemutatjuk községünk fiataljait
megszületett életem értelme, a fiam,
A nevem Sas Zsolt. Jászboldogházai
kinek születésekor ott voltam, és meglakos vagyok, és az is maradok, míg a
adatott az a megismételhetetlen élJó Isten is úgy akarja.
mény, hogy születése után én fogtam
1979. december 25-én születtem, és
először a kezembe, és vittem oda édesigen, gyermekkoromban karácsonyra
anyjához a szülőszobán. Ezután 3 munés a születésnapomra is egy ajándékahelyen kezdtem el dolgozni mivel a
kot-társasjátékot kaptam, azt is úgy,
ház megvásárlására felvett hitelünk
hogy testvéreimmel közösen ajándétörlesztése nagyon megemelkedett.
kozták nekünk a szüleim. VisszagonHavi 450 órát dolgoztam a különböző
dolva, ez is elindította bennem azt a
munkahelyeken, de csak 10 évig bírta a
szemléletet, hogy a család az első, és
szervezetem ezt a megterhelést, akkor
teljesen mindegy, milyen anyagi kötörtént, azaz pontosan 2016-ban, hogy
rülmények és barátok vesznek körül,
egy súlyos idegrendszert érő agyvéregyik sem számít, mert a család a legzést kaptam, és mikor Budapestre szálfontosabb összetartó erő az ember
lítottak, közölték velem a tényt:
életében, és csak azért él.
amennyiben nem kapok sürgős beavatBüszkén szeretném bemutatni csalákozást, úgy vagy meghalok, vagy pedomat és magamat: Édesanyám Szőldig lebénulok, így beleegyeztem a műlősi Ilona 73 éves nyugdíjas, nyugdíSas Zsolt és családja
tétbe, melynek estéjén bejött hozzám
jazása előtt 3 gyermek felnevelése
egy pap, ki megadta nekem az utolsó
mellett a jászberényi Szekuritás
kenetet. Azóta eltelt pár év, és eközben,
KFT.-nél dolgozott bedolgozó varrónőként. Édesapám Sas Zoltán a helyi termelőszövetke- illetve a betegség előtt is végig arra törekedtem, hogy
zetben dolgozott beállító lakatosként, és 51 éves volt, minél többet legyek a fiammal, minél több dologra
mikor születtem, 74 éves korában halt meg, és halála- megtanítsam, ezért állandó éjszakai recepciósnak kérkor ott voltam ágyánál. Büszke vagyok rá, hogy ők tem magam a munkahelyemen, mert sajnos azt be kell
neveltek fel, és még most is 40 évesen édesanyámmal tökélni, hogy a mai „okos” világban, ha nincs a gyerakárhányszor találkozunk a faluban, megpuszilom, mek mellett a szülő, akkor nem úgy gazdálkodnak az
édesapámhoz mindig kijárok a temetőbe. Jómagam a idejükkel, ahogy kell. Ezért teszek azért, hogy a fiam
jászboldogházai Általános iskola elvégzése után Szol- ne felejtse el azt, ahogyan én nőttem fel, tanítom őt a
nokon a Pálffy János Szakközépiskolában érettségiz- ház körüli munkák elvégzésére, kapálásra, ültetésre,
tem, és tettem le gyengeáramú műszerész szakon a favágásra, szüretelésre, a hagyományok őrzésére, mint
technikusi vizsgát. Éreztem, hogy nem az én világom például a locsolkodás, mert el szoktam őt vinni húsvétez a szakma, ezért egy szerencse folytán beiratkoztam kor azokhoz a kislányokhoz két osztálytársával együtt,
egy középfokú végzettséget adó szállodás tanfolyamra, kik beengednek minket. Tudatosítom benne azt, hogy a
melynek elvégzése után úgy döntöttem, ezt fogom vé- legjobb helyen lakik, Jászboldogházán mindenki ismer
gigvinni. Így, mivel anyagi helyzetünk nem engedte mindenkit, nyugodtan ki merem engedni őt a barátaival
meg a nappali tagozatos főiskolára való jelentkezése- este 8-ig biciklizni, mert tudom, hogy nem kell félnie
met, a szolnoki főiskolát levelező tagozaton végeztem itt senkitől, mert vigyáznak rá a helyiek. Jászboldogháel, és szereztem diplomát közgazdász vendéglátó szál- za egy olyan hely, melyhez elérhető távolságra vannak
loda szakon 2004-ben, úgy hogy 1999-től egy jászberé- olyan városok, melyekben később tanulhat, illetve dolnyi szállodában dolgoztam a főiskola mellett mint re- gozhat. Mivel a házunk alkalmas rá, szeretném, ha kécepciós. Németből és angolból nyelvvizsgáztam. Ösz- sőbb leendő feleségével nálunk laknának, míg rendezőszesen 4 szállodában dolgoztam az ország minden tá- dik anyagi helyzetük, vagy míg gondolják. Ő is szeret
ján, de ami miatt keresett vagyok ebben a szakmában, itt lakni, szeret önfeledten játszani barátaival nálunk,
az a Nagybörzsönyi Szent Orbán Erdei Hotelben eltöl- vagy az utcákon bolondozni, focizni. Mindenben támotött éveimnek köszönhető, mely Közép-Európa legna- gatjuk őt feleségemmel, mert a helyes neveléshez ketgyobb rönkfából készült szállodája. 1999-ben ismertem ten kellünk, mindenben segítjük, ahogy nekünk is segímeg későbbi feleségemet, Szöllősi Anitát, ki szintén tették utunkat a szüleink
helybéli szülők gyermeke, és jelenleg a Jászboldoghá- A munkahelyemen „a hegylakó” azaz a halhatatlan
zai Polgármesteri Hivatalban dolgozik pénzügyi elő- becenevet kaptam, és ez így van. Nem azért, mert az
adóként. 2006-ban vettem feleségül, és ekkor döntöt- történt velem, ami történt, és nem azért, mert 2019
tem úgy, hogy Jászboldogházához közel keresek mun- szeptemberétől a szállodai főállásom mellé ismét bekát, így a szolnoki négycsillagos és 62 szobával rendel- vállaltam egy másodállást, hanem azért, mert azt a
kező Garden Hotelben dolgozom azóta is recepciós- szemléletmódot, amit kialakítottam magamnak, azt
ként. Ezután közösen terveztük jövőnket, és sok házat tovább adtam, illetve adom is a fiamnak. Tudatosítom
megnéztünk Boldogházán, míg végül az akkor még benne, hogy ő is adja majd tovább azt gyermekének,
Úttörő néven ismert utcában lévő Matók István volt amit elsajátított tőlem, és így nemzedékről nemzedékre
polgármester házát választottuk 2007-ben. 2008-ban száll az, amit én képviselek.
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Boldogházán itthon
Bár Szolnokon laknak, de…

Boldogházán itthon…a Lehel út 7. szám alatt
- beszélgetés Eszes Zoltánnal, az Obsitos Védelem Kft. vezetőjével
Tudom, Erzsikének nemcsak munkáEszes Zoltán és felesége, Rácz Erjából adódóan, de mind a ketten küzsike Boldogházán születtek, és itt
lönleges figyelmet fordítotok a felnötöltötték gyermek- és ifjúkorukat.
vekvő nemzedékre. Évek óta jelentős
Szüleik köztiszteletben álló embeösszeget adtok a tehetséggondozásrek voltak. Emlékezetesek szára, az óvodások és az iskolások kormomra Eszesné Ica néni szeretetszerű eszközökkel való ellátására. A
teljes gondoskodása a fiatalokról,
gyerekek, nevelők, szülők nevében is
főleg a focistákról. Időt, fáradsáköszönöm alapítványunknak nyújtott
got nem kímélve ízletes lecsóval
támogatásotokat.
vagy az idénynek megfelelő csemeAz öt egyesület az utóbbi három évgével várta őket a meccs után.
ben 2,530 millió forintot kapott, és
Rácz Jani bácsi a gyári munka
örülünk, hogy tudunk segíteni.
mellett szobafestést vállalt, mintái,
Ebből is láthatjuk erős kötődésed
hengerei sok örömet adtak megszülőfaludhoz. Igazi lokálpatrióta
rendelőjének. Rácz Erzsikével egy
vagy! Kérlek, mesélj nekünk pályád
középiskolába jártunk, s mint időindulásáról és a céged alapításáról.
sebb tanuló, segítettem neki is a
Sokat köszönhetek Édesanyámnak,
szigorú kollégiumi élet elviseléséaki kitartó szeretetével, figyelmével
ben. Később védőnői képesítést
terelt bennünket. Megtanított a munszerzett, és hasznos tanácsokat
kára, így amikor gimnazista voltam,
adott a boldogházi kismamáknak,
Eszes Zoltán és felesége,
nyári szünetekben az - akkori Közígy nekem is.
Rácz
Erzsébet
A legutóbbi Boldogháza barátai
ségi Tanács építőbrigádjában - részt
összejövetelen Szűcs Lajos polgárvettem a faluban zajló építkezésekmester úr elismerően szólt Rólad, Zoli. Említette, hogy ben (vízhálózat kiépítése, strand-, pedagóguslakás-,
bár Szolnokon élsz családoddal, de a céged, az Obsitos fociöltöző építése). Azon túl, hogy munkára nevelt,
Védelem Kft. székhelye községünkben van bejelentve, még bérezésben is részesültem, valamint a munkaviés iparűzési adóddal szülőfaludat támogatod. Mi veze- szonyba is beleszámított.
tett döntésedhez?
Az, hogy hivatásos katona lettem motiválta az is, hogy
Nagyon egyszerű a válaszom. Azt a szeretetet, figyel- a családban több katonatiszt is volt. A katonai pálya
met, amit kaptam ifjú koromban, majd később is, sze- iránti végső elkötelezettséget a gimnáziumban tartott
retném viszonozni. Jólesett, hogy a Polgármester úr pályára irányító toborzás határozta meg. A katonai taköszöntött, mint a legtöbb adót befizetőt. 2018. évben nulmányaimat a Kossuth Lajos Katonai Főiskola mű6.724.000 Ft-ot, az utolsó hat évben több mint 25 mil- szaki szakán végeztem. Elvégzése után tisztként, hadlió forintot fizettem a helyi iparűzési adóba.
nagyi rendfokozatban a szolnoki 16. műszaki utász
Gratulálok eredményeidhez, és köszönet nem csak a zászlóaljhoz kerültem beosztásba. Végzettségem út-,
fentiekért, hanem a civil szervezeteknek nyújtott támo- vasútépítő üzemmérnök, így a csapatnál az út-, és hídgatásokért is.
építő századnál parancsnoki beosztást töltöttem be. A
Több éve támogatom a Polgárőrséget jelentős összeg- század főleg építő jellegű feladatokat végzett béke időgel, hiszen a település biztonsága mindannyiunk érde- szakban: utak és hidak építése, valamint szükségtelenke. Valamikor Gaál Ferivel, Borbély (Tóth) Ferivel né vált hidak robbantása, illetve víztornyok bontása.
együtt fociztunk a „nagy csapatban ”- Kövér Béla volt Szeretném a legjelentősebbeket itt megemlíteni, mint a
az edző - így természetes, hogy a Sportegyesület mun- Hortobágyi vasúti híd melletti gyaloghíd (jelenleg is
káját is segítem. Örömünkre szolgál feleségemmel, használják), valamint Karcag-Berekfürdő csónakázó
hogy egyre szépül községünk, így a Faluvédő Egyesü- taván egy 57 fm-es fahíd. Robbantással bontottuk a
letet is szívünkön viseljük. Mivel tagjai vagyunk a Bol- szolnoki mezőgépnél a víztornyot, a jászberényi hűtődog Bt-nek, és elismerjük kezdeményezéseiket-iskolai gépgyárhoz vezető régi út vasbeton hídját, amely külöemlékhelyek, keresztek, könyvkiadások, Vendel szobor- nösen veszélyes volt a lakótelep közelsége miatt. Alaígy ők sem maradhatnak ki támogatásunkból.
kulatomnál végig haladtam a ranglétrán, és parancsnok
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haditechnikai helyettesként fejeztem be itteni pályafutásomat. Időközben elvégeztem a Zrínyi Miklós
Hadtudományi Egyetemet, majd
mérnök alezredesként vonultam
nyugállományba, 25 év szolgálati
idő letöltése után 43 éves koromban, mivel a rendszerváltás után
érezhető volt a hadsereg folyamatos
leépítése. Ez erősített meg a fenti
döntésemben.
Mi volt életed során a legnehezebb
feladatod?
Ezt sosem úgy kezeltem, mint legnehezebb feladatot, hanem kihívásnak véltem, így cselekedtem. De az
előbb említett berényi robbantás
izgalmas volt, és a Karcag- Berekfürdő közötti 57 méteres híd megépítése sem volt egyszerű 9 nap
alatt. Nem felejtem el a néni arcát,
aki tudakozódott, hogy mi lesz itt,
mikorra készül el? Mikor tájékoztattuk, legyintett: ”Tudja, kit hülyítsen!” A 10. nap meglett a hordógurítás! Nagy kihívás volt a családi
életemben az, hogy szolgálat mellett építkeztünk, Hadtudományi
Egyetemre jártam. Erzsikére, a feleségemre, sok feladat hárult, de mindent lelkiismeretesen, szeretettel
végzett. Az idő jó próbát állított
mindannyiunknak! Amikor a szolgálat több hétre elszólított, két
gyermekünkkel, munkája mellett is
helyt állt.
Miben látod sikereid kulcsát?
Mint mondtam, minden feladatot
kihívásnak tekintek. Nejem mindig
is azt tartja rólam, hogy maximalista vagyok. Amikor váltottam, láttam, hogy a seregben nincs jövő!
Helyeket kínáltak Pécsen, Szegeden. Oktathattam volna is az egyetemi diplomámmal, de maradtam
Szolnokon. December 28-án lettem
nyugdíjas, de január 1-jével már a
bíróságon dolgoztam vagyonőrként.
Mivel a civil élet számomra új volt,
ez az év jó volt a civil életre való
átállásra, a vagyonvédelmi szakma
elsajátítására. Egyéni vállalkozásom családi vállalkozásba ment át.
Vagyonvédelemmel foglalkoztunk.
Szászberek Akkumulátor Gyár,
KITE több telephelye, Újszász Tsz
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Szők családi körben: fiunkkal,
unokáinkkal és a jövendıbelivel

Lányunk és a két drága unokánk:
Marci, Máté
és hírünk, munkánk terjedt. Sohasem pályáztunk, nem hirdettünk,
felelősségteljes hozzáállásunknak
híre ment. Ma már 164 foglalkoztatott dolgozik a családi vállalkozásunkban, főleg fegyveres testületekben szolgált, tapasztalt, megbízható
személy- és vagyonőrök. Cégünk,
az Obsitos Védelem Kft. szakemberei látják el például a svájci tulajdonú Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft., az ír mezőgazdasági
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gépgyártó McHale Hungária Kft., a
szerb tulajdonú Drenik Hungary
Kft. papírgyártó cég, az amerikai
Eagle Ottawa őrzését is. Nagyon
megbízható, jó kollégáim vannak.
Nagy Sándor a szakmai igazgató. Ő
viszi a riasztó, térfigyelő- beléptető
rendszer kiépítését, felügyeletét. A
főtevékenységhez
illeszkedően
ugyanakkor olyan kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtunk, mint az
irodaépületek, csarnokok kézi és
gépi takarítása, a telephelyek zöldterületeinek karbantartása. Ezen
területeknek is külön vezetőjük van.
A családom is aktívan részt vesz a
vezetésben.
Andika lányunk
(pedagógus diplomával) irodavezető, és várományosa a cég irányításának. Zoli fiunk a távfelügyeleti
részt kezeli, vezeti. A legfontosabb
háttér pedig a feleségem, aki összetart bennünket, biztosítja a kiegyensúlyozott családi hátteret
Milyen kihívásokkal kellett szembenéznetek az elmúlt időszakban?
Nagy kihívás, hogy óriási vagyonokat védünk. Úgy kell a komplex
vagyonvédelmet (vagyonőrök, kamerák, riasztó, beléptető rendszerek) kialakítani egy cégnél, hogy az
erre felhasznált összeg megérje és
maximálisan biztosítsa a biztonságos üzemeltetést. A vagyonőri
munka bizalmi állás, így a dolgozókat kellő figyelemmel kell kiválasztani, a munkahelyeken megbecsülni, és törvényes foglalkoztatás mellett tisztességesen megfizetni. Képzett vagyonőrök csak rendőrhatósági engedéllyel végezhetik munkájukat, melyet ötévenként vizsgával
meg kell újítani. A cégünk is rendőrhatósági működési engedéllyel
végezheti tevékenységét, állandó
hatósági és kamarai felügyelet mellett, a vagyonvédelmi törvény előírásai szerint.
Sok munkátok mellett jut idő a
pihenésre, szórakozásra?
- Most már kicsivel több. Amikor
katona voltam, a Honvéd üdülőkben voltunk a családdal minden
nyári szünetben. Tiszaföldváron az
Aranyhegy közelében volt egy kiskertünk, ahová a városi bezártság-
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ból kiszabadultunk- egészítette ki Erzsike, aki figyelmesen hallgatta eddig a férjét. Amíg unokáink kicsik
voltak, gyakran jöttek velünk, de ma már a két fiú - 20
és 17 évesek- önálló programot szervez. Nagyon élvezzük, hogy most már egymásra is sokkal több időnk
van, s ezt ki is használjuk. Szívesen és gyakran kirándulunk a szabadban, minden évben megmásszuk a Kékest, túrázunk a mátrai erdőkben, de nagyon szeretünk
szaunázni is. Rendszeresen kerékpározunk, tornázunk
edzőgépeket használva, így tartjuk magunkat és izmainkat fitten és frissen. Széles baráti körrel rendelkezünk, akikkel évente legalább 4-5 alkalommal zenéstáncos rendezvényeken veszünk részt, vagy egymást
meglátogatva bensőséges kerti partikat, vacsorákat
szervezünk, rendezünk, ahol jól kibeszélgetjük magunkat. Igazi terápia, mint az is, amikor a családunk együtt
tölthet el egy-egy ebédet és laza délutánt. A kihívásoktól sem félünk, sőt kipróbáljuk magunkat extrém körülmények között, és sportokban is, mint a Balaton átúszás, vagy a „Bicogó” maraton.
Hogyan látjátok Boldogháza fejlődését?
Erzsike: A környező falvakhoz képest óriási a változás.
Örömmel tapasztaltuk, hogy megújult az óvoda, iskola,
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tornacsarnok, a strand, és az utcák felújítása folyamatos, a Tájház elismerésre méltó.
Zoli: Minden szépül, és ezért támogatom szívesen,
mert látom, hogy jó helyre kerül.

Kedves Erzsike és Zoli!
Beszélgetésünk közben többször eszembe jutott az
erdélyi költő, Kányádi Sándor gondolata.
„ Akit becsületből itten tarisznyáltak, azt egykönnyen
nem fogja a világ piszka,
mert itt még a sár is tiszta.”
Szülőfalutok nektek a gyökér, és mindent megtesztek azért, hogy továbbra is erős, szilárd maradjon!
Köszönet érte! Kívánunk Nektek családi életetekben
sok örömet, boldogságot, munkátokhoz sok erőt,
egészséget, további szép eredményeket!

Zrupkó Ferencné
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AZ ALKOT˘S ÖRÖME
Mindig nagy öröm a boldogházi fiatalok sikereiről hallani. Matók Dóra ebben az évben kapja meg diplomáját
tervező grafikusként Angliában a Coventry Egyetemen. A tanultakat nyáron már a gyakorlatban is kipróbálhatta –
őt bízták meg az erdélyi Tusványos külső dekorációjának elkészítésével. Ez alkalommal vele beszélgettünk.
Ebben az évben 30. alkalommal rendezték meg a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort, közismert nevén
Tusványost. Évek óta
szervezőként is részt veszel ezen a nagyszabású
rendezvényen.
Mitől
ilyen vonzó sokak számára?
- Tusványos az erdélyi
ifjúság számára létrehozott rendezvény, az egyik
legnagyobb magyar fesztivál Romániában. Körülbelül 20 ezren vesznek részt minden évben - 16 évtől
fölfelé, vegyes korosztályban. Napközben beszélgetések, kerekasztal viták zajlanak komolyabb témákról,
gazdasági, politikai, turisztikai kérdésekről. Délutántól
fiatalosabbá válik a hangulat néptánc bemutatókkal,
táncházzal, az este pedig a szórakozásé. A nagyszínpadon neves magyar előadók lépnek fel, a kisszínpadon
pedig feltörekvő erdélyi ifjúsági zenekarok. Nagyon
családias a hangulat, a baráti társaságok évek óta viszszajárnak ide.
Komoly kihívást, egyben szép feladatot jelenthetett,
amikor megbíztak, hogy készítsd el ennek a rendezvénynek a látványtervét. Hogyan jött a lehetőség?
- Tíz éves korom óta rendszeresen járok Erdélybe, és
12 éve tagja vagyok az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági
Egyletnek (ODFIE), ahol már kezdettől vállaltam dekorációs feladatokat. Tavaly például felkértek, hogy

Munka után „ felszabadultan” a madarakkal

tervezzem meg az ifjúsági konferencia teljes arculatát a
nyomtatott grafikáktól kezdve a külső dekorációig. A
vallásszabadság 450. évfordulója jegyében a szabadság
volt a kulcsszó, amiket madarakkal jelenítettünk meg.
Például 500 darvat hajtogattunk papírból, égősorokkal
és textilekkel díszítettünk, bannereket festettünk és lógatott virágtartókat is készítettünk. Nagyon jó és lelkes
csapatot irányíthattam, és sikerünk volt a látvánnyal.
Az ODFIE tagszervezete a Magyar Ifjúsági Tanácsnak,
önkéntes csapat vagyunk, és régóta szervezünk
Tusványoson is. Az ODFIE elnöke egyben Tusványos
főszervezője, és ő kért meg, hogy készítsünk egy nagy
dizájnt a 30. évfordulóra.
Milyen érzésekkel fogtál ehhez a nem mindennapi
feladathoz?
- Először nem is hittem el, kicsit meg is ijedtem. Aztán
elkezdtünk ötletelni a barátnőmmel, akivel közösen
vállaltuk el a feladatot. Lassan beindult a képzeletünk.
A Hargita hegyei gyönyörű látványt nyújtanak, és a
völgyet, a rendezvény helyszínét hatalmas fenyvesek
veszik körül. Szerettük volna, hogy természetközeli
maradjon a dizájn, ezért sok fával dolgoztunk figyelve
a környezetvédelmi hatásokra is. A fesztivál fő sétányát hatalmas fenyők szegélyezik, és a fák fölé – szinte
tetőként – hatalmas színes vízálló háromszögeket helyeztünk el, oldalt pedig égősorok futottak, ami esténként nagyon szép látványt nyújtott. Több helyre terveztünk valami apróságot, szemet gyönyörködtető megle-

A nevezetes kapu
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petést. Készítettünk például egy hatalmas élő képkeretet OSB lemezből, ahol nagyon szívesen fotózkodtak a
jelenlévők. A legnehezebb egy magas kapu kialakítása
volt. 6 méter széles gerendaszerkezetet készítettünk el
a földön, és a legszebb pillanat az volt, amikor villás
emelővel az egész a helyére került. Nagyon látványos
lett, a médiában is gyakran megjelent. A 12 fős csapattal nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, régóta ismerjük
egymást. Ez volt eddig a legnagyobb munkám, nagy
kihívást jelentett, sok feladattal, sok nehézséggel,
ugyanakkor szívet melengető volt a sok elismerés, amit
kaptunk.
Kicsi korodtól nagyon sokféle kreatív tevékenységet
kipróbáltál. Már akkor tudtad, hogy valami hasonlóval szeretnél foglalkozni?
- Amióta eszemet tudom, mindig valamilyen kreatív
dolog kötött le. Anyukám nagyon kreatív, rengeteg
kézműves dologgal foglalkozott, amikor kicsik voltunk, és sok mindent ellestem tőle. Kipróbáltam például a textilfestést, üvegfestést, gyöngyöt fűztem, gyertyát öntöttem, szalvétát ragasztottam, ékszereket készítettem. Fontos volt számomra, hogy az ajándékokat
minden alkalomra kézzel készítsem mindenkinek.
A gimnáziumban angol szakot választottam, de szerettem a biológiát is. Végül győzött a kreativitás. Érettségi után némi szülői nyomásnak engedve a Corvinus
Egyetem tájépítész szakára jelentkeztem. Éppen Erdélyben voltam, amikor megtudtam, hogy felvettek. Az
volt a furcsa, hogy nem éreztem örömet, inkább valami
olyasmit, hogy nem ez az én utam. A család nem örült
a döntésemnek, amikor nem az egyetemre mentem,
hanem Budapesten egy OKJ-s képzést végeztem el,
ami dekoratőr, lakberendező és virágkötő képesítést
adott. Hamar kiderült, hogy jó választás volt! Nagyon
érdekelt, jó tanárok oktattak, sokat fejlődtem, és megismerkedtem a tervező grafikával (graphic design). Innentől már pontosan tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni.
Angliában folytattad a tanulmányaidat, ami biztosan
sok élménnyel, tapasztalattal járt. Milyen emlékeid
maradtak az egyetemi évekről?
- Kelemen Nóri már kinn tanult, és ő mesélt a körülményekről. Egyre jobban tetszett az elképzelés, végül belevágtam, és egy évig Londonban egy étteremben dolgoztam - gyönyörű helyen, a parlament mellett. Ez alatt
az idő alatt szerettem volna megismerni az angol kultúrát, és jobban elsajátítani a nyelvet. A következő évben
jelentkeztem több egyetemre. A motivációs levél után
elsőként a Coventry Egyetemre hívtak vissza interjúra,
és nagy boldogság volt, amikor a helyszínen megtudtam, hogy fel is vettek.
Számomra nagyon szép élmény volt az egyetemi időszak, úgy érzem, jó döntés volt ezt választani. Fantasztikus tanárok oktattak, fiatalosak, segítőkészek. Támogattak abban, hogy minél több területet megismerjünk,
amit majd hasznosítani tudunk. Nagyon gyakorlatias

volt a képzés, projekteken keresztül tanultuk meg a
szakmát, ami nagyon sokrétű: logók készítése, arculattervezés, magazinok és kampányok tervezése, weboldalak, applikációk, illusztrációk, videók, kiállítások
készítése és még sok más terület tartozik hozzá. A csoportmunkák során barátságok születtek, és volt alkalmam megismerni az angol vidéket is. Az egyetem is
szép helyen van, és közel található Shakespeare szülővárosa, ahol láthatjuk az 1500-as évekből fennmaradt
házakat. Nagyon tetszik, hogy az angolok figyelnek a
városszerkezetre, megőrzik a régi épületeket. Nagyon
megszerettem az angol vidéket, és tervezem, hogy viszszamegyek, de végleg nem szeretnék ott maradni.
Az egyetemi évek alatt a tanulás mellett mindig dolgoztam, az utolsó évben két munkahelyem is volt. Az
angolokban valóban van valami ridegség, de a munkahelyeken mindig kedvesek, befogadóak voltak velem.
Közben egy évet Brüsszelben és Kolozsváron töltöttél,
ami már gyakorlati ismereteket adott.
- Az Erasmus program keretében pályáztam szakmai
gyakorlatra, így kerültem először Brüsszelbe, majd Kolozsvárra, ahol kipróbálhattam gyakorlatban is a tanultakat. Számomra a kolozsvári gyakorlat adott többet.
Egy dizájnstúdióban dolgoztam, ahol különböző cégek
számára terveztünk. Rengeteget tanultam, és hálás voltam a lehetőségért, ami a jövőre nézve is sokat jelent,
hiszen valódi gyakorlatot szerezhettem.
Rengeteg fantázia, képzelőerő szükséges azokhoz a
kreatív tevékenységekhez, amit végzel. Mit jelent számodra maga az alkotás?
- Mindig újfajta kihívást jelent, nem lehet unatkozni.
Azt mondják, a kreativitás olyan, hogy minél többet
használja az ember, annál több van belőle. Nálam az
alkotás mindig egy olyan folyamat, amibe teljesen bele
tudok feledkezni, amikor nem számít, hogy telik az idő,
megy minden a saját folyamatában. Rengeteg területet
ismertem már meg, és sok van, amiben még ki szeretném próbálni magam. Ezek közül a csomagolástervezés a végső célom, ahol már valós termékekben tudom
ötvözni a biológia és környezetvédelmi szeretetemet
akár már a csomagolóanyag megválasztásával is.
Alkotásnak tekintem a varrást is, amit szintén Anyukámtól lestem el, aki gyönyörű ruhákat készít magá-
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A diplomamunka
nak, illetve nagymamám is varrónő volt. Talán ez lesz
a másik terület, amivel komolyan szeretnék foglalkozni. A fotózást is szeretem, olyan önkifejezésnek gondolom, ahol egy állóképben megjelenítődik az én látásmódom. Ugyanakkor ez olyan hobbi volt, ami által
megtaláltam a helyem az erdélyi közösségben mint
rendezvényfotós, és gyönyörű pillanatokat örökíthettem meg.

2019. OKTÓBER

Az ODFIE közösséggel
rektáborokat szervezünk, és besegítünk Tusványoson.
A rendezvények kapcsán gyönyörű tájakra eljutottunk,
a szórakozást pedig a Kolozsvári Magyar Napokon
való részvétel jelenti számunkra.
Négy évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy az unitárius
szemléletmód közelebb áll hozzám, és hivatalosan is
szerettem volna ezt megerősíteni. Lelkiekben azt gondolom, ez az én utam.

A diplomamunkád olyan jól sikerült, hogy egy részére
különdíjat kaptál. Milyen érzésekkel, vágyakkal, tervekkel indulsz tovább?
- November végén kapom meg a diplomám, ezután
szeretnék olyan szakmai munkát vállalni, ami kihívást
jelent, és fejlődhetek benne. Nem tudom még, hogy
Angliában vagy Magyarországon találom meg, de más
országok is szóba jöhetnek. Szeretném felfedezni a világot, utána hazajönni, és itt kamatoztatni a tudásom. A
Haza számomra Erdélyt is jelenti, ahol mindig várnak
vissza.
Erdély régóta a nagy szerelem számodra. Mi az, amit
annyira vonzónak találsz, hogy nem kirándulóként
jársz oda, hanem igen aktívan részt veszel a helyi közösségek életében?
- Amikor először jártam Sinfalván, alföldi lányként
maga a táj, a hegyek látványa volt, ami lenyűgözött.
Aztán megismertem az ottani embereket, az egyszerűségükben szerethető mivoltukat. Tetszik az, ahogy a
magyarságukra gondolnak, odafigyelnek a régi hagyományokra. Ami leginkább megfogott, az összetartás, a
közösség szeretete, ahogy segítik egymást, gondoskodnak egymásról. Az évek során nagyon sok mindent
tanultam ott történelemből, hagyományőrzésből. Egyre
inkább azt éreztem, hogy szeretnék részese lenni ennek
a közösségnek. Először Várfalván néptánc táborokban
vettem részt, majd bekapcsolódtam az unitáriusok közösségébe. 2008-ban, amikor Várfalván volt az unitárius konferencia, már helyi szervezőként vettem részt.
Ott ismertem meg egy kolozsvári kedves barátnőmet,
és azóta a nyarakat Kolozsváron töltöm. Összművészeti
és színjátszó találkozókat, ifjúsági konferenciákat, gye-

Gyermektáborral Kolozsváron
Mozgalmas életed manapság a Jászboldogháza – Coventry – Kolozsvár háromszögben zajlik. Különös lehet innen rálátni a szülőfaludra. Mit jelent a számodra?
- Boldogháza olyan hely, ahová mindig jó visszatérni,
jólesik felidézni az emlékeket. Amikor bekerültem az
egyetemre, különleges érzés volt arra gondolni, hogy
egy jászsági kis faluból érkeztem, és ilyen nagy távot
megtettem. Mindig vissza fogok térni, akármerre visz
az élet. Boldogháza az a hely marad, ahová jó visszatérni.
Kedves Dóri, nagyon sok sikert kívánok a további
utadhoz, és hallgatva Téged, biztos vagyok benne,
hogy megtalálod majd azt a helyet és munkát, amit
igazán szeretnél. Addig pedig fedezd fel a világot, és
találj nagyon sok örömet választott hivatásodban.
Közben tudnod kell, hogy szülőfalud bár elenged – de
mindig hazavár…
Papp Izabella
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MÚLTIDÉZŐ
A JAKABI SZENT VENDEL TÁRSASULATRÓL
Községünkben mindig nagy hagyománya volt a Szent
Vendelhez fűződő szokásoknak, a védőszent tiszteletének, amiben jelentős szerepet játszottak a Szent Vendel
Társulatok. Boldogháza állattartásának jelentőségére
utal, hogy három határrészén működött ez a vallási és
gazdasági szervezet, amely elsősorban a juhos gazdák
gazdasági társulása volt. Mindhárom társulat szobrot
állíttatott Szent Vendel tiszteletére, így készült a jakabboldogházi, a csíkos-kutyinai és a tápiói Vendel szobor.
A Szent Vendel társulatok működéséről kevés konkrét adattal rendelkezünk, ezért is különösen értékes az a
pénztárkönyv, ami a jakabi társulat 1924-től vezetett
pénzügyi tevékenységét rögzíti. Egy részének másolata
a szolnoki Damjanich János Múzeumban található, és

dr. Gecse Annabella bocsátotta rendelkezésünkre.
A jakabi Szent Vendel szobor 1905-ben készült a
jakab-boldogházi Szent Vendel Társulat kezdeményezése nyomán, a lakosok közadakozásából. Mint a feliratán olvashatjuk:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE/ ÁLÍTATTÁK AZ A JAKABI/ ÉS BOLDOGHÁZI/ SZENT VENDEL/ TÁRSULAT/ TAGJAI TÖB JÓSZÍVŰ/ EMBEREK ADOMÁNYAIBÓL/ 1905. JÚNIUS 1-JÉN/ MEGÚJÍTTATOTT 1946-BAN.
A régi pénztárkönyv tartalmazza a társulat alapszabályát, ami az idők folyamán bizonyára kisebb-nagyobb
változásokon ment át, de alapjaiban hasonló lehetett a
kezdeti időkben is:

„Jakab 1924. Május hó 1. én
A társulat alapszabályai a következőképpen állapíttatott meg.
1-ször. A társulat ki nevez négy elöljárót, és pedig egy elnököt,
egy pénztárnokot, egy jegyzőt, és egy ellenőrt. Ezeknek
kötelességük a szentvendelnek minden ügyeit intézni,
úgymint ide jelentkezőt bármikor fölvenni.
2-szor. Az új tagok az első összejövetelnél a megállapított öszszeg kétszeresét fizetik.
3-szor. A szentvendel társulat tagjaiért minden évben két misét
szolgáltatunk.
4-szer. Minden 16. évet betöltött férfi, vallásunkhoz tartozó a
társulatnak tagja lehet.
5-ször. Bárkinek a földmondását mindenkor elfogadjuk.
6-szor. Ahol az összejövetel lesz, ott a helyen kívül mindenért
megfizetünk.
7-szer. Aki birgét tart (a társulat birkáját), az évi fizetés alól föl
lesz menve, kivéve, ha valami rendkívüli költség előfordul, az őtet is megilleti.
8-szor. Akinél anyabirka van, az köteles a bárányt minden évben természetben a társulatnak beszolgáltatni.
9.-szer Minden összejövetelnél birkát vágunk.
10-szer. Ezen alapszabály minden tag által fölolvasandó és saját kezűleg írja alá a nevét.”

Részlet az alapszabályból
A társulat vezetőségét a tagok háromévenként választották. Az elnök köztiszteletben álló juhos gazda volt.
Ebben az időben Barát István töltötte be ezt a tisztet. A
társulatnak csak férfitagjai voltak, az általuk rendezett
vacsorákon nők nem vehettek részt. A tagdíj összege az
1924-es inflációs időben 15 ezer korona volt. Az 1924.
évi bejegyzés szerint a társulatnak a következő kiadásai
voltak: Barát István elnök tiszteletdíja 38 ezer, a kán-

tornak az évi misékért, harangozásért, temetésért 50
ezret, a pénztárkönyvre 20 ezret, gyertyára, amit a Vendel szobornál és a miséken égettek el 30 ezret, borra,
pálinkára, amit a közös vacsorán fogyasztottak el, 68
ezret fizettek. Az egész évi kiadás 256 ezer korona
volt, a bevétel pedig 295 ezer.
A társulatnak saját juhállománya volt, melyet ebben
az időben jórészt a közös vacsorák céljára neveltek. A
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nak keresztapát választottak, aki a társulat vezetésében
is helyet kapott. Amikor már nem tudták ellátni a tisztséget, általában közvetlen hozzátartozónak vagy a környékben lakó, köztiszteletben álló személynek adták
tovább a tisztséget. Ma is él ez a hagyomány - mindhárom szobornak keresztapja van. A jakabi Szent Vendel
szobor keresztapja Fózer Balázs.
A helyi cserkészcsapat néhány éve Szent Vendel nevét
vette fel. Vendel napkor a szentmise után a hívekkel
meglátogatják a Vendel szobrokat, a pap megszenteli a
szobrot, majd közös imával, tiszteletadással emlékeznek az állatok és állattartók védőszentjére, egyben a
szobrot állító elődökre. Ez reményt jelent, hogy a hagyományok általuk is tovább élnek majd.
Az egyháztanács tagjai Kladiva Imre plébánossal
a 90 éves szobornál 1995 októberében
juhos gazda a saját állataival együtt legeltette a társulat
birkáját. Az állat haszna – a tej és nyíráskor a gyapjú –
őt illette meg.
Évente kétszer tartottak összejövetelt, amikor misét
szolgáltattak: tavasszal az élő, ősszel az elhunyt tagokért. Az összejövetelek időpontja a kihajtás és a beterelés idejéhez igazodott, az őszi általában a Vendel nap,
vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnap volt.
A Szent Vendel Társulatok sokáig igen aktív közösségként működtek, tagjai gondot viseltek a szobrokra,
és jó hangulatú összejöveteleiken elmaradhatatlan volt
a birkapörkölt vacsora. A társulatok Szent Vendel
zászlót is készíttettek. A korabeli források között szerepel azoknak a névsora, akik a jakabi-boldogházi társulat zászlójára adományoztak. A Vendel zászlót a misén
kitették a templomban, magukkal vitték búcsújárásokra, és az elhunyt társulati tag temetésére is. Szádvári
Árpádné emlékei szerint ez fehér zászló volt, amit minden templomi körmenet alkalmával a társulat valamelyik tagja vitt.
Kispálné Baranyi Aranka közlése szerint az 1990-es
években a tagok elöregedésével a Szent Vendel Társulatok fokozatosan megszűntek, szerepüket az egyházi
képviselő-testület tagjai vették át, akik a mai napig
ápolják a hagyományokat.
Régi szokás szerint mindhárom Szent Vendel szobor-

Vendel napi vacsora 1995-ben

Cserkészek tiszteletadása a Szent Vendel szobornál
2015-ben. Középen Fózer Balázs, a szobor keresztapja
A jakabi Szent Vendel Társulat pénztárkönyve számos
fontos adatot szolgáltat a társulat működéséről, a különböző tisztségviselők feladatairól. Jól szervezett gazdasági társaság képe rajzolódik ki, és azért is értékes,
mert belőle következtetni tudunk a többi boldogházi
Vendel társulat működésére is.
Papp Izabella
A Szent Vendel Társulat is gondját viselte a szobornak, és fontos közösségformáló erőt jelentett a tanyavilág lakóinak. 1909. május 23-án határozatot hoztak
arról, hogy Kalocsa (Sebestyén) János társulati tagot
felmentik a tagsági díj fizetése alól „arra az időre,
ameddig a társulatnak tagja lesz, és az szokásos ájtatosságot, úgy kint a szobornál, mint a társulat össze
jövetelénél végzi.” Az iraton szereplő aláírások feltehetőleg a boldogházi és jakabi Szent Vendel Társulat
korabeli tagságának vagy vezetőinek névsorát jelölik:
Szádvári László, Lakatos István, Almási István, Baráth
István, Telek István, Kocza Mihály, Kis Antal, Almási
F. Imre, Cserta Pál, Mizsei Mihály, Fózer Lajos, Konkoly Mihály, Batha János, Iványi István aláírása szerepel az iraton, Sebestyén K. János aláírása mellett pedig
rövid szöveg: „Elfogadom tisztelettel.”
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Régen volt — hogy is volt?
Jakabon éltünk …
A jakabi Szent Vendel szobor felújítása kapcsán sokakban felidéződtek régi emlékek a szeretett kedves tájról, a
szülőföldről. A következőkben két emlékezést olvashatunk. Bóta Mizsei Ilona dédszülei ajánlották fel azt a földet,
ahol a Szent Vendel szobrot felállították 1905-ben. Emlékezése a hamarosan megjelenő Szent Vendel faluja című
kiadványban is szerepel. Kövér István gyermekkori emlékeket idéz fel, és azt az önzetlen munkát, amellyel később,
mint egyházi képviselő elkészítette a szobor fémkerítését.
Bizonyára sokaknak vannak olyan emlékei, régi történetei, melyeket szívesen megosztanának. Szerkesztőségünk
mindig örömmel fogadja ezeket, melyek hozzájárulhatnak községünk történetének teljesebb megismeréséhez.

Szent Vendel tiszteletének átörökítése
Jászboldogháza kiterjedt tanyavilágában élő jószágtartók védőszentjének három szobra is volt a település
határában: a jakabi, a tápiói és a csíkosi. Az Imrédy út
mentén álló Szent Vendel szobrot 1905-ben állították,
és abban az időben gazdag tanyavilág vette körül. Ma
már sajnos nyoma sincs annak az életnek, és csak néhányan vannak közöttünk, akik még ott élték mindennapjaikat. Én édesanyámtól, keresztszüleimtől hallok olykor szomorkás, máskor derűs történeteket a tanyavilág
nehéz, de emberséges, természet közeli életéről. Azonban még a családi történetekből is hiányzott, vagy feledésbe merült az, hogy az Imrédy út menti Szent Vendel
szobor felállítása apai dédnagyapám, Bóta Mizsey István nevéhez fűződik.
1904-ben a jószágtartók közös elhatározásaként születhetett a döntés, hogy Szent Vendel tiszteletére szobrot állítanak. Dédnagyapám földbirtokán állították fel,
és bizonyára létrehozásához is hozzájárult. Ezt a nagyon értékes információt Bajor Imrétől hallottam, ki
tanyasi szomszédunk volt. Sajnos már nagyszüleimet
nem ismerhettem, korán elhaltak, nincsenek emlékeim
róluk, így erről a családi történetről sem hallhattam
tőlük. Csak fényképarcukat ismerem. Nagymamám
derűs arca, mosolygós szemei, nagyapám nagy bajusza,
komoly, becsületes tekintete mindig megragad, valahányszor fényképük a kezembe kerül. Imre jószívű
emberekként emlékszik rájuk, akik valóban azok is
voltak! Nagyapám szorgalmas, dolgos kisgazdaként
kisebb földbirtokkal rendelkezett. Valószínűleg precíz,
pontos ember volt, amit édesapjától örökölhetett. Ezt a
családi hagyatékból megőrzött háztáji Napló is bizonyíthatja. A megmaradt lapok őrzik keze nyomait,
amellyel pontosan vezette a birtok kiadásait például:
„váltó rendezésre”, „egyre másra” „Rédey szabónak, a
„kapásoknak”… De talán még ennél is értékesebb,
egyedi listát is tartalmaz: az akkori nagy Magyarország
legnagyobb földbirtokosai névsorát és területük nagyságát. A napló bejegyzésének dátuma: 1904. szeptember 3.
A Szent Vendel szobor kapcsán néhány személyes
emléket szeretnék megosztani a Kedves Olvasókkal.
Hat éves koromig éltünk kinn a szobortól nem messzi
egy tanyán, majd 10 éves koromig anyai nagyszüleimnél töltöttem a nyári szünetek minden egyes napját.
Vidám, felejthetetlen nyarak! Természetes, hogy az
emlék annak a legértékesebb, aki átélte! Így én is inkább csak érzéseket gyűjtöttem össze, ami a tanyasi

Nagyszüleim Bóta Mizsey János
és Bóta Mizsey Jánosné Boros Mária.
élet kapcsán eszembe jut: a tavaszi esővízben összegyűlt békák brekegése, a Jakab szikes, tocsogós legelőjén lépegető bíbic látványa, a nyári esték tücsökciripelése, a távolból világító tanyák pislákoló fénye, a hideg
téli esték csendje, amelyet csak egy-egy kutyaugatás
zavar meg. Kicsit talán nosztalgikus, olykor mégis vágyik a lelkem vissza!
A nyári szünetek napjai eseménydúsan teltek, mindig
volt valami érdekes: a kukoricagóré „berendezése”,
barangolás a határban, bújócskázás az árokban. A tanya
körüli munkákból is kivettük a részünket: kukoricadarálás, kis jószágok etetése, itatása, kertkapálás. Az unokatestvéreimmel együtt töltött nyarak része volt a Vendel szobor felkeresése. Az út Csák Jóska bácsiék tanyája mellett vezetett, és Mancika néni mindig megvendégelt bennünket finom szilvalekváros kenyérrel vagy
cukros kenyérrel (talán azóta sem ettem). A szobor „kis
gazdáiként” mindig kitakarítottuk, körbesöpörtük, olykor leporoltuk (ilyen porolás alkalmával vált le az
egyik bárány feje, nem szándékos rongálás volt!). Aztán megszűntek a tanyasi nyaralások, és csak a Jászberénybe való utazás, az Imrédy úton való zötykölődés
alkalmaival tekintettem Szent Vendel szobrára, az egyre kopottabb, elhanyagoltabb védőszentre.
Szüleim a faluba költözésünk után sem hagyták abba a
jószágnevelést, előbb még szarvasmarhával is, később
már csak sertéstartással foglalkoztak. Még a 90-es
években is volt a háztájiban anyadisznó, sok aranyos
kismalaccal. Míg egy évben az egyik kismalackánk
nagyon megbetegedett. Szilágyi János doktor úr lelkiis-
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esténként gyertyát gyújtottak. A tanyavilág megszűnése után a Vendel szobor környéke kezdett tönkremenni.
Elhanyagolt volt a környezete és a kerítése is.
Egyik alkalommal feltűnt édesapámnak, hogy a Vendel
mellett lévő bárány feje hiányzik. Erre megjegyezte,
hogy már szegény Vendelt sem hagyják nyugton ennek
a rendszernek az emberei.
A gyerekkori emlékeken túl más kötődésem is van a
szoborhoz. Az 1980-as években egyházi képviselővé
választottak. Az akkori képviselők nagy tiszteletben
tartották Szent Vendel kultuszát, és éveken át meg is
ünnepelték Vendel napkor birkapörkölt és bor mellett.
A 90-es években az egyházi képviselő-testület összefogott, és felújította a Vendel szobrot. Ekkor kapott fémből készült kerítést. A lakatosmunkákat magam végeztem. A kerítés festésében és felállításában segédkeztek:
Bazsó Elek, Fózer Balázs, Sas Lajos, Besenyi József.
Mivel az emléktábla felirata nagyon kopott, majdnem
olvashatatlan volt, megtisztítottam a rárakodott portól
és mohától, és átfestettem a betűket.
Sajnos, a kerítésnek nyoma veszett, illetéktelenek eltávolították. Ez abban az időben történt, amikor az Imrédy utat újították.

Részlet a naplóból
meretesen kezelte, injekciózta, de nem sok reményt
fűzött a gyógyulásához. Én akkor megfogadtam, ha
meggyógyul a malacka, hálából gyalog zarándokolok
ki a szoborhoz. Az ima ereje, a védőszent közbenjárása
meggyógyította a kis jószágot! Én pedig valóban kigyalogoltam a számomra nagyon kedves szoborhoz, és
ott imádkozva, énekelve adtam hálát Szent Vendelnek,
hogy közbenjárónk volt a Jó Istennél!
Édesanyám mesélte, hogy környékbeli tanyán élő
Lakatos Imre bácsi még az 50-es években is minden
este kisétált a szoborhoz, és gyertyát gyújtott. Tette ezt
tiszteletből, de a sötét éjszakákon tájékozódási pontként is szolgált a pislákoló fény.
Álljon most itt a felújított szobor őseink iránti tiszteletből, a szent élete, a védőszenthez fűződő történetek
emléke pedig erkölcsi „tájékozódási pontként” az utókornak!
Bóta Mizsei Ilona

Kötődéseim a jakabi Szent Vendel szoborhoz
Gyermekkoromban a jakabi Szent Vendel szobor mellett volt földünk nagyszülői örökségből, ami szántó és
kaszáló volt. A föld egyik vége a Vendel-dűlőre járt, a
másik pedig a Móczó Barna-féle tanya felé lévő kanálisra, ami kaszáló volt. A szántóban volt kukorica, búza, annak idején a kukorica közé még babot és tököt is
ültettek. A kukoricakapálásban már kicsi koromtól
részt vettem. Először kukoricafiát szedtem, később
pedig kapát adtak a kezembe, és a szüleimmel együtt
kapáltam. Mivel közel volt a Vendel szobor, sokszor a
mellette lévő nagy fa alatt pihentünk, ebédeltünk. Szép
fakerítés vette körül, és rendezett, tiszta volt a környezete, amíg a környéken lévő tanyák megvoltak. Emlékszem, lámpatartó is volt a szobor talapzatán, ahol

Egy kis kitérő a tápiói Szent Vendel szobor történetéről: Édesapám a közelében dolgozott az öntözésnél.
Egyik alkalommal vadászat volt, és a vadászat végeztével, amikor vonultak el, hallotta, hogy a társaság egyik
vadásza megjegyezte hangosan: „Ez még itt áll?” – és
már célzott is a szobor hátára. Kisebb porfelhő keletkezett, és a sörétek pattogását lehetett hallani…
Örülök, hogy most megújul a jakabi Szent Vendel szobor a régi formájában, új kerítést kap, és a környezete
is rendezetté válik. Fontosnak tartom a hagyományok
tiszteltét, és jó, hogy vannak még, akik ezt is felkarolják.
Kövér István
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Életmód tanácsok
KEDVES SZÜLŐK,
NAGYSZÜLŐK!
Engedjék meg, hogy néhány jó tanáccsal segítsek gyermekük fogazatának épségét megőrizni!
Menjünk végig egy teljes napon:
Az egyik leggyakoribb
hiba amikor a gyermek
reggeli nélkül indul el az
óvodába-iskolába. A reggeli az emésztőrendszer egészsége
szempontjából a legfontosabb étkezés.
A szülők a korai kelést és a reggeli
készítést gyakran kiváltják azzal, hogy
az iskolába menet a boltban vesznek valamit, vagy pénzt adnak a gyermeknek, hogy vásároljon magának. Az eredmény legtöbbször valami
egészségtelen, édes étel-ital (a legkedveltebb talán
a kakaós csiga). Kezdődhet hát a fogazat roncsolása. A
gyerek a tízóraiig kiéhezik, az édesség elfogyasztása
után természetesen az ebédet nem kívánja. Délutánra
pedig éhesen megy haza.
A kedvelt puha, pépes rágást nem igénylő ételek (a
péksütemények is ilyenek) semmiféle öntisztulást nem
tesznek lehetővé a fogakon, csak rátapadnak azokra.
Az üdítőitalok, szörpök, amiket a reggeli mellé visznek
a gyerekek, szintén roncsolják a fogakat.
Délután hazafelé ismét irány a bolt, a kosarakban
snack, chips, csoki, gumicukor, cukros fánk púposodik.
Estig el is csipegetik a gyerkőcök. A vacsora ideje
ezért sokszor későre tolódik, utána már fogmosásra
sem idő, sem kedv nem marad. A fogmosás elmaradása
azt eredményezi, hogy egész éjszaka a fogazaton marad
az ételmaradék.
Mit is tehetünk a káros hatások elkerülése érdekében?
Ne sajnáljunk reggel 10 perccel korábban kelni. Ennyi
idő elég ahhoz, hogy egy felvágottas, sajtos, uborkás
szendvicset készítsünk. Mindenképpen legyen benne
fehérje és zöldség. Ha kezdetektől ehhez szoktatjuk a
gyermekünket nagyon sok kellemetlen fogorvosi beavatkozástól megóvhatjuk. Ha nem ehhez szoktattuk a
gyereket, sokkal nehezebb dolguk lesz. De sohasem
késő elkezdeni a változtatást! A gyerkőcök nagyon
okosak, megpróbálják majd manipulálni Önöket. Ne
hagyják magukat befolyásolni! Mutassanak példát, és
reggelizzenek Önök is együtt a gyerekkel, természetesen ugyanazt!
Tízóraira szendvics, innivalónak VÍZ legyen csomagolva.
Lényeges a példamutatás a fogmosásnál is. Mossanak
kicsi koruktól fogva EGYÜTT a gyerekkel minden
este. A kisebbeknek segítsünk átmosni a fogait. Ne maradjon ki egy nap sem!
Fontos tudni, hogy 7-8 éves korig a legügyesebb gyer-

mekek sem tudnak rendesen fogat mosni. Ezért
fontos, hogy ne fogyasszanak finomított cukrot tartalmazó ételt-italt.
Figyeljük a maradó fogak („csontfogak”) előtörését. Fontos tudni, hogy 5-7 éves kor
között elsőként a maradó 6-os fogak
bújnak elő. Ezek helyett nem esik ki
fog! Előtörésük során könnyebben szuvasodnak, ezért mindig mossák át gyermeküknek! A fogakat középről
indulva jobbra, ill. balra
haladva számoljuk. Tejfogból csak 20 db van, alul-felül
10-10 db.
Mindenképpen szükséges bevonni a gyermek életmódjának változtatásába a nagyszülőket is!! Ők általában hajlamosabbak beadni
a derekukat a gyermekek kéréseinek. Fontos, hogy legyünk példamutatók és mindig következetesek. Ne kísértsük, ne kínáljuk a gyermeket egészségtelen dolgokkal, és másoknak se engedjük meg! Ha nincs otthon
édesség, nem eszi-issza meg. (Na igen, így mi sem.)
Kérem, segítsenek megkímélni gyermeküket, saját magukat és fogorvosukat a kellemetlen, sokszor fájdalmas
fogászati beavatkozásoktól!
Tisztelettel
Dr. Ágotai Ede
fogorvos
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Receptek Anditól...

Itt van az ősz itt van újra. Ismét elérkezett a helyes
táplálkozás hét megrendezése, amelyet az iskolával
és az óvodával karöltve rendeztünk meg.
A hét mottója a gyümölcsök.
Kóstoltunk különleges gyümölcsteákat, aszalt gyümölcsöket és zöldségféléket, amelynek elkészítésében Hegyesi József segített, akinek saját készítésű
aszaló gépe van.
Nagyon szépen köszönjük neki a fáradságos munkát.
Ismét eljött hozzánk az Unilever séfje, akivel egészséges hamburgert készítettünk, és ismét volt vetélkedő is. Meghirdetésre került a receptíró verseny, és az
egyik legjobbat a szerdai nap folyamán elkészítettük.
A nyertes Ludányi Barnabás lett.
A recept pedig a következő:
Rozmaringos csirke sült almával
Hozzávalók 4 adaghoz:
8 db csirkecomb
2 fej vöröshagyma
1 dl száraz fehérbor

2 szál rozmaring
só ízlés szerint
bors
4 db közepes savanykás alma.
A húst megtisztítjuk, megmossuk, és alaposan bedörzsöljük sóval, borssal. Egy tűzálló tálba fektetjük, aláöntjük a bort, rászórjuk a cikkekre vágott hagymát és a rozmaringot, lefedjük fóliával és megsütjük. Utolsó 5 percre vegyük le a fóliát,
és süssük pirosra. Az almákat vágjuk négybe, és
szedjük ki a magházukat, tegyük hőálló edénybe, pici
vizet aláöntve, fóliával légmentesen lezárva toljuk be
a sütőbe, és kb. 30-35 perc alatt süssük meg.
Sok sikert kívánok az étel elkészítésében! A óvodások számára pedig rajzversenyt hirdettünk meg, és
pénteken nagy izgalommal tekintettük meg a sikeres
munkákat.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját,
elsősorban a konyha dolgozóinak és Szendrei Péternek.
„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”
Ráczné Baráth Andrea

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!”
Koncsik Bence Milán

Joó-Kovács Barnabás

2019. 08. 29.
Pócz Melinda
Koncsik Tamás

2019. 09. 11.
Joó-Kovács Bettina
Joó-Kovács Balázs

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak!

Velünk történt ...
Kedves Olvasóink!

Velünk történt… rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen megosztanának. Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük.
Boldogházi
Felelős szerkesztő:
Konkoly Béláné
Szerkesztők:
Papp Izabella
Zrupkó Ferencné

Tervezőszerkesztő
Gerhát Károly
Felelős kiadó:
Községi
Önkormányzat
Készült:
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a
következő lapszámunkhoz a kéziratokat és a fotókat
2019. december 9 -ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokbóla szerkesztőség fenntartja.

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu

Búcsúzunk
Kovács Sándorné sz: Szabó Gizella
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