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„Mindazokért,
kiket nem láttunk
már régen…
Akik velünk együtt
ünnepelnek az égben,
Kiknek
ırizgetjük szellemét,
Mindazokért
egyegy-egy gyertya égjen.”
Demjén Ferenc

TRIANON - 100
Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei
Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Idegenek özönlöttek be a földre,
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.
Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver,
aki fegyvertelenül, azt befogadtuk,
fedéllel, földdel, szeretettel,
nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.
Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded
hófödte hegyeid, kincses városaid még a fejfákról is letörölték a neved,
templomaidban más nyelven szólal a hit.
Mint gazda, kit ősi házából kivetettek,
s megjelennek a rablók, fosztogatók,
gyorsan leverik a címert s a keresztet,
s a magyarnak bottal osztanak útravalót,
szomorú szemmel néz vissza a gazda,
letérdel, megcsókolja ősei földjét,
aztán csak porát szívja, sarát dagasztja,
néhány régi írás, fakult kép az örökség.
Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2020. OKTÓBER

Boldogházi Hírek

3

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Boldogházi Lakosok!
Koronavírus járvány
Az őszi hónapok településünk életében is a koronavírus járvány erősödését és az ezzel járó korlátozások
növekedését jelentette. Sajnos ennek okán nem tudtuk megrendezni a nyár végére és őszre tervezett rendezvényeinket. Így elmaradt az államalapítás ünneplése, az idősek világnapjának rendezvénye is. Az elkészült piaccsarnok épületét sem avattuk fel, mert
épp akkor derült ki, hogy településünkön is jelen van
a vírus. A különböző szervezetekkel egyeztetve a
nagyobb létszámú programok szervezése bizonytalan
időre, átmenetileg felfüggesztésre került. Kérem ebben az ügyben szíves megértésüket és együttműködésüket, hiszen mindannyiunk számára az egészség
megőrzése és megóvása a legfontosabb!
Szociális célú tűzifa igénylés
Az önkormányzat „Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra” ebben az
évben is nyert pályázatot. Ezért kérelmet lehet benyújtani szociális célú tűzifa (keményfa) igénylése
céljából az önkormányzat hivatalába. A kérelem be-

nyújtásával egyidejűleg igazolni kell az egy háztartásban élők jövedelmét.
A kérelmet folyamatosan lehet benyújtani, 2021. január 31-ig. A kérelmekről átruházott hatáskörben a
Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt majd. A
szü ks éges
nyomta t vá ny let ölt het ő a
www.jaszboldoghaza.hu oldalról, illetve személyesen
kérhető a Polgármesteri Hivatalban.
30 éves az önkormányzati rendszer
Az első önkormányzati választásokat 1990. szeptember 30-án tartották településeinken, így 2020. szeptember 30-án, éppen 30 éves volt a magyar önkormányzatiság. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt három évtizedben az
önkormányzat képviselőjeként vagy önkormányzati
intézmény dolgozójaként a falu fejlődéséért, az emberek ellátásáért dolgoztak!
Ezen időszak eseményeiről és eredményeiről készült riport a jászsági polgármesterekkel, melyet
alább olvashatnak!
Szűcs Lajos
polgármester

Egyre vonzóbb a kistelepülés nyugalma a fiatalok körében

Szőcs Lajos, polgármester
Jászboldogházán az önkormányzat a civil szervezetekkel együttműködve évtizedek óta sokat tesz
a településen élők életminőségének javításáért. Ennek köszönhetően egyre több család választja
otthonának a nyugodt, gyerekbarát kistelepülést, melynek fejlődéséről Szűcs Lajos, polgármesterrel beszélgettünk.
- Tizennyolc éve választották először polgármesternek. Tavaly
ősszel immár az ötödik ciklusát
kezdte meg. Ha visszatekintünk a
rendszerváltás utáni évekre, Ön
szerint az önkormányzatiság mi-

lyen új utakat nyitott meg a település életében?
- Jászboldogháza rendszerváltó
polgármestere Matók István, tizenkét évig töltötte be a tisztséget.
Olyan képviselő-testületekkel dolgozhatott, melynek tagjai mindig a
község, az itt élők érdekeit tartották
elsődlegesnek. A rendszerváltást
követően az önkormányzat visszakapta a lakosok által épített strandfürdő és a vízmű üzemeltetését.
Ezzel párhuzamosan jelentős út- és
járdaépítések kezdődtek el. Mérföldkőnek számít, hogy a kilencvenes években a község bekapcsolódott a telefonhálózatba, a háztartásokba bevezették a gázt és a telefont. Később, a kétezres években
beindult a szervezett hulladékgyűjtés, a kábeltelevízió és a szélessávú internet is elérte a települést. Felpezsdült a közösségi élet, a
civil szervezetek értékteremtő tevékenységükkel gyarapítják a községet.
- Említette a strandfürdőt, mely a
település turisztikai vonzereje.
Milyen kitörési lehetőségek rejlenek a strand fejlesztésében?
- Tíz évvel ezelőtt felújítottuk a
negyven éve üzemelő, parkosított,
ligetes területen elhelyezkedő strandot, ami napjainkban a gyerekek
kedvelt táborozóhelye. Ezenfelül
régóta helyet ad a hagyományos
motoros találkozónak is. A rendezvény a Hagyományok Hétvégéje programsorozattal együtt a

fesztiválturizmus részévé vált. Előremutató lépések vannak a turizmus
élénkítésére. Az önkormányzat
nemrég a Jászság élővilágát bemutató látogatóközpont létrehozására
nyert pályázati forrást. Olyan új
turisztikai attrakció létrehozásán
dolgozunk, ami még nincs a térségben. A beruházás keretében a
strand mellett két épületet hozunk
létre. Egyik a vendégek fogadására
szolgál, míg a másikban az élővilágot bemutató teret alakítjuk ki. A
Jászság élővilágát modern környezetben ismerhetik meg a látogatók.
Terveink szerint jövőre adjuk át a
létesítményt. Ezenkívül a kemping
fejlesztése is folyamatban van.
- Az elmúlt tíz évben a képviselőtestület egyik fő célja az volt,
hogy növelje a kistelepülés megtartó erejét, támogassa a fiatalok
helyben maradását és a családokat. Milyen eredménye lett
törekvéseiknek?
- A megvalósult és a folyamatban
lévő beruházások célja az, hogy
növeljék a lakosság komfortérzetét,
életminőségét. Ilyen volt többek
között a tornacsarnok felújítása, új
műfüves pálya és piaccsarnok építése. Az egészségügyi ellátás korszerűsítésével, a mentőállomás létrehozásával biztonságot teremtettünk a faluban. Hét éve megújult a
Jászboldogháza-Jánoshida összekötő út. Ezzel úgy érezzük, hogy ismét bekötötték a falut az ország
vérkeringésébe, és ennek nagy je-
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lentősége lett a fiatalok helyben
maradásában.
A kormány családtámogatási politikájával összhangban az önkormányzat otthonteremtési támogatással segíti a településen letelepülni vágyókat, ami maximálisan ötszázezer forint lehet. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján a
kezdeményezés eredményesnek
bizonyult, ugyanis fellendült az
ingatlanok iránti kereslet és főként
fiatalok érkeznek a faluba.
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- Jászboldogháza 2019-ben elnyerte az UNICEF Gyerekbarát
Település díját.
- Az önkormányzat az oktatási és
nevelési intézményekkel, a civil
szervezetekkel, valamint a szülőkkel együttműködve évtizedek óta
segíti, hogy minél jobb körülmények között éljenek a helyi gyerekek. Ennek elismeréseként kaptuk
meg a díjat. Az általános iskola
minőségét, az oktatás színvonalát
elismerve más településekről is so-

kan választják gyermeküknek a
jászboldogházi intézményt. Ezáltal
az iskola gyermeklétszáma biztosított. Jelenleg új bölcsőde létesítésén, a kemping fejlesztésén és az
egészségház felújításán dolgozunk,
hogy a családok igényeit minél jobban ki tudjuk szolgálni. Munkahely
ugyan kevés van a faluban, de mégis szeretnek itt élni az emberek,
mert békés, nyugodt kistelepüléssé
vált az elmúlt évtizedekben.

A rendszerváltás után a község visszakapta a strandfürdıt,
napjainkban gyerekek kedvelt táborozóhelye.

Tájékoztató

A mentıállomás a településen élık biztonságát szolgálja.

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

Beszámoló a 2020. június 24-i soron kívüli képviselőtestületi ülésről
• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Jászberényi rendőrkapitányság beszámolóját a település
közbiztonsági helyzetéről
• A testület döntött a Tiszamenti Regionális Vízművek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
• A testület elfogadta a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer és a Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót.
• Döntött a testület arról, hogy Jászberény Városi
Önkormányzattal
közösen
közös
szennyvízagglomeráció kialakításának lehetőségiről tanulmányt
készíttet.
• A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok alapján úgy döntött, hogy a belvízcsatorna projekt kötelező
tájékoztatási feladatainak ellátásával Babinyecz János
egyéni vállalkozót bízza meg.
• A Testület úgy határozott, hogy a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. augusztus 03-augusztus
19. között igazgatási szünetet tart.
Döntött a testület arról is, hogy pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz, a Deák Ferenc és a Liszt Ferenc utcák felújítása érdekében bruttó 19.000.000.-Ft
értékben. Az ehhez szükséges 3.000.000.-Ft önerő biztosítását a testület vállalta.

deletét.
Ugyancsak elfogadta a testület a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Módosította a testület a hatályos ár-és díjtételeit.
Döntött a testület ingatlanok eladásáról civil szervezetek részére, valamint egyéb kérelmeket bírált el.

Beszámoló a 2020. szeptember 30-i soros képviselőtestületi ülésről
• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Jászboldogházi Mesevár Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját és a 2020/2021. évi munkatervét.
• Állampolgári kérelem alapján döntött a testület a
község településrendezési tervének módosításáról. A
döntés alapján az eljárás teljes költségét a kérelmező
fizeti meg.
• A testület elfogadta a Strandfürdő és Kemping
2020. évi működéséről szóló beszámolót.
• A testület határozatban döntött Jászberény-Portelek
és Jánoshida községekkel közös szennyvízelvezetést-és
tisztítást célzó pályázatban történő részvételről.
• Megtárgyalta és elfogadta a testület az önkormányzat által támogatott civil szervezetek munkájáról készült
beszámolókat.
• Döntött a testület arról, hogy a településen biztosítani kívánja a népkonyhai szolgáltatást. A szolgáltatás
várható indulása 2021. január 1.
Beszámoló a 2020. július 15-i soron kívüli képviselő- •Döntött a testület arról is, hogy idén is részt kíván venni az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
testületi ülésről
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójában.
kormányzat költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) sz.
A testület zárt ülésen egyéni kérelmeket bírált el.
rendelet módosítását.
dr. Dinai Zoltán
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi pénzjegyző
ügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2020.(VII.16.) sz. ren-
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Visszajelzés a lakossági észrevételekre
2019. november 1-től kezdve egy Közösségi Ötletgyűjtő Láda üzemel az önkormányzat épületének előterében
annak érdekében, hogy mindenki megoszthassa a településsel kapcsolatos gondolatait, ötleteit, javaslatait, észrevételeit a település vezetőségével a közösség boldogulása érdekében. Az ötleteiket papírra írva is bedobhatják a
ládába (név nélkül), vagy akár elektronikus formában is eljuttathatják az önkormányzat képviselő-testületéhez az
alábbi e-mail-címen keresztül:otletlada@jaszboldoghaza.hu

Ssz.

Lakossági észrevétel

Képviselő-testületi visszajelzés

1.

Az Arany János és a Zrínyi Miklós utcák kereszteződése jelenleg egyenrangú, de többen azzal a tudattal közelednek hozzá, hogy az előbbi magasabb
rendű út, és ez veszélyhelyzetet teremthet. Számomra is az a logikus, hogy az Arany utcának védettnek kellene lennie, mert a többiből ez gyűjti
össze a forgalmat, sokaknak a legegyszerűbb kijutási lehetőség a Rákóczi útra, a falu központjába.
Tehát az a javaslatom, hogy helyezzenek ki
„elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákat a Zrínyi
utcában az Arany utcára történő ráhajtás előtt, a
Hunyadi és Lehel utcákhoz hasonlóan.

Jó az ötlet. Ellenőrizni fogjuk, hogy hol nincs még
tábla, és pótoljuk őket az Arany János utca elsőbbségének biztosítása érdekében.

2.

A villanykarókat meg lehetne-e számozni? Így
könnyebb lenne bejelenteni az EON-hoz, ha kimegy az égő.

Egy rézlemezen vagy a betongyámon rajta kell
lennie a karószámnak. Este szokták cserélni az
izzókat, mert akkor könnyen látják, hogy hol a
hiba. Mivel a villanykaró az EON tulajdona, így
mi nem nyúlhatunk hozzá.

3.

A strandon érdemes lenne betonozni a rendezvénysátor alá.

Betervezzük a jövő évi költségvetésbe valamilyen
formában (gyeprács, járdalap vagy vízlevezetés).

4.

Nem lehetne a mélyen fekvő területen a Vezér
utca felőli részt valamilyen esőgyűjtőbe levezetni?
A Lehel utca-Zrínyi utca közt a Kisbalázs-laposról
elvezetni a vizet?

Nem lesz levezetve, mert ott van egy zsákutca.
Árkot tervezünk oda, ami nagy mennyiségű vizet
lesz képes befogadni.

5.

Szúnyogirtás: Mi lenne, ha vennék hozzá valami
használt gépet, és mi magunk végeznénk el az irtást? Ezzel spórolnánk. Használtan 100.000 Ft körül lehet venni ilyen gépet. Képesítéssel rendelkező személy pedig lenne a faluban, aki bevállalná
egy kis pénzért az irtást. Esetleg kiképezhetnénk
valakit saját költségen, aláíratva vele egy papírt,
hogy 3 évig ingyen végzi a gyérítést nekünk. Neki
lesz egy papírja, nekünk meg lenne oldva az irtás.

A probléma az, hogy 2 tanfolyamot kell hozzá
elvégezni. A kártevőirtó tanfolyam féléves, és kb.
350.000 Ft, a gázmesteri tanfolyam pedig kb.
500.000 Ft. Ez utóbbi éves tanfolyam. Plusz a
vegyszerek is nagyon drágák.

6.

Faültetés? Lesz valamilyen program? Mi csatlakozunk? A lapos területeket is be lehetne ültetni, illetve fel lehetne tölteni.

Megpályáztuk volna, de lefagyott a számítógépes
pályázati felület. A másnapi belépéskor már csupán kb. 100 db fa maradt, de mire kettőt kattintottunk, az is elfogyott.

7.

A településen belüli égetés sorsa a jövőben? Mindenütt életbe lép a 2010-es levegővédelmi kormányrendelet, amelynek egy pontja szerint
„hulladék nyílt téri (...) égetése (...) tilos”. Emiatt
javaslom egy komposztálóterület létrehozását a
településünk közelében.

Az önkormányzat hivatalosan nem hozhat létre
ilyet, mert nem jogosult rá, csak a hulladékkezelést végző Regio-Kom. Kft. Van egyébként 4 hulladékudvar a Jászságban, amelyek a lakosságot
szolgálják. Jászboldogháza a Jászladányi hulladékudvarhoz tartozik.
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8.

Meg kellene vizsgálni az Arany János utcában az orvosi rendelő előtti parkolás lehetőségét.

Nagyon jó ötletnek tartjuk. Jövőre próbálunk rá pályázni, és
megvalósítani. Ehhez kb. 1 millió forintra lenne szükség.
Nagyon köszönjük a szép levelet és a kiegészítő rajzot. Jó
látni azt, hogy az ötletládába ÖTLETEK is érkeznek, nem
csak vélemények.

9.

Szúnyogirtás kellene azonnal.

Megtörtént. Kémiai szúnyogirtást végeztek a faluban augusztusban. Mintegy 250.000 Ft-ba került, amit adományokból szedtünk össze.

10.

A szúnyogirtás időpontjáról nem volt előzetes tájékoztatás.

A szúnyogirtás várható időpontját (több napot felölelő időtartam) legközelebb közzétesszük a település honlapján.
Sajnos a szúnyogirtást végző cég is csupán pár órával előtte
szólt, hogy jön.

11.

Sokszor problémás a vonatra történő felszállás.

Sajnos ez a MÁV hatáskörébe tartozik. Már 10 éve mondjuk nekik ezt a problémát, de csak egy olyan állásfoglalást
kaptunk, hogy: az országban folyamatban van az alacsonypadlós vonatok beszerzése és forgalomba állítása.

12.

Miért ott lett a bölcsőde? Hogy lesz a gyerekek felvétele?

Egyelőre még nem tartunk ott, hogy hogyan fog történni.
Érdemes megvizsgálni egy ilyen intézmény finanszírozását.
Meg tudtunk volna pályázni egy teljesen új bölcsödét is, de
nem az volt a kérdés, hogy mit építünk, hanem az, hogy
hogyan tudjuk majd működtetni a rendelkezésre álló szűkös
költségvetésből. Ebben a kérdésben csak normatíva alapján
lehet gondolkodni. Az, hogy az egyik évben több gyerek
van, máskor pedig kevesebb, veszélybe sodorhatja egy
ilyen komplett építmény működtetését.

13.

A Széchenyi út bal oldalán sok a parlagfű.

Le lett már kaszálva.

14.

A munkalehetőséget nem helyben kellene
megteremteni? Miért „külföldi” lett az iskola-igazgatója, a helyettese és most az iskolatitkár is? Miért nem helyi lakos? A képviselő-testület miért nem tesz ez ellen semmit? Azt ígérték, támogatják a helyi munkaerőt.

Teljesen jogos a felvetés, támogatjuk a helyi munkaerő felvételét, de nem mindenáron. Az intézményvezetői munkakör betöltése, mint ahogy lennie kell, pályázat útján zajlott
le. Kettő pályázó volt, akiket a képviselő-testület támogatott, de mivel az iskola már nem önkormányzati hatáskör
alá tartozik, hanem tankerületi szintre, így az igazgatói állásra mi csak javaslatot tehettünk, és csak véleményezési
jogunk volt. Beleszólásunk nincs. Az igazgatóhelyettest
pedig az intézményvezető nevezi ki, a képviselő-testületnek
semmilyen hatásköre nincs ebben a kérdésben. Az iskolatitkári állást rövid határidőn belül kellett betölteni. Amint azt
mi is láttuk, megjelent a pályázati kiírás, ahova tudtunkkal
13 pályázónak érkezett be hivatalos jelentkezése. Ebből a
13 főből 3 fő volt helybeli. A beérkezett dokumentáció átnézése után az arra alkalmasakat az iskola vezetősége egy
szóbeli interjúra is behívta, köztük volt az egyik helyi jelentkező is. Magához a pályázathoz, illetve a munkakör
betöltéséhez a képviselő-testületnek is annyi hatásköre, beleszólása van, mint mindenki másnak, azaz semmi. Az
igazgatóság saját döntési joggal rendelkezik, ezzel kapcsolatban mi, képviselők nem tehetünk semmit. Persze jobb
lett volna, ha helybeliek töltik meg ezeket a pozíciókat, de
ha nem jelentkezik boldogházi lakos, vagy érkezik az állásra alkalmasabb személy, akkor teljesen érthetőek a döntések.

15.

Közterület-felügyelő felvétele szükségessé
válna. Több feladatot tudnánk rábízni, pl.
szemetelés, lakossági bejelentések, piac,
parkolás, temető, stb.

Két főt kellene alkalmazni. Lehetséges, de évente kb. 5 millió Ft-ba kerülne. Ennyi büntetést legalább be kellene szedniük, ami nem valószínű, hogy megvalósítható egy ekkora
településen. Nem ismerünk olyan kisebb települést, ahol
lennének közterület-felügyelők.
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16.

A kondipark világítása nem megoldott.
Kellene egy reflektor (külön villanykapcsolós megoldás lenne a jó), hogy késő
estig is lehessen használni.

17.

Szükség lenne a bölcsődével kapcsolatban közmeghallgatásra.

18.

Nagyon jó lenne, ha az egészségmegőrzésre nagyobb gondot lehetne fordítani
(pl. rendszeres szűrővizsgálatok: nőgyógyász, ultrahang, hallás, látás, ortopédiai, stb. + rendszeres véradás)

19.

A kőkeresztek közvetlen közelében is
mezőgazdasági munka folyik.
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Az önkormányzat fel fog szerelni 2 db lámpát a probléma
megoldása érdekében. Örülünk, hogy ennyien rendeltetésszerűen használják, és hogy vigyáznak rá!
A bölcsőde kialakítását célzó pályázat végrehajtása előtt
mindenkinek volt lehetősége véleményt kifejteni, illetve javaslatokat tenni a beruházással kapcsolatban.
Van védőnőnk, aki sok területen (elsősorban terhesgondozás,
baba-mama kapcsolat, stb.) tud segíteni. Szakemberek a civil
napokra néha ugyan eljöttek, de ezekre a szűrésekre minimális lakossági érdeklődés volt. Lehetne szűrőbuszokat igényelni, viszont az sokba kerül. Van ehhez kapcsolódóan egy
közös pályázatunk Jászberénnyel, de az ottani átalakítások
miatt idén ezeket nem tudjuk megvalósítani. A következő
két évben várhatóak ilyen jellegű tevékenységek a pályázat
keretén belül.
Ezúton szeretnénk felhívni a kőkeresztekkel szomszédos
földeken gazdálkodók figyelmét a műemlékek védelmére, a
szükséges védőtávolságok betartására. A tulajdonos egyházat pedig értesíteni fogjuk annak érdekében, hogy megtegye
a szükséges lépéseket.

A felsorolásban most nem szereplő lakossági észrevételekről is hamarosan visszajelzünk.
Kérjük, hogy a továbbiakban is bátran használják az ötletgyűjtő ládát, illetve az otletlada@jaszboldoghaza.hu email-címet, hiszen azért hoztuk létre! Köszönjük az eddig beérkezett „ötleteket”.A problémákon kívül a település
fejlesztésével, élhetőbbé tételével kapcsolatos ötleteket is várjuk!
Előre is köszönjük!

Üdvözlettel:
Hegyesi József

Májusi számunkban hírt adtunk arról,
hogy dr. Pap Béla Jászboldogháza község fejlesztése, valamint a
helyi termelők érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Ez alkalomból Pócs János képviselő úr
kedves szavakkal gratulált a kitüntetettnek.
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Az Egyházközség hírei
Egyházközségünk ünnepe: első áldozás
2020. szeptember 27-én, mindannyiunk örömére a reggeli szentmisén volt
a gyermekek első áldozása, ami sajnos a vírushelyzet miatt tavasszal elmaradt. A gyerekek nagy izgalommal, meg egy kis félelemmel is várták
ezt az eseményt. Augusztustól kezdve folytatódott a felkészítés Kissné
Kabács Anna hitoktató néni segítségével. Az első szentgyónásra is nagy
izgalommal készültek, de Tamás atya segítőkészsége átvezette őket az
izgalom okozta félelmen. Nagyon várták a találkozást Jézus Krisztus testével: milyen is lesz a szentostya íze, milyen az oltár előtt elfogadni ezt a
szentséget? Meglepetésként osztályfőnökük, Koncsikné Orczi Andrea tanító néni is velük ünnepelt. Az első szentáldozás után Anikó néni kakaóval és kaláccsal vendégelte meg a gyerekeket a plébánián, majd fényképek
is készültek az emlékezetes napról. Nagyon családias, bensőséges eseményen vettünk részt. Köszönjük Soós Tamás esperes, plébánosnak a szép
ünnepi szentmisét, és azt hogy vezetésével találkozhattak elsőként gyermekeink az Oltáriszentséggel!

Czapkó Anikó

Az Egyház hét szentsége –
A BÉRMÁLÁS
„Ha engeded, hogy életed hajóját a Szentlélek lendítse előre, akkor megtapasztalhatod, mit jelent a szeretet sodrában élni.”
/Simon András/
Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok
megkapták a Szentlelket. Ők érett felnőttek voltak ekkor. Hosszú imával és várakozással készültek pünkösdre. Lelkükben ott volt a készség, hogy Krisztusért és
születő Egyházáért adják életüket. A bérmálás a keresztény nagykorúság, a személyes döntés szentsége,
amelyet csak olyan korban szabad kiszolgáltatni,
amelyben valaki képes éretten dönteni Krisztus és az
Egyház mellett. Aki megkeresztelkedett, az megkapta
már a kegyelmi élet “csíráját”, részesedett már Jézus, a
Szentháromság életében, s így megkapta a Szentlelket
is. Mi újat tud akkor adni neki a bérmálás?
A bérmálás megerősít abban, ami a keresztségben elkezdődött. A bérmálásban a megkeresztelt most már
maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerő-

Szent Vendel tisztelete
a Jászságban
Az állattartás rendkívül fontos szerepet játszott a jász
elődeink életében. A jászsági gazdák és pásztorok
Szent Vendelt tisztelték állataik patrónusaként, s hozzá
imádkoztak, hogy a dögvész, s mindenféle egyéb betegség elkerülje jószágaikat. A skót királyfi kultuszának ápolásában és fenntartásában a Jászságban a Jászboldogházán működő Szent Vendel Társulat sokáig

síti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre. Mi tehát a bérmálás? A bérmálás egyesülés a Szentlélekkel: a keresztény
nagykorúság szentsége.
Természetesen, akiben nincs meg a személyes odaadás, aki elzárja lelkét a Szentlélek
elől, abban Ő nem tud működni. S aki a
bérmálás után nem törekszik a nagykorú
keresztény életre, az nem is tapasztalhatja
meg annak kegyelmi hatásait.
Ki járulhat a bérmáláshoz?
Bérmáláshoz az járulhat, aki vágyik mindarra, amit a
szentség nyújt:
- Aki vágyik a Szentlélekre és kegyelmi ajándékaira.
- Aki az egyházi közösség felnőtt tagjaként akar élni.
- Aki érzi a krisztusi küldetés felelősségét, és örömmel
kész vállalni azt.
A keresztény ember elkötelezi magát Isten mellett,
előbb a keresztségben - ugyan többnyire csak szülei
által - majd a bérmálásban. Ettől kezdve az egész örökkévalóságon át látható lesz rajtunk, hogy mi elköteleztük magunkat Krisztusnak és Egyházának, Isten pedig
elfogadott minket.
Forrás: http://
talalkozas.katolikus.hu/9per54.html
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élen járt. Majd csökkent az állattartó gazdák száma, és a hagyományt őrző elődöket is sorban elveszítettük. Az újabb nemzedék feladata, hogy élő hittel vigyék tovább a vallásos élet e szép
formáját. A hit megélésének, kifejezésének egyik formája a
szentmise, amikor hálát adunk, kérünk, közösen imádkozunk.
Soós Tamás esperes, plébános atya a tavalyi évhez hasonlóan az
idei évben is szentmise keretében közös ünneplésre hívta a boldogházi híveket. Az ünnepélyes szentmise egyházközségünk
szép közösségi alkalma lehet, de szomorú, hogy csak kevesen
vettek rajta részt.
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”
(Jean Jaurés)
Szeretnénk, ha egyházközségünkben is a vallásos, hívő élet piciny kis lángjai lennénk, akik elődeik vallásos életét megőrzik,
tovább adják, és vallásos jelenlétünk láthatóvá válik szűkebb és
tágabb környezetükben!

Az egyházi év vége
Egy héttel advent kezdete előtt, az egyházi év lezárásaként, Krisztus király vasárnapját ünnepeljük. Az egyházi év végén az idők végezetéhez, a beteljesüléshez viszi
el gondolatainkat az evangélium, amikor Jézus az Emberfia, mint király dicsősége megnyilvánul. A történelem lezárását az Isten Országa beteljesedése váltja fel.
A liturgia, úgy ünnepli ezt a vasárnapot, mint Krisztus
Király ünnepét. A római katolikus egyház főünnepei
között viszonylag új keletű napot XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben. A II. Vatikáni zsinat óta az utolsó
évközi vasárnapon, november végén, advent első vasárnapja előtt ülik. Maga a gondolat azonban nagyon
régi, az első keresztény közösségekre vezethető vissza,
amely Jézus második eljövetelére, a végidők királyságára mutat. A Jelenések könyve szerint Ő a Bárány, aki
méltó arra, hogy a történelmi sorsok rejtett könyvének
pecsétjét feltörje. A kinyilatkoztatás fényénél értelmezve, a keresztény ember két világ polgára. Élete során
földi hatalmasságok-kiskirályok országolnak, de az
Örök haza törvényeiben a Szeretet kap koronát. Ez
az ünnep felhívás arra, hogy Krisztus éljen, uralkodjon
életünkben. Úgy gondolkodjunk, beszéljünk, cselekedjünk, ahogy ő tenné. Mert csak ekkor imádkozzuk méltón a liturgia záró szavait: Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Amen.
IMA KRISZTUS KIRÁLYHOZ
Urunk, Jézus Krisztus! Te nem igényeltél magadnak
evilági hatalmat. Nem harcoltál az elismerésért, s nem
kényszerítettél senkit, hogy hódoljon előtted. Tőled távol állt a földi hatalmaskodók szívtelensége és könyörtelensége. Soha nem fölényeskedtél és nem kérkedtél
csodálatos erőddel. Mégis királynak szólítunk. Te vagy
az irgalmasság királya, aki megadod nekünk a lelki
újjászületés lehetőségét. Te vagy a halhatatlan király,
aki feltámadásoddal legyőzted a halált és örök életet
adsz nekünk. Amen.
Mikulás vagy Télapó!
Köztudott, hogy december 6-án képzeletbeli, piros ruhás, nagy fehér szakállú öregember visz ajándékot a jó
gyerekeknek. A kedves figurához minden országban
különféle hagyományok kötődnek, sőt elnevezéseiben
is különböznek. Nálunk Mikulásnak és Télapónak is
hívják. De vajon miért van két neve?
Az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint viszsza. Szent Miklós egy római provincia, Myra püspöke
volt a 4. században. Egész életét és vagyonát a szegé-

nyek és a gyerekek megsegítésének szentelte, mégis
egyetlen apró cselekedete
miatt vált világszerte ismertté. A legenda szerint Szent
Miklós püspök úgy segített
a szegényeken, hogy nem
fedve fel kilétét, ezt titokban, az éj leple alatt tette.
Az egyik legnépszerűbb
történet azt meséli el, hogy
segített egy nagyon szegény
család 3 lányán. Az apa úgy
határozott, hogy lányait
nyilvánosházba vagy rabszolgának adja, mert nem
tudja kiházasítani őket. Véletlenül meghallotta ezt
Miklós, és mindenképpen segíteni akart a lányokon.
Ezért egyik este egy pénzzel teli erszényt dobott be
házuk ablakán. Így az apa férjhez adhatta legidősebb
lányát. Majd kis idő múlva Miklós újra és újra megjelent, és újabb teli erszényt dobott be az apának. Így
mind a három lány tisztességgel férjhez mehetett, Miklós megmentette őket a szégyentől. Körülbelül 52 évig
volt püspök. A nép nagyon megkedvelte, mert nagyon
szerény és segítőkész volt. Életében sok szegény gyermeken segített, ezért lett Ő az, aki gyermekeknek ajándékot hoz. Halálának napja, december 6. ezért esik
erre a napra Mikulás ünnepe.
Honnan jött a Télapó?
Magyarországon a Télapó elterjedése az 1950-es évekre vezethető vissza. Ekkor érkezett a Szovjetunióból a
“Gyed Maróz” – ennek magyarosítása a Télapó. Az
ötvenes években nagy lendületet kapott a Szent Miklós
és a Mikulás-kultusz visszaszorítása a Télapó javára. A
szovjet csapatok bevonulását követően ugyanis a szovjethatalom mindent megtett azért, hogy a vallási hátterű
ünnepeket teljesen eltörölje. A szovjet vallásellenesség
nem bírt volna el egy jólelkű püspököt, hiába volt
Szent Miklós a pravoszláv egyház legtiszteltebb szentjei között. Így maradt nekünk a Télapó. Majd a rendszerváltás után fokozatosan tért vissza a Szent Miklósi
hagyomány. Miklóst, azaz a Mikulást ma a gyerekek,
pékek és tengerészek védőszentjeként tisztelik, és decemberben a világ számos országában sok-sok gyerek
várja türelmetlenül Szent Miklós napját.
Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona
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Hírek a tőzoltók életébıl
A nyár sem telt esemény nélkül az Egyesület életében, szerencsére viszonylag kevés tűzeset történt a száraz időjárás ellenére. Június 13-án kora este kaptuk a
riasztást, hogy Jászboldogháza és Újszász közt ég a
vasúti töltésoldal. A káresetet a jászberényi rajjal közösen számoltuk fel. Szerencsére a vasúti biztosítóberendezés kábelei nem sérültek, mely veszélyeztette volna
a biztonságos közlekedést.
Augusztus 16-án délelőtt közúti balesethez kaptunk
riasztást, egy mezőgazdasági lassú jármű borult árokba. Az áramtalanítást biztosítás mellett elvégeztük, melyet a kiérkező hivatásos egység helyben hagyott, a
mentőszolgálat tájékoztatása szerint a vezető könnyebb
sérüléseket szenvedett. Augusztus 30-án késő délután
egy tanyahely tűzhöz vonultunk, melyet felszámoltunk,
az utómunkálatokat elvégeztük, az úton levő hivatásos
egységeknek útbaigazítást adtunk.

A szeptember 17-ei vihar nem vonult át nyom nélkül
a településen. Két helyszínen dőlt fa az úttestre, melyeket az önkormányzati erőgép segítségével eltávolítottunk, a forgalmi akadályt megszüntettük. Még be sem
fejeztük a beavatkozást, újabb riasztást kaptunk, felsővezeték szakadás miatt a MÁV kért segítséget a Jászboldogháza és Újszász közötti nyílt pályaszakaszra
utasok átszállításához. A felázott talaj miatt csak mintegy 100-150 m-re tudtuk megközelíteni a szerelvényt,
ahonnan gyalogosan folytattuk volna a megközelítést,
amikor lemondták a segítségkérést. A területet önerőből nem tudtuk elhagyni a gépjárműfecskendővel, mert
egy gazzal benőtt traktornyomba becsúszva elakadtunk. A késői időpont ellenére Gaál Ferenc helyi vállalkozó első szóra önzetlenül segített, Szűcs Béla bajtársunkat a helyszínre küldve az erőgépével, mely megol-

dást jelentett „szorult” helyzetünkre. Ezúton is köszönjük a gyors segítséget, örömmel és megnyugvással tölt
el minket, hogy ha mi kerülünk bajba, bízhatunk e segítségben!
Itt szeretnénk megjegyezni és felhívni a figyelmet,
hogy baj setén ne egyesületünket, vagy tagjainkat hívják a lakosok, hanem a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívót, ahol a szakemberek intézkednek a gyors segítség
küldésről. Egyesületünk nem jogosult segélyhívás fogadására. Mi is csak továbbítani tudjuk a segélykérést,
ami időveszteséget okozhat.
Október elsején ebéd után fulladó túlsúlyos beteg
mozgatásához kért segítséget a mentőszolgálat. A hivatásos egységgel és a mentőszolgálat szakembereivel
közösen sikerült a beteget a szakrendelőbe szállítani.
Szeptember 22-én megkaptuk a magánszemélyek
adó 1% felajánlását. Köszönjük annak a 31 adózónak, akik 162.710 forinttal segítették a gépjárműfecskendőnk üzemeltetését!!!
Október 8-án szomorú hírt közölt a megyei Tűzoltószövetség, előző nap 67 éves korában elhunyt Kurgyis
János, aki 2019-ig 21 éven át volt a szövetség megyei
elnöke. Boldogházán többször járt egyesületi ügyekben, legtöbben a 2009-es Jászsági Tűzoltóversenyről
ismerhetik. Temetése október 28-án 14:30-tól lesz a
Szolnoki temetőben. Nyugodjon békében, Jani bácsi!
Egyesületünk indult a Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap pályázatán, az október 16-i döntés értelmében pályázatunk tartaléklistára került forráshiány miatt.
Sajnos így tovább tolódik a Tűzoltószertár bővítése,
amelyre már több mint 10 éve nagy szükség lenne.
Október 19-én egyesületünk átvette a BM
OKF pályázatán nyert
szakf els zer elés eket.
Magassági ágvágóval,
CO mérőműszerrel,
keresőlámpákkal, tömlőhidakkal, por- és
habbaloltó készülékekkel, valamint egy puttonyfecskendővel bővült egyesületünk felszerelése.
Ismételten köszönjük
azoknak, akik eddig is
támogatták egyesületünket, és várunk további támogatókat, a
Jászboldogháza Község
Ö nként es
T űzoltó
Egyesülete számlájára
történő befizetéssel:
Istennek dicsőség, egymásnak segítség!

Kispál Tamás
ÖTE elnöke

Számlavezető bank: Takarékbank Zrt.,
5144 Jászboldogháza, Kossuth L. utca 2.
Bankszámlaszám: 69500194-1040103
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Faluszépítık hírei
Legjobb tanítás a példamutatás
A nyár folyamán nyolc kiskertész szépítette velünk együtt a
falut. Legjobb tanítás a példamutatás! Többségük szülővel, nagyszülővel együtt locsolt, ültetett, gyomlált.
Az Önkormányzat is támogatta a diákok igyekezetét, a nyáron strandbérlettel jutalmazta munkájukat, egyesületünk
pedig fagyival, üdítővel vendégelte meg őket egy-egy oklevél kíséretében. A faluszépítők és a gyermekek egy kellemes, jó hangulatú délutánt töltöttek el együtt. Fagylaltoztunk, beszélgettünk. Nem csak a munka köt össze minket,
egyesületi tagokat, időnként szükség van kikapcsolódásra
is, közös élményekre, csapatépítésre – és a jövő faluszépítőinek megismerésére.

Frissen festve
Szűkös anyagi helyzetünk ellenére is arra törekedtünk,
hogy minél több mindent tudjunk átfesteni a nyár folyamán, ezzel is éltetve a közterületekre kihelyezett fából készült utcabútorokat, táblákat. A padok mellett friss festést
kapott többek között az Önkormányzat előtti térképes tábla,
az ott lévő két pad, a Szent Vendel téren látható térképes
tábla, az Öregfa előtti emléktábla, a Szép utca tábla és az
iskola buszváró korlátja.

Faluszépítők képes hírei

15 új pad köztereinken
Egyesületünk 15 kültéri padhoz való vasanyagot
vásárolt, a vas munkát Simon Sándor és Pesti János kiváló szakemberek csinálták meg. Elsőként
az orvosi rendelő elé kihelyezett két padnak örvendhetett a lakosság. A padok összeszerelését, az
Önkormányzat famunkákhoz is kiválóan értő karbantartói végezték el. Köszönet érte. Nagy sikere
van pl. a gyógyszertár előtti padoknak is, különösen most, a járvány idején, hiszen ülve a várakozással töltött idő is könnyebben telik.
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KÖSZÖNJÜK AZ 1 SZÁZALÉKOT!
Köszönjük mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatják. Ebben az évben a NAV 167 000 ezer forintot utalt a Faluszépítő Egyesület számlájára.
Tisztelettel köszönjük a felajánlást, mellyel segítik terveink megvalósítását.
Szeretnénk a jövőben köztereinket egyre szebbé tenni, emlékhelyeket létrehozni, a hagyományokat őrizni, Jászboldogháza kulturális életét virágoztatni.
Ha Önnek nem állt módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az
egyesületet bármilyen csekély (vagy ha teheti nagyobb) összeggel, ezt megteheti személyesen, vagy a helyi Takarékszövetkezetben a Jászboldogházi
Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeggel.

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591

Piactér

Támogatását tisztelettel köszönjük!
Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza

A piactérnél lévő fakorlátot is befestettük,
így még rendezettebbé, kulturáltabbá vált
a szép, új tér.

Szűcs Gergelyné elnök
Faluvédő és Szépítő Egyesület

Csillagvirág Kórus
Kóruspróba Bogácson
Kedves meghívást kapott a Csillagvirág Kórus, az Ezüstkor
Nyugdíjasok Egyesületétől, akik szeptemberben néhány napot
Bogácson töltöttek. Mivel a Csillagvirág Kórus közel fele
nyugdíjas egyesületi tag, úgy tűnt, azon a héten elmarad a próba, de nem így történt. Orcziné Veronka néni felajánlotta - annak érdekében, hogy a próbát meg tudjuk tartani-, szívesen
vendégül látják az itthon maradt kórustagokat Bogácson egy
napra és egy éjszakára. Örömmel elfogadtuk a kedves invitálást, és pénteken este hetedmagunkkal házi süteményekkel,
egyéb finomsággal megérkeztünk Bogácsra. Mi nótaszóval érkeztünk: „Jó estét kívánok, megjöttek a boldogházi leányok” –
a vendéglátóink pedig rímekbe faragott köszöntővel fogadtak
minket - és fenséges vacsorával! Vacsora után elkezdődött a jó
hangulatú kóruspróba, ami a megszokottnál tovább tartott,és
természetesen minden jelenlévő bekapcsolódott. Talán éjfél is
volt, amikor abbahagytuk a nótázást. Másnap, szeptember 12.
reggelén a nyugdíjasok kedves meglepetéssel, egy- egy kis virággal, köszöntéssel kedveskedtek a Máriáknak. Igazán kedves
gesztus volt. Köszönet érte! Miután kellemes, nyáriasan meleg
napnak örvendhettünk, kirándultunk egyet, megnéztük a környéket, és volt, aki a jó időt kihasználva strandra ment. Ebédet
és hazaindulásunk előtt, amire már igazán nem számítottunk,
finom vacsorát is kaptunk vendéglátóinktól.
Ott tartózkodásunk alatt példás ellátásban volt részünk, amiért
nagyon hálásak vagyunk. Jókat beszélgettünk, nótáztunk, jól
éreztük magunkat. Keressük a lehetőséget, igyekszünk mielőbb
viszonozni azt a vendégszeretetet, vendéglátást, amit az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesületének kedves közösségétől kaptunk
Bogácson.
Az Önkormányzatnak köszönjük, hogy biztosította a jármű-

vet számunkra.
Csillagvirág Kórus
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BoldogBT
Jász Baráti
Társaságok
XVI. Fóruma
Az évenként
más-más településen
megrendezendő Jász
Baráti
Társaságok
idei fórumának házigazdája a Fényszaruiak Baráti Egyesülete
volt. Az egész napos
találkozó szeptember
19-én délelőtt fél 10kor kezdődött. Örömmel jöttünk össze, nem karneváli
hangulatban, de mindannyian maszkot viselve. Vigyáztunk egymásra és magunkra, csak az vette le a maszkot, aki éppen a beszámolóját tartotta, illetve készült
egy csoportkép maszk nélkül is. A másik nehézséget az
előre nem jelzett áramszünet okozta. Az egyesület elnöke, Tóth Tibor nagyon rugalmasan intézkedett, és
végül is némi átszervezéssel minden programot sikerült
megtartani. A rendezvény megnyitójában Tóth Tibor
tolmácsolta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
asszony üdvözletét, és röviden beszélt a 27 éves egyesületi munkájukról. Mindig elismerően tekintünk Tibor
munkájára, a FÉBE a legnagyobb és legaktívabb baráti
egyesület a Jászságban.
A jászsági baráti egyesületek közül 9 szervezet kép-

viselője összesen 22
fővel osztotta meg
egymással gondolatait.
Sajnos
többségében
csak az idei elmaradt
rendezvényekről tudtunk szólni, remélve,
hogy jövőre minden
szebben fog alakulni.
Minden találkozó alkalmával
lehetőség
nyílik arra, hogy megtekinthetjük a település
nevezetességeit.
Jászfényszaru sok szép
látnivalót kínált. A városháza dísztermében megcsodálhattuk Sisa József Időszalag ötvös-zománc faliképét, a
Régi plébánián három kiállítást, a Városi Értéktár nagyon gazdag gyűjteményét, a Szent József Szabadidőparkot, a Cigányzenészek emlékművét, a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár földszintjén három kiállítást, köztük a FÉBE és az intézmény közös Mátyás
király kiállítást, majd a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt.
Nagyon szép és tartalmas napot töltöttünk együtt. Hálásan köszönjük Tóth Tibornak és társainak a szíves
vendéglátást. Várjuk a jövő évi „szabad” találkozót!
2020. október 4.
Veliczkyné Koncsik Ilona

NEM MÚLHAT EL NYOMTALANUL
Boldogháziak emlékkönyve
“Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az

alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiságnak is.”
(Eszterházy Péter)
Egyesületünk kezdeményezésére, sokak közreműködésével, támogatásával már sikerült emléket állítani
a boldogházi tanyavilágnak és a tanyasi iskoláknak.
Tovább folytatva közös múltunk kutatását, emlékcserepek gyűjtögetését, még nagyobb munkába kezdtünk,
egy könyvsorozatot indítunk, elődeinkre emlékezünk.
Történelmi kutatások bizonyítják, hogy a mai Jászboldogháza területén már a honfoglalás előtt éltek
emberek. Rájuk csak a feltárt sírok, épület maradványok emlékeztetnek, személyükről semmit nem tudhatunk. Könyvünkben azokkal szeretnénk foglalkozni, őket kutatni, rájuk emlékezni, akik az elmúlt 300
évben ide települtek, itt születtek, itt dolgoztak. Ők
azok, akik anyakönyvekben, végrendeletekben, települési jegyzőkönyvekben, újságokban, családi legendákban, saját visszaemlékezéseinkben szerepelnek.
A kutatás kiinduló pontja az 1745-ös földmegváltás
(redemptio). A 2006-ban felállított redemptiós emlékmű 75 boldogházi család nevét tartalmazza. Ők voltak
az első, név szerint is ismerhető családok, akik itt gazdálkodtak. Mivel e földterületek messze estek a várostól, így korán megkezdődött a boldogházi tanyák ki-

alakulása. A tulajdonosok részben a tanyákon, részben a városban éltek. A birtokok házasságok, öröklések révén újabb családok tulajdonába kerültek. Nagyobb birtokokkal rendelkeztek prominens városi személyek is, akik ugyan nem itt végzett kétkezi munkájuk révén járultak hozzá Boldogháza fejlődéséhez, de
munkásságukat elismerve őket is szívesen soroljuk
boldogházi kötődésűeknek. A vasút megépítésével
betelepültek vasutas családok, az iskolákba tanítók
jöttek távolibb vidékekről, de jöttek mesteremberek,
iparosok is.
Főleg a tanyavilág felszámolását követően és napjainkban is sokan elhagyták a szülőföldet, másutt keresték a boldogulásukat. Amíg éltek itthon családtagok, rendszeresen hazajártak. Az elszármazottak a
BOLDOGBT egyesület megalakulása óta boldogan
látogatnak gyerekkoruk helyszínére, és közösen az
itthon élőkkel igyekeznek a közösség javára valami
maradandót alkotni.
Az emlékkönyv első kötete terveink szerint 2021ben jelenik meg. Sajnos a COVID járvány nehezíti a
munkát, elmaradtak az idei személyes találkozások.
Az anyakönyvek kutatása online is lehetséges, de a
ma élő családtagok emlékeinek gyűjtése, főleg idősebb emlékezők meghallgatása nem volt lehetséges.
Arra kérem az internet használó segítő társakat, hogy
beszélgessenek a szüleikkel, nagyszüleikkel elhunyt
családtagjaikról, jegyzeteljenek, gyűjtsenek régi fotó-
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kat, örökítsék meg az emlékeket, és vegyék fel a kapcsolatot Boldogházán Papp Izabellával, illetve hívjanak, írjanak nekem. Bár a redemptusoktól próbálunk
indulni, de bárki, bármilyen időtől gyűjthet emlékeket. Jó alkalom a mindenszenteki temető látogatás,
hogy felírjuk, lefotózzuk a sírkövek adatait, beszélgessünk a rokonokkal, ismerősökkel. Az adatgyűjtést
idén szeretnénk lezárni. A könyvben az elhunyt családok, személyek nevei abc sorrendben fognak szerepelni. Minden ember egyformán értékes. Ismereteim

2020. ÖKTÓBER

szerint kb. 80 személyről és kb. 20 családról már folyik gyűjtés. Személyenként fotóval együtt egy oldalnyi, családonként 10 oldalnyi anyagot tervezünk elhelyezni. Mindenki lehet segítő!
Bízom benne, hogy összefogással sikerül sok helytörténeti, családtörténeti adatot összegyűjteni és
könyv formában tovább megőrizni az utókornak.
Veliczkyné Koncsik Ilona
06-20-9427 997, 06-23-440 715
ica@boldogbarat.hu, ica@materia.hu

Bemutatkozó — Füstösné Petróczki Klára
1970-ben, a nagy tiszai árvíz idején
születtem, Szolnokon. Édesanyám
mesélte, hogy születésem után egy
ideig őrá hárult minden teendő körülöttem, hisz édesapámat, mint
tartalékos katonát a gátakra vezényelték, hogy segítsen az árvíz elleni védekezésben. Én akkor, ott Tiszasülyön, a rácsos kiságyban még
nem sejtettem, hogy milyen fontos
szerepet fog majd játszani későbbi

Füstösné Petróczki Klára

életemben a víz, különösen a Tisza.
Jászboldogházára 1974-ben költöztünk, amikor megnyílt az újonnan
felépített gyógyszertár. Nem tudom
már pontosan felidézni, hogy ez
egy lehetőség volt a gyógyszertárban dolgozó szüleimnek, hogy az
elég rossz műszaki állapotú
tiszasülyi helyett egy csillogóvillogó új patikában kezdhetnek,
vagy egyszerűen csak átvezényelték őket. Mindenesetre az óvoda
középső csoportját már Boldogházán kezdtem, és egészen a nyolcadik osztály végéig itt is maradtam a
faluban. Máig szép emlékeket őr-

zök az óvodai mászókáról, vagy a
’kisiskola’ otthonos kis épületéről,
ahol az első és második osztályt
jártam. Felső tagozatosként is sok
élményben volt részem, nagy szeretettel emlékszem vissza tanáraimra,
máig őrzöm a sok oklevelet a különféle versenyekről. Emlékszem,
Zrupkó Ferencné tanár nénivel
orosz nyelvi tanulmányi versenyekre jártunk, és még ma is el tudok
mondani pár orosz mondatot a
’fiatal szovjet úttörők szabályzatából’, vagy a Lomonoszov Egyetemről, Urál-hegységről és Bajkál-tóról
megtanult szövegekből.
Bár többen javasolták, hogy a nyolcadik osztály után a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumában folytassam tanulmányaim, én keményen ellenálltam, nem akartam olyan nagy és
akkor még félelmetesnek tűnő városba kerülni. Érdekes a sors, hiszen később aztán járhattam oda
szülői értekezletekre, hiszen a férjem nyomdokait követve mindkét
gyermekünk ott koptatta a középiskolai padokat… Így aztán a szolno-

ki Varga Katalin Gimnáziumba
jelentkeztem, ahol csodálatos 4 évet
töltöttem, rengeteg iskolai és iskolán kívüli programban vettünk
részt, kirándultunk, versenyekre
jártunk. Kollégista voltam, a Kossuth téren, a mai Megyei Könyvtár
épületében, egy 16 ágyas szobában
laktam két évig, majd az idősebbek
kiváltsága jogán felkerültünk a második emelet „komfortosabb”,
mindössze 8 személyes szobájának
egyikébe. A mai gyerekek, akik 2-3
ágyas kollégiumi szobákban töltik
el a középiskolai éveket, nem is
tudják, micsoda jellemformáló erővel bír egy ekkora lánycsapathoz
történő alkalmazkodás. Mind a
gimnáziumi osztállyal, mind pedig
a kollégiumi csoporttal azóta is
rendszeresen találkozunk, és nagy
örömömre az általános iskolai osztályommal is szerveztünk már pár
találkozót.
A szüleim azt szerették volna, ha
gyógyszerésznek tanulok, én azonban más irányban képzeltem el a
jövőmet: érdekelt a biológia és a
kémia, de nem gyógyszerésznek,
hanem kutató biológusnak jelentkeztem a debreceni Kossuth Lajos
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Tudományegyetemre. A gimnáziumi osztályfőnököm, dr. Paffériné
Tassy Olga „oltott be” igazán a biológiával, előbb a Kitaibel Pál versenyekre készültünk együtt, aztán a
biológia OKTV-n értem el országos
első helyezést, és ez végleg eldöntötte a kérdést, a növénytan, állattan
és az ökológia felé terelt. A debreceni 5 évem alatt már rutinos kollégistaként éltem a legendás Benczúr
Kollégium ismét csak 16
személyes szobájában, majd
az utolsó két
évre felépült az
új, modernebb
kollégium, ahol
már két-három
fő lakott csak
egy szobában.
Ekkor már nem
is aludtam minden napon Debrecenben, hiszen
addigra
már Tiszafüredről jártam be az
egyetemre. 1989 nyarán ugyanis
véletlenül épp Tiszafüreden megismerkedtem egy „pesti fiúval”, aki
Gödöllőn végzett, az agráregyetemen, és egy közös ismerős révén
együtt táboroztam vele és még kb.
20 emberrel a Tisza-tó ötös számú
öblítőcsatornájának partján, egy
nomád sátortáborban. A tó élővilágát kutattuk, ki a növényekkel, ki a
madarakkal foglalkozott, a „pesti
fiú”, akit Füstös Gábornak hívnak,
pedig a halakat tanulmányozta behatóan. Horgászbotjára azonban
abban az egy hétben nemcsak termetes halak akadtak, engem is „jól

CIVIL SZERVEZETEK
kifogott” magának. 1991-ben öszszeházasodtunk, és mivel őt akkor a
MOHOSZ (Magyar Országos Horgászszövetség) Tisza-tavi kirendeltségének élére nevezték ki, Tiszafüreden kezdtük el közös életünket.
Én 1993-ban kaptam meg a biológus és angol szakfordító diplomámat, de mivel egy kisvárosban nem
hemzsegnek a kutató laboratóriumi
biológus állások, a helyi gimnáziumban próbáltam szerencsét. Ők
tárt karokkal fogadtak, mert épp
biológia-bármely és angol-bármely
szakos tanárt kerestek, és velem
egy személyben betölthették ezt a
két álláshelyet.
Gondoltam, ugródeszkának jó lesz
ez a munka, de igazából rájöttem,
hogy nem is szeretnék mást csinálni, megszerettem a tanítást, és 24
évet töltöttem el az intézményben.

Eleinte főleg biológiát oktattam,
majd GYES után visszatérve az
angolra volt nagyobb igény, és
2017-ig számos sikeres érettséginek, alap-, közép- és felsőfokú
nyelvvizsgának örülhettem együtt
tanítványaimmal. A tiszafüredi
KLG (Kossuth Lajos Gimnázium)
akkoriban egy családias hangulatú,
kedves vidéki kisgimnázium volt,
ahol remek tanár-diák kapcsolatban
nevelgettük, terelgettük az ifjúságot
céljaik felé. A nyolcosztályos tagozaton szemünk láttára lettek kis
emberkékből komoly, céltudatos
felnőttek, de hasonló volt látni a
négyosztályos gimnáziumi osztályokban vagy a kereskedelmi szakközépiskolai osztályokban felcseperedő kamaszokat is. Azt hittem,
erről a munkahelyről fogok majd
nyugdíjba menni, de nagyon sok
minden megváltozott az iskolában,
és az egyedüli jó megoldásnak csak
a munkahelyváltás tűnt számomra
is, és a régi „törzsgárda” sok más
tagjának is…
Jelenleg a Karcagi Szakképzési
Centrumhoz tartozó, szintén tisza-
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füredi középiskolában: a KSZC
Hámori András Technikum és
Szakképző Iskolában dolgozom,
immár negyedik éve. Egyaránt tanítok érettségiző és szakképző osztályokban is, valamint felnőttképzésben. Osztályfőnök vagyok, a közismereti tantárgyak munkaközösségének vezetője, az Útravaló Ösztöndíj egyik iskolai koordinátora, az
iskolakert vezetője – szóval nem
unatkozom, és nem bántam meg a
munkahelyváltást. A hozzánk járó
gyerekek mások, mint a gimnazisták, itt még nagyobb szükség van a
szeretetre, törődésre, stabil háttér
nyújtására, biztatásra, hiszen nagyon sok a hátrányos helyzetű,
problémás családi hátterű tanulónk.
A szakképzést is már másodjára
alakítják át központilag, mióta ott
dolgozom, ez is feladja nekünk a
leckét…
Szerencsére a családom mindig mögöttem áll, mindenben támogatnak.
Férjemmel két gyereket igyekszünk
pályára állítani, sikerrel elindítani a
nagybetűs életbe. Vivien lányunk a
BME építőmérnöki szakán kapta
alapdiplomáját, majd vízépítőmesterszakon végzett, jelenleg pedig doktori képzésben vesz részt.
Munkatársaival a Duna meder- és
áramlásviszonyait és az ott élő halak életét kutatják, számítógépes
modellek segítségével. Csaba fiunk
a Corvinus Egyetem pénzügy és
számvitel szakán végzett, a diplomamunkáját kell már csak megírnia. Egy pénzügyi-informatikai
cégnél dolgozik Budapesten, így
aztán nem sűrűn látjuk őket, mindketten elfoglalt emberek. Tiszaörvényen (ez Tiszafüred része), a tóhoz közel egy kertes házban élünk,
vendégházat is üzemeltetünk, ahol
számos hazai és külföldi turistát
láttunk már vendégül és kápráztattunk el a Tisza-tó csodálatos tájaival. Nemrég egy horgász vendégünk 63 kilós harcsát fogott. A családban a halak körül forog az életünk, a férjem kb. 3 éves kora óta
horgászik, de számos, egyéb, halakhoz köthető munkát végzett már.
Viccesen azt szokta mondani, hogy
minden volt már a halas szakmában
– egyedül hal nem…
A halakon kívül a németjuhász kutyánk és a macskák képviselik körülöttünk az állatvilágot, nagyon
szeretek velük foglalkozni, vagy
kertészkedni. Túl az ötödik x-en
már érettnek érzem magam ezekre a
feladatokra, örömet okoz, kikapcsol
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a
növényekkel,
állatokkal töltött
idő. Valószínűleg
szükségem is van
erre az iskola
nyüzsgő
világa
után.
Gyakran
elkísérem férjemet
a csónakos horgászatra, kirándulásra, és együtt gyönyörködünk a tündérrózsa pompás
virágaiban, a jégmadár gyors röptében, vagy a hódcsalád közös
úszásában.
Sajnos szüleim halála óta egyre
kevesebb időt töltök Jászboldogházán, testvérem, Szalókiné dr.
Petróczki Ildikó faluhoz közeli tanyájára járunk csak. Unokaöcsém,
Pistike viszi tovább a családi ha-
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gyományokat, ő Boldogházán járt
óvodába, és most ő koptatja a kisiskola padjait a második osztályban.
Jövőre már a „nagyiskolába” fog
járni, ahol ugyanazokban a termekben fog tanulni, ahol anno azt édesanyja vagy nagynénje tették.
Füstösné Petróczki Klára

Szent Vendel napi megemlékezés
Október 17-én „Szent Vendel” tiszteletére szentmisén emlékeztünk meg.
A szentmise után megkoszorúztuk a belterületen lévő Szent Vendel szobrot.

A vasárnapi szentmise után pedig a
„csíkosi”, majd a „jakabi” Vendel
szobrot koszorúztuk meg.
A talajviszonyok miatt csak
Szaszkó Zoli bácsi ment oda, mivel
rajta volt csizma.

A megemlékezés a távolból történt.
Azután a jakabi Szent Vendel szobornál találkoztunk. A járvány miatt elmaradt a „Jakabiak találkozója”, amit a
tavalyi döntés után mostanra szerveztünk volna.
Így a koszorúzás után egy kis pikniket rendeztünk, ahol felidéztük, kinek hol volt a tanyája.
Jóleső érzés volt találkozni még akkor is, ha az ölelések elmaradtak.
Matók Pálné
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Alapítványi köszöntő
A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány szeretettel és tisztelettel köszönti az Ezüstkor
Nyugdíjasok és Magányosak Egyesületét abból az
alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt alakult meg a Nyugdíjas klub, az egyesület jogelődje.
Szeretettel gondolunk rájuk, hiszen megalakulásuk óta
mindig odaadó figyelemmel fordulnak községünk gyermekei felé. Az élet számtalan területén példát mutatnak
nekünk! Példás az összetartásuk, a közösség szervezésük, a gazdag, színvonalas programjaik.
Segítségükkel az ifjú korosztály megismerheti hagyományainkat, az összegyűjtött múlt gazdag eszköztárát.
Örömmel fáradoznak az általuk megálmodott és létrehozott Tájház szépítésén, bővítésén. S ha vendégségbe
megy egy-egy csoport, megsütik a finom boldogházi
kenyérlángost, de nemcsak a mi gyermekeinknek, hanem a strandon táborozó tanulóknak is, ezzel is öregbítve Jászboldogháza hírnevét. Támogatták a sok sikert
elért „Árvalányhaj” néptánccsoportot! Felajánlották és
összegyűjtötték a fiúk csizmáját, három öltözet ruhát
varrtak a lányok számára, melyért most is köszönettel
tartozunk Baranyi Sándorné Marikának. A táncosak
fellépéseit figyelemmel kísérték, lehetőséget biztosítot-

tak a bemutatkozásukra, és tiszta szívből örültek sikereiknek.
Nem felejtjük el az alapítványi bálainkhoz nyújtott segítségüket. Első bálunkon /1995-ben/ Fózer Tibor és
barátai készítették a birkapörköltet, Matókné Erzsike
pedig otthonában főzte meg a 333 vendég számára a
krumplit, amit előtte a nyugdíjas társaival tisztítottak
meg. Kérésünkre hasonló segítséget bármikor kapunk
az egyesülettől.
Az ovis és táncos gyerekek mindig örömmel várják és
fogadják az ünnepségeikre szóló meghívást. A kapcsolattartás nagyon szép példája, amikor az óvodában
együtt emlékeznek a nyugdíjasok a pici gyermekekkel
a jeles napokról.
Kérem, hogy továbbra is vigyázzanak magukra és egymásra, hogy még nagyon sok közös élményben lehessen részünk.
Szeretetben, örömökben és egészségben gazdag tartalmas életet kívánok a boldogházi gyermekek, a szüleik,
a pedagógusok és az alapítvány kuratóriuma nevében:
Zrupkó Ferencné

Köszönjük
A boldogházi gyermekek nevében köszönjük az SZJA 1%-ból felajánlott összeget,
mely ebben az évben 611 139 Ft.
Ezzel az összeggel Önök is lehetőséget adtak, hogy terveinket valóra válthassuk.
Fő feladatunk, hogy községünk gyermekei számára is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket,
mellyel személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük.
- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket.
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit
- Biztosítjuk a tanév végi jutalomkönyveket
- Új bútorokat, szekrényeket, könyvespolcot, függönyöket vásárolunk
- Támogatjuk a sportszerek pótlását.
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket,
pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket.
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot.
- Szeretnénk hozzájárulni a karatésok és a néptáncosok utaztatási költségeihez is.
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást szeretnénk nyújtani.
- Szeretnénk új szakköröket szervezni tehetséggondozás céljából.
Eredményes munkát kívánok Önöknek!
Tisztelettel és köszönettel
Zrupkó Ferencné
Kuratórium elnöke
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50 ÉVE KEZDŐDÖTT A RADIÁTORGYÁRTÁS
JÁSZBOLDOGHÁZÁN
Ötven évvel ezelőtt ezekben a napokban már elkészültek az első radiátorok a Hűtőgépgyár új gyáregységében. 70
dolgozóval indult a munka, s a létszám még abban az évben 160 főre, később pedig csaknem 500 főre emelkedett.
Ezeket az éveket őszinte lelkesedés, valódi közösségi szellem és családias légkör jellemezte. Az emberek magukénak érezték a gyárat, egy családból többen is dolgoztak itt, olykor több generáció tagjai találtak munkalehetőséget a községből, illetve a környező településekről. A Radiátorgyár fontos részévé vált a község életének is.
Az eltelt ötven év történéseinek felidézésére nem vállalkozhatunk. Csupán rövid áttekintést szeretnénk nyújtani,
amit az egykor ott dolgozók visszaemlékezései tesznek személyessé, emberközelivé.
Az 1960-as években a MÁV öt
felvonulási épületet épített a vasútállomással szemben lévő területen a
vasútvonal felújítását, korszerűsítését végző katonák számára. 1967ben befejeződött a felújítás, és a
MÁV eladásra hirdette meg az épületeket. Több lehetőség felmerült a
hasznosításra, melyek közül a megyei, járási szervek és a községi
tanács is a Hűtőgépgyár üzemtelepítését támogatta. A község részéről
Nagy András tanácselnök minden
segítséget biztosított a tervek megvalósításáért, hiszen óriási jelentősége volt annak, hogy az alapvetően
mezőgazdasági településen gyár
létesül.

szültek a szociális létesítmények,
fürdők, öltözők, az ebédlő, konyha
és az irodák. Az üzem kapacitását
évente közel 400 ezer négyzetméter
fűtőfelületű
alumíniumradiátor
gyártására tervezték. 1970. augusztus 3-án reggel indult a próbaüzem
– megkezdődött a termelés! A gyár
ünnepélyes átadására 1970. november 5-én került sor, az első vezető Szalóki Ferenc volt.
A község életében óriási jelentősége volt a gyár létesítésének, hiszen helyben több száz ember számára biztosított munkalehetőséget.
A Radiátorgyár vezetői
1970-1998
Szalóki Ferenc
Turóczi Antal
Ferencsik Pál
Benke Imre
Lipták László
Rózsa László
Tavasz Ferenc
Pálvölgyi László

A népszerő Radal radiátorok
1968. november 15-én történt
az alapkő ünnepélyes letétele, és
megkezdődött a munkások toborzása a községben és a környező településeken. 1970 nyarára elkészült
az I. gyártócsarnok, megkezdődött
a gépsorok telepítése, új festőüzem,
új konvejor pályák létesültek. Elké-

Többen – elsősorban a női dolgozók – a korábbi mezőgazdasági
vagy otthoni munkák után itt tapasztalták meg először, mit jelent
üzemben, közösségben dolgozni.
A kezdő létszám 70 fő volt, ami
néhány év alatt 340 főre emelkedett. A házgyári lakásépítési programokhoz kapcsolódóan igen nagy
kereslet volt az alumíniumból készült
radiátorokra.
Kezdetben
Radal, Alutherm és Thermotip típusokat gyártottak. Jelentős mennyiséget termeltek exportra is, a radiátorok igen keresettek voltak jó
hőleadó tulajdonságuk miatt. A kereslet nyomán folyamatosan bővült
a gyári kapacitás. Új gyártócsarnok,
festőüzem, készáruraktár épült, a

gyártósorokat automatizálták, korszerűsítették.
A Radal típusú radiátorok voltak
az első nagy mennyiségben gyártott
és értékesített radiátorok, amelyekből mintegy 30 millió m2-nek megfelelő fűtőfelület került beépítésre
Magyarországon, és jelentős menynyiséget exportáltak.
A Radiátorgyárban lehetőség
nyílt a dolgozók iskolai, szakmai
képzésére is. A művelődési, kulturális lehetőségek megteremtésében
nagy szerepe volt a brigádmozgalomnak. A szocialista brigádok öszszetartó, aktív közösségekké váltak,
ahol nem a politikai tartalom, hanem egymás segítése, változatos
közös programok szervezése volt a
meghatározó. A szakszervezet által
szervezett kirándulásokon szívesen
vettek részt, sokan először láthatták
a tengert, eljutottak Erdélybe és
szebbnél szebb hazai tájakra is. A
női és férfi tűzoltócsapatok nagy
sikerrel szerepeltek a versenyeken.
Volt könyvtár, üzemorvosi ellátás,
ebédlő, és rendszeresek voltak a
változatos ismeretterjesztő előadások.
A község életében is komoly fejlődést jelentett a gyár léte. A Hűtőgépgyár komoly támogatást nyújtott
az óvoda, gyógyszertár építéséhez,
az artézi vízhálózat fejlesztéséhez,
gyári bekötőút megépítéséhez,
buszváró kialakításához. A jobb
ellátás érdekében a gyár közelében
új bolt is létesült.
A Radiátorgyár – amellett, hogy
több száz ember számára biztos
megélhetést jelentett – a közösségi
élet olyan lehetőségeit biztosította,
melyben szívesen tevékenykedtek a
dolgozók.
Az üzem 1970-ben a Hűtőgépgyár
gyáregységeként kezdte meg működését, és1993-tól önálló gyárrá vált.
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Főbb változások a gyár történetében (Forrás: https://
lehelradiator.hu/cegtortenet)
1991-ben a svéd Electrolux vásárolta meg a Hűtőgépgyárat, vele a Radiátorgyárat is.
1998-ban német szakmai befektető
vásárolta meg a gyárat, létrejött az
ALURAD Fűtéstechnikai Kft.,
amely 2009-ig folytatta a radiátorok
gyártását.
2011-ben a Radiátor Invest Kft.
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vásárolta meg a teljes cégtulajdont,
és átvette a radiátorgyártást és forgalmazást is.
2019. augusztus 01-től a gyár újra
felvette a LEHEL Radiátorgyár Kft.
márkanevet, ezen a néven forgalmazza a radiátorokat, melyek Lehel
Panel és Lehel Viking néven kerülnek forgalomba.

Lehel Viking radiátor

A RADIÁTORGYÁRBAN DOLGOZTAM
A visszatekintés készítése során a régi dolgozókkal beszélgetve megható volt érezni azt a szeretetet és ragaszkodást, ami egykori munkahelyükhöz fűzi őket ma is. Közösségi szellem, a munka szeretete, egymás megbecsülése,
családias légkör, összefogás – talán ezek a kulcsszavak tették munkahelynél jóval többé a gyárat, ahol sokan
munkás éveik egészét töltötték.
Köszönöm a sok segítséget, a fényképeket, dokumentumokat, az őszinte érdeklődést és a megtisztelő bizalmat
azoknak, akik megosztották emlékeiket községünk történetének egy meghatározó és szép időszakáról, amikor a
Radiátorgyár több száz embernek jelentett nem csupán biztos megélhetést, hanem szerethető munkahelyet.

Sánta Józsefné
1968-ban férjemet az Aranykalász Tsz-ben részlegvezetőként alkalmazták. Ekkor költöztünk Karcagról
Jászboldogházára. Egyéves kisfiunkkal gyesen voltam
– „első hullámos” gyes-es vagyok –, és nagy örömmel
hallottam, hogy helyben lesz majd munkahely. 1970.
február 1-jétől a Hűtőgépgyárban kezdtünk többen dolgozni, azzal, hogy augusztustól Jászboldogházán kezdünk. Jászberényben a bérelszámoló osztályon tanultam meg, milyen havi feladatokat jelent ez a munka.
Augusztusban elkezdődött a radiátorgyártás Jászboldogházán. Nagyon örültem, mert a munkatársak közül
sokan szinte egy korosztályba tartoztunk. A kezdetekkor mintaközösség volt itt, nagyon családias. Szerettem
a munkám, bár akkor még kézzel végeztük a bérszámfejtést, kezdetleges számológéppel számoltunk.
1975-ben megszületett a másik kisfiunk, és amikor
1978-ban gyes-ről visszamentem már 450 dolgozó volt
a gyárban, köztük 50 gyes-es kismama! A létszámnövekedés miatt két bérelszámolóra volt szükség. Ekkor
még kézzel számoltunk, és négyszer volt fizetés egy
hónapban. 1988-ban bevezették a személyi jövedelemadózást, áttértünk a számítógépre, ami eleinte nagyon
idegen volt, aztán nagyon megszerettük.
Szívesen voltam tagja a Váci Mihály brigádnak, hiszen
közösséghez mindig jó tartozni. Gaál Ferencné volt a
brigádvezetőnk, és sok kiránduláson, színházlátogatáson, rendezvényeken vettünk részt közösen*. Ha valakinek rendkívüli szabadságra kellett menni, a többiek
vállalták, hogy elvégzik a munkáját. Ez talán ma már
nem is elképzelhető. Szerettem a változatos előadásokat, például Buga doktor és dr. Veres Pál is ellátogatott
hozzánk. A kezdeti időszakban sokkal színesebb volt

Irodai dolgozókból alakult meg a
Váci Mihály szocialista brigád
az élet a gyárban, mint amikor eljöttem.
Közel 25 évig dolgoztam a gyárban, és nagyon szerettem. A hét igazgató közül, akivel együtt dolgoztam,
Szalóki Ferenc és Tavasz Ferenc állt hozzám legközelebb. 50 éves koromban saját kérésemre korengedménnyel nyugdíjba mentem. Ma is jó szívvel gondolok
vissza az ott töltött évekre és a munkatársaimra.

* Gaál Ferencné nagy gondossággal őrzi a Váci Mihály brigád két naplóját, ami képet ad a sokrétű tevékenységről, és a gyár történetének főbb
eseményeiről is.
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Pintér Sándorné
1970-től, a kezdetektől a Radiátorgyárban dolgoztam.
Eleinte mindenes voltam, takarítottam az öltözőket, és
mindent elvégeztem, amit rám bíztak. Aztán a gépsorra
kerültem, Dalmadiné Inci nénivel dolgoztunk együtt.
Az első gépet, az excentert én indítottam be, a radiátorokhoz a gyűjtőcső végére fenéklemezt lyukasztottunk.
Dolgoztam hegesztő kisegítőként Tiliczki Tibor mellett, aztán a gépsoron is sok kedves munkatárssal dolgoztam együtt. Nagy szeretettel, jó szívvel gondolok
vissza az itt töltött időre. Minden területen megszerettek, ahová kerültem. Sosem késtem, minden munkát
igyekeztem jól elvégezni.
Egy ideig a Hűtőgépgyárban dolgoztam, de aztán viszszajöttem a Radiátorgyárba. Igyekeztem mindig képezni magam, a ranglétrán haladtam fölfelé. Az általános
iskola után szerettem volna továbbtanulni, de akkor
édesanyám betegsége miatt nem lehetett. Felnőttként
sikerült pótolni: 11 éven át tanultam különböző iskolákban. A Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem,
utána 2 évig képesített könyvelői tanfolyamot, majd
Budapesten felsőfokú anyaggazdálkodói szaktanfolyamot végeztem. Már nem a Radiátorgyárban dolgoztam,
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amikor elvégeztem a 3 éves marketing menedzseri tanfolyamot.
A budapesti tanfolyam után termelés-szervezési, értékesítési vezetőként dolgoztam. Sokat dolgoztunk, emlékszem, Sanyi fiam 9 éves volt, és jött velem a vasúthoz, a radiátorok rakodásánál segíteni. Szerettem motiválni az embereket, célokat kitűzni, sikerélményt jelentett, ha tudtuk teljesíteni. Szívesen dolgoztam közösségben, brigádtag voltam, emellett tagja voltam a Vállalati Tanácsnak, aminek komoly feladatai voltak, még
a vezérigazgató választásra is befolyása volt. 27 évet
töltöttem a gyárban, többször voltam kiváló dolgozó. A
férjemmel is ott ismerkedtünk meg, és 1978-ban házasodtunk össze. Örülünk a fiunk boldogulásának, aki
Svédországban főorvos, és 11 éves unokánk van. Szinte minden este beszélünk, és tavasszal, még a járvány
előtt meglátogattuk őket.
Bár egy súlyos betegségen estem át, szerencsére meggyógyultam, és rokkantnyugdíj mellett is dolgoztam.
Közeledve a 70. évhez, úgy érzem, hogy sikeres volt az
életem. Elégedett vagyok, és szívesen gondolok vissza
a gyárban töltött időre.

Bathó Lajosné
1972-től dolgoztam a Radiátorgyárban az alkatrész üzemben. Gépen
dolgoztunk három műszakban, nem
volt könnyű munka, de nagyon jó
közösség alakult ki. Szívesen emlékszem kedves munkatársaimra, akikkel
évekig együtt dolgoztunk: Erős Béláné Marika, Tóth Béláné Rózsika,
Soósné Marika, Konkolyné Albertné
Terike, Bazsó Józsefné, Fabrinczius
Lajosné, Kotánné Marika néni, Pócz
Ottóné, Kovácsné Ica, Fajkáné Magdika… és még sorolhatnám.
Korábban a tsz kertészetében dolgoztam reggel 6-tól este 6-ig. Először kicsit szokatlan volt
az üzemi környezet, de a 8 óra munkaidő leteltével otthon több lett a szabadidőm. Emlékszem, az idősebb
asszonyok, akik egész életükben mezőgazdaságban
dolgoztak, amikor délután 2-kor letelt a műszak, nem
akartak hazamenni, nem hitték, hogy már vége a munkaidőnek.
Brigádban dolgoztunk, Szűcs Istvánné Boriska néni
volt a Becsület brigád vezetője. Részt vettünk kommunista szombatokon, a pinceklubban összejöveteleken,
ha valaki megbetegedett, meglátogattuk, mindenben
segítettük egymást, az otthoni problémák esetén is.
A művezetők közül szívesen emlékszem Terjéki Józsefre, Krasnyánszki Józsefre és Túróczi Jánosra.
Kezdetben nagy lelkesedéssel dolgozott mindenki, sokat jelentett, hogy helyben volt munkahelyünk. Emlék-

szem, reggelenként a Bocskai utca szinte minden házából indult valaki a gyárba. Volt könyvtár, üzemorvos,
ebédelési lehetőség. Szalóki Ferenc idejében még állatkert is volt a gyár területén. Kedves emlékek a nőnapi
ünnepségek, amikor iskolások is köszöntöttek bennünket.
A rendszerváltozás idején, amikor felszámolási eljárás
indult, a szakszervezetnek volt pénztartaléka, amiből
olaszországi utazáson vehettünk részt. Egy egész buszszal mentünk, felejthetetlen élmény volt látni a tengert,
Velencét!
2005-ben nyugdíjba mentem – pénteki napon – és hétfőn már nyugdíjasként folytattam a munkát még három
évig. Szívesen gondolok az ott töltött 33 évre, és ha
gyárosokkal találkozunk, gyakran felidézzük a régi
emlékeket.

Turóczi Józsefné
A Radiátorgyárnak fontos szerepe volt abban, hogy
férjemmel Jánoshidáról Boldogházára költöztünk. Ő a
Hűtőgépgyárban dolgozott, és amikor 1970-ben elindult a radiátorgyártás, Szalóki Ferenc hívta haza. Kezdetben a fűtők csoportvezetője volt, később meósként
dolgozott. Miután én is ide kerültem, minden nap buszszal jártunk Jánoshidáról. Elhatároztuk, hogy itt fogunk

letelepedni. Házat építettünk, és 1974 óta itt élek.
Én a Hűtőgépgyár műanyag üzemében dolgoztam, és
1972 októberében Nagy András keresett meg. Hazajöttem, és laboránsként kezdtem dolgozni, Bandi bácsi
volt a főnököm. A készre gyártott radiátorokat a festés
előtt forró lúgos vízben hatalmas kádakba mártva tisztították, nekem a vegyszer beállítása volt a feladatom.
Félév múlva a társadalombiztosítási ügyintéző más

Munkatársaimmal
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munkahelyre ment, és Szalóki Ferenc engem kért fel
erre a munkára. Féléven át naponta a Hűtőgépgyárba
jártam gyakorolni, majd Szolnokon elvégeztem az
alapfokú és a középfokú szakmai tanfolyamot. Nagyon
változatos és felelősségteljes volt a munkám, közben
munkaüggyel, személyzeti munkával is foglalkoztam.
Nagy változás volt, amikor áttértünk a számítógépes
elszámolásokra. A pontossága megnyugtató volt, és
megkönnyítette a munkát.
Szerettem emberekkel foglalkozni, és jó érzés volt, ha
tudtam segíteni.
A gyárban összetartó közösségben dolgoztunk. A névnapokat közösen ünnepeltük, ilyenkor megvendégeltük

egymást. Tagja voltam a Váci Mihály brigádnak, többször mentünk közösen kirándulni, színházlátogatásra, a
pinceklubban hangulatos összejöveteleket tartottunk.
Előfordult, hogy az üzemben olyan sok volt a munka,
hogy mi, havidíjasok is mentünk, és csomagoltunk,
vagy gépen dolgoztunk. Kommunista szombatokon is
részt vettünk, ez akkor természetes volt.
28 éven át dolgoztam a gyárban, a munkás éveim legnagyobb részét ott töltöttem. Hét igazgatóval dolgoztam együtt. Kellemes emlékekkel gondolok vissza erre
az időre, jó emlékeim maradtak a munkáról és a munkatársaimról, akikkel ma is szívesen találkozom.

Erős József
Géplakatos szakmát tanultam, majd leérettségiztem, és
jártam az országot kiküldetésben. 1975 decemberében
hazajöttem, akkor ismertem meg a feleségem, és jelentkeztem a gyárba hegesztőnek. 1976-ban elvittek katonának, rádiós alakulathoz kerültem Zalaegerszegen, jó
helyünk volt, távírász versenyen még helyezést is elértünk.
1978-ban szereltem le, és akkor nősültem meg. A gyárban folytattam a munkám, ahol 1978-tól 1992-ig hegesztéssel foglalkoztam. Ez nagyon fontos része volt a
gyártásnak, a radiátorokhoz szükséges fűtőcsöveket
hegesztettük össze, utána került sor a nyomáspróbára.
Az alumínium hegesztése speciális eljárással történt.
Argon védőgázas hegesztésnek hívták, akkoriban máshol nem is alkalmazták az országban. Hermetikusan
elzárt fülkékben dolgoztunk a hatalmas fényerő miatt.
A hegesztés során óriási hő keletkezett, és szállt a finom alumínium por, aminek egy részét sajnos be is

lélegeztük. Védőruha, kötény, kesztyű, sisak, bakancs
volt rajtunk, és nyáron egész nap folyt rólunk a víz.
Naponta nagyon komoly súlyokat kellett emelgetni.
Teljesítménybérezés volt, aki nem dolgozott, nem sokat keresett. Mi akkor építkeztünk, jól kerestem, és
három év alatt elkészült a házunk. Kezdetben óriási
volt a kereslet a radiátorokra, sok munkánk volt, általában két műszakban dolgoztunk. Régen jó kollektívák
voltak, én brigádvezető voltam, és amiben tudtuk, segítettük egymást. Önkéntes tűzoltó is voltam, versenyeken vettünk részt, ahol jól szerepelt a gyár férfi és női
csapata is. A 14 év alatt háromszor voltam kiváló dolgozó, jólesett, hogy elismerték a munkámat.
1992-től a Hűtőgépgyárban az alkatrészgyártáson dolgoztam, és onnan mentem nyugdíjba. A nehéz munka
ellenére szívesen gondolok vissza a Radiátorgyárban
töltött időre. Ma nyugdíjasként a legfőbb hobbim a
kerékpározás, ami havi kb. 600 kilométert jelent, és
teljesen kikapcsol.

Az 50 éves gyár igen jelentős és eredményekben gazdag múltra tekinthet vissza. Egykori dolgozói szeretettel emlékeznek az ott töltött évekre, évtizedekre, melyek számos szép emlékét őrzik ma is. Életük, fiatalságuk meghatározó
szakasza volt az az idő, amit a Radiátorgyárban töltöttek. Érthető módon sokan szeretnének többet tudni a nagy
múltú gyár, a kedves munkahely jelenéről és jövőjéről.
Összeállította: Papp Izabella

Képek a Radiátorgyár hıskorából

A csıváz hegesztése

A csıváz nyomáspróbázása
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Munka a présgépnél

A festırészleg
Szeretettel köszöntöm a „Váci
Mihály” szocialista brigádot
az 1978. okt. 21-i kommunista műszak alkalmából. Nagy
öröm és megtiszteltetés volt
számomra, hogy részt vehettem ezen a jól szervezett, jó
hangulatú, nemes célt szolgáló társadalmi megmozduláson.
Kívánok
mindannyiuknak
további
munkasikereket,
öregbítsék gyáregységük hírnevét, és legyenek büszkék
eddig elért eredményeikre.
Jászboldogháza 1978. okt. 21.

Szalóki Ferenc gyáregység vezetı átveszi az Élüzem kitüntetést Gorjanc Ignác
vezérigazgatótól

Itt van május elseje...

A festırészleg

A Radiátorgyár nıi tőzoltócsapata
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 Megrendítő e-mail üzenetet kaptam szeptember elején Illésy Ádám nagykun kapitány társamtól, amelyben tudatja, hogy Horváth György Kisújszállás emeritus nagykun kapitánya tragikus közlekedési balesetben
vesztette életét a Tolna megyei Tamásiban szeptember
30-án. Ő a helyszínen életét vesztette, információm
szerint ő vétlen volt, egy opelos hajtott neki, és Ő lett
az áldozat. Élettársát - utastársát - Erzsébet asszonyt
egy mentőhelikopter szállította a siófoki kórházba. Az
ő állapotáról nincs információm.
Horváth György Kisújszállás jeles egyénisége volt. Ő
volt az első újkori nagykunkapitány, akit 2000-ben választottak meg, huszárőrnagya volt az általa alapított
Nagykun Nádor Bandériumnak, alapítója a Kunszövetségnek és számos szervezetnek és szövetségnek. Rendszeresen szervezte a Kun Viadalokat, fogathajtó versenyeket, lovas íjász versenyeket, lovas emléktúrákat,
lovastáborokat. A lovastáborok a boldogházi gyerekeknek is ismerős, mert tíz éven keresztül a mi fiataljaink
is részt vettek a Horváth Tanyán megtartott lovas táborokban. Jól is érezték magukat, ezt az unokámtól Berkó Alberttól - tudom, aki háromszor vett részt az
egyhetes lovastáborban. Az eltávozottak közül Horváth György a harmadik nagykun kapitány, aki 67 évet
élt meg. Béke poraira!
Az első eltávozó 2010-ben Balogh Márton Túrkeve, a
második 2016-ban Simai János Kunhegyes nagykun
kapitánya. A jászkapitányok közül egy elhalálozás van
2013-ban Gubicz István Jászladány jászkapitánya. A
teljesség kedvéért írom le, hogy a kiskun kapitányok
közül mind él és virul. Igaz, hogy náluk az első kapitány választás 2005-ben volt.
Horváth György temetési szertartása szeptember 15-én
volt a református egyház szokása szerint párosítva a
kapitányi, valamint a huszári protokoll előírásaival. A
temetési szertartáson nem tudtam részt venni, így erről
nem tudok tájékoztatás adni.
 A Belvárosi Esték sorozat előadását tartotta
Metykó Béla helytörténeti kutató szeptember 17-én a
Jász Múzeumban. Az előadás címe „Kardjába dőlt a
világ”, amelyben a 110 éve Jászberényben született
Gerevich Aladárra emlékeztünk. Az előadó ismertette
Gerevich Aladárnak az életét és a vívósportban elért
eredményeit. Elöljáróban ismertette a Gerevich család
történetét, mely Bereg vármegyéből Kovásznából indult. Az idősebb Gerevich Aladár katonatisztként került a Jászberényi Huszárlaktanyába. Nősülése után itt
élt családjával, gyermekeivel, és itt született Aladár
nevű fia 1910. március 16-án. 1920-ban a család Miskolcra költözött, és ott oktatta a vívóiskolában a fiatalokat. Az idősebb Gerevich Aladár az 1928-as olimpián a
párbajtőr csapat tagja volt, majd Miskolcon
edzősködött. Apja soha sem igyekezett rábeszélni a
vívásra Aladárt, de amikor öccsével önmaguktól bementek a vívóterembe játszani, akkor munkára fogta
őket. 15 éves korától egy évig csak a lábmunkát gyakorolták, egy év után kaptak kardot, két év múlva 17 évesen Budapesten megnyert egy junior kardversenyt. Így
kezdődött a legsikeresebb magyar olimpikon karrierje.
Mikor édesapjánál jobb vívó lett, érezte, hogy fejlődé-
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sében már nem tudja segíteni, levelet írt a korszak legjobb mesterének, a kiváló magyar vívókat sorra kinevelő Italó Santellinek, aki még magasabb szintre fejlesztette képességeit. Santellinek fizetni kellett, Gerevich
Aladár felkészítését viszont ingyen vállalta. A család
egyébként sem tudta volna már fizetni a költségeket. 22
évesen az 1932-es olimpiára már bekerült a csapatba,
és 50 évesen 1960-ban még mindig tartotta a helyét.
Élete szerelmét Bogáthy Ernát az 1932-es olimpiára
menet, a Los Angeles-i hajóúton ismerte meg. Bogáthy
Erna ezen az olimpián tőrvívásban bronzérmes lett. Két
gyermekük született: György 1946-ban, aki mesteredzőként tevékenykedett, tanítványai olimpiai és világbajnoki címeket szereztek. 2008-ban a pekingi olimpia
előtt halt meg. Pál nevű gyermeke az 1948-as londoni
olimpia idején született, amiről táviratban értesítette a
neje, hogy „Palkó megszületett”, ami még nagyobb
lökést adott Gerevichnek, hogy megszerezte élete első,
eddig még hiányzó egyéni aranyérmét. Ezt az olimpiát
veretlenül nyerte.
Pál nevű gyermeke három olimpián két bronzérmet
szerzett, egyéniben egyszer, csapatban négyszer nyert
világbajnokságot. Jelenleg edzősködik. Gerevich Aladár 50 éves korában még ott volt az 1960-ban győztes
csapatban. 31 éven át volt a válogatott keret tagja
(1930-1961). Ilyen hosszú ideig a világ élvonalába tartozni akkor is kivételes volt, azóta pedig egyszerűen
lehetetlen megismételni. Versenyzői pályafutása alatt
hétszeres olimpiai aranyérmes, tizennégyszeres világbajnok, és harmincnégyszer magyar bajnokságot nyert.
Ha a második világháború miatt elmaradt (1940, 1944)
olimpiákat megrendezik, akár tízszeres olimpiai bajnok
is lehetne. A római olimpia után jelentette be visszavonulását, de csak a versenyzéstől, a vívás oktatástól
nem. Külföldre is sok egyesülethez hívták, de neki esze
ágában sem volt külföldre távozni. Edzői pályafutása
alatt is szép eredményeket ért el a magyar vívósportban. Számos világ és olimpiai bajnokot nevelt. Élete
végéig a fiatalok vívósportra való nevelésével foglalkozott. 81 éves korában 1991. május 14-én hunyt el Budapesten. Sírhalma a Farkasréti temetőben van. A
Nemzeti Sportcsarnokot róla nevezték el 2010-ben,
ahol szobrot is avattak a tiszteletére.
Jászberény városa 1992-ben posztumusz díszpolgári
címet adományozott neki, melyet a fia, Gerevich Pál
vett át. Jászberényben utcát is neveztek el róla. A szülőháza, mely a Bercsényi utcában van, emléktáblával
van megjelölve. Ugyancsak emléktáblával van megjelölve a Budapesti Attila úti lakásuk, ahol a feleségével
együtt vannak a táblán feltüntetve. Az általános iskola
Alattyánon szintén az ő nevét vette fel 1997-ben. Az
iskola névadó és emléktábla avatásán még özvegye
Gerevichné, Bogáthy Erna és fia, Gerevich Pál személyesen megjelentek. Emlékét így örökké őrizni fogjuk.
Az előadás végén Hortiné dr. Bathó Edit javaslatot tett
városunk jeles szülötte emléktáblájának a megkoszorúzására a Bercsényi utcában. A koszorúzás időpontja
később kerül meghatározásra.
Nagy Albert,
Jászkapitány
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Oszi tevékenységek a Mesevárban

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és
eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak
játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű
és tevékeny ember váljék belőle."
- Varga Domokos –
A Vuk csoportba 14 új kisgyermek érkezett szeptember elején. A rendkívüli helyzetre való tekintettel eltértünk a beszoktatás módjától, hiszen most minden
másképp zajlott. A szülőket és a gyermekeket az óvoda udvarára vártuk egy ismerkedős, játszós délelőttre.
Szeptember első napjaiban valamennyien bizonytalanul, félénken léptek be a csoportszobába. Új volt számukra a környezet, ismeretlen, szokatlan tárgyak új
szokások, szabályok, „idegen” felnőttek vették körül
őket. A sok közös éneklés, mondókázás rövid időn
belül megvigasztalta a szomorúbb gyerekeket is.
Nagyon szeretik a közös éneklést, a verselést, mondókázást, mesélést, bábozást.
A beszoktatás rugalmas, idejét és módját a gyermek és
a család ismeretében állapítjuk meg. Fontos tudni,
hogy nincsenek általános szabályok, melyek mindenkinél egyformán használhatók lennének. Minden gyereknél más és más módszer az, mely valóban segíthet
az új helyzet elfogadásában.
Minden helyzetben elengedhetetlen az együttműködés, összehangolódás a családokkal, de talán ebben az
időszakban a legfontosabb megbízni egymásban és
segíteni egymást.
Gyorsan eltelt egy hónap, tele eseményekkel. A Magyar Népmese Napját ünnepeltük szeptember 29-én.
Az óvó nénik meseelőadásain kívül projektorról vetítve a gyermekek népmeséket nézhettek. Csoportunkban a Mihály-napi projekthetünk alatt körjátékkal,
mondókákkal, és versekkel gazdagítottuk tudásukat,
majd zenére táncoltunk az óvoda udvarán. Az állatok
világnapja projektünk következett, amely felölelte a
következő egész hetünket. Minden az állatokról szólt,
könyveket nézegettünk, képeket csoportosítottunk,
állatos képeket ragasztottunk közös munkával. Állatos társasjátékok játszása során, játékos feladatokon
keresztül gyakorolhatták az állatok jellemzőit, hangját, mozgását. Már élményszerző sétával is megpróbálkoztunk. Első alkalommal, még az óvodát kerültük
meg, és azóta elsétáltunk bárányokat nézni, galambokat etetni, megnéztük a konyhakertek kincseit, és
gyűjtögettünk gesztenyét. Igyekszünk kihasználni a
kellemes őszi időjárás minden pillanatát. Sétáink alatt

megfigyeljük a természet átalakulását.
Ahogy telnek a napok, egyre jobban megismerjük
egymást. A gyerekek tanulják a jelüket, társaik nevét,
folyamatosan ismerkednek a szokásokkal, szabályokkal. Próbálkoznak az öltözéssel, vetkőzéssel, az önkiszolgálással. Nyugodt, zavartalan szabad játéktevékenységet biztosítunk nekik. A leesett játékokat vegyék észre, vegyék fel, maguk után pakoljanak el,
motiváljuk őket, hogy a kívánt játékot kérjék el egymástól, illetve adják oda másnak is. Legfőbb tevékenységi forma a játék. Az egész óvodai életet áthatja. Erre épülnek fel a mindennapok tevékenységi formái, kezdeményezés, foglalkozás, játékidő. Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a játékhoz a megfelelő,
nyugodt légkört.
Baranyi Béláné
óvodapedagógus
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Szeptembertől a Maci csoportban középsős és nagycsoportos gyermekek varázsolták örömtelivé a mindennapokat. A gyermekek már jól ismerték a csoport szokásés szabályrendszerét, hiszen ők már korábban is óvodások voltak. A visszaszoktatási időszak ennek köszönhetően zökkenőmentesen zajlott, minden gyermek boldogan és izgatottan jött az óvodába.
Óvodánkban is jelen vannak a járványügyi előírások,
melyeknek igyekszünk megfelelni, és fokozottan betartjuk és betartatjuk a gyermekekkel és felnőttekkel is
egyaránt. Október 1-jétől kötelező lázmérést követően
léphetnek be a gyermekek az óvodába. A szülők a lázmérési pontig kísérhetik őket. A gyermekek többsége
könnyen elválik a szülőktől, és megértik a kialakult
helyzetet.
Szeptemberben élményszerző séták során és az óvodai
tevékenységek alkalmával ismerkedtünk a gyümölcsökkel. Almát, körtét szüreteltünk, befőttet, gyümölcssalátát készítettünk, sokat kézműveskedtünk, dalokkal,
versekkel, körjátékokkal színesítettük a délelőttöket.
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Szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Népmese Napját. Ezen a napon a gyermekek többféle magyar népmesével ismerkedhettek meg az óvodapedagógusok színes
előadása által és projektoros kivetítés alkalmával.
Sajnos a járványügyi szigorítások miatt nem tudtuk
megvalósítani közösen a szülőkkel a Mihály-napi rendezvényünket. Ettől függetlenül nem szerettük volna,
hogy az óvodás gyermekek kimaradjanak ebből az élményből, ezáltal a Maci csoportos gyermekekkel elsétáltunk a játszótérre, ahol csoporton belül megrendeztük a Mihály-napot. Az előző hetekben tanult körjátékokat játszottuk el, és szerveztünk egy vetélkedőt is,
melyben nagy örömmel vettek részt a gyermekek.
Ezenkívül a héten újabb ismereteket szerezhettek a Mihály-napi hagyományokkal kapcsolatban. Sokat barkácsoltunk újrahasznosított tárgyakból és termésekből,
vásári szerepjátékokat játszottunk.

Mihály-napi vetélkedı
Gyümölcsszüret

Elkészültek a befıttek

Ezen a héten a helyi könyvtár szervezésében ellátogatott hozzánk a Kacagó Bábszínház, akik varázslatos
előadással mutatták be a „Piroska és a farkas” című
mesét.
Tavasszal pályázatot nyújtottunk be az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett „Biztonságos Óvoda” programra.
Pályázatunk sikeres volt, bekerültünk a programba.
Ennek függvényében a nagycsoportos korú gyermekek
olyan tevékenységeken vettek részt, ahol megismerkedhettek a biztonságos és szabályos közlekedéssel,
továbbá ismereteket szerezhettek a közúti jelzőlámpákról és közlekedési táblákról is. Az udvaron mini
KRESZ pályát alakítottunk ki, ahol a játék során szerzett tapasztalatokat a gyakorlatban is kipróbálhatták,
bemutathatták. Az élményszerző séták során megfigyeltük a faluban található közlekedési táblákat, és a
gyermekek nagyon ügyesen felismerik már ezeket.
Velkeiné Rácz Andreának nagyon köszönjük a közreműködést. Segítségével gyermek láthatósági mellénye-
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ket és jutalmazásra felhasználható kulcstartókat, egyéb
apró tárgyat kaptunk a Jászberényi Rendőrkapitányságtól.

Ismerkedés a közlekedési szabályokkal
Október 4-én volt az Állatok Világnapja, melyet minden évben megünneplünk, és kiemelt figyelmet fordítunk rá. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket az állatok védelmére és szeretetére is neveljük. Idén is nagy
hangsúlyt fektettünk erre a projekthétre. A gyermekeket a természet szeretetére, óvására, védelmére neveljük, amely kapcsán az emberi felelősséget is megláttatjuk, kidomborítjuk. Kiemelt feladatunknak tekintjük a
tapasztalati síkú élményszerzést, a valós élményháttér
biztosítását, az életszerű tevékenykedést. Ezen a héten
is sokat kreatívkodtunk, dalokat, verseket és mondókákat tanultunk, amiben nagy szerepet játszottak a háziállatok. Célunk az volt, hogy minél több élményszerző
sétára elmenjünk, amit sikeresen meg is valósítottunk.
Minden évben nagy szeretettel fogad bennünket
Kispálné Baranyi Aranka néni és Kispál Sanyi bácsi is.
Sajnos idén a járványhelyzet miatt nem volt lehetőségünk a bárányok simogatására és etetésére, hiszen nagyon figyelünk idősebb társainkra, és megóvjuk őket.
Ettől függetlenül a gyermekek örömmel nézték, ahogyan Aranka néniék terelgetik és etetik szeretett állatkáikat. Újabb ismereteket gyűjthettek az állatokkal

kapcsolatban. Hálásan köszönjük nekik, hogy minden
évben ilyen nagy szeretettel várnak minket. Séták során
csoportunk kislányai, Szőnyi Eszter és Szőnyi Emília
szeretett kecskéjét is megfigyelhettük. Eszterke megmutatta nekünk, hogy mivel szokta etetni a kecskéjét, a
többiek pedig izgatottan és boldogan figyelték a kecskét. Megbeszéltük az állat tulajdonságait, hasznosságát.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget Szőnyiné Molnár Brigittának.
A hét lezárásaként szintén a Maci csoport egyik kisgyermekéhez, Palya Petráékhoz is ellátogattunk ezen a
héten, ahol galambokat nézhettünk. A gyermekek már
izgatottan várták ezt a napot. A galambokat meg is
etethették kukoricával, amit saját maguk morzsolhattak. Minden gyermek örömmel morzsolta a kukoricát.
Etetés után meg is simogathatták a galambokat, ezáltal
újabb ismereteket szerezhettek a madarak tulajdonságairól is.

Galambnézı séta
Élményekben gazdag délelőttünk volt Petráéknál is.
Köszönjük Palyáné Bazsó Anitának és Palya Lászlónak
ezt a nagyszerű lehetőséget.
Klinkó Andrea
óvodapedagógus

EGÉSZSÉGHÉT
ŐSZ KINCSEI PROJEKTHÉT
Óvodánk egyik fő célja, hogy a
gyermekeket az egészséges életmódra nevelje. Az egészséges életmódra nevelés mai életünkben felértékelődött, fontossága hosszú távon meghatározza a felnövő gyermekek önmaguk által kialakított
életstílusát. Ennek érdekében terveztük meg a kéthetes projektünket,
amely az „Egészséghét- Ősz kincsei projekthét” nevet kapta.
Az első héten a gyermekek gyűj-
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tőmunka keretében hozhattak az
óvodába különböző terméseket.
Játékos formában megismerkedhettek a termésekkel, melyeket csoportosítottuk és képeket készítettünk
belőle. Ezáltal matematikai tartalmú tapasztalatokat is szerezhettek.
Ezenkívül a gyermekek újabb tapasztalatokat szerezhettek a zöldségekről. Megvizsgáltuk tulajdonságaikat, majd meg is kóstolhatták a
különböző zöldségeket. A további
napokon a gyermekeknek lehetősé-
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gük volt különféle egészséges ételek és italok csoportosítására és
kóstolására.

Az óvoda előkertjében gyógynövényeket szedtünk, melyekből nagyon finom teát készítettünk. A
gyermekek örömmel kóstolták meg
ezeket a teákat, közben pedig megismerhették jótékony hatását is. A
második héten a gyermekekkel élményszerző sétákon vettünk részt.
A séták során megfigyeltük az udvarokon lévő kerteket és abban lévő
terméseket. Felelevenítették az előző héten szerzett ismereteiket.
Gesztenyét gyűjtöttünk a strandon,
melyből termésbábokat készítettünk a hét folyamán. A projekt második hetében a fő téma a tök volt.
A gyermekekkel megvizsgáltuk a
töknek a belsejét, formáját, mintá-

zatát. Ezután lehetőségük volt a sült
tök megkóstolására is. A projekt
lezárásaként a hét utolsó napján
megrendezésre került a „Tök jó
délelőtt”, ahol a gyermekekkel közösen barkácsoltunk. Lehetőségük
volt arra, hogy különböző töklámpásokat készítsenek otthon, amit
utána az óvodában kiállítottunk, és
kiválasztottuk a „Tök Királyt/
Királynőt”, majd közösen kidíszítettük az óvodát a kifaragott tökökkel.
A „Tök jó délelőttünk” nagyon
jó hangulatban telt. Sikeresen zártuk a kéthetes projektünket, és úgy
gondolom, hogy a gyermekek ismét
újabb ismereteket, tapasztalatokat
szerezhettek.

Tökfaragások

Klinkó Andrea
óvodapedagógus
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Mesehét az iskolában
Szeptember 30-án ünnepeljük a Népmese napját, ezen a
napon született Benedek Elek 1929-ben.
Ezen a héten különböző feladatokat oldhattak meg a
tanulóink.
Alsó tagozatban rajzfilmet néztek a gyerekek, meseolvasó versenyt rendeztek az osztályokban, báboztak, meséket dramatizáltak.
Az órákon rejtvényekkel és találós kérdésekkel is találkozhattak, de a szövegértés és a mesetotó sem maradhatott el.
Rajzórákon meseillusztrációkat készítettek a rajzpályázatra.
Felsős tanulóink is aktívan részt vettek a mesehéten a
rájuk kiszabott feladatokban.
Testnevelésórákon a meseszámokat beépítve különböző
gyakorlatokat végeztek, magyarórákon Benedek Elekről
szóló négyrészes dokumentumfilmet dolgoztak fel, illetve szintén fontos hangsúlyt kapott a szövegértés és a
mesetotó. Matematikaórákon játékos szöveges feladatokat oldottak meg, etikán kahootoztak, de más tanórákon
is találkozhattak érdekes feladatokkal.
A mesehét alkalmából két pályázatot is hirdettünk, egy
rajz- és egy meseíró versenyt.

Rajzverseny
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Eredményeink a következők

2. o.
1. Varga Tamara
2. Selmeczi Zsófi, Valcsik Melinda, Varga Adrienn
3. Bozsik Hajnalka, Sülyi Dániel, Püspöki Lara
3. o.
1. Berkó Viktória
2. Szőcs Jázmin
3. Racskó Viktória
4. o.
1. Endrődi Anna és Murzsa Kira
2. Gere Zoè
3. Kolonics Laura Gabriella

Meseíró verseny
Alsó
1. Gajdos Márta 3.o.
2. Ludányi Richárd Barnabás 4. o.
3. Matók Edina, Gál Zsombor 4.o.
5-6. osztály
1. Csinger Míra 5. o.
2. Makai Lili 5. o.
3. Kisbalázs Bence 6. o.
7-8. osztály
1. Deák Janka 7. o.
2. Csinger Rebeka, Tóth Noémi 7. o.
3. Filkus Réka 7. o.

Összességében elmondhatjuk, hogy idén is jól sikerült a mesehét, a gyerekek örömmel vettek részt a programokon.
Koncsikné Orczi Andrea és
Birgés-Tóth Mónika
szervezők

Megemlékezés
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek
és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta
nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily
kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat,
amit követel.”
John F. Kennedy (1960)

Iskolánkban rendhagyó módon került sor az 1956-os
forradalom és szabadságharc megemlékezésére.
Lőrik Lászlóné igazgatóhelyettes asszony köszöntötte
a diákokat az iskolarádión keresztül, majd pár szóban
összefoglalta az 56-os októberi eseményeket, és beszédében hangsúlyozta, hogy napjainkban mi az üzenete
ennek az ünnepnek. Ezt követően Deák Janka hetedik
osztályos tanulónk szavalata következett, aki Pósa Lajos Magyar vagyok című versét adta elő.

Egészséghét a 2020-21-es tanévben
Rendhagyó módon került megrendezésre iskolánkban az egészséghét,
amely most nem egy, hanem két hétre darabolódott fel. A vírushelyzet
miatt csak osztályon belüli játékos feladatokat tudtunk elsősorban hirdetni. Történelem, ének, természet, biológia, magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés… tantárgyakon belül is tartottunk egészségre nevelő
órákat. Totóztak, keresztrejtvényeztek, rajzoltak, ragasztottak, oklevelet
szerkesztettek, számoltak, csapatversenyben vettek részt diákjaink. Idén a
speciális verseny a hulladékszobor verseny volt, ahol hulladékból vártunk
„szobrokat”, díszeket. Nagyon sok kreatív szobor érkezett. Ez a feladat
elsősorban az alsós diákok fantáziáját mozgatta meg. Volt biciklis ügyességi pályán való gyakorlás, beszéltünk az étkezési kultúráról, étkezési etikettről is, és kerékpáros KRESZ teszt is volt.
A tanórákon kívül nagyon fontos, hogy a táplálkozásukra is odafigyeljünk. Az iskolakonyhának köszönhetjük, hogy a héten is egészséges tízóraikat kóstolhatott az iskola apraja és nagyja, azok is, akik nem tízóraisok. Ettünk tökmagos pogácsát, sokmagvas szendvicset, házi készítésű
joghurtot. Minden évben próbáljuk a sütőtököt is eljuttatni a gyerekekhez,
idén is volt, bár nem tartozik a legnépszerűbb tízóraik közé. Itt szeretném
kiemelni és megköszönni az iskolakonyha valamennyi dolgozójának,
hogy idén is segítettek nekünk ebben!
Köszönöm minden kollégámnak és diákunknak az aktív részvételt.
Szendrei Péter

Az UNICEF "Gyermekbarát település" pályázaton megnyert pénzből- támogatásból kapták az iskolánk tanulói az emeleti és földszinti
aulákba elhelyezett padokat, amiket
a gyerekek boldogan vettek birtokukba.
Köszönjük a támogató segítséget
az UNICEFNEK és a helyi önkormányzatnak!
Szeptemberben iskolaudvarunk két
darab nyolc férőhelyes fedett paddal bővült.
Polyák Tamás közreműködésével
az összeszerelés által keletkezett
hibák kijavításra kerültek.
Tanulóink birtokba is vehették az
iskolai alapítvány által biztosított és
finanszírozott eszközt.
Köszönetet szeretnék mondani
Zrupkó Ferencné elnök asszonynak és a kuratórium
minden tagjának.
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INTÉZKEDÉSI TERV
Ez az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott protokoll és a WHO (Egészségügyi Világszervezet) legfrissebb ajánlása alapján a koronavírus elleni védekezés céljából készült. Az intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. Módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, illetve a
tapasztalatok figyelembevételével bármikor sor kerülhet.
INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁSZBOLDOGHÁZI MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI-BAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐLFELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk
az iskola épületében.
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA
2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a
szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálat mielőbbi lehetőségéről.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló
vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt,
a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be!
2.2 Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az intézmény területén
2.2.1. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a
tanulók lazább elhelyezéséről.
2.2.2. A 7.30 után az iskolába érkező tanulók elfoglalhatják
helyüket osztálytermükben, nem kell az udvaron vagy az aulában várakozniuk.
2.2.4. A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a
védőtávolság betartásának érdekében a jelző csengő megszólalásakor el lehet kezdeni kiengedni a gyermekeket
(természetesen csak wc-re)
2.2.5. Az udvaron törekednünk kel az osztályok elkülönítésére (udvar felosztása)
2.2.6. A tanulószobás tanulók levegőzésének helyszíne az
iskola udvarán történik.
2.2.7. A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Az informatika-nyelvi és matematika-magyar bontások, a tornaterembe való átjárás kivételével az osztályok a
tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést végzünk.
2.2.8. A testnevelés órákat az időjárás és a rendelkezésre álló
terület függvényében szabadtéren tartjuk.
2.2.9. A megfelelő védőtávolság betartása érdekében esetlegesen (emeleti termekben) növeljük az öltözők számát, az
öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében a testnevelés órákat jelzőcsengetéskor fejezzük be.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1. Az intézmény területén mindenki (tanuló, szülő, iskolai
dolgozó) korlátozás nélkül használhat szájmaszkot. Kivétel a
testnevelés óra, az étkezések és az udvaros szünetek időtartama alatt.
A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni.
A maszkot négy-öt óra elteltét követően célszerű cserélni. A
tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik.
„Egy jól hordott maszk, amit időnként cserélünk, mert az is
nagyon fontos, hogy ne maradjon túl sokáig rajtunk, semmilyen egészségkárosodással nem jár.”

/dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető
infektológus főorvosa/
3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt
biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású
kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.
3.4. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk (kéztörlő rongy
tilos!).
3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és
alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
3.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a
padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök /
billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb./, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítve legyenek.
3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése
érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre!!!!,
mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint
a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás
függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
3.9, A játszótéri eszközök, műfüves pálya „ajtaját”, felületeit
rendszeresen fertőtlenítjük.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. Ehhez az önkormányzat biztosít fertőtlenítőszereket.
4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése minimalizálható legyen, sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.
4.4. Fokozottan figyeltetjük az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartását, fertőtlenítését.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
5.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb
dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek haladéktalanul el
kell távolítania a tanulót az intézményből.
5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű
és maszk használata kötelező!
5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja,
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fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés
gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a
gyanú, nekik kötelességük ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az
intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Szülői igazolást a járványhelyzet idejére nem fogadunk el!
5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új
koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
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betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő
továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.
6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési
forma mellett részt vehet az oktatásban.
6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
Tóth Pál
intézményvezető

Tudjunk meg többet a gyerekjogokról!
Cikksorozatunk apropója, hogy Jászboldogháza település 2019 novemberében elnyerte az UNICEF által meghirdetett „Gyerekbarát település” díjat. Az UNICEF magyarországi munkája részben a gyerekjogok népszerűsítéséről szól. Tavaly volt a
gyermekjogi egyezmény aláírásának 30. évfordulója, az emberek, gyermekek még
sincsenek tisztában vagy csak részben, a jogaikkal. Ezen jogok megismertetése és
alkalmazása a mindennapi életben lenne a célunk.
Sorozatunknak ebben a részében a községi óvoda és iskola vezetői írnak arról, hogy az intézményekben mennyire,
és milyen módon érvényesülnek a gyermekek jogai.

A Jászboldogházai Mesevár Óvodából Sósné Baráth Erika óvodavezető fejti ki gondolatait a témában:
„A gyermekjogok nem elvont dolgok, hanem mindaz a
gyakorlati és elméleti feltétel, ami szükséges egy gyermek fejlődéséhez, részvételéhez és védelméhez. A gyermekjogok elsősorban az 1989-ben elfogadott ENSZ
Gyermekjogi egyezményéből ismerhetőek meg, ami
Magyarországon 1991 óta hatályos. E joggyűjtemény
egy olyan világ képét vázolja, ahol minden gyermek
megkülönböztetés nélkül, biztonságban, védelemben
nőhet fel, ahol tisztelik a véleményét, részt vehet az őket
érintő ügyekben, és a róla szóló döntések során az ő
érdeke az elsődleges szempont. „(UNICEF MAGYARORSZÁG MIK AZOK A GYERMEKJOGOK)
A gyermekjogi egyezmény 54 cikkből áll.
„A gyermek játszani akar, és minden játékánál szüksége van a maga által szabott mértékre.”
(Nyíri Tamás)
31. cikk
A gyermek joga a szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához: Jogod van játszani, pihenni, kulturális
vagy művészeti tevékenységekben való részvételhez!
A „szabadidő eltöltése” egy tágabb fogalom, amely
arra vonatkozik, hogy idővel és szabadsággal rendelkezünk, hogy azt csináljuk, amihez kedvünk van, a
„szórakoztató tevékenységek” felölelik mindazokat a
szabadon választható elfoglaltságokat, amelyeket a saját örömünkre teszünk és végül a „játék”, ami a gyermekkor tekintetében a legfontosabb, és amelyhez a

gyerekek mindazon tevékenységei tartoznak, amelyek
a felnőttek irányítása nélkül történnek, és amelyek nem
feltétlenül követnek valamiféle szabályt. A gyerekek
kulturális jogai közé tartozik a kulturális és művészeti
eseményekhez való hozzáférés joga, és az a jog is,
hogy ők maguk folytathassanak ilyen tevékenységeket
– akár úgy, hogy csatlakoznak a felnőttek kulturális és
művészeti tevékenységeihez, akár úgy, hogy a magukéban találnak örömet. A pihenés, az alvás ugyanolyan
fontos a gyerekek fejlődéséhez, mint az alapvető szükségletek, hiszen hiányában mind testi, mind szellemi
fejlődésük sérülhet.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága arra kéri a részes
államokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az
iskolai feladatok, a teljesítménykényszer és a stressz
csökkentésére, és hogy tartsák tiszteletben a gyerekek jogát a pihenéshez, a játékhoz és ahhoz, hogy
„gyerekek lehessenek.”
A játék a kisgyermekkor egyik legsajátosabb jellemzője. A gyermekeknek a játék egyszerre jelent szórakozást és kihívást, amelyben kipróbálhatják képességeiket, akár egyedül, akár másokkal együtt. A kreatív
játék és a felfedező tanulás széles körben elismertek a
kisgyermekkori nevelés területén. A játék a legjobb
eszköznek tekinthető a különféle készségek és képességek, köztük a szociális készségek elsajátításához.
Számos szociális képesség, pl. a tárgyalási készség, a
dolgok megosztásának képessége, konfliktusok kezelé-
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se, nyerés-vesztés, sportszerű viselkedés, szabályalkotás, követés, és az önuralom a többi gyerekkel folytatott, felügyelet nélküli, szabad játék során sajátítható el,
a fizikai fejlődés szempontjából pedig elengedhetetlen,
hogy a gyerekek eleget mozogjanak.
A játék egyben jó lehetőség a különféle tevékenységek
megtanulására is, utánzással, a felnőttektől látottak követésével. A kisgyerekek örömmel játszanak olyan szerepjátékokat, amik egyfelől mutatják személyes élményeiket, remek lehetőséget teremtenek feszültségeik
levezetéséhez, és amelyek a szülők, nevelők számára is
alkalmat teremtenek a játék során észleltek közös feldolgozásához.
A fogyatékkal élő gyerekeknek ugyanúgy szükségük
van játékra, szórakozásra, kulturális, sport tevékenységekre, mint egészséges társaiknak. Számukra is meg
kell teremteni annak lehetőségét, hogy élhessenek a
jogaikkal. Ez az örömteli aktivitáson kívül elősegíti az
integrációt, a közösségi élményt, aktív részvételt, és
sok esetben a rehabilitációt is.
Fontos felelőssége a gyermekeket nevelőknek, szülőknek, hogy milyen szabadidős, kulturális és művészeti
tevékenységeket biztosítanak a gyermekek számára, és
megtesznek-e mindent a káros hatások kiküszöbölésére.
Szünidőben unatkozó, ingerszegény környezetben élő,
agresszióhoz szokott gyerekek rendszeresen követnek
el rongálást, durvaságokat, támadnak meg kisebbeket.
A vonatdobáló, randalírozó gyerekek esetében mindig
feltárhatók azok az előzmények, amik megmutatják a
játék és értelmes szabadidő eltöltés ismeretének hiányát, az unalmat, üresség érzést.
Az iskola utáni és szünidei programok egyik alapvető
funkciója, hogy a gyerekek minél korábban, és mindig
az érettségüknek megfelelő formában kapják meg a
játékhoz, kultúrához, szórakozáshoz való lehetőségeket, ami nagyban segíti a tanulást, és a magatartási
problémák megelőzését, kezelését is (nyári táborok,
szakkörök, edzések).
Sok gyereknek azért nincs módja a pihenéshez, szabadidőhöz, játékhoz, szórakozáshoz, mert anyagi,
szociális helyzete ezt nem teszi lehetővé, szülei, gondozói nem képesek ezt biztosítani számára, vagy
nem ismerik a szükségleteit, fejlődési igényeit. Ezekben az esetekben fokozott jelentősége van annak,
hogy a napközbeni ellátó intézmények, az óvoda,
iskola minden módon segítse a gyerekek jogainak
érvényesülését, a feltételek biztosítását.
Óvodánk nevelési intézmény. A játék a kisgyermekkor
legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A kisgyermek
első valódi játszótársa a családban és az óvodában is a
felnőtt (a szülő és az óvodapedagógus). Utánozható
mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad
játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a
gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra,
játékszerekre van szükség. Intézményünkben a Községi Önkormányzat, A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány és az Óvodai Szülői Szervezet jóvoltából minden feltétel biztosított a gyermekek nyugodt légkörben zajló, szabad, kreativitásukat felhaszná-
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ló játéktevékenységéhez. A természetes mozgáskedv
és mozgásigény kielégítésére kihasználjuk a tágas és
mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt udvarunkat, rossz
idő esetén a tornaszobát. Igyekszünk számtalan lehetőséget biztosítani a közös élményszerzésre kirándulásokkal, sétákkal, különböző programokra történő ellátogatással. Rendszeresen szervezünk színházlátogatást
a Szolnoki Szigligeti Színház gyermekelőadásaira és
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ bérletes meseelőadásaira. A helyi könyvtár szervezésében a meseés verses kötetek kikölcsönzése mellett bábelőadásokat
és interaktív meseelőadásokat tekinthetnek meg gyermekeink, és koruknak megfelelő mesék és versek szerzőinek író-olvasó találkozóján vehetnek részt. Sajnos a
COVID 19 koronavírus járvány következtében kialakult korlátozások miatt jelenleg nem tudjuk teljes mértékben megvalósítani a tervezett óvodán kívüli programokat, de igyekszünk ezeket más módon pótolni.
(Diavetítés, óvodapedagógusok meseelőadásai különböző szemléltető eszközökkel, sport és egyéb vetélkedők, sportpálya igénybevétele, játszótér, hosszabb séták a községben, stb)
Óvodánkban külön foglalkozások keretében lehetőségük van a gyermekeknek hittanra, néptáncra, gyermek
labdarúgásra, játékos angol foglalkozásra és a kézműves tehetségműhelyben történő alkotásra, amik térítésmentesek, vagy a Községi Önkormányzat pályázati
forrásából támogatottak. A nyáron szintén pályázati
támogatással úszásoktatáson vehettek részt óvodás és
iskolás gyermekek.
Az iskolában is nagyon sokféle lehetőséget kínálnak a
gyermekek számára.
Összességében elmondható, hogy a mi kis településünkön közös összefogással segítjük gyermekeinket a szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához való joguk érvényesítéséhez.
Ennek bizonyítéka az is, hogy Jászboldogháza elnyerte
az UNICEF MAGYARORSZÁG
” GYEREKBARÁT TELEPÜLÉS” címet.
A gyermekjogi egyezmény elfogadásához kapcsolódó UNICEF Gyerekhang kampányban az Index
harmadik éve vesz részt. 2017-ben ezen a napon gyerekek rajzolták az Index címlapképeit, 2018-ban cikkeket írtak, 2019-ben videóban üzentek.
Részlet a 2018-ban gyermekek által írt cikkekből:
Barbócz Blanka 5. o. általános iskolás
„Mikor törlitek le a Facebookot, felnőttek?
Borzasztó látni, amikor felszállok a buszra, és egy kislány
kérdez valamit az Instagramon lógó anyukájától, az anyukája válaszol valami butaságot, és közben rá se hederít.
Legszívesebben kikapnám a kezéből a telefont, és szólnék
neki, hogy a lánya szeretne vele beszélgetni. FELNŐTTEK!!! Ne higgyétek, hogy ez nem zavar minket! Csak
nem merünk szólni. Ahelyett, hogy tennénk valamit, inkább mi is elkezdünk gépezni.
Amikor hazaér a gyermek, és azt a kérdést várja, hogy
„Milyen volt a napod?”, ez nem történik meg. De a szülőkről sem a család tudja meg először, hogy mit csinált
ma, hanem a követők a mindenféle közösségi oldalakon.
Hétvégén menjetek kirándulni a családdal, ne azt lessé-
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tek, hogy a barátaitok éppen mit posztolnak. A telefont
nem erre találták ki. Telefonálásra való.
Ha meg akarjátok beszélni a barátaitokkal, hogy mit
csináltatok hétvégén, akkor menjetek el egy kávézóba.
Ha már itt tartunk, akkor azt is megbeszélhetnétek,
hogy mikor törlitek le a Facebookot, a Pinterestet és az
Instagramot a telefonotokról.
Szeretnénk, ha játszanátok velünk, elvinnétek edzésre, stb. Teljesen elfelejtitek a gyerekeket. Mindig csak a
szokásos dumátok: „Dobd ki a szemetet!”, „Vidd ki a
kutyát sétálni!” és „Mosd meg a kezed!”. Ez önmagában egyáltalán nem rossz. De az igen, hogy közben
nem néztek fel a telefonból. Nézzetek magatokba! Ti
ilyen szülők vagytok?”

élnek javaslatokkal, beleszólhatnak a programokba,
lehetőségük van vélemények nyilvánítására.
- Minden tanuló számára nyílttá, elérhetővé tesszük a
pályaorientációs napokat, pályaválasztási hetet szervezünk.
A 7. és 8. osztályos tanulók és szüleik részére külön
pályaválasztási tájékoztatókat, előadásokat rendezünk évek óta
- Rendszeresen tartunk projekt heteket különféle témákban, felhasználva a sokoldalú személyiség fejlesztésre ( pl. egészséghét, mesehét..).
- Az osztályfőnöki órák keretében beszélgetnek a mindennapi élet dolgairól, a jogokról, házirendről, az őket
érintő feladatokról, problémákról
- Mindent megteszünk, hogy diákjaink részére nyuSósné Baráth Erika godt, biztonságos környezetet biztosítsunk tanítási naóvodavezető pokon és a tanításon kívüli programjainkkor is ( állandó ügyelet, kísérőfelügyelet buszon is, harmonikus étA Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és kezés biztosítása, kapuk zárása, egészségügyi előírások
Alapfokú Művészeti Iskolából Lőrik Lászlóné Zsu- szigorú betartása, tiszta - rendezett udvar megteremtézsanna intézményvezető-helyettes ismerteti, hogy ná- se).
luk milyen módon valósulnak meg a Gyermekjogi - Egészségük védelmében rendszeres egészségügyi
szűrést végeznek a tanulóink körében: a helybeli háziEgyezményben megfogalmazott gyermekjogok:
orvos( iskolánk orvosa), a védőnő, és fogászati szűréGyermekek oktatáshoz való joga (általános iskolás sek is történnek.
- Mindennapos az SNI -s és BTMN-es tanulók fejleszkorosztályra összpontosítva)
- Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyenlő tése, annak érdekében, hogy e tanulók is megfelelően
fejlődjenek a tanulásban.
eséllyel jusson az oktatáshoz.
Gyakrabban azok a gyermekek szenvednek hátrányt az - Tanulóinknak joguk, lehetőségük van különféle szakoktatáshoz való hozzáférésben, akik valamilyen fogya- körökben, sportkörökben tevékenykedni, hogy kibontatékossággal bírnak, szociálisan hátrányos családból koztathassák érdeklődésüket.
- Részt vesz iskolánk különféle pályázatokban is, hogy
jönnek, vagy éppen kistelepülésen élnek.
- A gyermekeknek joguk van a legjobb egészségügyi minél többféle lehetőségeket biztosíthassunk a diákjaállapothoz, hogy egészséges körülmények között tanul- ink számára (Unicef, Rajzpályázatok, Sportszerekre
hassanak, élhessenek. Joguk van a biztonságos környe- kiírt pályázatok).
zetben való tanuláshoz, ezért a Gyermekjogi Egyez- - Minden diáknak joga van a szabad vallásgyakorlásmény elismeri minden gyermeknek a szociális bizton- hoz, így iskolánkban is biztosított a hittanoktatás
sághoz, az egészséges környezetben való jogát a tanu- (református, katolikus).
- Rendszeres jó kapcsolatot ápolunk különféle szerveláshoz, és jogát az esélyegyenlőség megteremtéséhez.
Az iskolák feladata biztosítani, hogy az iskola tanulói zetekkel.
Így: a Jászboldogházi Önkormányzat Családsegítő
eséllyel, színvonalas oktatásban vehessenek részt, bárKözpontjával,
melyik gyermek bárhol tanul.
a Jászberényi Család - és Gyermekjóléti Központtal,
Az iskolában olyan környezetet kell teremteni, amely
a helyi Önkormányzattal,
védelmet nyújt a gyermeknek.
a Jászberényi Tankerületi Központtal,
- Minden gyermeknek joga van az önfeledt gyermeka Községi könyvtárral
korhoz, a pihenéshez, a játékhoz, szórakozáshoz, és
hogy életkorának megfelelően részt vehessen kulturáA Jászboldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítlis, sport és művészeti tevékenységekben.
vány
által rengeteg támogatást kapunk, ami elősegíti a
A pihenés a gyermekek számára ugyanolyan fontos,
mint bármely más alapjog érvényesülése, hiszen hiá- tanulók tehetségének kibontakozását, gyakran biztosítja a versenyekre a benevezések díját, eszközök vásárlányában mind testi, mind szellemi fejlődésük sérülhet.
Az iskoláknak működésük, programjaik megtervezésé- sát, ami segíti a tanulók és az iskola színvonalasabb
ben, a tanítás – tanulás folyamatában, figyelembe kell munkáját, a szebb és biztonságosabb környezet megteremtését.
venni a gyermekjogok érvényesítését.
-Hogyan valósulnak meg iskolánkban, a
Jászboldogházi Mátyás Király Általános iskolában,
a Gyermekjogi Egyezményben megfogalmazott
gyermekjogok? Milyen tevékenységek által próbáljuk ezeket megvalósítani a mi iskolánkban ?
- Iskolánk Pedagógiai Programját úgy állítottuk össze,
hogy a tanulók számára meghatározott jogokat figyelembe vettük, és azokat tudjuk érvényesíteni munkánk
során.
- Iskolánkban működik Diákönkormányzat, a tanulók

Megjegyzés: Természetesen a jelenlegi járványügyi
helyzet és ezek előírt intézkedései miatt, sok mindent
másképp tudunk most működtetni iskolánkban is, pl.
szakkörök, előadások, rendezvények, de az intézkedések betartása mellett próbálunk tanulóinknak a tőlünk
telhető legtöbbet megadni.
Lőrik Lászlóné
intézményvezető- helyettes
Összeállította Szemes–Csecselics Hajnalka
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55
ÉVES
Ez év júliusában megtartottuk 55 éves
osztálytalálkozónkat. A helyi strandon egy sátorban
rendeztük, és nagyon jól éreztük magunkat. Sajnos 8an hiányoztak, ami szomorúsággal tölt el mindig,
mert olyan sokan meghaltak már, és egyre kevesebben leszünk. Osztálylétszámunk 34 fő volt, ebből jelen
voltunk tízen, hiányozott nyolc fő, meghalt 16.
Osztályfőnökünk Menyhártné Marika néni volt, már Ö
is meghalt szegény. Akik nem a faluban laknak, azokkal csak ilyenkor találkozunk, de jó lenne, ha a faluból
többen is eljönnének. Bízom benne, hogy még sok
ilyen találkozó lesz, de sajnos egyre kevesebben vagyunk.
Józsa Mária

Névsor: balról jobbra Szöllősi Mária,
Bajor Magdi, Józsa Mária, Nyitrai Zsuzsa
Hátsó sor: Móczó Róza, Ilonka Erzsébet, Sárközi
Sarolta, Nagy Ilona, Matók Pál, Simon Sándor

Könyvtári hírek
Októberben a könyvtárban a kicsiké volt a főszerep. A
Megyei Könyvtár jóvoltából a mezőberényi Kacagó
Bábszínház „Piroska és a farkas” című előadását láthatták a Mesevár Óvoda kis óvodásai, és izgulhattak
együtt, hogy nagymama, Piroska és a segítségükre siető sok kis erdei állatka vajon legyőzi-e a farkast. A
gyerekek szemmel láthatóan élvezték az előadást,
együtt éltek a történettel az elejétől a végéig.
Október második felében a legkisebbeknek a BabaMama Klub keretein belül már évek óta népszerű Kerekítő- Tippentő zenés-énekes foglalkozást tartott Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, aki már sokadszorra
ismertette meg a picikkel a ritmust. A foglakozáson
sok aranyos apróság és anyukájuk vett részt. Novemberben, ha a járványügyi helyzet úgy engedi, ismét
várunk mindenkit szeretettel!
A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete értelmében 2020. szeptember 21-étől, a hatodik életét be
nem töltött kiskorú kivételével, mindenki köteles
maszkkal az orrát és a száját eltakarni a könyvtárban
is. A könyvtárba érkező felnőtt és gyerek olvasók szépen betartják a rendeletet, és már maszkkal jönnek be
az épületbe. Ha véletlenül valaki otthon felejti, akkor
tudunk adni egyszer használatos maszkot.
Köszönöm, hogy vigyázunk egymásra!
Az iskolai, óvodai könyvtári programok közül sajnos a
jelenlegi helyzetben több is elmaradt, amit én is sajnálok, és a gyerekeknek is egy veszteség. Közösen az
intézmények vezetőivel azon vagyunk, hogy amint a
szabályok engedik, megoldást találjunk a pótlásukra.
A könyvtári friss híreket a Facebookon is tudják követni „Könyvtár Jászboldogháza” csoporthoz csatlakozva.
Vár a könyvtár!
Babits Mihály: Ritmus a könyvről (részlet)
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
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FIATALOK VÁLASZOLNAK...
Az iskolai házi olvasmányok feldolgozása köztudottan nem minden tanulónak okoz felhőtlen perceket.
Ezek a regények mégis nagy szerepet játszhatnak abban, hogy a könyvek szeretete, az olvasás iránti igény
természetes legyen az emberek életében.
Fiatalokat kérdeztünk:

Az általános iskolában feldolgozott házi olvasmányok közül melyik regény szerzett
maradandó élményt számodra?
Hogy mi volt a kedvenc házi olvasmányom? – Ez a kérdés visszahozta az iskolás
kori emlékeimet, amikor még a tankönyv alatt bújtatva, vagy a paplan alatt elemlámpával világítva olvastam a könyveket, mert olyan izgalmasak voltak, hogy hiába
szólt anyu, hogy már késő van, Hajni, aludjál, holnap iskola, egyszerűen nem voltam képes letenni őket, faltam a sorokat egymás után. És ez a kérdés visszahozza a
régi nyarakat, amikor minden nyári szünetet avval kezdtem, mint egy kis rituálé,
hogy leemeltem a kedvenc regényemet a polcról, és két napig, amíg olvastam elutaztam egy másik világba, ahol még poros úton, lovon baktattak az emberek, tiszta
vizű patakból ittak, és az elveikért, szeretteikért, hazájukért még karddal harcoltak
meg.
„ A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy lány. Nem illik tán, hogy együtt
fürödnek, de ők ezt még nem tudják: a fiú alig hét esztendős, a leány két évvel fiatalabb.” Biztos sokunknak ismerős ez a pár sor, így kezdődik Gárdonyi Géza regénye,
az Egri csillagok. Meg sem tudom számolni, hogy hányszor olvastam el, mégis ezt a
pár sort felidézve már én is ott fürdök Gergővel és Vicuskával a meleg vizű patakban; hasalok a sziklán a díszes hatalmas török sereget nézve; vagy érzem szinte a
csípős füst és a félelem verejtékének a szagát az orromban az egri vár faláról lenézve a mélybe a várat ostromlókra. Képzeletemben forognak a filmkockák, néha én vagyok a hős vitéz, néha az aggódó anya, néha a szurkot öntő
asszony. És hiába olvastam el annyiszor, a sorok magukba szippantanak.
Kinek ajánlanám a regényt? Mindenkinek. Kortól, nemtől függetlenül mindenkit elvarázsolhat az a világ, amit az
író mutat be nekünk, és könnyed nyelvezete már egészen kisiskolásokkal is megszerettetheti az olvasást.
Helyettesítő könyvtárosként örömmel tölt el, ha kisgyerekek csillogó szemmel, érdeklődve nézegetik a könyveket.
Sajnos, ahogy nőnek, talán már jobban elvonják őket a mai kor vívmányai, az okostelefon, a számítógép. Jó lenne,
ha a mai és az utánunk következő generációk is még úgy tekintenének a könyvekre, mint kapukra, ami izgalmas
világokat tár föl előttük. És ennek a felelőssége csak rajtunk múlik, felnőtteken,
Szemes-Csecselics Hajnalka
hogy milyen példát mutatunk. Olvassunk sokat, mert olvasni jó! ☺
Kedvenc általános iskolai olvasmányom az Egri csillagok című regény volt. Elsősorban humán beállítottságú vagyok, így sose állt tőlem távol az irodalom. Régebben nekem is volt egy versírós időszakom, de igazából mindig is a történelem
iránt rajongtam. Legjobban pedig Gárdonyi Géza személyével tudtam azonosulni.
Tetszett benne, hogy egy egyszerű ember volt, és így vált igazán elismert íróvá.
Továbbá nem volt teljesen magyar származású, mégis nagyon magyar érzelmű
volt, és ez tükröződik vissza műveiben. Történelemből pedig a kedvenc témám a
végvári harcok voltak. Gárdonyi műve egy szelet ebből.
Eger diadalának jelentőségét ki kell emelni. Jelképe a magyar összefogásnak,
dacolva a nehéz helyzettel,mégis sikeresen feltartóztatták Eger védői az előrenyomuló törököket, még ha ez ideiglenesen sikerült.
Ennek a műnek köszönhetően beleképzeltem magam a végvári katonák mindennapjaiba, sőt el is fantáziáltam rajta, hogy én miként cselekedtem volna a harcokban.
Véleményem szerint az olvasás fontos eleme a kreativitásnak. Segít egy más szemléletmódot látni. Ad egyfajta
intelligenciát. A mai generációt nem nagyon érdekli az olvasás. A felgyorsuló információáramlás világában minden olyan könnyen elérhető. Megvan ennek a jó és a rossz oldala. Az olvasás több érzékszervet mozgat meg. Folyamatos ismeretterjesztéssel pedig új idegpályák jönnek létre. Ez pedig segít a koncentrációban és a kiegyensúlyozott életvitelben. Így könnyebb lesz a tanulás folyamatát elsajátítani. Azt is elismerem, hogy egy történelmi
tananyag jobban megmaradt, ha egy csatát rekonstruáló videót vagy dokumentumfilmet láttam. Inkább vizuális
típus vagyok, így az ilyen dolgok jobban megmaradtak, mintha a sok betűt lapozgattam volna. A
hangoskönyveket viszont nem preferálom, mert lényegében egy mű feldolgozásához a neheze már el is van végezve. A mesélő csak felolvas, amit csak végig kell hallgatni.
Összességében ez a mű maradt meg a legjobban nekem. Nem csak azért, mert szeretem a történelmet, hanem mert
egyszerűen maga Gárdonyi művei aktuálisak akár a mindennapjainkra kivetítve is. Az olvasás pedig fontos eleme a személyiségfejlődésnek. A fantáziaszegény ember nem nagyon tud alkotni, SAJÁT véleményt formálni.
Ahol viszont nincs önálló gondolat, ott bizony nincs nagy cselekvőképesség! A mai generációt pedig megzavarja
a sok hasztalan információ. Én így látom.
Kállai Áron
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A XXI. században a könyvek szerepét átvették a filmek, videók, hangos-könyvek.
Mégis úgy gondolom, hogy fontos fenntartanunk a könyvek jelentőségét, és ebben
segítenek a házi olvasmányok is. Az én egyik legkedveltebb általános iskolai házi
olvasmányom Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című könyve volt. Amikor olvastam,
örömmel tettem, mert velem egykorú gyermekekről szólt, könnyen tudtam vele azonosulni, és érdekes volt számomra megismerni az akkori iskolások mindennapjait.
Most pedagógusként egy sokkal másabb szemszögből is értékelni tudom ezt az olvasmányt. Ami felett gyermekként elsiklottam, az felnőttként sokkal inkább figyelemfelkeltő, hiszen a gyermekek élete nem csak játék. Sajnos itt is megjelenhetnek a kiközösítés bármely formái, ahogyan azt a regényben is olvashatjuk. Pedagógusként ennek a könyvnek az olvasását nagyon fontosnak tartom, hiszen megtanít a csapatszellemre, az egyéni harcokra, és arra, hogy értékeljük a körülöttünk lévő embereket.
A barátság mellett másmilyen emberi kapcsolatok is nagyon fontosak, mint például a
szerelem és ezt átélhetjük Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében is, ami
szintén közel áll a szívemhez. Izgatottan olvastam a könyvet, a csatajelenet pontos
leírását, az utazások izgalmait, a bujkálást a török erőkkel szemben. Ezért nagyon örültem, mikor Egerben folytathattam tanulmányaimat, mert mindig is egy szívemhez közel álló város volt.
Összességében úgy gondolom, hogy a mai rohanó világban az okos eszközök mellett nagyon fontosak a házi
olvasmányok vagy bármilyen kedvelt könyv olvasása, mert ezáltal fejlődnek különböző képességeink is.
Klinkó Andrea

Bemutatjuk községünk fiataljait
Káposztás Dávid vagyok, 28 éves.
Óvodába és iskolába is Jászboldogházára jártam. 2006-ban ballagtam
el a helyi általános iskolából, majd
Szolnokon a Széchenyi István Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, angol-informatika szakon.
Érettségi után Budapestre kerültem,
ahol az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karán, gépészmérnök szakon szereztem diplomát.
A vidéki élethez képest teljesen
más volt a budapesti környezet, az
állandó nyüzsgés, a sok ember, a
nagy forgalom. Nehéz volt megszokni, bár ennek ellenére szerettem az egyetemi éveket. Tápiószőlősön a Ferzol Lemezmegmunkáló
Kft.-nél tudtam gyakorlati helyet
találni, és szakdolgozat témát is ők
biztosítottak számomra. A diploma
megszerzése után pedig ugyanitt el
is tudtam helyezkedni, technológus
pozícióban. A gyakorlat ideje alatt
nagyon megtetszett ez a munkakör,
a lézervágó és stancoló gépek programozása, 3D-s programmal való

Káposztás Dávid
rajzolás, műszaki rajzok készítése,
és az, hogy nap mint nap találkozok
új legyártandó cikkekkel, amik kihívást jelentenek számomra.
Munkám mellett a mindennapjaimat sportolással töltöm. Iskolás

korom óta a Jászboldogházi SE labdarúgója vagyok, ahol mindig nagyon jó a közösség. A munka után
mindig jólesik kifutni a pályára, és
a csapattársaimmal edzeni.
Gyerekkorom óta szeretek horgászni, mely nálunk családi hagyomány.
Szüleimmel és bátyámmal mindig
jártuk a környező tavakat és folyókat. Ez a hobbim sajnos az egyetemi éveim alatt háttérbe került, mostanra azonban ismét kedvelt időtöltésemmé vált. Idén meg is csináltam a hivatalos horgász vizsgát.
Barátnőmmel, Szabó Dorottyával
már több mint 2,5 éve vagyunk
együtt, és bár ő még egyetemre jár,
mindketten Jászboldogházán képzeljük el a jövőnket. Itt vannak a
családtagjaink, a barátok, és mindketten itt nőttünk fel, szeretünk itt
élni. Éppen ezért a jövőbeli terveim
között szerepel egy saját családi ház
vásárlása. Nagyon barátságos és
családias hangulatú a falu, amit az
is igazol, hogy a környező településekről is sokan szeretnének ide költözni.
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Boldogházi beszélgetések
Községünkben nagy jelentősége volt az 50 évvel ezelőtt indult Radiátorüzem működésének. A dinamikus fejlődés következtében az üzem, később gyáregység, majd önálló gyár sok embernek biztosított munkalehetőséget, megváltoztatva ezzel az életüket.
Sas János közel két évtizedet töltött itt – ő így fogalmazott – a gyár legpezsgőbb, legeredményesebb időszakában. Vele beszélgetünk az itt töltött évekről,
munkájáról, mindennapjairól.
A Radiátorgyár – ahogy sokak életében Boldogházán
– meghatározó pontja volt a te életednek is. Az ott töltött éveid alatt többféle munkát végeztél, mellette a
közösségért is aktívan dolgoztál.
Tudom, hogy szívesen emlékszel erre az időszakra,
idézzük most fel ezeket az éveket!
A Hűtőgépgyár Radiátorüzemének létrehozása nagy
előrelépés volt a községben, sőt az egész Jászságban
is. Az addig elsősorban mezőgazdaságból élő településünkön az ipartelepítés új utakat nyitott meg.
Én csak néhány évvel később kerültem az üzembe,
előbb a helyi termelőszövetkezetben dolgoztam, majd
Szolnokon a Tempó Ktsz játékszerelő üzemének vezetője voltam. A helybeli munkalehetőség, az új ipari
üzem számomra is egy újabb lehetőséget jelentett.
1973-ban kerültem a Radiátorüzembe programos munkakörbe, feladatom a napi termelési program összeállítása volt.
A fűtéstechnika korszerűsödésével egyre nagyobb volt
a kereslet az üzemünkben gyártott radiátorok iránt, így
erőteljes fejlesztés indult el. Megépült az új gyártócsarnok, automatizált gépsorok működtek. Az üzem előbb
gyáregységgé, majd önálló gyárrá fejlődött.
A dolgozói létszám általában 200-300 fő között volt, de
volt, hogy a 300 főt is jóval meghaladta.
Az addig főként háztartási munkát végző asszonyok,
lányok életében nagy változást hozott az új munkalehetőség, anyagi biztonságot jelentett számukra, megváltozott az életminőségük, az életszemléletük. Sokan érkeztek más településekről is, a helyiek befogadták őket,
segítették, erősítették egymást.
Nagyon jó és eredményes időszak volt ez a gyár életében.

Sas János
Névjegy
Neve:
Sas János nyugdíjas
Született: Jászboldogháza, 1948. március 24.
Szülei:
 Sas János
 Benke Mária
Felesége Túróczi Gizella
Iskolái: Általános Iskola Jászboldogháza
Lehel Vezér Gimnázium Jászberény
Gépipari Technikum Szolnok

Néhány év elteltével a programosi munkám után személyzeti, oktatási vezetőként dolgoztam. Beiskolázási
terveket készítettem, feladatom volt a termeléshez
kapcsolódó továbbképzések előkészítése, szervezése.
Később pedig a TMK-nak, a gyár karbantartási részlegének a vezetője voltam.
Minden itt végzett munkámhoz fontos volt az emberismeret, az empátia, mindig igyekeztem az egyéni problémák megoldásához is segítséget nyújtani.
Munkám mellett a közösségért végzett társadalmi megbízatásoknak is eleget tettem, szívesen vállaltam ezeket
a feladatokat.
Felkészítője voltam a női önkéntes tűzoltócsapatnak.
Mindig nagy szorgalommal, kitartással készültünk, és a
csapat nagyon jó eredménnyel szerepelt a versenyeken.
Többszörös megyei bajnokok voltak, részt vettek országos versenyeken is, még most is büszke vagyok rájuk.
Az elért eredmények sokat jelentettek a gyár vezetőinek is, hiszen hírnevet szereztek a Jászboldogházán
működő Radiátorgyárnak.
Úgy fogalmaztál, nagyon jó időszak volt ez a gyár
életében, és az igen mozgalmas brigádéletről még nem
is beszéltünk…
Valóban pezsgő brigádélet folyt a gyárban.

Nınapi ünnepségen
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A dolgozók brigádokba szerveződve vettek részt versenyeken, kulturális programokon. Különböző összejöveteleket szerveztek, közösen vettek részt kirándulásokon, mozi- és színházlátogatásokon, minderről naplót
vezettek
fényképekkel, írásokkal, bejegyzésekkel.
Ezek nagy értéknek számítottak akkor.
Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy a korábban egyszerű, monoton háztartási munkát végzők előtt kinyílt
a világ. Megváltozott a szemléletük, fontos volt számukra az összetartozás érzése, egymás segítése, és
mindez a munkájukra is ösztönzőleg hatott.
Emlékszem, egy alkalommal a mi brigádunk, a TMKbrigád is kiváló minősítést kapott.
17 itt töltött év után mégis váltani kényszerültél. Hogy
folytattad tovább?
1990-ben a gyár karbantartási részlegét összevonták a
termelési résszel, így fölöslegessé vált a TMK, ezért
kénytelen voltam munkahelyet váltani.
A tőlünk 70 km-re lévő Erdőtelekre jártam naponta, és
a Szinter Regal Kft.-nél előbb művezető, majd a termelési részleg vezetője voltam.
4 és fél év után a cég telephelyet váltott, Jászjákóhalmára került az üzem, itt pedig termelési igazgatóként
dolgoztam.
Miután a kft. profilt váltott, Jászberényben egy hasonló
tevékenységet végző cégnél, az Amond Kft.-nél folytattam termelési igazgatóhelyettesként. Szerettem itt
dolgozni, megbecsülték a munkámat, és 2007-ben innen vonultam nyugdíjba.
A sport köztudottan mindig fontos volt neked. Több
évig futballoztál, majd más feladatokat is elláttál a
Jászboldogházi Sportegyesületben.
Gyerekként is nagy focirajongó voltam, játszottam az
egyesület ificsapatában, majd a felnőtt csapatban is.
Később közel 10 évig voltam az ificsapat edzője. Jó
érzés volt, hogy a fiatalok szívesen jöttek az edzésekre.
Jó volt a kapcsolat a csapattagok között, igazi összetartó csapat voltak, élvezték a játékot, és ennek nagyon
örültem. Éreztem, hogy a futball mindent jelent számukra, és kiváló közösséget alkottak.
Később átvettem a felnőtt csapat edzői teendőit is, és
négy évig dolgoztunk együtt.
Közben két évig a sportelnöki tisztséget is elláttam.
A sport most is fontos része az életemnek. A tévé közvetítések jelentősebb magyar és külföldi mérkőzéseit
napi szinten követem.
Természetesen a boldogházi csapat játékát is figyelemmel kísérem. Egy kisebb baráti társasággal együtt szur-

2000-ben a csapattal
kolunk nekik, és az idegenben játszott meccseikre is
eljárunk.
Nagyra értékelem Bodor Máté sportelnök, játékos és
edző tevékenységét, biztos vagyok benne, hogy nélküle
nem működne így a községi sportélet. Továbbra is mindenben támogatom őket, igyekszem segíteni az egyesületet.
Tudom, hogy több tehetséges fiatal sportoló van községünkben, akik a karatéban, futballban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Büszke vagyok ezekre a fiatalokra,
hogy egy kis közösségből ilyen magas szintre jutottak,
és sok sikert kívánok nekik!
A falu közösségéért a sport mellett más módon is dolgoztál, és dolgozol ma is.
Négy cikluson keresztül voltam tanácstag, és intenzív
munkát folytattunk a faluért.
1996 óta, az alakulásától aktív tagja vagyok a Polgárőr
Egyesületnek. Havonta egyszer éjszakai őrjáraton vagyok, így vigyázzuk a falu nyugalmát.
Nagyra értékelem ezt a munkát, mi, a polgárőrség tagjai a közösségért vagyunk, és nagyon jó csapatként működünk együtt.
13 éve nyugdíjas vagy, hogy telnek most a napjaid?
Kiegyensúlyozott nyugdíjas életet élek, most már azt
tehetem, amihez kedvem van.
Az egészségem megengedi, hogy aktívan töltsem a
mindennapokat.
Korábban többször kimozdultunk, most a járványhelyzet miatt szívesebben vagyunk itthon, és a régi ismerősökkel telefonon, interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot.
Feleségemmel kellemes, jó környezetben élünk, nem
elszigetelten, hanem jó
szomszédokkal, barátokkal,
ismerősökkel körülvéve.

Köszönöm a beszélgetést!
Kívánom, hogy továbbra is
hasonlóan nagy életkedvvel,
tenni akarással jó egészségben töltsd a mindennapokat!

1989-ben a csapattal

Konkoly Béláné
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AZ ALKOT˘S ÖRÖME
Ilonka Istvánné Erika eddigi élete nem mondható szokványosnak. Nagyon sokszínű egyéniség, sok dolgot kipróbál, maga nyughatatlan embernek tartja magát, aki keresi a kihívásokat. Amikor hallottam, hogy a híres divattervezőnél, Náray Tamásnál is dolgozott, elhatároztam, megkérdezem, mit gondol az alkotásról, a varrás, modellezés és divatbemutatók világáról.
tam. Egyedül szeretek dolgozni,
úgy érzem, abban jó vagyok.
Később több híres budapesti szalonban dolgoztál.
- A Vespucci szabóságban varrodavezető és modellező voltam. Ez egy
jó nevű cég, egyedi darabok készülnek itt. Voltak közöttük menyasszonyi ruhák, estélyi ruhák, bőrruhák.
Itt készült például a Richter Cirkusz
apa-fia fellépő ruhája, ami nagy
szakmai kihívás volt. Három varrónő és egy modellező dolgozott itt,
az utóbbi voltam én.
Mi a dolga a modellezőnek?

Ilonka Istvánné
Kevesen tudják pontosan gyermekkoruktól, hogy mivel szeretnének
felnőttként foglalkozni. Nálad hamar eldőlt ez a kérdés.
- Már 10 évesen szétvágtam anyukám ruháját, és húgomnak varrtam
belőle. A babáimnak is mindig
varrtam, alkottam. 10-12 évesen
kaptam az első varrógépem, és mindig tűvel, cérnával képzeltem el a
további életem, ezért Tiszakécskén
ruhaipari középiskolában végeztem.
Azután elég nagy kanyarokkal érkeztél vissza a tűhöz, cérnához,
ollóhoz.
- Engem mindig nagyon sok dolog
érdekel egyszerre, és pénzt is akartam keresni. Elmentem a Vegyépszer-hez betanított lakatosnak, majd
hegesztő voltam, mert ott többet
fizettek. Dolgoztam tehenészetben
is, nagyon szeretem az állatokat.
Szerintem a munka nem szégyen,
én bármit vállalok, ha kell. De akármit csináltam, közben mindig varrtam is. Budapestre mentem férjhez,
és volt egy komoly vállalkozásom,
egy méretes szabóság, ami nagyon
jól ment. Női- és férfiruhákat készítettem, modelleztem, és bedolgoz-

elküldtem az önéletrajzom egy jelmezkészítő céghez. Ők túlképzettnek találtak, és továbbították Náray
Tamáshoz. Felhívott, és nála dolgoztam másfél évig. Nagyon sokat
tanultam tőle, nagyon tehetséges óriási tudással.
Mondhatni, az
egyetlen ember, akire föl tudok
nézni szakmailag. A ruhái nagyon
passzosak, mégis nagyon kényelmesek – és nem olcsók. Spanyolországi anyagokkal dolgozik. Érdekes
volt nála olyan ismert emberekkel
találkozni rendszeresen, mint Szily
Nóra, Epres Panni, Radics Gigi
vagy Havasi Balázs zongoraművész. Eleinte ez nagy élmény, de
meg lehet szokni, ők is csak emberek. A legnagyobb élményt a divatbemutatók jelentették, fantasztikus
a hangulatuk! Mi hátul öltöztetjük a
modelleket, és egy 130 darabos bemutatónál egy perc sem jut egy modellre. Van egy különleges varázsa,
amit nem is lehet elmondani. Pörgés, kihívás, és igaz, hogy 54 órás
felkészülés előzi meg, de nagyon jó
élményt jelentett. A divatbemutatókon olyan ruhák szerepelnek, ami

Náray Tamással egyik
festmény- kiállításán
- A vendég megrendel egy ruhát,
azt lemodellezem, vagyis szabásmintát készítek arra a méretre és a
kiválasztott ruhára - papírból. Utána
ez alapján varrják meg a varrónők.
Azt szeretem a modellezésben,
hogy meg tudjuk valósítani, amit
elképzelnek a vendégek. Ha nem jó
a minta, akkor vége.
Náray Tamás az egyik legismertebb divattervező. Mit jelentett nála
dolgozni?
- Amikor elmentem a Vespucci-tól,

Vajna Timea egyik ruhája, ami a
Náray szalonban készült
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üt, ami különleges, ezeket azután
átalakítjuk hétköznap is hordható
ruhákká.
Náray Tamás most Spanyolországban él, fest és ír, már nem foglalkozik divattervezéssel.
Az utóbbi években is több mindent
kipróbáltál, és most egészen más
munkát végzel. Mit szeretnél a következő időben?
- Náray Tamás után Merő Péter
divattervezőnél dolgoztam modellezőként, aki most is igényt tart a
munkámra. Ez jó érzés. Furcsa,
hogy már mióta abba akarom hagyni a szakmát, de mindig keresnek.
Stresszes munka, mert maximalista
vagyok, van, hogy éjszaka is a
megoldásokon
gondolkodom.
Vágynék valami nyugalomra, de
közben továbbra is vonz a modellezés. Benne van a véremben, visz
magával. Nekem mindig kell az új,
a kihívás.
Most egészen más területen dolgozom, a Bosch hatvani gyárában akkumulátor szenzort szerelek – és
nagyon szeretem. Azért is jó hely,

Návai Anikó riporter ruhája
készül
mert 4 nap munka után 4 szabadnap
van, amikor modellezhetek. Közben állandóan varrok a lányomnak
is, magamnak is, most éppen a volt
férjemnek varrtam egy öltönyt. Tiszakécskén, a szülőhelyemen volt
egy vállalkozásom, egy méretes
szabóság, amit most szüneteltetek,
de a lehetőséget meghagytam.

Gasztroangyal jelenti
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Négy éve költöztetek Boldogházára
a lányoddal (Szegfű utca, Soós
Sándor féle ház). Jó volt hallani,
amikor többször is azt mondtad,
hazajöttél. Hogy érzed itt magad?
- Szeretek itt élni, jól érzem magam. Az emberek itt kedvesek, jobbak, mint Pesten. Van kutyánk és
három különleges fajcicánk, boldogság nézni is őket, nagy nyugalom, amit adnak. Nekem tetszik a
mostani állapot. Jó helyen vagyok,
és elég sok jót kapok az élettől. Itt
képzelem a jövőt, a lányom is
imádja Boldogházát, a strandot is
nagyon szeretjük. Jó itt. Olyan kis
boldog falu szerintem - valamiért.
Kedves Erika, élményt jelentett
beszélgetni
Veled,
csodálom,
mennyi minden belefér az életedbe.
Kívánom, hogy találj sok örömet
mindabban, ami igazán fontos Neked, és hogy Boldogháza továbbra
is igazi otthont jelentsen számotokra.
Papp Izabella

Receptek Anditól...

Kedves Olvasók!
Olyan gyorsan peregnek a napok egymás után, hogy
újra tollat ragadtam annak érdekében, hogy új ötleteket osszak meg Önökkel.
Az általános iskolával és az óvodával karöltve évek
óta megtartjuk a helyes táplálkozás hetet. Próbálunk a
gyerekekkel olyan ételeket kóstoltatni, ami számukra
nem olyan ismert.
Hétfőn tökmagos pogácsát kaptak tízóraira. Aki szeretné elkészíteni, semmi ördöngös nincsen benne. A
pogácsa tésztájába tehetünk darált magvakat és a tetejére pedig tökmagot.
Kedden sült sütőtököt kóstoltunk. Ez nem igazán tartozik a legnépszerűbb ételek közé. Minden évben
próbálkozunk, hogy minél népszerűbb legyen, annál
inkább, mert nagyon egészséges. Buzdítom Önöket,
hogy otthon is próbálják a gyerekekkel közösen elkészíteni.

A tök feldarabolása után tepsibe
teszem, letakarom fóliával, és kb.
egy óra hosszáig sütöm, majd a tököket megkenem mézzel és készre sütöm.
Szerdán fitt szendvicset készítettünk.
Fitt bagettet megkentük vajjal, sonkát
tettünk bele és salátakeveréket (nyerset). Nagyon nagy
sikere volt, nem is gondoltam volna. Próbálom majd
ezután is beépíteni a tízóraik közé.
Csütörtökön pedig általunk készített málnás joghurt
volt. A joghurtot összekeverjük málnával (de használhatok bármilyen gyümölcsöt), és porcukorral ízesíthetjük. Teljes kiőrlésű stanglit kapnak hozzá.
Remélem, sikerült egy kis kedvet csinálni Önöknek
ahhoz, hogy otthon is elkészítsék ezeket az egyszerű
ételeket.
„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”
Ráczné Baráth Andrea
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70 ÉVE ALAKULTAK MEG A TANÁCSOK,
30 ÉVE AZ ÖNKORMÁNYZATOK
Az 1949. augusztus 20-án kihirdetett alkotmány (1949. évi XX.
törvény) a háború utáni új politikai
berendezkedés jogi alapjait teremtette meg szovjet minta alapján. Az
évszázadok óta fennálló közigazgatási rendszer megváltoztatásával az
államhatalom helyi szervei a megyei, járási, városi és községi tanácsok lettek. Megalakulásukról az
1950. május 18-án kihirdetett törvény rendelkezett.
Az első tanácsválasztásokat az
egész országban 1950. október 22én tartották, ahol a Hazafias Népfront jelöltjeire lehetett szavazni. A
Jászboldogházi Községi Tanács
első elnöke Almási Péter volt, a
Végrehajtó Bizottság titkára pedig
Tóth Elek. A szakmai tevékenysé-

get Állandó Bizottságok segítették.
A tanácstagok a község egy-egy
körzetében tevékenykedtek, tanácsüléseken részt vettek. Választásuk
4 évente történt.
Jászboldogháza sajátos helyzetben volt, hiszen csupán 4 éve vált
önállóvá. Az akkori lendület, a közös összefogás továbbra is jellemezte a községet. Vezetői sokat
tettek azért, hogy a fiatal község
rövid idő alatt igen jelentős eredményeket érjen el.
1950 más szempontból is fontos
dátum a község életében: ekkor
építették meg az első villanyvezetéket, és három utcában – Petőfi, Rákóczi, Vasút – kigyúlt a fény.

fel. Az 1990. szeptember 30-án
megtartott önkormányzati választáson polgármesterré választották
Matók Istvánt. A tanácstestület neve önkormányzatra változott, a
szakigazgatási szerv neve Polgármesteri Hivatal lett.

30 éve, 1990-ben a tanácsrendszert
az önkormányzati rendszer váltotta

Papp Izabella

2016 óta emléktáblán olvashatjuk
a község vezetőinek névsorát, akik
hivatali idejük alatt – változó körülmények és lehetőségek között –
sokat tettek és tesznek a község mai
képének kialakulásáért és további
fejlődéséért. Nevüket, hivatali idejüket a következőkben olvashatjuk,
ezzel is emlékezve a kettős évfordulóra.

Az elsı tanácselnök, Almási Péter
A KÖZSÉG MEGALAKULÁSA - 1946
Főbíró
Nagy János
1946-1948
Ménkű István
1949-1950
TANÁCSOK MEGALAKULÁSA - 1950
Tanácselnökök
Almási Péter
1950
Kovács József
1951-1953
Bozsó István
1953-1954
Bazsó Mihály
1954-1963
Nagy András
1963-1971
Bazsó Miklósné
1971-1985
Matók István
1985-1990
ÖNKORMÁNYZATOK MEGALAKULÁSA - 1990
Polgármesterek
Matók István
1990-2002
2002Szűcs Lajos

Az 1990-ben megválasztott képviselı-testület
Matók István polgármesterrel
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN
Amit a koronavírusról mindenkinek tudnia kellene
A következő linken elérhető https://joszo.hu/koronavirus/
Dr.Ágotai Ede

HIRDETMÉNY
KUTYATULAJDONOSOK
FIGYELMÉBE
Tisztelt Ebtartók!
A Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága tisztelettel kéri az ebtartókat, hogy kutyáikat
a jogszabályokban előírt módon tartsa és sétáltassa!
A vadállományban okozott kár megelőzése céljából mind a hivatásos, mind a sportvadászok joga és kötelessége (!) a vadászterületen fellelt gazdátlan, lakott tanyából elszabadult, gazdájától távol lévő szabálytalanul sétáltatott ebek kilövése. A bizonyíthatóan gazdával rendelkező, vagy lakott tanyától nem
nagy távolságra kóborló ebek esetében fotózás után az Önkormányzat felé teszünk bejelentést. Bizonyított esetben a vadállományban okozott kár megtérítésére kötelezzük az eb tulajdonosát.
A kutya kilövése igaz vadászember számára komoly erkölcsi teher, de a folyamatosan csökkenő apróvadállomány védelmében meg kell tennünk.
Kérjük a kóbor ebek kilövéséből adódó későbbi konfliktusok elkerülése érdekében a jogkövető magatartást!
Újszász, 2020.10. 20.
Dr. Ágotai Ede
Vt. elnök

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Központi orvosi ügyelet:

Közvilágítás hibabejelentő:

Védőnő

06-70 / 3703-104

06-1/457-0575

Mentők: 104

Központi segélyhívó:

Szemák Imola
06-70 / 492-0597

Tűzoltó Egyesület ügyelet:

(Rendőrség, Katasztrófavédelem,
Mentők) 112

06-30 / 234-59 01

Körzeti megbízott:

Háziorvos

Jászberényi
Rendőrkapitányság ügyelete:

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet
Rendelési időben hívható
telefonszám: 57 / 460-021
Ügyelet 8-16 óra között:
06-20 / 824-9182

06-57 / 504-280

Gyógyszertár

Polgárőrség ügyeleti
telefonszám:

57/ 460-032, 06-20 / 973-64 18
(nyitvatartási időn túl is )

Kerekes Dániel
06-30 / 696-63 50

06-70 / 319-1081

Fogorvos
dr. Eckbauer Anita
06-30/607-2762

Állatorvos
dr. Petróczki Ildikó
06-30/ 501-4997

Községi könyvtár
06-30 /483-6795

Jászboldogháza Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata
06-30 / 576-8780

Temető gondnok:
06-70 / 492-05 96 vagy
06-70/ 492-0594
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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!”

Kun Nimród
2020. 09. 23.
Kun Júlia
Dr. Kun Tamás

Fehér Álmos
2020. 09. 28.
Dr. Duka Melinda
Fehér Sándor

Bodor Hanna Zoé
2020. 10. 13.
Berkó Alexandra
Bodor László

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak!

Gyógyszertári nyitva tartás
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
VASÁRNAP

8-12 óráig
13-17 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
ZÁRVA
ZÁRVA

SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY

Kisbalázs Ferenc

(1935-2020)

Csépke Elemér

(1932-2020)

Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz a kéziratokat és
a fotókat
2020. december 7-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának
jogát -terjedelmi okokból- a szerkesztőség fenntartja.

Vadkerti Zoltán Istvánné sz: Kövér Erzsébet (1947-2020)

E-mail: boldoghazihirek@gmail.com

Búcsúzunk

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
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Start-számla tájékoztató
Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás,
Start-számla áthelyezés

-számlán elhelyezett követelés illeték- és
adómentes.

Személyes megjelenés szükséges a
Kincstár bármely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatán és
2005. december 31. napja után született
gyermekek esetében a szülı, vagy hozzátartozó
személy-azonosságának
(személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú gépjármővezetıi engedély) és
lakcímének igazolására szolgáló okmányok, továbbá a gyermek lakcímkártyájának bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, adóazonosító jelének ismerete;

A törvény értelmében az állam minden, az
elıbbi feltételeknek megfelelı 2005. december 31. napja után született gyermek
számára egyszeri életkezdési támogatást
– jelenleg 42.500,- forint – biztosít, amely
a gyermek születését követıen automatikusan a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett Kincstári
letéti Start-számlán kerül elhelyezésre.

2006. január 1. napja elıtt született gyermekek esetén a szülı vagy hozzátartozó
és – a szülı egyetértı nyilatkozatával – a
16. életévét betöltött gyermek személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak
közlése, a gyermek lakcímkártyájának és
eredeti adóigazolványának vagy azt igazoló hivatalos dokumentum bemutatása.
(A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak
minısül többek között a gyermek, szülı,
nagyszülı, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelıszülı, a testvér.) Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követı
30 napon belül legalább 25.000 forint
befizetést kell teljesíteni. A 16. életévét
betöltött gyermek számlanyitásához a
szülı egyetértı nyilatkozata szükséges.
Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni a családi pótlékra jogosult
szülı személyazonosító adatait és nyilatkozni a szerzıdésben a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról és arról,
hogy a szülı jogosult a gyermek után
családi pótlékra.
A Start-számla Kincstárhoz való áthelyezéséhez szükséges intézkedésekrıl, az
áthelyezés esetleges következményeirıl
kérjen tájékoztatást a Start-számla jelenlegi számlavezetıjétıl.
A fiatalok életkezdési támogatásával öszszefüggı egyéb kérdésekben írásban
kérhet felvilágosítást az alábbi címen:
E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu
Életkezdési támogatás és Start-számla
A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény lehetıvé teszi Start-számla nyitását bármely
magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkezı gyermek számára, 18. életévének betöltéséig. A Start

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében a
gyermek születését követı 7. évben a
jelenleg hatályos törvényi szabályozás
alapján 44.600,- forint, illetve a 14. évben
ismét 44.600,- forint támogatás jár.
A Kincstári letéti Start-számlán lévı öszszeg további befizetésekkel nem növelhetı, erre a Kincstári Start-értékpapírszámla
megnyitása után van lehetıség.
A 2006. január 1. napja elıtt született
gyermekek nem jogosultak az egyszeri
életkezdési támogatás összegére, de
számukra is nyitható Kincstári Startértékpapírszámla, melyre befizetések
teljesíthetık.
Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása
és vezetése díjmentes. A korábban hitelintézeteknél vagy befektetési szolgáltatóknál megnyitott Start-számlák változatlan
formában és kondíciók mellett fennmaradhatnak vagy szabadon áthelyezhetık a
Kincstárhoz. Áthelyezés elıtt mindenképpen érdeklıdjön annak feltételeirıl a jelenlegi számlavezetınél.
A természetes személyek általi befizetés
összege után az állam évente további
támogatást nyújt, mely a naptári évben
befizetett összeg 10%-a, legfeljebb
6.000,- forint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, valamint a nevelésbe
vett gyermekek további állami támogatásra jogosultak, mely a naptári évben befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 12.000,forint.
A települési önkormányzat – saját hatáskörében meghatározott feltételekkel –
szintén befizethet a gyermek Kincstári
Start-értékpapírszámlájára, de ezen öszszegeket illetıen az állami támogatás nem
érvényesül.
Egy gyermek egyidejőleg csak egy
Start-számlával rendelkezhet!
Kincstári Start-értékpapírszámla és Babakötvény

Speciálisan
a
Kincstári
Startértékpapírszámlára vásárolható Babakötvény egy olyan egyszerő és átlátható befektetési forma, amely a befektetési piacon
kiemelkedı hozamot biztosít.
A konstrukció lényegesen megkönnyíti a
szülık és a hozzátartozók számára gyermekeik megtakarításainak kezelését.
A Babakötvény legfıbb jellemzıi
1 forintos alapcímlető;
19 éves futamidejő;
Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az elızı év átlagos fogyasztói
árindexe, növelve 3% kamatprémiummal;
• Kamatjóváírás az elsı sorozat – 2032/
S – esetében minden év december 2. napján, a következı sorozatok esetében a
kamatjóváírás minden év február 1. napján
esedékes;
• A gyermek születési évéhez igazodó
állampapír-sorozat, amely folyamatosan, a
futamidı végéig megvásárolható;
Automatikus befektetés lehetısége. Az
esedékes kamat és a befizetések összege
automatikusan, a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerül
befektetésre, tıkésítésre.

•
•
•

A Babakötvény elsı sorozata kizárólag a
2014. január 31. napjáig született, a Kincstárnál Kincstári Start-értékpapírszámlával
rendelkezı gyermek javára vásárolható. A
2014. január 31. napja után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülı 19 éves
futamidejő Babakötvény vásárolható.
A számlanyitás éve nem befolyásolja a
gyermek részére megvásárolható Babakötvény kondícióit, hiszen az minden
esetben a gyermek születési évéhez
igazodik, függetlenül a számlanyitás
idıpontjától.
A Babakötvény a számlatulajdonos 18.
életéve betöltésének napján, de legkorábban a számlanyitástól számított 3. év elteltével váltható vissza. Visszavásárlás esetén a fiatal felnıtt részére a Kincstár a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget fizeti ki, a jogszabályban
meghatározott feltételek szerint.
A 2013. december 1. napját megelızıen, a
Kincstárnál vezetett Kincstári Startértékpapírszámlán nyilvántartott, állampapír formájában meglévı követeléseket a
szülık az adott állampapír lejáratáig megtarthatják, a lejáratot követıen, valamint a
futamidı közbeni kamatok vonatkozásában
a követelés automatikusan a 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.
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