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Civil nap 2019
Szűcs Lajos polgármester úr
köszöntő beszéde

ha

Tisztelt Kapitány Urak! Polgármester Urak, Tisztelendő Úr, kedves Vendégek!
Szeretettel köszöntöm ÖNÖKET Jászboldogháza
egyik legnagyobb közösségi eseményén, a Civil szervezetek napján!
Nagy öröm számomra, hogy az itt élők mellett ezen
rendezvényre sokan hazalátogattak az elszármazott
boldogháziak közül, és itt vannak velünk külföldről
érkezett barátaink is Jászboldogháza testvértelepüléseiről, Sínfalva, Jaworze, Horní Tošanovice településekről.
Örülök, hogy jó baráti kapcsolatot ápolhatunk erdélyi,
cseh és lengyel közösségekkel, mely kapcsolatok egyrészt megmutatják, mennyire hasonlóan gondolkozunk
mi közép-európai népek, másrészt megismerhetjük
egymás hagyományait, kultúráját, életét.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat!
Ez a civil nap a mi ünnepünk, hiszen a mindennapok
feladatai között hazánkban mi sokszor kicsinek érezzük magunkat, településünket. Ilyenkor, amikor ünnepelünk és számot vetünk, vagy a hozzánk érkezett vendégekkel beszélgetünk, akkor megállapítjuk, hogy a
magunk módján egészen nagyok vagyunk!
Nagyok vagyunk, mert a településen olyan színes közösségek működnek, melyek gazdaggá teszik életünket, szebbé teszik a településünket, boldogabbá teszik
az életünket. Tisztelet és köszönet a civil szervezeteknek, hiszen nem telik el egy hét sem úgy, hogy ne lenne valamely civil szervezetnek valamilyen rendezvénye, tevékenysége, mely hozzájárul és szervesen beépült az itt élők életébe.
Nagy öröm számomra, hogy a mai napon is megjelenik ezen a rendezvényen a sport, a hagyományőrzés,
az értékőrzés, az emlékezés, a jászsági gasztronómia, a
népművészet, és természetesen a szórakozás is. Ezek
mind hozzá tartoznak életünkhöz, ezek mind minket
jellemeznek, ezek mutatják meg azt, kik vagyunk mi.
S hogy valójában kik vagyunk mi jászboldogházaiak?
Az elmúlt évtizedekben elődeink többféleképpen bevésték a falu nevét a különféle adattárakba és emlékőrzőkbe, példás bizonyítványt tettek elénk, mely szigorúan utat mutat nekünk ma és mindörökre!
Emlékezzünk ezen a napon dr. Kiss Imrére, településünk díszpolgárára is, aki tegnap hagyott itt bennünket. Dr. Kiss Imre több mint 4 évtizeden át volt a település háziorvosa, és dolgozott az itt élő emberekért.
A mi időnk most van. A döntéseinket most kell meghoznunk, a cselekedeteinket most kell megtennünk. S

összetartunk, közösségeinket a nemes cél érdekében
életben tartjuk és éltetjük, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy boldogan élünk, boldogok lehetünk itt
Jászboldogházán. Ehhez a boldogsághoz ma nem kell
sok, hiszen ha csak végigsétálunk a falun, akkor is sok
-sok élmény ér bennünket, melyet néha észre sem veszünk, nekünk ez természetes. De ha elutazunk itthonról, bizony hazavágyunk. És ez jó. Büszkék vagyunk
azokra, akik elkerültek innen, és tudásukat máshol
kamatoztatják, számunkra mégis azok a fiatalok ma a
legnagyobb hősök, akik itthon maradnak, és itt telepednek le Jászboldogházán, a mi kis falunkban. Ha
kell, naponta eljárnak dolgozni más vidékekre, de ez
az otthonuk, a hazájuk, az életük. Én kívánok ez úton
is minden letelepedőnek hitet, szeretetet, egészséget,
szorgalmat!
Önkormányzatunk egyik kiemelt célja volt az elmúlt
években, hogy olyan intézkedéseket tegyünk, melyek
által Boldogháza egy vonzó kistelepülés legyen, ahol
jó lakni, ahol jó élni! Ezért támogatjuk a fiatalok letelepedését és a civil szervezetek működtetését. Ez jelenti az életet Jászboldogházán.
Ehhez kérem a jövőben is az Önök együttműködését,
együtt gondolkozását és támogatását, hogy településünk értékeit meg tudjuk őrizni, ezzel tudjuk megmutatni ma a nagyvilágnak, hogy megcselekedtük, amit
megkövetelt a haza, s hogy kik vagyunk mi, itt Jászboldogházán.
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Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

Beszámoló a 2019. május 6-i soron kívüli
képviselő-testületi ülésről

•
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2019.
június
29-i
Civilnapi
rendezvényen
egy
„Jászboldogháza Díszpolgára” és két „Jászboldogháza
Községért” díjat kíván adományozni, ezért felkéri az
intézményvezetőket és a civil szervezeteket, hogy a
díjazottak személyére tegyenek javaslatot.
A testület zárt ülésen megtárgyalta a Jászboldogházi
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatokat.
Beszámoló a 2019. május 13-i soros képviselőtestületi ülésről
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Család-és gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról készült beszámolót.
•
A testület elfogadta az Önkormányzat 2018. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról (zárszámadás) szóló
4/2019.(V.14.) önkormányzati rendeletét.
•
Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 2018. évi beszámolóját.
•
A lefolytatott közbeszerzési eljárás befejezéseként a testület úgy döntött, hogy a helyi piac kiépítésére és a közétkeztetés fejlesztésére elnyert pályázat megvalósítására a Jászmetál 2000 Kft.-vel mint kivitelezővel köt szerződést.
•
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
által közösen meghirdetett, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton.
Az igényelt támogatási összeg: 17.593.547 Ft, melyhez
az Önkormányzatnak 2.639.033 HUF önerőt kell biztosítania.
•
Döntött a testület arról is, hogy támogatja, hogy
minden év július 1. napja munkaszüneti nap legyen az
önkormányzat köztisztviselői számára.
•
A testület úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a
Konyha élelmezésvezetői beosztására. A pályázat kiírására azért van szükség, mert a jelenlegi élelmezésvezető, Ráczné Baráth Andrea megbízatása 2019. december 31-én lejár, és a hatályos jogszabályok alapján e
beosztás betöltése csak pályáztatás útján lehetséges.
•
Döntött a testület arról is, hogy támogatási
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz, a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
•
A Képviselő-testület megtárgyalta a Jászföld

•
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Hagyományőrző Egyesület kérelmét, és úgy döntött,
hogy egy gyermektábor idejére ingyenesen biztosítja
részükre a szállást és a strandolási lehetőséget.
•
Megtárgyalta a testület a Jászboldogháza Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét, és úgy határozott, hogy engedélyezi az Egyesület számára, hogy a
csapatzászlóján Jászboldogháza község címerét feltüntesse.
Ficzere József kérelmére, a testület úgy döntött, hogy
értékesíti számára Vezér u. 8/a. szám alatti ingatlant,
400.000.-Ft vételáron.
Beszámoló a 2019. június 03-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Jászberényi Rendőrkapitányság beszámolóját a település 2018. évi közbiztonságának helyzetéről.
•
A testület úgy döntött, hogy a helyi piac megépítésére és a közétkeztetés fejlesztésére elnyert pályázat
megvalósításához megelőlegező banki hitelt vesz
igénybe, 21.150.700.-Ft összegben. A hitelt a megvalósítást követően, a pályázati támogatásból fizeti vissza
az önkormányzat.
•
Döntött a testület arról, hogy eladja a Bocskai u.
64. szám alatti beépítetlen telket Tóth Vivien részére,
100.000.-Ft-ért.
•
A testület határozatban döntött arról, hogy 100.000.-Ft-tal támogatja Kerekes Réka helyi lakost, a
Yakuzák Se versenyzőjét, versenyeken történő eredményes szereplése érdekében.
•
A testület úgy döntött, hogy 315.000.-FT-tal támogatja az „Ezüstkor„ Nyugdíjasok és Magányosok
Egyesületét, a LEADER Vidékfejlesztési Programban
„Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című
nyertes pályázatuk önerejének biztosítása céljából.
•
A Testület 352.000.-Ft-tal támogatja a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesületet a
LEADER Vidékfejlesztési Programban „Értékkel bíró
helyi rendezvények támogatása” című nyertes pályázatuk önerejének biztosítása céljából.
•
Döntött a testület arról, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, 2019. évebn is támogatni kívánja a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület által szervezett nyári gyermektábort. A Támogatás mértéke rászoruló gyermekenként napi 800.-Ft, de maximum összesen 300.000-Ft.
Döntött a testület arról is, hogy a Hivatal 2019. augusztus 5- augusztus 16. között igazgatási szünetet tart. Az
igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel, csak
ügyelet lesz biztosítva.
dr. Dinai Zoltán
jegyző

•
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CIVIL szervezetek napja
Kitüntetések átadása a Civil napon

Díszoklevél
Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő testülete 2019. június 3-án hozott
76/2019 (VI.03.) számú határozata alapján

ˆ]öáéuÉÄwÉz{öét W•áéÑÉÄzöÜtÊ
v•Åxà twÉÅöÇçÉé

ZtöÄ YxÜxÇv
részére
kiemelkedően magas szakmai munkája elismeréseként.
Gaál Ferenc 1944. december 18-án született Jászberényben. Általános iskolai éveit Jászboldogházán töltötte, majd
Szarvason a Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Technikumban tanult tovább. A középiskola elvégzése után a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol előbb agrármérnöki, majd
üzemgazdasági /vállalatszervezési/ szakmérnöki diplomát
szerzett.
Munkáját a Besenyszögi-Palotási Állami Gazdaságban
kezdte, majd szülőfalujában az Aranykalász Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetben több mint 25 évig végezte agrárgazdasági munkáját.
Dolgozott növénytermesztési főágazat-vezetőként, később
elnökhelyettes volt, majd ezt követően hét évig a termelőszövetkezet elnökeként irányította a szövetkezet munkáját.
Szakmai tudásával, tenni akarásával nagymértékben hozzájárult a termelőszövetkezetben elért eredményekhez.
A rendszerváltást követően kivált a termelőszövetkezetből,
azóta egyéni vállalkozóként gazdálkodik.
Munkáját számos miniszteri kitüntetéssel ismerték el.

1976-ban a Mezőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetést,
1984-ben és 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetést kapott.
Egyéni vállalkozói évei alatt 1997-ben megkapta az Aranykoszorús gazda kitüntető címet.
Sikeres életpályájának alapköve a föld, a földművelés iránti elkötelezettsége, a munka szeretete.
Szakmai tudásával, élettapasztalatával ma is segíti az agráriumban dolgozókat.
A sport szeretete meghatározó számára, korábban éveken
keresztül aktív játékosként, majd szakosztályvezetőként vett
részt a község sportéletében.
2004-ben a község gazdasági életében végzett több évtizedes
munkájáért, a civil szervezeteket támogató mecénási tevékenységéért megkapta a „Jászboldogháza községért” kitüntető címet.
Gaál Ferenc kiemelkedően fontosnak tartja a helybeli értékeket, munkájával, támogatásaival hozzájárul községünk
fejlődéséhez, a közös célok eléréséhez.

Jászboldogháza, 2019. június 29.
Szőcs Lajos
polgármester

dr. Dinai Zoltán
jegyzı
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CIVIL szervezetek napja
Kitüntetések átadása a Civil napon

Oklevél

Oklevél

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselı testülete
2019. június 3-án hozott 78/2019 (VI.03.) számú határozata
alapján

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselı testülete
2019. június 3-án hozott 77/2019 (VI. 03.) számú határozata
alapján
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részére
Az énekkar 2011-ben alakult „Csillagvirág” néven. Tagjai
saját és mások örömére kezdtek el énekelni.
A település hírnevének öregbítését hazai és külföldi településeken történő fellépésekkel biztosítják. Méltón képviselik községünket a Jász Világtalálkozókon.
A helyi rendezvényeken színesítik az ünnepségek színvonalát. Fontos feladatuknak érzik Jászboldogháza testvértelepüléseivel a kapcsolattartást és cserefellépések szervezését.
2018-ban a Tiszakécskén megrendezésre került
Áranypáva Népzenei Minősítőn térségi kategóriában a
legmagasabb, „KIVÁLÓ” fokozatot ért el.
Céljuk, hogy a társadalom számára népszerűsítsék a magyar népdalokat, a zeneművészetet. A dalokat, énekeket
szintetizátor, harmonika, citera hangszerek kíséretével
teszik színesebbé.
„ Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is."
Kodály Zoltán

részére
A Faluvédő és Szépítő Egyesület 1999-ben, 20 évvel ezelőtt
alakult. Az egyesület számos új kezdeményezéssel nagy
eredményeket ért el a falu szépítése, és a lakosok közösséggé formálása terén.
Kezük nyomán számos olyan dolog valósult meg, melyek
többsége helyet kapott a település értéktárában.
A egyesület nevéhez köthető a településen évek óta megrendezett „Szép udvar” és „Szép utca” verseny, a „Falu
Karácsonya” ünnepség, az augusztus 20-i Államalapításunk
ünnepének megrendezése a Tájházban, valamint az, hogy
az idén először, hagyományteremtő céllal „Húsvétváró Tojásfa” készült. Mindezekkel a lakosságot is bevonják a
faluszépítésbe.
Az egyesület munkája hozzájárult ahhoz, hogy a Virágos
Magyarországért versenyben településünk több alkalommal
elismerő oklevélben részesült.
Szervező tevékenységük során az elmúlt évtizedekben Jászboldogháza közterületei megszépültek, emlékhelyek jöttek
létre, település szintű kulturális és hagyományőrző események szerveződtek.
Munkájuk által Jászboldogháza szebb, otthonosabb, tisztább, tartalmas közösségi programok szervezésével még
érdekesebbé válik, az itt lakók és az ide látogatók kedvére,
örömére.
Az egyesület tagjai az elmúlt 20 évben községünk szépítéséért, hagyományaink és múltunk megőrzéséért végzett
kiemelkedő munkájukért érdemelték ki ezt a díjat.
A tagok szorgalma és a szabadidejükben végzett tevékenysége példa értékű.

Jászboldogháza, 2019. június 29.
Jászboldogháza, 2019. június 29.
Szőcs Lajos)
polgármester

dr. Dinai Zoltán
jegyzı

Szőcs Lajos
polgármester

dr. Dinai Zoltán
jegyzı
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Elsőáldozás, bérmálkozás ünnepe egyházközségünkben
Az idei évben is volt egyházközségünkben elsőáldozás
és bérmálkozás. Elsőáldozásban 3 gyermek, a bérmálkozás szentségében pedig 16 fiatal részesült, melyet dr.
Ternyák Csaba egri érsek szolgáltatott ki a bérmálandóknak. E két szentséget és a keresztséget nevezzük a
beavatás szentségeinek. A keresztény életbe való bekapcsolódásnak a szentségei. Az ősegyházban e három
szentséget csak felnőtt korban és megfelelő felkészülési idő után vehették fel a hittanulók, vagyis a
katekumenek. Miután részesültek a beavatás szentségeiben, igyekeztek a jézusi törvények szerint élni, és
örömmel vallották meg hitüket életük kockáztatásával
is.
A mai kor magyarjai számára már nincs üldöztetés.
Nem kell attól félnie senkinek, hogy életével kell fizetnie hitéért. Talán ezért nem értékeljük kellőképpen ezeket a kincseket, és hitünk ezért felszínesebb, mint az
őskeresztényi korban. A keresztségben, az elsőáldozás
alkalmával és a bérmálás szertartásában valljuk és
megígérjük, hogy Jézushoz szeretnénk kapcsolódni, de
az életünk nagy részében már nem akarjuk beengedni
őt, mert az kényelmetlenséggel jár. Olyan az Isten számunkra, mint a cipőnkbe esett kavics, mely nyom,
szúr, ezért kidobjuk őt az életünk bizonyos szakaszaiból. Mintha kényelmesebb lenne nélküle az élet. Igen,
egy bizonyos szempontból az is, hiszen a sátán megnyugtat bennünket, hogy így a jó. Így viszont nem az

Istent ismerjük el legfőbb urunknak.
Isten közösségre teremtette az embert, és a beavatás
szentségei bevezetnek bennünket Jézus közösségébe. A
jézusi közösség elvárja tőlünk a jézusi viselkedési formát is, de ugyanakkor meg is adja nekünk a segítséget
ahhoz, hogy ezt ne kényszernek, hanem életet adó erőnek, kincsnek tudjuk megélni. Életünk minden pillanatában táplálhat bennünket az Ő szent testével, ha akarjuk. Napról napra, hétről hétre megadja nekünk a lelki
táplálékot ahhoz, hogy az élet bármely szakaszában
hitelesen tudjuk közvetíteni azt a lelkületet, hogy jó
Jézushoz tartozni.
Kissné Kabács Anna
hitoktató

Egyházunk néhány jeles ünnepnapja, amelyeket a nyári hónapokban ünnepelünk
Június 23. – ÚRNAPJA
Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe, pünkösd utáni tizedik napra, csütörtökre esik a katolikus naptárban. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott
főünnep, ebben az évben június 23-án. A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az
Oltáriszentség feletti öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az
Úrnapja. Az ünnepet IV. Orbán pápa rendelte el, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában
egy pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni

kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos
Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az
ünnepet. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen
körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. Az
oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó
oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. Különösen
híresek a Pest megyei települések virágszőnyegei, pl.
Csömör, Budaörs, Ecser. Hívők és külső szemlélők
számára egyaránt felejthetetlen élményt nyújt a sziromtengerben vonuló templomi körmenet látványa.
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Július 2. – SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY)
Mária az Angyali üdvözletből értesült arról, hogy rokona, Erzsébet gyermeket
vár. Látogatóba indul ekkor a hegyek közé, megkeresni az örömét titkolót, és
együtt ünnepelni saját titkát is a rejtekben. Erzsébet segítségre szorult, természetes hát, hogy Mária sietett hozzá.
Megérkezésekor Mária üdvözlő szavaira örömmel repesett a magzat Erzsébet
méhében, és mindkét anya boldog énekbe kezdett. Ezeket a lelkendező áradozásokat az Egyház azóta is ünnepi imáiban ismétli. Minden beteljesült álom
ünneplésének alapgondolatai ezek.
Az ünnepet VI. Orbán pápa 1389-ben vezette be a Római Naptárba, de a ferencesek Szent Bonaventúra kezdeményezésére már 1263-óta ünneplik.
Július 16. – KÁRMEL-HEGYI BOLDOGASSZONY
A Bibliai Kármel hegye ősidők óta szent tiszteletben állt. Illés próféta is védelmezte itt az
élő Istenbe vetett hit tisztaságát. Már egy 570 táján írt tudósítás említ egy Elizeusról nevezett kolostort a hegyen. 1160-ban Illés próféta kolostora és a prófétaiskolának nevezett
barlang leírása szerepel emlékeink között. A 12. században néhány remete erre a hegyre
vonult el a világtól. 1212-ben Brocard (aki francia szülőktől Jeruzsálemben született remete) alapszabályt kért Albert apostoli kiküldött és jeruzsálemi pátriárkától. Ezekkel az
alapszabályokkal alakult meg az Istenszülő Szűzanya pártfogása alatt a szemlélődő életet
élő karmeliták rendje. Szent Bertold és Szent Brocard erényei sok hivatást és fogadalmat
eredményeztek, a karmelita szerzetesek elterjedtek egész Európában.
Az angol Stock Szent Simon húsz évig élt egy öreg fatönk odvában remete életet. Szűz
Mária megjelenése nyomán a karmelita rendbe lépett, és a Szentföldre zarándokolt. Hat
évet töltött a Karmel-hegyi kolostorban. Hazatérése után a rend generálisává választották.
Egy újabb látomásban a Szűzanya skapulárét, vagyis egy vállruhát mutatott neki. Ennek viselete ezután rendkívül
gyorsan terjedt. 1245-ben megalapította a Kármelhegyi Boldogasszony skapuláréja társaságát. A skapuláré ünnepét a Karmell-hegyi Boldogasszony ünnepe címen V. Szixtusz pápa, majd XIII. Benedek pápa hagyták jóvá.

Kedves Gyerekek!
Itt a nyári szünet! Sok-sok játék, pihenés, kirándulás,
strandolás vár rátok a nyáron!
A nyár lehetőség mindannyiunknak, hogy kiszakadjunk megszokott életvitelünk monoton egyhangúságából. Feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, utazzunk, kiránduljunk, olvassunk, egyszóval lazítsunk egy kicsit. Ezt
az időt senki sem szeretné elszalasztani. Minél többet
szeretnénk megélni, „élvezni” belőle. Micsoda lehetőség!
A nyári szünet – nektek, diákoknak – közel 80 nap. De
a szülőknek, a felnőtteknek is lesz talán néhány hét
vagy nap. Az idő lehetőségét jól használjuk fel, hogy
szép és értékes dolgokat éljünk meg benne, majd az
értékeket elrejtjük szívünkben, és így azok életünk részévé válnak. A nyári szünet tehát alkalom és lehetőség
arra, hogy „időnket jól használjuk fel” (vö. Ef 5,16).
Talán gyakran lesznek olyan pillanatok, mikor időnkkel nem tudunk mit kezdeni. Keressük majd, hogy miként töltsük az időt, hogyan és mivel „üssük el” azt,
vagy hogyan gyorsíthatnánk fel, hogy a várt alkalmak
és találkozások minél gyorsabban elérkezzenek. De az,
aki csak a jövőben látja a lehetőségeket, elszalasztja a
jelenben rejlő boldogságot.

Isten jelenléte a szünidőben is segítsen, hogy igazán
boldog lehess, és az idő számodra élet legyen a szívedben, mert jól használtad ki azt! A nyári hónapokban is
legyetek buzgók a hit megvallásában, és a szentmisére
járásban! Vasárnapi szentmisét a nyári szabadságok
idején se mulasszátok el, a nyári vakáció idején is vegyetek részt a szentmiséken! Nyaralás idején is találjátok meg a lehetőséget és alkalmat a szentmisén való
részvételre! A gyermekek szentmisére járásáért a felnőtt családtagok felelnek a jó Isten előtt, kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket segítsék gyermekeiket hitük
gyakorlásában!
Felhasznált forrás: Magyar Kurir

Az oldalt összeállította: Bóta Mizsei Ilona
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Búcsúzunk

Dr. Kiss Imre
1935-2019
Jászboldogháza Önkormányzata részérıl fájó szívvel emlékezünk Dr. Kiss Imre háziorvosra, munkatársra.
Dr. Kiss Imre 47 éven át volt a település háziorvosa. Ez
idı alatt részt vett a település életének alakításában,
fejlesztésében. 1990-2006-ig négy ciklusban volt önkormányzati képviselı. Példát mutatott számunkra egyenes
beszédével,
szókimondó
stílusával,
megfontolt
gondolkozásával.
Egész életében közalkalmazott volt, nyugdíjasként is
sokáig dolgozott, majd 2009-ben adta át a háziorvosi
teendıket másnak.
Jászboldogháza településért végzett munkásságát 1996-ban
Jászboldogháza Községért kitüntetéssel ismerték el, majd
2006-ban Jászboldogháza Díszpolgárának választották.

Doktor Úr! Isten nyugtassa békében!

Szűcs Lajos polgármester
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Jászboldogháza Települési értéktára
(folytatásokban)
8. Helyi értéktár bizottság utóirata

A községi önkormányzat létrehozta a helyi
értéktárat, és bennünket az értéktár bizottságtagjait azzal bízott meg, hogy töltsük meg az
értéktárat olyan tartalommal, ami a múltból és
a jelenből fontos, hogy megmaradjon a jövő
számára. Munkánk során arra törekedtünk,
hogy minél hitelesebben, pontosabban rögzítsük az elődeink által ránk hagyott személyi,
építészeti, kulturális és természeti örökség
eseményeit, adatait, hogy az utókor számára
használható anyag álljon rendelkezésre.
Az értéktár anyagának összeállítása során
szembesültünk több olyan ténnyel, amit előre
nem is gondoltunk. Ahogy egyre több ember
véleményét ismertük meg, úgy terebélyesedett a településünkön fellelhető, a községgel
kapcsolatos személyi és tárgyi értékek sokasága.
Jászboldogháza múltja és jelene gazdag
olyan személyekben, akik egész életükkel,
munkásságukkal érdemesek arra, hogy nevüket, személyüket a helyi értéktárban megőrizzük.
Történeti eseményekben is bővelkedik a település múltja, gondolhatunk itt az önállóvá válásra vagy a kitelepítésre, a kuláküldözésre,
ezek külön-külön is fontos részei múltunknak.
Jászboldogháza lakossága a múltban alapvetően mezőgazdaságból élt. Külön fejezetet
kitöltene az az eseménysorozat, amit az egykori gazdák átéltek az 1945-től 1992-ig tartó
több mint négy évtized alatt, de ezen időszak
történetének az értéktárba való helyezésétől
most eltekintettünk, bár többen javasolták. A
Történeti érték fejezetben a két legtragikusabb eseményt, a kuláküldözést és a kitelepítést rögzítettük. Épített örökség is szép számmal található a községben, illetve határában,
amit elődeink azzal a céllal hoztak létre, hogy
az utókort, bennünket emlékeztessenek egyegy eseményre, ami annak a korszaknak fontos történése, vagy az ő életüknek örömteli
vagy éppen tragikus pillanata volt. Jelentős
számban található a vallásos múltra emlékeztető alkotás, ilyenek a kőkeresztek a Szent
Vendel szobrok és a közterületi szoborfülkék.
Különleges természeti értékekkel is rendelke-

zik Jászboldogháza területe, a tápiói és a
csíkosi határrész sok ritka és védett állat- és
növényfaj élőhelye, vagy a belterületen kialakított parkok, díszkertek ugyancsak a település értékei, amit a helyi értéktárban is szeretnénk az utánunk jövő nemzedék számára
megmenteni.
Településünknek van jó néhány olyan elszármazott szülötte, illetve lakója, aki szellemi
munkájával alkotott maradandót Jászboldogházának. Külön fejezetben helyeztük el az értéktárban a helyi kötődésű könyveket, szakdolgozatokat.
A falu jelenlegi közösségi életéből fontosnak
tartottuk, hogy a különböző rendezvényeket is
rögzítsük az értéktárban.
Tudjuk, hogy az összegyűjtött helyi értékek
listája nem teljes, biztos, hogy van még több
olyan helyi érték, ami most kimaradt, ami elkerülte a figyelmünket, de az értéktár nyitott,
bárki bármikor a jövőben is tehet javaslatot,
megfelelő indoklással, hogy az adott érték kerüljön az értéktárba.
Az itt összegyűjtött anyag igen szerteágazó
területet ölel fel, ezért segítséget, szakmai tanácsokat kértünk a különböző szakterületeket
jól ismerő személyektől, illetve felhasználtunk
néhány levéltári dokumentumban, valamint az
interneten található adatot.
Munkánkat segítették: Besenyi Vendel
Kisádám Péter
Kispálné Baranyi Aranka
Konkoly Béláné
Papp Izabella
Szűcs Gergelyné
Zrupkó Ferencné
Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak, a
helyi értékek feltárásához és minél
pontosabb megismeréséhez .
Az értéktár bizottság tagjai:
Szűcs Gergely
Kobela Margit
Pappné Turóczi Henrietta
Jászboldogháza 2018. február. 1.
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Civil napi emlékek
Mára már nemcsak az elszármazottakat összefogó
egyesület vagyunk, mégis egy kicsit a hazalátogatók
nevében beszélek, hiszen én sem itthon élek. Többen
érezzük úgy, hogy feltöltődünk, amikor sok jó baráttal,
régi ismerőssel találkozhatunk. Így volt ez most is. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget, hogy részesei
lehettünk ennek a vidám napnak.
Egyesületünk is igyekezett gazdagítani az egész napos
programok sorát. A magunk szerény módján két rendezvényt is szerveztünk.
Első alkalommal sikerült egy sátorba összehozni a jakabiak társaságát. Úgy gondolom, maradandó emlék,
főleg azoknak, akik évek óta nem látták egymást. Sajnos többen nem tudták vállalni az utazást ebben a hőségben. A meleget és a távolságot leküzdve eljöttek
Kis István bácsi 6 élő gyermekéből öten, akik sok szép
emléket őriznek a jakabi gyerekévekből. Mindenkinek
lehetősége volt mesélni a családról, a múltról. Nagyon
jó hangulatban beszámolókat, régi emlékeket hallgattunk. Remélem, ennek lesz folytatása, és önálló szervezésben majd rendszeresen megtartják találkozójukat,
hasonlóan a tápiói és a csíkosi összejövetelekhez.

Ebéd a Tájháznál

Elfogadta meghívásunkat Egri Hunor kőszobrász restaurátor úr, és beszámolt a felújítás folyamatáról, közvetlenül lehetett kérdezni. Bízom benne, hogy aki ott
volt, megnyugodhatott, szakértő kezek dolgoznak,
hogy a szobor megszépüljön, és az állapota helyreálljon. A résztvevők közül többen adakoztak a felújítás
javára. Közel 650 000 Ft gyűlt eddig össze, remélem,
hogy mire a munkálatok befejeződnek, a hiányzó öszszeg is meglesz. Mindenkinek, akik már adtak és azoknak is, akik tervezik, hálásan köszönöm a felajánlásokat.
A finom ebédért köszönet Fózer Tibornak és Fózer
Balázsnak, akik a birkákat „előkészítették”, Koncsik
Tamásnak, aki egy birkát adományozott, Káposztás

Ebéd a Tájháznál
Istvánnak és Tóth Lászlónak, akik finom, ízletesre
megfőzték, és a lányoknak, asszonyoknak, akik a többi
hozzávalót beszerezték, terítettek, tálaltak. Külön köszönöm Fózer Balázsné Ilonkának és Matók Pálné
Magdikának a szervezést, a gondos előkészítést.
Nagy sikere volt a tájház előterébe kihelyezett
„Tanyaképek” kiállításnak és a „70 év képekben”, illetve „régi képeslapok”, régi fotóalbumok lapozgatásának.
Háromnegyed 3-kor átsétálunk a Tsz irodához Konkoly Béla bácsi emléktáblájának a felavatásához, melyet születésének 100. évfordulójára készíttetett a Boldogháziak Baráti Társasága. A család, sok jó barát,
munkatárs jelenlé-tében Besenyi Vendel méltatta Béla
bácsi munkásságát, emberi nagyságát. Az emléktáblát
Szöllősi Jánosné, az Aranykalász termelőszövetkezet
képviselője és Kocsis Imre, a jó barát, kolléga leplezték le. Koszorút helyeztek el az önkormányzat nevében
Szűcs Lajos polgármester úr, dr. Papp Béla alpolgármester úr, az Aranykalász Termelőszövetkezet nevében
Szöllősi Jánosné, a boldogházi baráti társaság nevében
Besenyi Vendel és Veliczky Józsefné. Koszorúzott
Nagy Albert jászkapitány úr és a család.

Résztvevık a megemlékezésen
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Unokája, Konkoly Béla, köszönte meg a jelenlévőknek
a megemlékezést.
Természetesen, mint minden rendezvényünket, csak az
önkormányzat és helyben lakók segítségével tudjuk
megvalósítani, amiért nem tudunk eléggé hálásak lenni.
Mindenkinek köszönöm a kétkezi munkát, az anyagi
támogatásokat, mellyel hozzájárulnak programjaink
megvalósításához.
Veliczkyné Koncsik Ilona
BOLDOGBT Egyesület elnök

Emléktábla a Tsz iroda falán

Konkoly Béla
(1919-1986)

emléktáblájának avatása
Részletek Besenyi Vendel
ünnepi beszédéből
„Bízom abban, hogy ha mindannyian úgy dolgozunk a közösben is,
mint egyéni gazdaságunkban, akkor
a szövetkezet virágzó életet jelent
számunkra.”
Ezek a szavak 1959. február 20-án
a Fajtakísérleti Állomás – akkor
általános iskola – egyik termében,
az Aranykalász Tsz alakuló közgyűlésén hangzottak el. Az akkor
frissen megválasztott elnök, Konkoly Béla köztiszteletnek örvendő
gazda és kiváló állattenyésztő mondotta ezeket.
Emléktáblát avatni jöttünk ma ide
annak a személynek a tiszteletére,
aki a szövetkezetnek 27 évig volt
első számú vezetője, akinek a vezetésével megfelelő szakmai háttér

mellett korszerű, jól működő gazdaság jött létre.
De ki is volt ez a nagy formátumú,
jó szervezőképességgel rendelkező
tekintélyes gazdaember, aki hosszú
időre szóló emléket hagyott maga

után, akinek legendás alakja hozzátartozott Boldogháza mindennapi
életéhez, aki szinte egész életét a
közügynek szentelte.
Ősei már 1690 előtt is Jászberényben éltek, és 1745-ben részt
vettek a Jászkunság földmegváltásában. A redempció után földjeiket
az egykor Jászberényhez tartozó
boldogházi határban kapták meg.
Konkoly Béla tekintélyes középbirtokos családban született Jászberényben 1919. április 16-án. Elemi,
majd négy középiskola elvégzése
után elsajátította a gőzgépek és robbanómotorok kezelését, s utána gépészként dolgozott. Katona lett,
majd a keleti hadszíntérre vezényelték, híradós alakulatnál szolgált
mint gépkocsivezető. 1944 márciusában szerelt le, Pest megyében
helyezkedett el, gépészként dolgozott. 1944. november 17-én haza-
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tért, s ettől kezdődően gazdálkodással foglalkozott. Sokat olvasott,
így széles tájékozottságra tett
szert. Autodidakta módon képezte
magát, ezáltal sokrétű, sokoldalú
tudásra tett szert. Szívügye az állattenyésztés, ezen belül is a szarvasmarha-tenyésztés volt.
Béla bácsi – így hívtuk – tevékeny szerepet játszott a boldogházi
rész Jászberénytől való elválásában és önálló településsé alakításában. Ő lett az Előkészítő Bizottság
jegyzője, és nagy szerepe volt abban, hogy 1946. július 1-ével a
boldogházi, a tápiói és a csíkosi
határrész Boldogháza néven önálló
nagyközséggé alakult. A község
képviselő-testületének a Kisgazdapárt küldötteként alapító tagja lett,
és mint törvénybíró és a Termelési
Bizottság elnöke kezdte munkáját.
Amikor megköszönte törvénybíróvá történő megválasztását, elmondta: „Soha nem a tisztségért,
hanem a köz érdekeiért küzdött, s
ezután is a letett eskühöz híven
mindig önzetlenül és fáradságot
nem ismerve fog a nagyközség érdekében munkálkodni”. Ez a hitvallás a későbbi életére is jellemző
volt.
A Kisgazdapárt ifjúsági szervezetének, a Független Ifjúság boldogházi
szervezetének 1945 és 1948 között
vezetője volt.
1948-ban kulákká nyilvánították,
és kikerült a községi önkormányzatból is. Az 1949-es boldogházi
események elszenvedője volt ő is,
amiről a Boldogházi Hírek ez évi
első számában olvashattunk.
Béla bácsi nem adta fel, 1954-re
helyreállította a gazdaságot. 1954ben vezetésével szakcsoport alakult. Ez lett az ország első állattenyésztési szakcsoportja, melynek
1959-ig az elnöke volt.
Az 1959. évi szövetkezeti mozgalom felfejlesztésének előkészületei
már 1958-ban tapasztalhatók voltak. A Járási Pártbizottság javaslatára őt jelölték a Boldogházán megszervezendő téeszek egyikébe elnöknek. 1959. február 17-én falugyűlés volt Boldogházán. A gyűlés

HÍREK

Az emléktábla felirata
után 15 taggal, 100 kh földdel megalakult az első téesz, és Konkoly
Bélát választották elnöknek. Belépése meggyorsította az agitációs
munkát, hiszen sokan kikötötték,
csak abba a tsz-be hajlandók belépni, melynek Konkoly Béla lesz az
elnöke. Hogy miért léptek be az
emberek, azt talán dr. Konkoly Mihály fogalmazta meg legtalálóbban
1990-ben: „Nem akart itt tsz-tag
lenni senki, de ha már így kell lennie, aláírtuk. Jelszavunk az volt –
dolgozzunk jól, és jól vesszük hasznát.”
Az alakuló ülést február 20-án tartották, és Konkoly Bélát hivatalosan is elnökké választották. 1986ban bekövetkezett nyugdíjazásáig
töltötte be ezt a tisztséget.
Vezetése alatt egy virágzó és jól
működő termelőszövetkezet jött
létre. Természetesen ebben a tagság
hathatós munkájára is szükség volt.
Nagy gondot fordított a háztáji és
közös gazdálkodásra, annak összehangolására. Nagy gondot fordított
az idős tagok segítésére, az országban elsőként ebben a szövetkezet-
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ben vezették be az iparihoz hasonló betegségi segély fizetését.
A gazdálkodás területén elért
eredményekről a Boldogházi
Hírek ez évi első számában részletesen olvashattunk. Néhányat
kiemelve ezek közül: a különböző majorok kiépítése, a központi
üzemház létesítése, mintegy 20
km-es szilárd burkolatú út kiépítése, a Kiváló Tsz cím többszöri
elnyerése, 1964-ben az FM örökös vándordíjának elnyerése,
intenzív gyepgazdálkodásra alapozott tehenészeti telep létesítése – és még két fontos esemény:
az 1967-ben megalakult MÉM
bemutató és szaktanácsadó gazdaságnak jelölte ki szövetkezetünket, 1970-ben pedig a Magyarországon megrendezett Európai
Tarkamarha-tenyésztők
Szövetsége
Kongresszusának
gyakorlati bemutatóját Boldogházán rendezték meg.
Munkáját számos kitüntetéssel
ismerték el. Társadalmi tevékenységét is többször elismerték
arany fokozattal. A község vezetése
1983-ban Jászboldogházáért emlékplakettet adományozott számára
a községért és a közért végzett önzetlen munkájáért.
Mi volt az erénye Konkoly Bélának
ezen eredmények elérésében? Néhány szóval lehetne rá válaszolni: a
lehetőségek felismerése, és a végrehajtáshoz szükséges kapcsolatok
kiépítése és annak ápolása.
1986. január 27-én nyugdíjba vonult. Sajnos megérdemelt nyugdíját
nem sokáig élvezhette, életének 67.
évében, 1986. március 28-án rövid
szenvedés után elhunyt.
Legyen áldott az emléke!
Ezzel az emléktáblával emlékezzünk személyére, és őrizzük meg
emlékét. Ízig-vérig jász volt, ízigvérig boldogházi volt, a szíve mindig Boldogházáért dobogott. Igazi
lokálpatrióta volt. Sokat tett és sokat dolgozott Boldogházáért.
(Besenyi Vendel ünnepi beszédét
terjedelmi okokból rövidítettük.)

Tisztelettel köszönjük a Boldogháziak Baráti Társaságának, hogy a termelőszövetkezet falán elhelyezett táblával
méltó emléket állítottak szeretett nagypapánk Jászboldogháza közösségéért végzett elkötelezett munkájának.
Köszönjük mindazoknak, akik koszorút helyeztek el, akik együtt emlékeztek velünk.
Nagypapa szakmai munkája, kitartása, tenni akarása példa előttünk, és mindig utat mutat számunkra.
Köszönettel:
Konkoly család

2019. JÚLIUS

CIVIL SZERVEZETEK

Boldogházi Hírek

13

Köszönet
A Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő
Egyesület
Jászboldogháza Községért
kitüntető címben részesült.
Egyesületünk ebben az évben 20 éves. A
kerek évforduló alkalmából nem is kaphattunk volna szebb és nagyobb ajándékot,
mint a Jászboldogháza Községért kitüntetést. Ezúton is nagy tisztelettel megköszönöm a faluszépítő társaim lelkes munkáját, fáradozását, és velük
együtt köszönöm a megtisztelő jelölést. Köszönjük az
elismerést, a polgármester úr, és a képviselőtestület
támogatását. Köszönjük a szép kerámiát, oklevelet,
amellyel megörvendeztették az egyesület minden tagját.
Örömünkre szolgál a civil szervezetekkel, egyesületekkel való jó kapcsolattartás. Sokat jelent számunkra az
Önkormányzat és támogatóink mindenkori segítsége,
velük és a lakossággal való jó együttműködés. Rende-

zett parkokkal, faluszerte nyíló rózsákkal,
az általunk létrehozott értékekkel, községi
rendezvények megvalósításával mondunk
érte köszönetet.
Szeretném megköszönni Mészáros Béláné
munkáját, lelkesedését, aki megalapította az
egyesületet, és vezetésével 10 éven át jelentős eredmények születtek. Mi pedig ezen az
úton tudunk tovább haladni a következő 10
év során - az úton, amely ehhez a szép elismeréshez
vezetett.
Köszönöm mindenkinek, aki ránk szavazott, aki bármilyen módon segíti munkánkat, és együtt örül velünk.
Az elmúlt 20 évre visszatekintve elmondhatom: Nagyszerű dolog Jászboldogházán faluszépítőnek lenni!
Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Két év után ismét „Szép udvar” verseny Jászboldogházán
Szépek, virágosak a
köztereink, és bármerre visz az utunk,
szép, rendezett utcák
nyílnak meg előttünk. Mindez, nem
csak az egyesületünk
és az Önkormányzat
érdeme, hanem a lakosságé is. Igyekszünk bevonni községünk lakóit is a faluszépítésbe, Szép udvar és Szép utca versenyt hirdetünk, vagy
éppen villanyoszlop
körüli virágosításra biztatjuk a lakosokat.
A versenyen mindenki esélyes volt, aki különös
gondossággal ügyel lakóhelye, családi háza vagy
tanyája udvarának, és az utcarészhez tartozó terület rendben tartására, fűnyírásra, virágosításra.
A Szép udvar versenyt idén immár 7. alkalommal
rendeztük meg. A nyertesek egy Szép udvar
2019. feliratú kerámiatáblát kaptak elismerésül,
melyet Katona Judit miskolci fazekas mester készített.
Ebben az évben két szép udvart díjaztunk. A szerencsés nyertes Szűcs Attila Kossuth utcai lakos

és Ézsiás János Lehel
utcai lakos lett. Az
eredményhirdetésre,
az elismerő táblák átadására, a Strandfürdőn megrendezett Civil napi ünnepségen
került sor.
Az utóbbi években
egyre több udvarban,
kertben fedezünk fel
ötletes megoldásokat
kövekkel, kavicsokkal,
virágok kihelyezésével. Kisebb és nagyobb kertekben is
születhetnek igazán szép és látványos megoldások.
Mindkét nyertes udvar és az utcai része is nagyon
kreatív, ha ránézünk, ötletet ad, ugyanakkor látszik
a gondosság, a sok munka, amivel elkészült.
Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a munkájukat, a kedves lakosságnak további örömteli faluszépítést kívánunk.
Faluvédő és Szépítő Egyesület
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Jászsági Tőzoltóverseny 2019
Tíz év elteltével, 2019. június 1-jén ismét egyesületünk
rendezte a nagy múltra visszatekintő Jászsági Tűzoltóversenyt a község sportpályáján.
Egyesületünk életében ez a nap nagy jelentőséggel bírt,
hiszen elődeink hetven éve határozták el, hogy Jászboldogháza község 1946-ban történt önállóvá válását követően 1949-ben létrehozzák a községben az önkéntes
tűzoltóságot, amely hetven éve töretlenül a településen
élők biztonságát hivatott szolgálni. A hetvenedik évforduló alkalmából a csapatzászlónk is megszentelésre,
felavatásra került, ami az összetartozást jelképezi számunkra. Zászlóanyának a közelmúltban elhunyt tiszteletbeli elnökünk, Besenyi István leányát dr. Pap Bélánét kértük fel, aki örömmel vállalta ezt a nemes és szép
feladatot. Szalagot adományozott Fózer Tibor a Jászberényi Katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, Sörös
Tibor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetségének elnöke, Dömők Pál parancsnok a Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében.
Az ünnepségen szolgálati érmek átadására is sor került.
60 éves szolgálati érmet Kocsis Imre bácsi,

jánoshidai gyermekek is versenyeztek, öregbítve iskolájuk jó hírét. Mindannyian a Jászboldogházi Mátyás
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjai.
A gyermekeink eredményei:
I. helyezés: Gyermek leány csapat
II. helyezés: Gyermek fiú csapat (2)
IV. helyezés Gyermek fiú csapat (1)
Szeretettel gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk a
szép szereplésre, az elért eredményekre!
Sörös Tibor elnök úr a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tűzoltók Szövetsége nevében különdíjat adott át a
Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének és Baranyi Bélának, az egyesület parancsnokának.
Már hagyomány, hogy a Jászsági Tűzoltóverseny alkalmával Balog László, a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke és dr. Bendő Mihály özvegye által
közösen alapított emlékkupát adományoz azon egyesület részére, amely az adott évben valamely formában
kiemelkedően teljesített az ifjúság- és utánpótlás nevelés területén. A jászsági tűzoltó egyesületek közül az
idei évben minket ért az a nagy megtiszteltetés, hogy a
dr. Bendő Mihály Emlékkupát egyesületünk vehette át!
Köszönjük!
Köszönjük a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában részt vevő, támogató, segítő cégeknek, magánszemélyeknek, szervezeteknek a támogatását, személyes közreműködését, munkáját! A verseny megszervezésében és lebonyolításában közreműködött a JászNagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége, a Jász
-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

A csapatzászló megszentelése
50 éves szolgálati érmet Bajor Zoltán, Nagy Mihály,
Oláh Kálmán, 40 éves szolgálati érmet Káposztás István és Szűcs Gergely, 10 éves szolgálati érmet ifj. Bajor Zoltán, Baranyi Andrea, Baranyi Fanni Nóra,
Háfra Zsolt, Kobela Szilvia, Mizsei Máté, Szádvári
Gergő és Túróczi Ádám vehetett át.
A rendezvény megnyitóján beszédet mondott Sörös
Tibor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetségének elnöke, Szűcs Lajos polgármester úr, Fózer
Tibor ezredes úr, a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője.
A versenyen tizenhat csapat mérte össze tudását staféta
váltófutásban és kismotorfecskendő szerelésben. Gyermek leány-, gyermek fiú-, ifjúsági leány-, ifjúsági fiú-,
ifjúsági vegyes-, felnőtt női- és felnőtt férfi kategóriában indultak a csapatok. A verseny végén bemutató
szerelést tartott a jászberényi hivatásos tűzoltók versenycsapata is. A verseny zárásaként eredményhirdetés
következett, átadásra kerültek a jól megérdemelt serlegek, oklevelek.
Gratulálunk a résztvevő csapatoknak! Szép, sportszerű
versenyt láthattak az eseményre kilátogatók.
Jászboldogháza színeiben három gyermekcsapat - egy
leány és kettő fiú - indult, közöttük porteleki és

A jászboldogházi versenyzık
tóság Jászberényi Kirendeltsége, a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa és Jászboldogháza Község
Önkormányzata.
Köszönjük az egyesület tagságának a rendezvényen
tanúsított becsületes, példás helytállását, néha már emberfelettinek tűnő heroikus munkáját! Köszönjük a
jászberényi tűzoltók pályaépítésben és a verseny lebonyolításában végzett munkáját, segítségét!
Külön köszönet a gyermekcsapatok felkészítésében
végzett kiemelkedő munkájáért Szendrei Péter tanár
úrnak, egyesületünk oszlopos tagjának! Nagy köszönet
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illeti a versenyben részt vevő hetedik és nyolcadik osztályos gyermekeket is a kitartó, lelkes munkájukért, az
elért szép eredményekért! Kiemelten szeretném megköszönni ifj. Bajor Zoltán munkáját!
Köszönöm Kispál Tamás elnök úr, Papp Gyula parancsnokhelyettes úr és Káposztás István bajtársunknak
az előkészületekben, szervezésben, lebonyolításban
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végzett munkáját!
Köszönet a családtagjainknak, hogy támogattak, támogatnak önkéntes munkánkban!
Baranyi Béla
parancsnok - Jászboldogháza ÖTE

Az évszázad vihara
Így jellemzik a 2019. június 27-én
délután
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyére lecsapó vihart. Június 27én az esti órákban telefonon keresett meg Fózer Tibor tűzoltó ezredes úr a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Elmondta, hogy rövid idő alatt nagy
pusztítást hagyott maga mögött a
délutáni vihar a Nyírségben, amelynek következményeként óriási
károk keletkeztek.

A kárbejelentések száma meghaladta az ezres nagyságrendet. Több
település áram nélkül maradt, a helyi katasztrófavédelem és a szolgáltatók szakemberei megkezdték a
károk felmérését, és a káresetek
felszámolása is azonnal elkezdődött. Ahogy az ország több megyéjéből, így Jász-Nagykun-Szolnok
megyéből is indultak hivatásos tűzoltóegységek, mert a károk erő- és
eszközigénye szükségessé teszi
külső erők, így az önkéntesek bevonását is. Kért, hogy legalább négy
fővel vegyünk részt a káresetek
felszámolásában. Egy óra időt kértem, hogy érdeklődjem az egyesület
tagságától, kire számíthatok, hiszen

a következő nap munkanap volt,
így önkénteseinknek egyeztetni
kellett a munkahelyi vezetőikkel.
Este tizenegy órára összeállt a 4 fős
csapat, gyors megbeszélés, egyeztetés következett a másnap hajnali
indulással és a szükséges eszközökkel kapcsolatban.
A fecskendőnkkel nem tudtunk,
vagy inkább nem mertünk elindulni, mert a több száz kilométer hoszszú utat már nem bírná ki. Sajnos
csapatszállításra alkalmas kisbuszunk sincs. Így egyesületünk elnökének az autójával indultunk útnak.
Hajnali fél háromkor volt a gyülekező a fecskendőnknél, átpakoltuk
a szükségesnek vélt eszközöket a
szállító járműbe. Hajnal fél ötkor
indultunk, és délelőtt kilenc órára
érkeztünk meg a gyülekezési pontra, a kisvárdai tűzoltó laktanyában
működő Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre.
Ahogy közeledtünk Kisvárda felé,
már a négyes utat szegélyező növényzeten és az épített környezeten
mutatkoztak a baljós jelek, láttuk a
vihar pusztítását. Az út melletti
épületeken részben vagy teljesen
hiányoztak a tetők, kidőlt kerítések,

letarolt kukorica- és napraforgótáblák, derékba tört, lombkoronájuk
csúcsát vesztett fák, kidőlt villanyoszlopok, leszakadt vezetékek, leszaggatott és kidőlt útjelző táblák
torzói jelezték, hogy ez nem egy
szokványos vihar volt.
A mellékelt fotók nem adják vissza,
nem tükrözik hűen a valós képet.
Valóságban a látvány szörnyűbb
volt. Ez leginkább a szegényebb
kistelepüléseken látszott, ami az ott
lakók egyébként is nehéz sorsát,
életét változtatta kilátástalanra.

Családokat, emberi sorsokat tett
tönkre percek alatt a vihar. Sok
épületen nem volt biztosítás, az
önkormányzatnak nincs pénze az
újjáépítésre, csak gyors segítségre
jutott pénzforrás, ami gyorsan ki is
merült.
A településekre beérve komor kép
fogadott bennünket. Ledőlt kémények, beszakadt tetők, beázott födémek, kidőlt tűzfalak, részben vagy
teljesen hiányzó tetők, lakhatatlanná vált házak mutatták a vihar erejét és útját.
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
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Túrkevéről, Zagyvarékasról, Jászapátiból, Jászárokszállásról, Jászszentandrásról,
Jászalsószentgyörgyről és Jászboldogházáról
érkeztek önkéntesek. Emellett rengeteg önkéntes és hivatásos tűzoltó
egység érkezett a régióba, még a
határon túlról is jöttek önkéntesek.
A kisvárdai híradó ügyeleten gyors regisztrációt követően - megtörtént az eligazítás, kiosztásra kerültek a feladatok.
Egyesületünk időrendi sorrendben
Kisvárdán, Rétközberencsen és Tiszakanyáron vett részt a károk felszámolásában. A Jász-Nagykun-
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Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereinek
közvetlen irányítása alatt végeztük
a mentést. Megbontott tetőkön raktunk vissza, vagy fóliázáshoz csoportosítottunk át cserepeket, komplett tetőket ponyváztunk le, néhány
esetben tetőket készítettük elő fóliázásra, de fóliázni már nem tudtunk
a megerősödő szél miatt. Megrongálódott, veszélyessé vált kéményeket bontottunk vissza, épületekre
dőlt vagy kidőlt fákat, leszakadt
gallyakat daraboltunk fel. Kisvárdán kezdtük a beavatkozást, majd
nem sokkal dél után átirányítottak
Rétközberencsre, ahol közösen dolgoztunk a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Itt az önkormányzattól kaptunk ebédet, és vacsorát
is.
Este nyolc órakor érkeztünk Tiszakanyárra, ahol ismét együtt dolgoztunk Jászapáti önkéntes tűzoltóival.
Itt kiegészült, erősödött kis csapatunk a jászárokszállási önkéntes
tűzoltó bajtársakkal. Épületre dőlt
fákat daraboltunk le kötéltechnikát
is alkalmazva, veszélyesen megdőlt
fákat távolítottunk el. A munka végeztével már csak egy feladat volt
hátra: biztonságban hazaérni a fárasztó nap után – ami elnökünkre
hárult. Az indulás előtti pakolást,
előkészületeket is számolva huszonnégy órát voltunk talpon, mire
hajnal fél háromkor hazaérkeztünk
állomáshelyünkre.

A jászboldogházi önkéntes tűzoltók
közül Kispál Tamás egyesületünk
elnöke, Papp Gyula az egyesület
parancsnok helyettese, Szendrei
Péter alpintechnikai specialistánk
és Baranyi Béla parancsnok vett
részt a káresetek felszámolásában.
A bajban megmutatkozik a közösség ereje. A többezres káreset számát három nap alatt sikerült közel
nullára redukálni, amelyben a hivatásos egységek
munkáját jól
segítette
az
önkéntesek
összefogásának ereje!
Végezetül álljon itt zászlónk
jelmondata:
Istennek dicsőség, egymásnak segítség!
Baranyi Béla
parancsnok
Jászboldogháza ÖTE

Meghívó
A Faluvédő és Szépítő Egyesület és az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
a hagyományainkhoz hűen ebben az évben is megrendezi az augusztus 20-i ünnepséget.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, az elszármazottakat és helyben
lakókat egyaránt

2019. augusztus 20-án du. 15.30 órára a Tájházhoz.
Ez évben is megszelésre kerül a délelőtt folyamán a templomban megszentelt kenyér.
Készülünk színes kulturális műsorral és a jól bevált zsíros kenyérrel és a kemencében
frissen sütött kenyérlángossal. A helyi kézműveseink is bemutatják termékeiket, és megvásárlásukra is lesz lehetőség.
A Tájház udvarára minden kedves vendéget nagy-nagy szeretettel várunk.
Reméljük, ez évben is sokan fogunk együtt ünnepelni!
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Majálisi Zsongás!
Három évvel ezelőtt sokat gondolkodtunk, hogy mivel
lehetne a boldogházi lakosok apraja –nagyját megörvendeztetni május 1-jén! Kitaláltuk, hogy a régi hagyományokat követően, de korszerűsítve egy kicsit, zenés ébresztővel „felkeltjük” mi kis falunk lakóit. Az idei
év volt az első olyan év, amikor a terveinket tovább tudtuk bővíteni a játszótéren, és ezt szeretnénk folytatni a
jövőben is.

Szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani Szűcs Lajos Polgármester Úrnak, a Jászboldogházi
Önkormányzat dolgozóinak, valamint közfoglalkoztatottjainak, mivel az ő segítségükkel kialakított hangulatos játszótér a megfelelő helyszín volt a rendezvény le-

bonyolítására. Köszönöm Tugyi Imrének, Józsa Tamásnak és Rácz Bélának a finom ételek elkészítését és a
tűzoltó egyesületnek az áramfejlesztőt.
Akik nélkül nem jöhetett volna létre, a szervezésben
nagy segítséget nyújtó Vereb Szabolcs, aki Szabó Zsolt
zenész társával húzta a talpalávalót Szöllősi Béla és Patrik közreműködésével, valamint Bozsó Laci bácsi és
Bajszi bácsi „ a fő szponzoraink”, illetve Matók Csaba
és családja, aki biztosította a felvonulásunkat.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik megtiszteltek jelenlétükkel az eseményen.
Várunk mindenkit jövőre is!
Vámosi Zsanett
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Év végi projektheteink
a zöld jeles napok jegyében
Óvodánk legfőbb céljai közé tartozik a környezettudatos nevelés, amely a természeti, az épített környezet
fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások elsajátítását segíti. Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű, így meghatározható szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában.
Többféle eszköz létezik a környezettudatosság kialakítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabadban töltött
időre, a közvetlen környezetből való tapasztalatszerzésre, ezáltal próbálunk minél több élményszerző sétát és
kirándulásokat betervezni a nevelési évre.
Így tettünk a „Madarak és fák napja” projekthéten
is. A gyermekekkel hét elején megfigyeltük az óvoda
szomszédságában fészkelő gólyákat és fecskéket. Távcső segítségével közelről tekinthették meg őket és fészkeiket is. Ismeretterjesztő kisfilmet is néztünk a madarak vonulásáról, életmódjukról, és hallhatták az egyes
madarak hangjait is. Az óvoda udvarán bogárvizsgálóval különböző bogarakat is megvizsgáltunk, ezáltal
újabb ismeretekhez jutottak a gyermekek. Igyekeztünk
a hetet e téma köré építeni. Természettel kapcsolatos
irodalmi, vizuális és zenei élményekhez juttattuk a
gyermekeket. Élményszerző séták mellett kiránduláson
is részt vettünk. Ellátogattunk Tápiószelére a Növényi
Diverzitás Központba, ahol a növények sokféleségét
mutatták be nekünk. Megismerkedhettek azzal, hogy
mivel is foglalkozik egy génbank, milyen munkafolyamatok zajlanak. Sok új élményhez juthattak a botanikus kertben tett séták során is, ahol különböző növényeket vizsgálhattak meg közvetlen közelről. A séta
után játékos foglalkozáson vettünk részt, ahol a
„Magtól magig” című kiállítás játékos elemei segítettek
a gyermekeknek megismerni, megtapasztalni a génbank által ellátott feladatokat. A gyermekek saját ma-

Kirándulás Tápiószelére a Növényi Diverzitás Központba

A Maci csoport a Növényi Diverzitás Központban
guknak is ültethettek magvakat, melyeket utána hazavihettek, és otthon gondozhatták tovább. Ezúton is köszönjük Baktay Borbálának és Oláh Imrének, hogy lehetővé tették nekünk ezt a kirándulást, és köszönjük a
jászboldogházi Községi Önkormányzatnak és a Növényi Diverzitás Központnak az utazás lehetőségét.
Május utolsó hetében „Egészségünk és környezetünk
védelme” projekthét megvalósítása volt a cél. Ezen a
héten a gyermekek ismeretterjesztő kisfilm, képeskönyvek segítségével megismerkedhettek azzal, hogy
milyen módon védhetjük környezetünket. Az óvodán
belül a középső- és nagycsoportos gyermekeknek környezetvédelmi vetélkedőt szerveztünk, ahol különböző
feladatokat kellett teljesíteniük. Szelektíven válogatták
a hulladékokat, egészséges és egészségtelen ételeket
csoportosítottak, és olyan képekkel találkozhattak,
amin a Föld bolygót károsító tényezők voltak jelen.

Egészséges táplálkozás, környezetvédelmi vetélkedı
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A vetélkedő alatt látható volt, hogy a gyermekekben
már jelen van a környezettudatos életmód.
A hét utolsó napján megrendezésre került a Családi
gyermeknap, ahol a gyermekek megismerkedhettek a
katonák és a rendőrök munkájával. Nagyon élvezték a
bemutatót, felpróbálhatták a katonák ruháit, megnézhették a katonai autó belsejét, és álarcot is festethettek
magukra.
A rendőrök bemutattak egy rendőrrobotot a gyermekeknek, amely mozgásra ösztönözte őket, hiszen a robottal együtt végezhettek különböző mozgásformákat.
Nagy örömmel vett részt mindenki a robot által tartott
mozgásban.

Boldogházi Hírek
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készítettek nekik a
felnőttek. Természetesen a mozgás sem maradt el, hiszen váltóversenyen és kerékpárversenyen is részt vehettek. Az óvoda udvarán egy nagy légvár
is rendelkezésükre állt
a gyermekeknek, amit
maximálisan kihasznált mindenki.
Vidám, eseménydús napot zártunk. Köszönjük a Jászberényi
Rendőrkapitányság
rendőreinek, Kerekes Rendırségi felszerelések kiDániel körzeti megbí- próbálása a gyermeknapon
zottunknak és kolléga-

Katonai arcfestés a gyermeknapon
nőjének, továbbá a Magyar Honvédség 86. Szolnok
helikopter ezred katonáinak, Kegyes Imola védőnőnek
és a szülőknek, hogy színesebbé varázsolták a gyermekek napját.

Rendırrobot a gyermeknapon
A gyermeknapon jelen volt
Kegyes Imola, védőnéni is,
akinél lehetőség volt vérnyomás és vércukorszint
mérésre, továbbá hasznos
tanácsokkal is ellátott bennünket.
Mindezek mellett különböző kézműves tevékenységek közül választhattak a
gyerekek, valamint arcfestést és csillámtetoválást is

Sportverseny a gyermeknapon
Katonai autóban a
gyermeknapon

Klinkó Andrea
óvodapedagógus
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Ballagás a Mesevár Óvodában
Már hagyomány óvodánkban, hogy azok a gyerekek,
akik ősszel iskolába mennek, a ballagás előtti napon
elbúcsúznak társaiktól, az óvoda dolgozóitól, a termektől és attól a mesevilágtól, amiben ez idáig részük volt.
Tulajdonképpen két ünnepi eseményen vesznek részt.
Ez a házi ballagás délelőtt zajlik, szülők, hozzátartozók
részvétele nélkül. Ilyenkor csak a Szülői Munkaközösség tagjai segítenek. Megvendégelik nemcsak a ballagó
gyerekeket, hanem a tőlük búcsúzó társaikat is a szülők
által sütött süteményekkel, üdítőkkel. A gyerekekkel
körbejárjuk a szomszédos termeket, verssel búcsúznak
el a Maci csoportos gyerekektől és a konyha dolgozóitól is.
Ezután számomra egy megható pillanat következett. A
csoportszobában minden kisgyerek egy szál vörös rózsával búcsúzott el tőlem, hiszen nemcsak ők ballagtak
el az óvodából, hanem én is búcsút intettem, negyvenévnyi munka után nyugdíjba vonulok. A sok-sok játék,
meseolvasás, séta, kirándulás teszi felejthetetlenné számomra a gyerekekkel töltött közös éveket. Örülök,
hogy ebben az óvodában dogozhattam ennyi éven keresztül. Olyan kolléganőkkel, akik nagyszerű emberek,
kiváló pedagógusok, munkájukat szakszerűen és lelkiismeretesen végzik. Élveztem a gyerekek szeretetét és
nekem ez volt a munkám legnagyobb jutalma.

A délelőttöt a gyerekek nagy örömére lovas kocsikázással folytattuk. Krasnyánszki Imre „Bajszi bácsi”
minden évben körbe kocsikáztatja a ballagó nagyokat
az utcájukban. Vidáman, dalolva érkeztünk Viller
Józsikáék házához, ahol szülei már vártak bennünket.
Sok-sok finomsággal kínáltak, amit gyorsan el is fogyasztottak a gyerekek. Nagyon jó hangulatban érkeztünk vissza az óvodába.
Május 31-én délután az iskola ebédlőjében volt megtartva az „igazi” ballagás, ahol már a szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok is megjelentek. A gyönyörűen
feldíszített ebédlőben a nagycsoportos gyerekek szép
népi gyermekjátékkal, a Pünkösdölővel és versekkel
köszöntek el az óvodától. Nagyon ügyesen szerepeltek,
könnyeket csaltak szüleik szemébe!
Vidám és szomorú is volt egyben a búcsúzó iskolába
induló gyerekek napja. Vidám azért, mert tudjuk, hogy
megállják a helyüket az iskolában, elég érettek már,
hogy a képességeiknek és személyiségüknek megfelelően fejlődjenek. Szomorú azért, mert el kellett tőlük

válnunk. Kívánunk nekik sikeres iskolakezdést és jó
tanulást! A szülőknek sok-sok türelmet, kitartást, erőt
és egészséget gyermekeik további neveléséhez!
Ezen a napon nagy megtiszteltetésben volt részem,
munkám elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptam, melyre bevallom, büszke vagyok. A pedagóguspálya szép és nehéz, de én nagyon örülök,
hogy ezt a hivatást választottam, mert nagyon szeretem
és mindig is szerettem a kicsi gyerekeket. Közöttük
kicsit gyermek maradhat az ember, megtanul rácsodálkozni azokra az apró és néha jelentéktelennek tűnő
részletekre is, amelyek mellett mi felnőttek simán elmegyünk.

Szeretném ezzel az idézettel zárni soraimat:
„Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó
pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és
anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden
könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem
a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”
Lev Tolsztoj
Kívánok mindenkinek szép nyarat, jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást a nyári szünetre!
Rácz Béláné
óvodapedagógus
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Köszöntı
„Az életed során bezárult egy ajtó...
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled, a sok kedves évet,
munkád során gyűjtött ezer szép emléket.”
(Aranyosi Ervin)

Óvodánktól a leendő elsősekkel együtt óvó nénijük,
Rácz Béláné Marika óvó néni is elbúcsúzott.
Novembertől megkezdi nyugdíjas éveit.
Marika 40 évig volt részese az óvónői pályának. 1978tól képesítés nélküli óvónőként dolgozott óvodánkban.
Az itt szerzett egyéves gyakorlati tapasztalat birtokában és az óvónői minták, példaképek alapján, 1978-ban
jelentkezett Szarvasra az Óvónőképző Főiskola nappali
tagozatára.
1980-ban a sikeres diploma megszerzése után Szolnokon a 3. sz. Óvodai Intézményben kezdte el pályáját
képesített óvónőként.
1981-ben lehetőség adódott, hogy újból szülőfalujában,
Jászboldogházán dolgozhasson, és ő ezt választotta. A
gyermekek szeretete a fő motiváló erő, mely meghatározta pályáját és a mindennapokat.

40 éves óvodapedagógusi munkakörben eltöltött ideje
alatt nagy odaadással, igényességgel nevelte a rábízott
gyermekeket.
Munkáját mindig az igényesség, a pontosság jellemezte. Gyermekszeretetből, pedagógusi magatartásból
munkatársainak és a szülőknek is példát mutatott.
Csendes, nyugodt személyiségével, önzetlen gyermekszeretetével könnyen elnyerte a gyermekek és a szülők
bizalmát. Kapcsolata a szülőkkel és munkatársaival
közvetlen és barátságos.
Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött ideje alatt
nagyon sok kisgyermeket készített fel az iskolai életre.
Sokoldalú, lelkiismeretes eredményes pedagógiai
munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiadott kitüntetéssel, PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMMEL köszöntük meg az
óvodai ballagás alkalmával.
Gratulálunk Marikának, és nagyon jó egészséget,
tevékeny, örömteli nyugdíjas éveket kívánunk családja, unokái körében!
Az óvoda dolgozói és gyermekközössége nevében:
Sósné Baráth Erika

Az óvodai takarítási szünet időpontja:
2019. 07. 29-től 08. 23-ig.
Nyitás: 2019. 08. 26. hétfő

ISKOLAI HÍREK
Hírek röviden
MÁJUSI – JÚNIUSI PROGRAMJAINK

 Május elején köszöntöttük az édesanyákat. Az alsó

és felső tagozat külön ünnepségen köszönte meg
versekkel, dalokkal az édesanyáknak az év minden
napján kapott gondoskodást és szeretetet.
 A redemtio ünnepén az iskola előtti parkban koszorút helyeztünk el az emlékműnél, valamint versekkel
emlékeztünk meg e jeles eseményről.
 Iskolánk 3-4. osztályos és felsős diákjai a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai által szervezett
előadáson vehettek részt, ahol a biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, a balesetek elkerülése
érdekében.
 A Múzeumi Világnap alkalmából 4. osztályos tanulóink ellátogattak a Jász Múzeum által szervezett
interaktív játszóházba. A Rákóczi szabadságharc
kora elevenedett meg előttük, mely során bepillantást nyerhettek a 18. századi nép életébe, a kuruc
vitézek életébe, a kézművességbe és a korabeli zenei
életbe, sőt még harcolhattak is a labancokkal. A
program a Tankerület támogatásának köszönhetően
ingyenes volt, az utazást pedig az Önkormányzat
biztosította a gyerekeknek.

 Májusban több mérésben is részt vettek tanulóink:







Természettudományos kompetenciamérésben volt
része a 8. osztálynak, angol nyelvi mérést írt a 6. és
8. osztály, majd szintén ez a két osztály vett részt az
országos kompetenciamérésben. Diákjaink maximális komolysággal dolgoztak végig minden mérésen,
átérezve annak fontosságát.
A Hagyományok hétvégéjén néptáncos és mazsorettes tanulóink képviselték iskolánkat. Ügyes kis táncosaink vidám hangulatot teremtettek táncaikkal.
A május és június hónap az osztálykirándulások időszaka. Minden osztály eljutott szebbnél szebb helyekre: 1-2. osztály közösen járt Tápiószelén és Farmoson, a 3. osztály az Eger-Szilvásvárad útvonalat
választotta, a 4. osztály Visegrádra utazott, az 5. osztály Kecskeméten járt, a 6. osztály a Mátrában túrázott, a 7. osztály Erdély nevezetességeivel ismerkedett a Határtalanul program keretében, a 8. osztály
pedig Zánkán járt az Erzsébet táborban.
A 4. és 5. osztály teljesítette órarend szerinti úszás
óráit, bár az időjárás nem mindig volt kegyes hozzájuk.
TRIANON: Most a hagyományoktól eltérően, nem
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versekkel emlékeztünk meg a mai napon, hanem egy
közös énekkel.
Iskolánk tanulóival csatlakoztunk egy országos felhíváshoz, melynek a célja a következő volt: a Nemzeti Összetartozás Napján énekeljük el közösen
Szarka Tamás Kézfogás című dalát.
A dalt Muhariné Szőke Bernadett tanárnő segítségével adták elő diákjaink, melyről videófelvétel is készült. Muhari Hedvig (7. o.) és Deák Janka (5. o.)
pár mondatban és egy versidézettel elénk tárták a
múltat, s felidézték eme jeles nap történelmi eseményeit. A rendezvényen Szűcs Lajos polgármester úr
is részt vett, majd a dal végén ő is megemlékezett a
trianoni békeszerződésről.
 A 8. osztály bolondballagásán – az utolsó tanítási
napon mindenki jól szórakozott. Június 15-én ünnepélyes keretek között vettek búcsút iskolánktól.
Büszkék vagyunk rájuk, hiszen a 23 főből 11 tanu-
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lónk gimnáziumban, 10 tanulónk szakgimnáziumban
és 2 tanulónk szakiskolában folytatja tovább tanulmányait. Kívánjuk nekik a legjobbakat, szép sikereket, boldog életet!
 Június 21-én megtartottuk ünnepélyes tanévzárónkat,
ahol legszorgalmasabb diákjaink megkaphatták méltó könyv- és oklevéljutalmukat. Kitűnő tanulóink
cirkuszjegyet is kaptak. Néhány szorgalmas és aktív
tanulónk (3. osztálytól kezdve) a nyár folyamán elutazhat Lengyelországba is, az Önkormányzat jóvoltából.
 Az utolsó két hónap mindig elég mozgalmas iskolánk életében. Elmondhatjuk, hogy egy sikeres, eseménydús tanévet zártunk.
Minden tanulónknak, szülőknek kívánunk a nyárra jó
pihenést, tartalmas időtöltést, jó kikapcsolódást és egy
felejthetetlen nyarat!

Szlovákiában jártunk – Barátság kupa
Már hetek óta izgatottan vártuk az utazást Szlovákiába,
a Barátság kupa keretében, melyben 4 boldogházi lány
és 3 fiú, valamint 4 tápiógyörgyei lány és 4 fiú vett
részt május 3-5-e között Érsekújváron.
1. nap: Pénteken 8 órakor indultunk, fél 9-kor csatlakoztak a györgyei tanulók, s ezután vágtunk neki az 5
órás utunknak. Útközben megálltunk Tatabányán a Turulmadár szobrot megnézni, amely Európa legnagyobb
madár szobra. Itt egy kis ismertetőt hallgattunk meg,
ezután haladtunk tovább az úticélunk felé.
Délután 3 óra tájékán birtokba vettük a szállásunkat,
ami egy helyi középiskola kollégiuma volt. Kedves
fogadtatás után kipakoltunk, megpihentünk. Kora este
az ottani általános iskola ebédlőjében megvacsoráztunk, majd először az udvaron, később a tornateremben
játszottunk a többi lánnyal kidobóst, illetve focit a fiúkkal, összeszokásképpen.
Visszaérve a szállásunkra, jót beszélgettünk, ismerkedtünk a lányokkal, fiúkkal, majd „eltettük magunkat holnapra”.
2. nap szombat: Reggeli után az általános iskola tornacsarnokában sorakoztunk fel. A szervezők felelevenítették a kupa történetét, megemlékeztek az alapítókról.
A Barátság kupa volt igazgatónk emlékére, Ilonka Zoltán Emléktorna néven folytatódik tovább. Az ünnepélyes megnyitó után kezdődhetett a játék.
Elsőként Szlovákia ellen játszottunk. Az 1. játszmát ők,
a 2.-at mi nyertük, de összesítésben több lányuk maradt
játékban, mint nekünk, így ők nyertek ellenünk.
Második „összecsapásunk” a csehek ellen volt, sajnos
mindkét játszmát elveszítettük, de a másodikban kétségkívül jobban játszottunk, mint az elsőben. Ezek után

a kollégium melletti focipályára mentünk a fiúknak
szurkolni fociban, melyben a nagyobbak ellen is szépen helytálltak: 1. meccs a szlovákok ellen:4-1-re
győztek a fiúk. 2. meccsen a csehekkel játszottak, végül 3-0-ra kikaptak. Mindezek után következett az
eredményhirdetés: Lányok: 3. hely,bronzérmet kaptunk, valamint egy bronz kupát.
Fiúk: 2. hely, ezüstérmet zsebelhettek be és egy ezüst
kupát. A finom ebédünk után már indultunk is a Léva
településen levő interaktív múzeumba. Itt megismerkedtünk az ókori fáraók életével, az egyiptomiak temetkezési szokásaival, és különféle játékokat is kipróbáltunk.

Visszafelé még vásárolgattunk, majd a vacsora végeztével fáradtan tértünk vissza a szállásra, tartalmas nappal a hátunk mögött.
3. nap vasárnap:Megreggeliztünk és már a buszban
találtuk magunkat, útra készen. A hazavezető út gyorsan eltelt, Tápiógyörgyén elköszöntünk a többiektől,
majd hazaértünk, és kezdődhettek az élménybeszámolók. Összességében sok szép élménnyel gazdagodtunk,
melyeket sokáig emlegetni fogunk!
Muhari Hedvig ,
Mihályi Teréz
és Bertalan Rebeka
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Versenyeredményeink
SPORTSIKER
2019. május 10-én két tanulónk megyei atlétika versenyen vett részt Albertirsán. Csizmadia László 5., Benkő Henrietta 2. helyen végzett. (Mind a ketten
8.osztályos tanulók.)
Elismerés illeti a tanulóinkat, hiszen megyei versenyen
súlylökésből az elmúlt 15 évben nem sikerült ilyen
szép eredményt elérnie senkinek iskolánkból.
Diákolimpiai verseny területi döntőjén 2. helyezést,
megyei döntőjén 3. helyezést értek el tanulóink: Muhari Hervig, Matók Erika, Kis Boglárka, Bartvai Judit,
Dombai Nikolett, Deák Csenge, Kisbalázs Dominika
7. osztályos és Benkő Henrietta 8. osztályos tanulók.
OTP Bank Bozsik Intézményi Program labdarúgás:
Ebben a programban évente minden korcsoporttal 4
fordulón veszünk részt.
Az 1-2. osztályos korcsoport 5 csapatból a 3. helyet
szerezte meg.
A 3-4. osztályos tanulók mind a négy tornát megnyerve, összesítésben az élen végeztek. Különdíjat kapott
Kisbalázs Bence 4. osztályos és Sárközi Dominik
3. osztályos tanuló a négy tornán nyújtott teljesítményéért. Az utolsó két torna legjobb játékosa Tóth Lili
és Mukri Zalán 3. osztályos tanulók lettek.
A 3. korcsoport lány csapat 4. helyen, a 4. korcsoport
lány 3. helyen, fiúk 3. helyen végeztek. Megyei lány
foci területi fordulóban 2. megyei fordulóban a 3. helyet hozták el.
TERMÉSZETISMERET
Május 2-3-án részt vettünk a Rigó Kukta elnevezésű
versenyen, ahol az ország legjobb 12 csapatával mérhettük össze tudásunkat.. Diákjaink csapata a Cica és
társai : Dombai Nikolett, Kisbalázs Dominika, Matók
Erika és Durucz Kristóf részvételével az országos
4. helyet hozták el. A verseny több fordulós volt, ahol
elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg. Például
krumplistésztát kellett önállóan elkészíteniük egy mesterszakács zsűrizése mellett (ebben a fordulóban 3. legjobbak voltak), de a Nyíregyházi Állatkertben is kellett
feladatlapot kitölteniük. Gratulálunk diákjainknak és
büszkék vagyunk rájuk!
Kaán Károly Megyei Természetvédelmi Verseny:
A XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny Jász-Nagykun-Szolnok
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megyei fordulóját, az elmúlt évek hagyományainak
megfelelően, a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Háza és
a Pedagógiai Oktatási Központ közösen rendezi meg.
A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.
Eredményeink:
4. hely Sziráki Tamara
8.hely Polyák Péter
9. hely Gerhát Bianka
Alföldi erdők világa csapatverseny: 7. osztályos tanulóink vettek részt. 5. helyen végzett Deák Csenge,
Dombai Nikolett, Kis Boglárka. A 6. helyet szerezte
meg Kisbalázs Dominika, Matók Erika, Durucz Kristóf.
JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓVERSENY:
lánycsapat: 1. hely
fiúk csapata: 2. és 4. hely
RAJZ
Benkő Henrietta 8. osztályos tanulónk a Jász-NagykunSzolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által meghirdetett "Ilyennek látom a világot" című rajz és festő
pályázatán különdíjat nyert. A „Világunk világa” konferencia köszöntő műsorában Szolnokon vehette át a
díjat. Gratulálunk!
Horgászélményem című országos rajzpályázaton kiemelkedő eredményt ért el Berman Zita 3. osztályos
tanulónk. Szintén különdíjat kapott munkájáért a
„Segítsünk egymásnak!” országos rajzpályázaton.
Autómobilitás Országos Rajzpályázaton különdíjban
részesültek: Csinger Rebeka, Filkus Réka, Zatkó Kinga, Gellérffy Regina, Gerhát Bianka, Birgés Anna 5.
osztályos tanulóink.
Autómobilitás Országos rajzversenyen különdíjat kapott Szűcs Laura 6. osztályos tanulónk.
Nagy Zsófi 1. osztályos tanuló Meseház című Országos
Rajzpályázaton bekerült a díjazottak közé. A versenyre 1200 alkotás érkezett, és 40 rajzot dijaztak.
Gratulálunk a kis ügyes rajzszakkörösnek a kiemelkedő
munkájáért!
Felkészítő tanár: Hamberger Válik Sarolta

Határtalanul
Hétfő reggel 7 óra tájékán vágtunk neki Erdély felfedezésének a györgyei hetedikesekkel, valamint 5 kísérő tanárral a
Határtalanul pályázat keretében.
Első (és utolsó magyarországi) pihenőnk Berettyóújfalun
volt. A határnál megnézték az iratainkat, majd továbbhaladtunk . Nemsokára Nagyváradon tekintettük meg a Kanonok
sort, a Római Katolikus püspöki palotát, s itt koszorúztuk
meg Ady Endre szobrát is. Ezután Királyhágót szemügyre
vettük, és Csucsán a Boncza-kastély történetét ismerhettük
meg.
6 óra körül érkeztünk Torockóra, és mind az 5 napon itt volt
a szállásunk. Utunk megállókkal együtt tehát kb. 10 óra volt.
Megvacsoráztunk, s mivel a hosszú nap kifárasztott minket,
nyugovóra tértünk.
Kedden első úti célunk a Tordai hasadékhoz vezetett, de

sajnos az eső miatt itt csak fotót készítettünk. Kis idő múlva
Kolozsváron tekintettük meg a Mátyás-szobrot és a Szent
Mihály-templomot.
Délután ismét Tordára mentünk, a sóbányába. Gyönyörű
volt, körbevezettek bennünket, felültünk az óriáskerékre,
illetve a bányatavat is megnéztük.
Az eső esett, de a kedvünk nem lankadt le, este focival zártuk a napot.
Szerdán Medgyesre utaztunk, ahol az erődtemplom és környéke volt a cél. Szemügyre vettük kívül- belül, majd
Fejéregyházán megkoszorúztuk Petőfi szobrát, s
Székelykeresztúron megtekintettük a Gyárfás-kúriát, ahol
Petőfi és Bem utolsó éjszakáját töltötte, mielőtt Petőfi elesett
a csatában, Bem pedig elbujdosott.
Visszatértünk a szállásra, kártyáztunk, szórakoztunk.
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Csütörtök a „váras nap”.
Először Vajdahunyadváron kultúrálódtunk, később Déva
váránál jártunk, ahova felvonóval mentünk fel. Már csak
maga a felvonó is külön élmény volt. Végül Gyulafehérváron a Püspöki Palota volt a nap utolsó célja. Az az este volt
a legjobb a héten: beszélgettünk, játszottunk, jobban megismertük egymást; egyszóval jókedvűen telt az este.
Péntek, a hazautazás napja.
Megreggeliztünk, összepakoltunk, és a torockói iskolánál
egy unitárius lelkész útravaló gondolatokkal látott el minket,
majd a kopjafát megkoszorúztuk, s hazaindultunk. Néhány
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óra múlva a Medve-barlang képződményeit, cseppköveit
csodáltuk meg, s még medve csontokat is láttunk. Ezután
legközelebb Tápiógyörgyén, majd Jászboldogházán álltunk
meg, a szülők már nagyon vártak minket.
Rengeteg élménnyel, új barátokkal, nagyon tartalmas héttel
gazdagodtunk, s egyetértünk valahányan abban, ezt az utat
még az unokáinknak is emlegetni fogjuk!
Bertalan Rebeka,
Muhari Hedvig
(7. osztály)

8. osztály év végi hajrá
Lassan de biztosan közeledett az év vége. Három dolgot vártunk nagyon: az osztálykirándulást, a bolondballagást és a ballagást. Mind a háromnak megvolt a varázsa.
Osztálykirándulásra az Erzsébet Program keretében
Zánkán került sor, ahol három napot tölthettünk június
3-4-5-én. Programjaink között szerepelt a hajókázás a
Balatonon, néztünk kutyás bemutatót, kézműveskedtünk, fürödtünk a Balcsiban, kémiai kísérleteket
néztünk, lézerharcoltunk és szabadulószobákból is kiszabadultunk. Voltunk koncerten, és a hagyományos
Bözse discót is végigtáncoltuk.
Voltunk Tapolcán a Tavasbarlangban, ahol barlangi
hajókázáson vehettek részt bátor tanulóim. Hazafelé
jövet kirándultunk Tihanyban, csináltunk szuper
selfieket, ettünk levendulás fagyit. Úgy gondolom,
hogy tartalmas és emlékezetes osztálykiránduláson vettünk részt. A gyerekek mosolya mindent elárul a képeken.
Aztán hazaértünk és eljött az utolsó hét. A stresszt és a
fáradtságot legyőzve készültünk a bolondballagásra és
a ballagásra.
A bolondballagásra játékos feladatokkal, poénos játékokkal készültünk. Aznap beöltöztünk bolondosan,
elköszöntünk az osztályoktól, majd Kövér János segítségével körbejártuk a falut, ahol énekelve búcsúztunk
el a „falutól”. Majd visszatérve, a tornacsarnokban
folytattuk a poénkodást. Alsósok táncoltak, kirakókat
raktak ki, zizit ettek időre, színes köveket válogattak,
keksztornyot építettek, papírmúmiát csináltak. A felső
évfolyam speciális előzetes feladattal készült, ahol Rómeó és Júlia erkélyjelenetét játszották el három témában. A gyerekeknek itt is szeretnénk köszönetet mondani a fantasztikus jelenetekért, nagyon szuper volt
mindhárom. Ezen kívül a felső tagozat lufit durrantott
kéz nélkül, sminkeltek, táncoltak, kitartották a lányokat, mogyorókrémes-erős pistás kenyeret ettek, kvízt

töltöttek ki konfetti esőben. Elnevettük ezt a napot, de
már lélekben a másnapi ballagásra készültünk.
Elérkezett a ballagás napja, izgatottan vártuk a délutánt. Amikor az iskolába érkeztünk elcsodálkoztunk,
hogy abban a nagy melegben milyen gyönyörű díszítést kaptunk a hetedik osztálytól. Itt is szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, minden egyes díszítőnek, segítőnek, hogy ilyen varázslatos hangulatban tudtunk elballagni. Köszönöm a a diákjaimnak, a szüleiknek, hogy egy csodálatos négy évvel gazdagították a
lelkem.

A ballagás menete szerint, elköszöntünk az osztályoktól, a szülőktől, tanárainktól és mindazoktól, akik segítették a nyolc évünket. Köszönjük nekik!
Ballagó diákjaimnak mindazt a sikert kívánom, amit
cselekvéseiért, tetteiért ki is érdemel. Soha nem felejtelek el titeket! Bízzatok magatokban, nézzetek előre, a
felhők felett mindig kék az ég, és süt a nap!
Szendrei Péter
8. o. osztályfőnök
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8 évvel ezelőtt a most ballagó tanulóinkat én vártam az 1.osztályban.
Egy hihetetlenül lelkes, kedves,
imádnivaló gyermekeket kaptam. 4
évig voltam a tanító nénijük igyekeztem átadni a legjobb tudásomat,
a szeretetemet. Mindig büszke voltam és lehettem rájuk. Amikor felső
tagozatba kerültek, kicsit megszakadt a szívem, de menniük kellett.
A kapcsolatunk viszont továbbra
sem szakadt meg. Mindig hívtak,
ha szükségük volt rám. Megjártam
velük Erdélyt, az osztálykirándulásokat, az Erzsébet tábort is. Peti
tanár bácsi tovább kovácsolta a közösséget, és bátran kijelenthetem,
hogy egy olyan osztályt indított
most útjára, akikre nagyon büszkék
lehetünk. Én is köszönöm nekik és
szüleiknek is, hogy 4 évig lehettem
a „pótanyukájuk” (vagy ahogy a
szülők mondták: „tyúkanyójuk”)és
még utána is kísérhettem a lépéseiket…
Azokkal a sorokkal búcsúzom itt is
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tőletek drága kis ballagóim, amivel
utoljára búcsúztam tőletek:
„A világítótorony szilárdan áll a
sziklán. Ahogy az időjárás és a körülmények változnak, más területen
építik fel újra, de ez ugyanaz a világítótorony, ugyanazzal az őrrel, és
a torony változatlanul szilárdan áll
a sziklán. A világítótoronynak
egyetlen egy dolga van: hogy fényt
sugározzon. A fény célja eltérő lehet. Van, amikor figyelmeztet,
máskor figyelemfelkeltő, esetenként irányító. Bármi is a célja, a
világítótorony szilárdan áll a sziklán. Akik megépítik és működtetik
a világítótornyokat, tudnak valamit,
amit a többiek nem. Tudják, hol a
szikla – tudják, hol vannak a gondok -, és ezért vannak a helyükön,
hogy a többieknek segítséget nyújtsanak gondjaikban.
Ha a fényének sikerül hozzásegítenie a hajót, hogy biztonságosan eljusson a kikötőbe, a világítótorony őre örül, de nem rohan a

Gyermeknap az iskolában
Az idei gyermeknapunkat ismét a strandon tartottuk, az idő is kegyes
volt hozzánk. Programjaink változatosak voltak.
A mentős és rendőrségi bemutató leginkább azért tetszett nekik, mert
kipróbálhattak különböző eszközöket, be is szállhattak a számukra
félelmetes járművekbe. Lehetett lovaskocsikázni is, ami vidám énekszótól volt hangos. Ezeken kívül volt trambulin, légvár,
szumóbirkózás, kerékpáros ügyességi verseny, kézműves foglalkozások: agyagozás, nyaklánckészítés, körömfestés, csillámtetoválás. Az
elmaradhatatlan strandfoci és strandröpiben is ügyeskedtek tanulóink.
Elmondhatjuk, hogy gyermekeink nagyon jól érezték magukat ezen a
napon. Tízóraira hot dogot, ebédre pedig kenyérlángost ehettünk a
SzMK jóvoltából és a Nyugdíjas Egyesület bevonásával, segítségével.
Köszönjük mindenkinek a közreműködést, segítséget!
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hajóskapitányhoz, hogy mulassanak. Csendesen örvendezik, és továbbra is sugározza fényét... Csendes marad, s áll tovább a sziklán, gyakran egyedül.
Azok miatt a hajók miatt,
amelyek nem figyelnek a világítótorony fényére és zátonyra futnak, a
világítótorony őre szomorúságot
érezhet, de nem rohan, hogy megmentse a hajót. A világítótorony
őre nem felelős azokért a hajókért,
melyek szerencsétlenül jártak a zátonyoknál! Nem süllyed tehetetlen
bánatba, és nem bontja le a világítótornyot amiatt a hajó miatt, amelyik nem ügyelt a fényére. NEM! A
világítótoronynak egy a célja, hogy
árassza a fényét, és árassza a fényét, és árassza a fényét.”
(Lee Caroll)
Köszönök mindent!!!!
Tóthné Simon Aranka
alsós osztályfőnök
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Május 31-én MIHÁLYI TERÉZ 8.osztályos tanulónk
TANKERÜLETI KITÜNTETÉSBEN részesült. Így
elnyerte iskolánk „KIVÁLÓ TANULÓJA” címét.
Terézke méltán nyerte el ezt a díjat, hiszen kiemelkedő
tanulmányi eredményei, versenyeken való szereplései
és kulturális tevékenysége miatt büszkék lehetünk rá.
A BÓDI MARGIT DÍJAT MIHÁLYI TERÉZ
8. osztályos tanulónk vehette át, aki kulturális munkájáért, szavalóversenyeken, rendezvényeken való szerepléséért érdemelte ki.

MIHÁLYI TERÉZ

BOZSÓ MILÁN
Hagyományainkhoz híven a tantestület döntése alapján
a Tanévzáró ünnepségen kerül sor 3 díj átadására.
Így az ÉV TANULÓJA címet MÉZES MÓNIKA
8. osztályos tanulónk nyerte el. Egész évben szorgalmasan, lelkiismeretesen dolgozott, több tantárgyi dicséretben részesült, illetve 8 évig volt kitűnő tanulónk

Az ÉV SPORTOLÓJA
BOZSÓ MILÁN 7. osztályos tanulónk lett, aki a
labdarúgás területén ért el
kiemelkedő eredményt.

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK TANÍTVÁNYAINKNAK! BÜSZKÉK LEHETÜNK RÁJUK!

MÉZES MÓNIKA

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
STATISZTIKAI LAP 2018/19-as TANÉV II. FÉLÉV
1. o
osztálylétszám
lány
bejáró
napközis
mulasztott órák
igazolt/fő
mulasztott órák
igazolatlan
nem hiányzott
magatartás
szorgalom
fejlesztésre
szorul
kitűnő
jeles
bukás
felmentett
osztály átlag

13
8
4
6

2. o
10
6
2
8

16
7
6
6

23
10
10
5

62
31
22
25

27
17
14
5

17
8
8
3

27
10
15
5

23
10
10

94
45
47
13

összesen
156
76
69
38

5,23

56,9

34,93

37,39

33,61

31,25

58,2

64

33

46,61

40,11

3
4,7
4,6

1
4,6
5

5
4,56

10
5
4,39
4,39

9
4,67
4,64

1
7
1

3
2

3
8
2

6
6

4,68

3. o

4,60

4. o

4,70

átlag

5. o

6. o

7. o

8. o

átlag

13
4,33
4,04

4,24
3,82

4,15
3,67

4,9
4,5

4,41
4,01

23
9
4,54
4,32

4
4
3

3
2
1

4
3
3
4

6
5

2

4
24
11
0
2

2

17
14
7
4
3

21
38
18
4
5

4,6

4,65

4,34

4,52

4,15

4,40

1
4,05

3,67

Velünk történt ...
Kedves Olvasóink!
Velünk történt… rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen megosztanának. Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük.
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FIATALOK VÁLASZOLNAK...
Így szól a mondás: „A külső megfog, a belső megtart.”
Mennyire tartod igaznak a gondolatot?
Azt gondolom, a kisugárzás mindennek az alappillére. Ha már a külső vonzó, az már elég
ahhoz, hogy érdeklődést keltsen fel a személy a másikban. A továbbiakban a belső tulajdonságok a mérvadóak, hisz ekkor derül ki a másik félről, hogy mennyire értelmes, normális, emberséges, vicces, jó fej. Hiába a jó külső megjelenés, ha belső tulajdonságai értéktelenek.
Mindkettő fontos számomra.
Kovács Alexandra

Szerintem ezt a mondást a mai rohanó világban nem mindenki gondolja át, ami igen sajnálatos. Hiszen sokak csak a mondásnak az első felét veszik figyelembe, pedig a külső és a belső
egyaránt fontos. És mivel sokan csak az első felére figyelnek, így minél többen arra törekednek, hogy megfeleljenek a "társadalom igényeinek". Ennek hatására sajna, az ember már
nem is igazán önmaga. De mint mindenben, ebben is van pozitívum, hiszen egyfajta cél van
az emberek előtt, és szerintem ez egy remek dolog. Személy szerint én a belső tulajdonságokat többre tartom, mint a külsőt. Hisz lehet valaki csinos vagy izmos, ha közben nem érzed
magad jól mellette, de van egy olyan barátod, aki kedves, aranyos, és évekig kitart melletted.
Mellesleg a külső nem állandó.
Farkas Bence

Ha megtetszik valaki, a külseje megfog, vonzódsz hozzá, akkor meg szeretnél vele ismerkedni.
Ha belső értékeit is érdemesnek találod, az megtart mellette. Manapság az emberek csak a
külsőségekre figyelnek, pedig a belső, amely megszépíti az embert, legalább ugyanolyan fontos.
"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."
(Antoine de Saint-Exupéry)
Muhari Kristóf

Teljes mértékben igaznak tartom ezt a gondolatot. Tévedés, hogy a test és lélek harmóniája
magától áll fenn. Ezt mi teremtjük meg. Manapság többet foglalkozunk a külsőségekkel, pedig
az múlandó. Nagyobb hangsúlyt a belső tulajdonságokra kell fektetni. A külső, ami van, ami
tetszik. A belső pedig kiegészíti őt, ami 100%- os harmóniát képez.

Pócsai Patrícia

Meglátni és megszeretni valakit csak egy pillanat műve, így volt ez velünk is a férjemmel.
Ebből is úgy vélem, hogy a "külső megfog, a belső hozzáláncol" mondás igaz. Elég, ha
két ember pillantása találkozik, elkezdenek beszélgetni, és mindketten úgy érzik, mintha
mindig is ismerték volna egymást. Nem fontos, hogy valaki tökéletes külsővel rendelkezzen, mert mindenkinek vannak hibái, senki sem tökéletes, de egy igazi szerelemben ezeket a hibákat is imádja az egyik ember a másikban, tehát itt nem a tökéletes külsőn van a
hangsúly. Ha két ember nagyon szereti egymást, megvan a lelki egyensúly, a vonzalom,
a megértés, ha mindkét fél értelmes, hűséges, vicces, akkor gyönyörű belsővel rendelkeznek, ami szerintem minden külsőségnél fontosabb. Fontos, hogy jóban-rosszban kitartsanak egymás mellett, minden kis apróságot megbeszéljenek egymással, ami a szívüket éppen nyomja, mert az életben nem csak a szép dolgok vannak, mindenhol előkerülhetnek a problémák, a hétköznapok gondjai, nehézségei. Ha megvan két ember között a
megértés, szerelem, szeretet, egymás iránti tisztelet, megbecsülés, hűség, őszinteség
akkor az ember magáénak tudhatja az egyik legnagyobb ajándékot az életében: egy társat, aki soha nem engedi
el kezünket, amíg csak élünk.
Tóth Gergelyné

30

Boldogházi Hírek

HÍREK

 A Múzeumi Esték sorozat előadásában az állatokkal kapcsolatos hiedelmek voltak terítéken. Kókai
Magdolna, a Jász Múzeum munkatársa már több éve
foglalkozik ezen hiedelmek összegyűjtésével a Jászságban, és a gyűjtőmunkájából tartott ismertetést az arról
érdeklődőknek. Az előadásban ismertetve volt a parasztság és az állattartás kapcsolata, melynek kialakulása a 18. századra, az istállózó állattartásra vezethető
vissza. Elődeink a természettudományt nem az iskolában tanulták, hanem az életből merítették, és megfigyeléseiket összhangba hozták az állatok viselkedésével.
Ma már ezeket a megfigyeléseket babonának nevezzük.
Sok példát említett az előadó, néhányat ismertetek.
Legismertebb mindnyájunk előtt, amikor a fekete
macska megy át az úton előttünk, és félünk, hogy szerencsétlenség fog érni. Másik példa (már egyre ritkább), ha az úton lópatkót találunk, szerencsénk lesz. A
fecskéket, galambot, pacsirtát, gerlicét, pipískét Isten
madarainak tartották. A fecskefészket az eresz alatt és
az istállóban is nagy becsben tartották, a gyerekeket
gyakran kioktatták, hogy a fészket nehogy leverjék,
mert szerencsétlenség éri a házat. A fecske, mint a tavasz hírnöke is nyilván volt tartva. De a fecskére a
szeplős arcú lányoknak is volt mondókájuk: „fecskét
látok, szeplőt hányok, innen maradjon rátok”. A gólyáról szintén voltak hiedelmek. Ha megérkeztek, és tollazatuk koszos volt, akkor jó termésben reménykedtek a
gazdák. A gólyáról is volt mondóka „gólya, gólya, vasmadár, hozzál nekünk kisbabát.” A galambokat sok
helyen a Szentlélekkel azonosították. Az előadó nagyon sok példát említett a ház körüli állatokról, például
ha a legyek erősen csíptek, akkor esőre volt kilátás. De
ilyen a baglyokhoz köthető halálmadár jelző is, ha a
háznál éjszaka huhogott. Akkor még az idős betegeket
otthon ápolták, és éjszaka a lámpafényre a bagoly odarepült és huhogott. Ha pár nap múlva beállt a halál,
akkor mondták, hogy várható volt, mert a bagoly jelezte. A mai napig él az a tudat, hogy újévkor nem szabad
csirkét enni, mert elkaparja a szerencsénket. A ház körüli állatok mindegyikéhez fűződött hajdanában valami
népi babona vagy hiedelem. A mai ismereteink szerint
az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre már tudunk válaszokat adni, amire elődeink csak találgattak, és mágiával igyekeztek pótolni.
 Az elmúlt hónapban egy könyvbemutatón vettem
részt a Jászberényi Barátok Templomában. A könyvet
Varga Kamill szerzetes atya írta, illetve állította össze
„Szerzetesek Jászberényben címszó alatt. A könyv bemutatása előtt dr. Novák István plébános és Varga Kamill atya szentmisét mutattak be a Jászberényben szolgált szerzetesek lelki üdvéért. Kamill atya elmondta,
hogy a könyvben megjelentetett szerzetesek anyagainak összegyűjtése öt év kemény munkája volt, és a
könyvalakba való rendezése újabb másfél évet vett
igénybe. Megjegyezte, ha tudta volna, hogy ekkora
munkával jár, akkor nem vágott volna bele. A szentmise után a templomban dr. Novák István plébános ismertette a könyv tartalmát. A könyv feltárja a ferences
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rend megalakulását a XIII. századtól, és végig viszi
napjainkig. A könyvet fejezetenként ismertette a hallgatósággal, és így tárta fel a tartalmi részeket. Az előadó szólt a Barátok templomának történetéről, a jászsági ferencesek munkájáról, Porcinkulai kápolna építésének problémáiról. Az atya kiemelte, hogy a könyv a
tudományos munkásság mellett olvasmányos jellegű is.
A könyv másik fontos értéke az életrajzi lexikon, mely
valamennyi Jászberényhez kapcsolódó szerzetesenek
állít emléket. A könyv betekintést enged a Szatmári
Irgalmas Nővérek Jászberénybe történő betelepedéséről. Külön fejezet ismerteti a Szegénygondozó nővérek
tevékenységét, és részletes életrajzi lexikonnal egészíti
ki. Történelmi korszakonként ismerteti a papság, illetve
a szerzetesek helyzetét a fennálló társadalmi renddel
kapcsolatosan. ( A könyv tartalmazza a 7 mártír szerzetes életrajzát is, akik a boldogházi templom bejáratánál
emléktáblán vannak feltüntetve, valamint Frajka János
boldogházi születésű szerzetes életrajzát.) Azért tettem
zárójelbe, mert ez így nem hangzott el a könyvbemutatón. Viszont a hét mártír szerzetes boldoggá avatásával
részletesen foglalkozik a könyv. Zárszavában Novák
atya megköszönte a támogatók, segítők, a könyv előfizetőinek hozzáállását, hogy ez a könyv meg tudott jelenni. A könyvismertető után az előfizetők és a helyszínen vásárlók dedikáltathatták a könyvet a szerzővel.
 Május 5-én került sor az új jászkun főkapitány
beiktatására Karcagon. Mint korábban már jeleztem, az
új jászkun főkapitány Győrfi Sándor emeritus nagykun
kapitány, Kossuth díjas szobrászművész. A beiktatási
ünnepségre a Jászságból egy busszal mentünk. A program szerint a Déryné Kulturális Központban a „Kunok
Hazája „fotókiállítás megnyitójával vette kezdetét az
ünnepi műsor, mely Karácsonyi Sándor filmrendező
felvételeiből lett összeállítva. A kiállítás megnyitó ünnepségén dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő
üdvözölte a megjelenteket. A kiállítás megtekintése
után átvonultunk a Református Nagytemplomba, és ott
vette kezdetét a redemptiós megemlékezés és a jászkun
főkapitány beiktatási ceremóniája. A történelmi zászlók bevonulása után Koncz Tibor esperes köszöntötte a
jelenlévőket, majd Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke szólt a megjelentekhez.
Méltatta a nap jelentőségét, és Isten áldását kérte a jászokra, kunokra, magyarokra és az új jászkun főkapitányra, Győrfi Sándorra is. Ezután dr. Bartha Júlia néprajzkutató a Kun Miatyánkot mondta el, majd emlékezett a kunok 780 évvel ezelőtti betelepedésére. Szólt az
1745-ös redemptióról, mely évszázadokra megváltoztatta a jászok és kunok életét. A következőkben Borbás Ferenc leköszönő jászkun főkapitány beszámolt az
általa végzett hagyományőrző munkáról. Ezt követően
Percz László emeritus jászkapitány, a Jászkun Kapitányok Tanácsának korelnöke ismertette Győrfi Sándor
életútját. Ezután következett az eskütétel, melynek szövegét Kecze István a Nagykun Hagyományőrző Társaság elnöke olvasott fel, majd átadta a kinevezés díszes
okmányát. A főkapitányi medált Borbás Ferenc lekö-
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szönő főkapitány adta át utódjának. Ezt követően
Győrfi Sándor szólt a jelenlévőkhöz, megköszönte a
bizalmat, és ígéretet tett, hogy lehetőségeihez képest
mindent el fog követni, hogy méltóképpen helyt tudjon
állni megbízatásának. Az esemény zárásaként a történelmi zászlók kivonulása után a Szolnoki Szimfónikus
Zenekar adott hangversenyt a főkapitány tiszteletére.
Az eső miatt a program módosult, az ilyenkor szokásos
lovas felvonulás elmaradt. A napot a sportcsarnokban
karcagi birkapörkölttel és Ferdinánd kaláccsal zártuk
Úgy 23 óra körül értünk haza.
 A jászkunok emléknapját ünnepeltük május 6-án
Jászberényben. Ez a nap a nemzeti önmegváltás napja.
Ezen a napon emlékezünk arra az eseményre, amikor
elődeink nehéz küzdelmek árán kiérdemelték az akkori
Osztrák–Magyar Monarchia vezetőjétől - Mária Teréziától - hogy saját erőből visszaszerezzék függetlenségüket. Az ünnepség a Főtemplomban kezdődött délután
3 órakor szentmisével, melyet Szántó József főapát és
Mező István református főlelkész mutattak be. Mindketten méltatták őseink hazaszeretetét, és felhívták a
figyelmet a hazaszeretet tüzének lángjára, melyre ma is
szükségünk van. A szentmise után a koszorúzás következett a jász emlékműnél, ahol a három kerület képviselői helyezték el virágaikat. A rendezvényen Szűcs
Lajos polgármester úrral helyeztük el koszorúnkat. Az
ünneplés további része a Lehel Film-Színházban folytatódott a Lehel kürt és a történelmi zászlók bevonulásával. Az ünnepség dr. Szabó Tamás polgármester köszöntőjével vette kezdetét, melyben méltatta a múlt
örökségét, és feladatként határozta meg ennek továbbadását a felnövekvő generációnak. Győrfi Sándor, az
egy napja beiktatott jászkun főkapitány köszöntötte a
hallgatóságot a Kunság üdvözletével, és Isten áldását
kérte a kunokra, jászokra és a magyar nemzetre. Pócs
János országgyűlési képviselő köszöntőjében a jászkun
redemptió emléknappá történő nyilvánításának örömteli pillanatait idézte fel, majd kifejezte óhaját, a hitünk
és kultúránk megőrzésére, mely létünk alapja, ezt a
következőkben is meg kell tudnunk védeni. Ezt követően a három kerület történelmére épülő előadás hangzott
el dr. Bartha Júlia néprajzkutató előadásában. Emlékezett a jászok és kunok betelepülésének 780. évfordulójára, végig vezetett a történelmünkön, választ keresve
arra a kérdésre, hogy a XXI. században a kor kihívásaira miként reagál a Jászkunság társadalma. A Jászkun
Kapitányok Tanácsa 2014-ben díjat alapított, és azt
annak a közösségnek vagy személynek ítéli oda, akik a
Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát
végeztek. A díj odaítéléséről minden kapitányi tanács
maga dönt. A díjra felterjesztettek munkásságát – tevékenységét Hortiné dr. Bathó Edit ismertette, majd a
díjat Győrfi Sándor jászkun főkapitány adta át. A kiskun kapitányok díját Patkós Zsolt Szank község polgármestere kapta. A nagykun kapitányok elismerését a
Kisújszállási Nagykun Táncegyüttes kapta, melyet
Herceg Katalin, az együttes művészeti vezetője vett át.
A jászkapitányok Szűcsné Urbán Mária táncpedagógust ítélték legméltóbbnak az elismerésre. A díjazottak
a díj átvételekor megköszönték a díjakat, majd ezek
után a Lehel kürt és a történelmi zászlók kivonultak a
színpadról. A műsor következő részében az önmegvál-
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tás témája köré szerkesztett produkciók előadására került sor a Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Kisújszállási Nagykun Táncegyüttes előadásában.
 A Jászok Egyesületének első félévet záró rendezvénye volt a „Jászság vasúttörténete” címmel, melyet Szikszai Mihály főlevéltáros tartott a Pest megyei
Megyeházán. Az előadó előadásában elmondta, hogy a
kezdeti nehézségek után 1846-ban átadásra került a
Budapest–Vác vasútvonal, melynek hossza 33 km.
1847-ben került beüzemelésre a Budapest–Cegléd–
Szolnok vonal, melynek hossza 99 km. A Szolnok–
Hatvani vasútvonal átadása 1873-ban történt meg, mely
a Jászságot átszeli, és átadáskor jó jász szokás szerint
nagyon ünnepeltek Jászberényben. Jelenleg ez a vasútvonal Hatvan és Újszász között egy pár, míg Újszász és
Szolnok között két pár vágányú. A modernizálás során
1949-ben átépítették a Zagyva-hidat, mely még ma is
abban a formában üzemel. A vonal villamosítása 1975ben fejeződött be. A vasútvonal állomásai Hatvantól
Szolnokig az alábbiak: Hatvan, Boldog (megszűnt),
Jászfényszaru,
Pusztamonostor,
Jászberény,
Meggyespele, Portelek (korábban Szent-Imre), Jászboldogháza–Jánoshida
(korábban
Tápiógyörgye–
Boldogháza, majd Jánoshida–Boldogháza, 1947-től
Jászboldogháza–Jánoshida), Tápiómajor ( megszűnt
1972-ben), Újszász, Zagyvarékas, Abonyi út, Szolnok.
A vasút üzemeltetése ma is állandó változásokon megy
keresztül. Ilyen például a jegykiadás szüneteltetése, az
árufuvarozás megszüntetése, és van még néhány más
dolog is. A másik jászsági vasút az Újszász–
Vámosgyörk közötti vasút. Ez két részben épült. Újszász–Jászapáti
között
1885-ben,
Jászapáti–
Vámosgyörk között 1909 óta üzemel. Ennek az építésénél is sok probléma volt. Jászalsószentgyörgy érintésével akarták megépíteni, de az alsószentgyörgyi gazdák nem engedték, hogy a földterületüket megbontsa a
vasút. Ezért van az a mondás, hogy „Ladánynak a füstje, Szentgyörgynek a füttye jutott.” Hasonló problémák
voltak a Jászapáti–Vámosgyörk vonallal is. Tarnaörs
figyelemre sem méltatta, mert messzire esett a vasút az
ő elképzelésüktől. Ugyanígy a jászszentandrási megállóhely sem sokáig üzemelt. Ennek a vonalnak az állomásai voltak: Újszász, Szászberek (korábban
Felsőszászberek), Jászladány, Pusztakürt (megszűnt),
Szellőhát, Jászkisér felső, Jászkisér, Jászapáti, Jászszentandrási út (megszűnt), Nagyhalom (megszűnt),
Jászdózsa, Tarnaörs (megszűnt), Jászárokszállás, Vámosgyörk. Ennek a vasútvonalnak a hossza 62 km. Az
előadó említette még a meggyespelei megállóhelytől
Pusztamizsére tartó kisvasútat. Ennek a feladata az
volt, hogy a Pusztamizsei uradalomban termelt árunak
a meggyespelei állomásra történő kiszállítását biztosítsa. Fő feladata a cukorrépa fuvarozása volt. A kisvasút
1964-ben szűnt meg. A rakodásokat a továbbiakban
áthelyezték Jászberénybe. Ennek a kisvasútnak a töltéséből egy darab még látható a meggyespelei vasútállomásnál.
 Az idén, immár 25. Jász világtalálkozót Jászkisér
városa rendezte június 7-8-9-én Jászkiséren. A rendezvény fő vezérfonala, hogy bemutassák a város múltját,
jelenét és jövőjét. Ennek szellemében a pénteki nap
jelmondata „Tisztelgés a múltnak”. A megemlékezés a
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katolikus templomban vette kezdetét, ahol ifj. Sebestyén Ferenc alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.
Ebből az alkalomból köszöntöttük Kladiva Imre címzetes apát plébánost, aki március 15-én megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. A Jászkiséri Kézimunka Szakkör tagjai szépen kidolgozott oltárterítőt
adtak át az apát úrnak, aki köszönetet mondott a szép
munkáért. Az elszármazottak nevében T. Mészáros
András, Érd város polgármestere elszármazott jászként
vett részt az ünnepségen, és köszöntőjében kiemelte,
hogy mit jelent a szülőföld szeretete és a hűség. Ezután
hangversennyel ért véget a megemlékezés. Az ünnepi
köszöntők és a hangverseny után kivonultunk a temetőbe, és Hegedűs Zsigmond, egykori jászkapitány sírjánál tisztelegtünk a múltnak.
A szombati ünnepség a református templomban kezdődött istentisztelettel. Az ökumenikus szertartáson Somodi Lajos jászkiséri lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd Kladiva Imre apát plébános áldotta meg a
jelenlévőket. dr. Ternyák Csaba a megújulás szükségességéről beszélt, Takaró András református esperes a
szavak és a tettek erejére hívta fel a figyelmet. Ezután
kezdetét vette a díszfelvonulás, amely a református
templomtól a Szent István parkig tartott a Légierő Zenekar felvezetésével. A Szent István parkban Lukács
György polgármester köszöntötte a díszünnepség résztvevőit. Ezután Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
a rendezvény fővédnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Kiemelte a megmaradás titkát, ami a jász öntudatban, a
közösségi áldozatvállalás képességében és a különbözőség méltóságában rejtőzik. Köszöntötte a résztvevő-
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ket az oszét-alán miniszter, valamint az Iráni Iszlám
Köztársaság magyarországi nagykövete is. Pócs János
országgyűlési képviselő a Jászság nevében köszöntötte
Koncsek Arankát, aki 101 évesen is megtisztelte a világtalálkozót. A világtalálkozó díszvendége Karcag
városa volt, melyet dr. Bartha Júlia képviselt. Ezután
következett a Jászságért Díj átadása, melyet az idén
Bugyi László, becenevén Guriga vehetett át dr. Dobos
Lászlótól a velejáró egymillió forinttal. Bugyi László
természetfotós, és a Jászságot már évek óta mutatja be
képekben. Ezt követően Ézsiás Barnabás leköszönő
jászkapitány számolt be éves munkájáról, s ezután kezdetét vette az új jászkapitány beiktatása. Az új jászkapitány Nemes József, akit Farkas Ferenc, a Jász Önkormányzatok Szövetsége elnöke avatott be tisztségébe.
Ezután a kapitányi jelképek átadása következett, melyet Hortiné dr. Bathó Edit adott át az új kapitánynak,
majd az új kapitány a Lehel kürtjébe töltött bort fogyasztotta a jászok egészségére. Ezt követően eldördült
három ágyúlövés, és az új kapitány lóháton ellovagolt.
Az ünnepség a polgármesterek galambröptetésével zárult. A nagyszínpadon további kultúrműsorok voltak,
minket pedig meghívtak a Máv Gépjavítóba egy finom
ebédre, ahová nosztalgiavonattal mentünk. A Világtalálkozó záró estéjén június 9-én a jászkiséri polgármester átadta a vándorbotot Eszes Bélának, Jánoshida
Polgármesterének, aki a XXVI. Jász Világtalálkozót
fogja rendezni Jánoshidán, és mindenkit nagy szeretettel várnak.
Nagy Albert
jászkapitány

Mazsorett
Bezárult a 2018-2019 mazsorettes
tanév is. Gyermekeink egész évben nagy örömmel jártak a mazsi
órákra. Június 14-én sikeres táncvizsgát tettek, de egész évben fellépéseikkel gazdagították kis falunk programjait. Ezúton szeretnénk megköszönni a Boldogházi
Gyermekekért Alapítványnak és
Zrupkó Ferencné Gabi néninek
hogy az alapítvány keretein belül
lehetővé tették diákjainknak az
egész éves oktatást és nem utolsósorban köszönjük Kormos Laura
tánc tanár néninknek a színvonalas
felkészítést!
Köszönettel : a mazsis szülők!
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Boldogházi beszélgetések
Jászboldogháza meghatározó pontja a Jászságnak,
népszerű helyet foglal el a jász települések között, nekünk, itt élőknek pedig az otthonunk.
A felgyorsult változások jelentősen befolyásolják a
község, az itt élők mindennapjait. Egy visszatekintés
az elmúlt időszakra mindig magában foglalja az új
lehetőségek felismerését, a jövő tervezését is.
Szűcs Lajos polgármester úrral beszélgetünk Jászboldogháza életéről, mindennapjairól, tennivalókról, az
új lehetőségekről.
Ha a polgármester végigsétál Boldogháza utcáin, mit
gondol a településünkről, merre tart most Boldogháza?
Jó irányban ahhoz, hogy továbbra is csendes, nyugodt
kis település maradjon, ahol jó lakni, ahol jó élni.
A falusi életnek vannak előnyei és hátrányai a városival szemben, mi arra törekszünk, hogy a faluk között
kiemelkedő életminőséget tudjunk biztosítani.
Jó dolog, amikor hozzánk költöznek a fiatal családok,
de az még nagyobb öröm, amikor az itt felnövekvő
gyermekek maradnak itthon.

hogy a változó világunk új és új igényeket fogalmaz
meg a különböző korosztályokban, nekünk az a feladatunk, hogy ezeket megpróbáljuk teljesíteni. Bár hosszú
adminisztrációs folyamatokat igényel a megvalósítás,
azon vagyunk, hogy mielőbb fogadhassa a gyermekeket az új bölcsődei csoport.

Ennek érdekében milyen kezdeményezésekkel segíti
az önkormányzat a fiatalokat?
2014-ben vezette be Jászboldogháza Önkormányzata,
hogy a letelepedő fiatalokat a gyermekvállalás arányában támogatja. Ez nem kötelező feladat, de fontosnak
tartottuk, és ma már azt láthatjuk, hogy meg is lett az
eredménye. Az elmúlt években sok fiatal telepedett le
nálunk, és a születések száma is nőtt. Az elmúlt 3 évben a lakosságszám csökkenése is megállt, kis mértékben emelkedett. Magyarország Kormánya is kiemelten
támogatja a fiatalokat, a családalapítást, amely program
része a Falusi CSOK is. Júliustól már ez is elérhető
Jászboldogházán, így a különböző támogatási formákat
majd össze kell hangolnunk.
A fiatalok igényei alapján új bölcsődei ellátás létrehozása a célunk, ehhez már engedélyes tervekkel rendelkezünk, és már benyújtottuk a pályázatunkat. Látjuk,

Az idősek megbecsülése, segítése kiemelten fontos
feladat az önkormányzat számára. Milyen intézkedések szolgálják az idősebbeket?
Talán az egyik legfontosabb, hogy 5 éve elindítottuk a
házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést. Ennek
keretében folyamatosan 25-30 fő kerül ellátásra, melyet
nagyon kedvezményes térítési díj ellenében vehetnek
igénybe a nyugdíjas lakosok, mivel normatív finanszírozást is kapunk hozzá. Jelenleg előkészítés alatt van
egy pályázat, mely további szolgáltatás beindítását tervezi megvalósítani. Évek óta kérésként fogalmazódik
meg a nyugdíjas napközi otthon létesítése, ezért terveink között szerepel ennek a megvalósítása. Itt kiemelném, hogy 4 éve került átadásra Jászboldogházán az új
Mentőállomás, mely nagyon sokat javított a település
egészségügyi ellátásán, ez elsősorban szintén az idősebb korosztálynak nyújt nagyobb biztonságot!

A mentıállomás átadásán
Erdélyi kiránduláson az iskolásokkal
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Fontosnak és nagyon jónak tartom a nyugdíjas egyesület működését, folyamatosan sokféle programmal színesíti az itt élő idősek életét. Örömmel veszek részt a
rendezvényeiken, mert ez által is jobban megismerem
a mindennapjaikat.
Fontos önkormányzati cél, hogy minden társadalmi
réteggel megtalálják a közös hangot, megőrizzék a jó
együttműködést a civil szervezetekkel. Mit tehetnek
hozzá a civil szervezetek a község életéhez?
Egy ilyen kis faluban, mint Jászboldogháza, a civil
szervezetek jelentik az életet. Ezek a szervezetek hozzák össze az embereket, hogy a munkahelyekről ne
csak aludni járjanak haza, hanem a különböző programok, események, a közös célok valóban közösségeket
kovácsolva teszik színessé az életünket. A civil szervezetek érzéseket, érzelmeket, kötődést keltenek az emberekben, melyre ma talán még nagyobb szükség van,
mint valaha volt.
Örülök, hogy minden évben a civil nap megrendezésével ünnepeljük településünkön a munkájukat, kiemelve
ennek jelentőségét községünkben.
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élvezik a sport nyújtotta lehetőségeket. Milyen fejlesztések történtek ezen a téren?
Nagyon fontos a sport, hogy már a gyermekeink is
megismerjék és megszeressék a különböző sportolási
formákat és lehetőségeket, ez szükséges az egészséges
élethez.
Itt két fontos beruházás történt az elmúlt időszakban.
Az egyik, hogy a sportpálya területén létesítettünk egy
Sportparkot, mely minden korosztálynak edzési, testmozgási lehetőséget biztosít.
Másik nagyon fontos beruházás volt az elmúlt évben,
hogy felújításra került a falu 30 éves Sportcsarnoka. Ez
elsősorban az iskola szolgálatában áll, de nagyon nagy
öröm számomra, hogy a téli időszakban szinte nincs
egyetlen szabad óra sem, amikor ne lenne valamilyen
testmozgási tevékenységre használva. Nagyon nagy
szükség volt a felújítására, mert látjuk, hogy minden
korosztály részéről igény van a fenntartására.
A sportolási lehetőségek körét szélesíti a Klebelsberg
Központ által épített műfüves focipálya is.

Az iskolai mőfüves pálya átadásán

A Hagyományok hétvégéjén
Az ötezer fő alatti települések fejlesztésére készült a
Kormány falufejlesztő programja. Boldogháza számára milyen lehetőségeket nyújt ?
A Magyar Falu program egy elkülönített pályázati keret a kis települések számára. Ez persze nem azt jelenti,
hogy mindenre lesz pénz. 12 célterület alapján pályázhatunk különböző feladatok teljesítésére. Itt is nagy a
verseny, de bízom benne, hogy legalább 2-3 célterületre sikerül olyan irányú támogatást szerezni, melyekben
az elmúlt években nem volt lehetőségünk. Eddig 2 pályázatot nyújtottunk be, egy új közösségi ház létesítésére az iskola udvarán található kazánház átalakításával.
Egy másik pályázat új orvosi és védőnői eszközök beszerzését célozza meg, hogy minél modernebb és korszerűbb egészségügyi ellátásban lehessen részünk.
A boldogháziak szívéhez közel áll a sport, futballcsapatunkon kívül a legkisebbektől az öregfiúkig sokan

Büszke vagyok azokra a fiatalokra, akik kis falunkból
komoly eredményeket értek el a különböző sportágak
területén az elmúlt időszakban. Például Kerekes Réka,
aki a karatéban a közelmúltban Európa-bajnoki címet
szerzett, Csinger Márk, aki korosztályában a labdarúgásban nemzetközi szinten képviseli hazánkat, Nagy
Nóra, aki a kézilabda sportágban a korosztályában országos elismeréseket szerzett.
Ezeknek a fiataloknak az eredménye jó példa arra,
hogy kis településünkön is nagyot álmodhat az ember,
melyet kitartással, szorgalommal el lehet érni.
A családbarát programokhoz kapcsolódik a munkahelyek teremtése. E téren várható-e előrelépés?
Bár az elmúlt években nem történt elmozdulás ezen a
téren, most egy ipari üzem újraindításán és egy hosszú
ideje álló mezőgazdasági telep újjáélesztésén is dolgoznak a tulajdonosok. Számunkra mindkettő nagyon fontos, ha új munkahelyek jöhetnek ez által létre a településen. Napi szinten kapcsolatban vagyunk a vállalkozásokkal, és a lehetőségeink szerint támogatjuk a beruházásokat. Bízom benne, hogy mindkét esetben a közeljö-
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vőben elindulhat a termelés, melyek létszámbővítéssel
járnak.
Az élhetőbb környezethez hozzátartoznak - sok egyéb
tényező mellett- a parkok, terek, utcák. A közterületek megújítása folyamatos feladat.
Nagyon sokat kell dolgozni a közterületek rendben tartásán és szépítésén. Ezt lehetőségeink szerint végezzük,
a cél és a szándék nem kérdés sem az önkormányzat,
sem a lakosság, sem a Faluvédő és Szépítő Egyesület
részéről, akik nagyon sokat tesznek a környezetünkért.
Örülök, hogy ezt ebben az évben, az egyesület 20. évfordulóján Jászboldogháza Községért díjjal is elismerte
a testület. El kell ismernünk a közfoglalkoztatási programok hasznát is ezen a téren, nélkülük nem lennénk
ilyen gondozott és rendezett település.

Boldogházi Hírek

35

Milyen beruházások várhatóak a közeljövőben a községben?
Az elmúlt évek talán két legnagyobb eseménye a mentőállomás létesítése és az iskola felújítása volt. Erre
koncentráltunk.
Most folyamatban van egy új piaccsarnok létesítése.
Már említettem a bölcsőde létrehozását, és az új közösségi ház létesítését.
A következő évekre célként kell kitűznünk a Művelődési Ház felújítását és átalakítását más funkciók betöltésére is. A temetkezési körülményeket szeretnénk egy
új ravatalozóval javítani. Foglalkoznunk kell a szennyvíz- elvezetés kérdésével, de ettől még fontosabb a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, hogy növeljük az itt élők biztonságát!
Hogyan dolgoznak össze a jász települések, milyen a
kapcsolat közöttük?
Az elmúlt években a nagyobb térségi együttműködések
átalakultak, egy- egy önkormányzati kötelező feladatot
kisebb társulásos formákban látunk el. Ilyen a közös
hivatal működtetése Jásztelekkel, és a szociális társulásunk is. Ezekre gazdasági okok miatt és jogszabályi
előírások szerint szükség van. Esetenként együtt lobbizunk különböző fejlesztések után a Jászsági Önkormányzatok Szövetségében. Továbbá sok kulturális és
turisztikai együttműködés valósul meg. Jó kapcsolatot
ápolunk minden jász és szomszédos településünkkel.

Beszélgetés a faluszépítıkkel
Egy község vezetésének fontos feladata az értékek teremtése, és az értékek megőrzése is.
Nagy lépés volt ezen a téren, hogy létrehoztuk a települési értéktárat. Ebben olyan szereplők jelennek meg,
akiket nekünk, lokálpatrióta embereknek a fejéből nem
lehet kitörölni, de nagyon fontos, hogy ezek dokumentálva legyenek, minél többen ismerjék meg őket, ismerjük el őket!
Nagy szerepe van ebben a Boldogháziak Baráti Társaságának, sokféle kiadvánnyal, emlékhelyek létrehozásával gazdagították településünket, megőrizve múltunkat az utókornak.

Emléktábla avatásán

A sportbálon
Polgármester úr, ha bármit kérhetnél, mi lenne a legfőbb kívánságod a községgel kapcsolatban?
Tiszteljék és szeressék egymást az itt élők a jövőben is,
fogadják el, hogy nem vagyunk egyformák. Ha szeretjük és megbecsüljük embertársainkat, betartjuk az egymás mellett élés szabályait, akkor mindnyájan a barátai
lehetünk egymásnak, ami sokkal több, mint a lakoskapcsolat.
Úgy gondolom, ez a legfontosabb, hogy szeressünk itt
élni, és boldogok legyünk. Az emberek összetartása
nagyon fontos a döntéshozatalban is, mely a település
kiegyensúlyozott fejlődésének záloga.
A többi majd kialakul!
Összefoglaló gondolatod mindannyiunknak nagyon
fontos cél és feladat is egyben.
Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést!
Sikeres munkát, sok új lehetőséget kívánok, amelyek
hozzájárulnak Jászboldogháza fejlődéséhez.
Konkoly Béláné
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Bemutatjuk községünk fiataljait
Fecske Nóra vagyok, 22 éves
jászboldogházi fiatal.
Miután elballagtam szeretett iskolámból 2011-ben, Szolnokon folytattam tanulmányaimat a Vásárhelyi
Pál Szakközépiskolában. Itt pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos
tudásra sikerült szert tennem, majd
az érettségi után a technikusi képzés keretein belül pénzügyi-, számviteli ügyintéző lettem. Tanulmányaim után egy kisvállalkozásnál
kezdtem meg első munkaviszonyomat, ahol pénzügyi asszisztensként
dolgoztam, viszont a feladatköröm
ennél sokkal szélesebb volt. Megrendeléseket készítettem, számlákat
rögzítettem, a Mercedes gyárral
kapcsolatot tartottam.
Mivel a technikus végzettség számomra nem volt elegendő, szerettem volna bővíteni a tudásomat,
ezért mikor lehetőségem adódott a
mérlegképes könyvelői képzést elvégezni, azonnal kaptam az alkalmon, és jelentkeztem. Sajnos, a
munka és a tanulás nem volt összeegyeztethető, mivel rengeteget kellett tanulnom ahhoz, hogy kellő
magabiztossággal tudjak levizsgázni a tananyagból. A több hónapos
tanulás eredménye az lett, hogy a
19 fős osztályból csak nekem lett
sikeres a záróvizsgám.
Időközben állásajánlatot kaptam a
szintén falubeli Kispálné Répási
Marikától, aki egy kisvállalkozásnál dolgozott Szolnokon, ahol ipari

és háztartási varrógépeket javítanak, és több nagy cégnek szállítanak gyártáshoz szükséges gépeket,
anyagokat. Mivel Marika ebben az
időben volt várandós Tomikával, a
szülési szabadsága idejére kerestek
egy új kollégát, akire az ottani
pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat rá lehet bízni. Nem sokáig gondolkoztam az ajánlaton, mivel a
szakmámhoz szükséges három éves
gyakorlatot itt meg is tudtam szerezni, és itt tényleg azokat a teendőket kellett ellátnom, amikkel szerettem volna foglalkozni.
A Varrógép Kft.-nél az elmúlt két
évben rengeteg új emberrel ismerkedtem meg, és megannyi kihívást
sikerült együtt megoldanunk a kollégáimmal, akikkel ezen időszak
alatt, egy olyan baráti kapcsolatot
alakítottam ki, amely nagyban megkönnyíti az együttműködésünket.

Eleinte a cégnél csak a pénzügyi
vonalon mozogtam, illetve árajánlatokat készítettem, de mára már az
előző könyvelő segítségével a teljes
könyvelést átvettem.
A főnököm javaslatára 2018-ban
egy újabb képzésre jelentkeztem,
ahol adótanácsadói képesítést szerezhetek, az idei év végére. Itt több
modulzáró vizsga után kell az utolsó befejező vizsgát sikeresen zárni,
amiből szerencsére négyet már teljesítettem. A nyári időszak könynyebb lesz, mivel a következő teszt
csak októberben lesz, szóval a tanulással picit még ráérek.
A terveim a jövőre nézve egy saját
vállalkozás elindítása, ahol könyveléssel és adótanácsadással foglalkozok, és előreláthatólag Jászberényben nyitom meg, ahová párommal,
akit még a középiskolás éveim alatt
ismertem meg, szeretnénk a közeljövőben költözni.
Amikor nem a számok világában
töltöm az időmet, szívesen kirándulunk, strandolunk, és a barátokkal
ülünk össze egy beszélgetésre vagy
grillezésre. Köszönöm szépen a
megkeresést erre a megtisztelő feladatra, hogy pár sorban leírhassam
az eddigi életem. Szívesen emlékszem vissza az általános iskolában
eltöltött éveimre, ahol szeretett magyartanárom, Konkoly Béláné megtanított arra, hogyan írjak jó fogalmazást. Remélem, nem okoztam
csalódást.

PARTY TERMÉKEK JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN!
Csodás luficsokrok RPC tanfolyamokon elvégzett technikával!
Diplomaosztóra, szülinapra, esküvőre, gyereknapra füstgép és buborékfújó gép bérelhető!
Héliumpalack esküvőre, szülinapra, ballagásra, gyereknapra, nyári kerti partyra!
Tartósító zselés hélium töltés!
Legény-, lánybúcsús, Unikornis party kellékek! Mickey, Jégvarázs, Pókember.....kiegésztők!
Önfelfújó lufik, zenélő tűzijáték, világító poharak, bubbles lufik ajándékötletek anyák napjára is!
Címünk: Jászalsószentgyörgy Fő út 89. (orvosi rendelővel szemben) vagy
telefonon 0630/6190299
Facebookon ünnepidesign
www.unnepidesin.hu

Vá
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Boldogházán itthon
beszélgetés Nagy Jenővel és feleségével, Jutkával

Örömteli számunkra, amikor a volt boldogházi lakos, 30 évi szolnoki tartózkodás után újra községünket választja otthonául. Az Árpád úti ház példásan
gondozott kerttel, nyíló virágokkal, frissen nyírt
pázsittal fogadott.
Jenő: Tősgyökeres boldogházi vagyok, őseim, rokonaim is itt éltek, élnek. Itt nőttem fel, együtt fociztunk
barátaimmal. Soha nem szakadtam el községünktől,
hiszen édesanyám itt élt haláláig. Az én vágyam volt,
hogy újra hazajöjjek! Az öcsém gyakran mondogatja:
„Te szolnokiként már meghaltál volna!” Mindig jásznak éreztem magam!
Jutka: Jenő nagyon szereti a természetet. Míg a mama
élt, akkor is azonnal szaladt a kertbe, füvet nyírt, és
mindent megcsinált, amit kellett. A mami – míg tudott
– főzött, majd én vettem át a konyhát.
Jenő: Öt évvel ezelőtt azt mondtam a feleségemnek, 30
évig a te kedvedért Szolnokon éltem, a hátra lévő időt az én kedvemért - éljük
Boldogházán!
Szerintem ilyen gondozott, szép, tiszta község a
környéken sincs. Egyik
alkalommal a keresztfiam
jött hozzánk, és elképedve
mondta és mutatta: „Ezt
az elszívott cigarettát nem
mertem eldobni, mert sehol nem láttam egy csikket sem.”
Jutka: Valóban nagyon
szép település Boldogháza. Szerettem volna, ha
lányaink is ideköltöznek
községünkbe, de az ő életük más településen zajlik. Judit lányunk a Ruhaipariban végzett, majd a
Tanítóképzőben tanult. Itt
volt Boldogházán gyakorlaton!
Jászalsószentgyör gyr e
ment férjhez, ott is laknak, és szeretettel nevelik
két gyermeküket, a 6 éves
Attilát és a 2 éves Gergőt.
Jenő: Az élet nagy rendező! Édesanyám a Közgazdasági Technikumban
végzett Szolnokon, és
Andrea lányunk ott tanít!
Náluk is két tüneményes
gyermek van, Annácska

Nagy Jenı és a felesége
3,5 éves, Nándika karonülő. Mind a két család szeret
nálunk lenni, szerencsére sokat itt vannak.
Nagyon szép családotok van! Néhány hete, a mise
után kereszteltétek a kisfiút, és öröm volt látni a
népes vendégsereget.
Jenő: Hát, ötven körül gyűltünk össze, és boldogan
beszélgettünk a múltról és a jelenről. Elárulom, hogy
bár Szolnokon laktunk, de mind a két lányunknak itt
volt esküvője, és a négy unokának a keresztelője. Ebből is látod a kötődésemet szülőföldemhez. Soha nem
lehet elfelejteni tanáraink erőfeszítését, hogy embert
faragjanak belőlünk. Nem volt gond, ha elcsattant egyegy pofon. Meg sem mertük otthon mondani! Szeretettel emlékezem a Menyhárt házaspárra, János bácsira és
Marika nénire. Jól tanítottak, és amikor elkerültem
Jászapátira, ott sem volt gondom. Gépész szakon végeztem, először a Hűtőgépgyárba kerültem targoncásnak, innen Szolnokra a Volánhoz, ahol 27 évet dolgoztam, majd Budapest a következő állomás. 10 év kamionozás után jöttem át a berényi FIALA céghez, és 7 év
óta járom Európát, szintén kamionnal. Franciaországba
szállítok hűtőgépeket és porszívókat.
Ez nem veszélytelen munka!
Jenő: Nem bizony! Nagyon észen kell lenni, mert
könnyen kirabolnak. Kivágják a ponyvát és a legértékesebb porszívókat emelik el! Szerencsére (gyorsan le
is kopogta) velem még nem történt meg. Inkább fél
nappal előbb indulok, és a megszokott, biztonságos
parkolókban pihenek. Másfél év múlva leszek nyugdíjas!
Jutka: Én már nagyon várom, mivel nagyon sokat van
távol! Egy kicsit nehéz volt megszoknom a falusi létet.
Szolnokon nőttem fel, szüleim is ott nyugszanak már a
temetőben, testvéreim szerencsére élnek, és gyakran
meglátogatjuk egymást, mivel a vonatközlekedés nagyon jó! A tél nehéz itt Boldogházán!
Miért javasolnátok a fiataloknak községünket?
Jenő: Röviden: itt nyugalom, csend, közbiztonság van,
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barátságos emberek vesznek körül bennünket.
Jutka: A testvérem is megjegyezte: „Itt köszönnek
egymásnak az emberek!” Nagyon szép a strand és környéke. Az unokáink is vidáman lubickolnak a tiszta
vízben!
Jászboldogházán több civil szervezet működik. Kérésre, vagy anélkül csatlakoznátok-e valamelyikhez?
Jutka: Ha kérnének, szívesen lennék tagja a Faluszépítő Egyesületnek.
Jenő: Amennyiben nyugdíjas leszek, én felveszem a
kapcsolatot a polgárőrökkel. Sokat beszélgetek most is
Bózsó Lacival, Joó-Kovács Balázzsal, Nagy Misivel.
Egyébként is támogatjuk a boldogháziakat, itt vásárolunk, itt veszem a seprűt Batáéktól, és lehetne még sorolni. Elégedettek vagyunk az ellátással.
Jutka: Ami nekem hiányzik, az a cukrászda, vagy egy
ruhás butik, és a vasúti peronon kellene sürgősen javítani, mert nagyon nehéz felszállni a kocsikba.
Jenő: A szennyvízelvezetés is gondot jelent, de bízom

benne, hogy előbb-utóbb ez is megoldódik. Ugyanúgy,
mint a szúnyogirtás, amit önerőből oldott meg az Önkormányzat. Köszönet érte, bár a szúnyogok nagyon
ellenállóak!
Az előbb társadalmi munkáról is beszélgettünk. Nem
áll tőlem, sem az őseimtől nem állt távol ez a tevékenység. Fiatalként is segítettem, és meg tudom mutatni a
munkakönyvemet, ahol az első bejegyzést Nagy Bandi
bácsi, a nagybátyám tette, 1 nap társadalmi munka! A
nagyapánk falazta a strandépítésnél a medencét. Büszke vagyok az őseinkre!
Kedves Jutka és Jenő! Beszélgetésünk során többször elérzékenyültünk. Éreztem, mit jelent – főleg
Jenő számára – számotokra Boldogháza. Hazataláltatok! Kívánok Nektek örömteli, boldog éveket, ehhez egészséget, további fiatalos lendületet.

Zrupkó Ferencné

Gólyahír
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel, a kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!”

Vámosi Norina
2019. 05. 03.

Gerhát Julianna
2019. 06. 11.

Fehér Luca
2019. 06. 22.

Czakó Anikó
Vámosi Norbert

Gerhátné Molnár Lilla
Gerhát Róbert

dr. Duka Melinda
Fehér Sándor

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak!

Tájékoztató az orvosi ellátás időpontjának változásáról
Tájékoztatom kedves Betegeimet,
hogy augusztus 12-től 16-ig és augusztus 28-tól 30-ig szabadságomat töltöm.
Ez idő alatt a rendelés a következőképpen alakul:
augusztus 12. hétfő
13. kedd:
14. szerda
15. csütörtök
16. péntek

13-15 óra
13-15 óra
13-15 óra
15-17 óra
13-15 óra

augusztus

28. szerda
13-15 óra
29. csütörtök 15-17 óra
30. péntek
13-15 óra

Megértésüket köszönöm.
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet
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Könyvtári hírek
Májustól az alábbi új könyveket vehetik kézbe Olvasóink: A barista, A csángóság eredete, A csodálatos
méz, A feleségem története, A fiúk hazatérnek, A halál angyala, A hókirálynő, A kristálytükör meghasad,
A láthatatlanok, A ragyogás, A szabadság ára, Andersen legszebb meséi, Áramszünet, Az égbolt titkai, Az
első bé hörcsöge, FC Barcelona, Babageometria, Babakonyha, Bogarak, Buffon, Bűnbeesés, Camazotz az
alvilág ura, Diótörő és egérkirály, Elsodort életek, És
boldogan éltek, Farkasbőrben, Garfield, Gyermekkorom, Jöjj ki, napocska, Kerekítő, Könyvesbolti szerelmek, Krónika, Lengemesék, Pille új otthonra lel, Szerelmek, múzsák, szeretők, Szunnyadó gyilkosság,
Tűzszekerek, Vigaszág, Zűrzavar a vonal végén.
Könyvtárunkban a következő folyóiratokat olvashatják, kölcsönözhetik az érdeklődők: Autó-Motor, Buci
Maci, Cicc... Macska Magazin, Dörmögő Dömötör,
Eső, Fanny, Garfield Magazin, Kabóca, Képes Sport,
Kismama, Kistermelők Lapja, Koala, Kreatív Horgolás, Méhészet, Nők lapja, Nők lapja Ezotéria, Nők
lapja Konyha, Turista Magazin, Új Néplap
A gyerekek örömmel veszik kézbe az új könyveket,
bíztatom őket, írják le olvasó-élményeiket, felkeltve
ezáltal mások érdeklődését is az olvasás iránt. Így tett
Muhari Norina 4. osztályos tanuló, aki Jeff Kinney:
Egy ropi naplója képSregény című könyvét olvasta.

„Ebben a könyvben mi az, ami tetszik? Nekem legfőképpen az tetszik, hogy a hónapok és a napok rendszerezésével vannak jegyzetelve a történetek. Így sokkal jobban átlátható. Ezenkívül az igen vicces és humoros rajzok feldobják elsősorban a kedvem, de még
az olvasmányt is. A történet nagyon jó. A
„Ropi”szerzője és rajzolója Jeff Kinney bemutatja
nekünk szenzációs hősét.”

Április hónapban a Baba-mama klub vendége volt a
„Helyet” Alapítvány. A Jászberényben működő alapítvány fiatalok részére nyújt segítséget munkahelykeresésben, valamint tájékoztat az ingyenes képzésekről. Az Alapítvány nem érkezett üres kézzel, új
játékokat kaptunk, melyeket a kicsik örömmel vettek
birtokba.

Az 1. és 2. osztály is részt vett könyvtári foglalkozásokon. Szeretik a kicsik a könyveket, kedvenceik az
állatos történetek.

Májusban a 7. osztályos diákokkal közösen néztük
meg az általuk készített könyvtári filmeket.

Pappné Turóczi Henrietta
könyvtáros
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70 ÉVE SZENTELTÉK FEL A VASUTASOK HARANGJÁT
1949-ben egy nyári napon a boldogházi vasútállomásról méltóságteljes ünnepi menet indult a templom felé.
Magyar ruhába öltözött fiatalok, ünneplőt viselő helyiek kísértek egy feldíszített lovas kocsit, amely egy harangot szállított. A templomkertben Pintér Pál, az 1946
-ban önállóvá vált község első plébánosa ünnepi szentmisét mutatott be, majd felszentelte a harangot. A jelenlévők népes tömege ezután nem kis izgalommal figyelte, hogyan emelik be egy különleges szerkezettel a
torony ablakán át a helyére. A „vasutasok harangja”
ma templomunk középső harangja. A 70. évforduló alkalmából röviden felidézzük a történetét.
***
A boldogházi templomot 1930-ban szentelték fel a
Szent Család tiszteletére. Tornyában ekkor két harang
volt: a Slezák László által készített nagyharang, és a
Páduai Szent Antal tiszteletére készült középső harang.
A második világháború idején a középső harangot elvitték. Néhány év múlva a község vasutasai gyűjtést
szerveztek, melynek eredményeként 1949-ben elkészült az új harang.
Községünkben ma is emlékeznek az ünnepélyes harangszentelésre, melyen kisgyermekként többen részt
vettek. Közéjük tartozik Krasznai Lajos, akinek 11
évesen fontos feladat jutott – ő volt az új harang keresztapja. Az évforduló alkalmából visszaemlékezésével idézzük fel a jeles eseményt:1

gyobb megtiszteltetés akkor ért, amikor a község temploma 1949-ben – a II. világháború idején elvitt harang
pótlására – új harangot kapott, és Pintér atya engem
jelölt ki a felszentelésre szánt harang „keresztapjának”,
és mellettem Tóth Pannika (Tóth Anna, Tóth Elek bácsi lánya) lett a harang „keresztanyja”. A harangszenteléskor csoportkép is készült. […] Az ünnepség kedves
színfoltja volt, amikor Tóth Pannika elmondta a harangszenteléshez illő köszöntő versét.
Kedves Harangunk!
Vasutasok és mindannyiunk kedves harangja.
A te sorsod soha ne legyen az, ami a másiké volt.
Te csak a szeretetet és a békét hirdesd.
Gyógyítsd meg a betegeket,
Gyámolítsd az özvegyeket,
Vigasztald meg az árvákat,
Hívd haza a még távol lévőket.
Giling-galang, giling-galang.
Menj csak, siess kedves harang.

Az ünnepség résztvevıinek egy csoportja a templomkertben. Elsı sorban középen Pintér Pál atya, mellette
jobbra Tóth Anna (dr. Konkoly Mihályné),
a sor jobb szélén Krasznai Lajos
Az ünnepi menet a Rákóczi úton halad a templom felé.
„Általános iskolás éveim alatt Pintér atyának asszisztálva nagyon sok egyházi szertartáson vettem részt Boldogházán. Ministráltam egyszerű hétköznapi liturgiákon és ünnepi nagymiséken, jeles egyházi ünnepeken,
templomi esküvőkön, keresztelő szertartásokon, gyászmiséken és temetéseken egyaránt. Latinul fejből tudtam
a különböző miseimákat. Ezek a szereplések és élmények nagyon fontosak voltak a számomra, de a legna-

Ma is emlékszem arra a felírásra, amely a harang egyik
oldalán olvasható:
Páduai Szent Antal könyörögj érettünk!
Ez a harang ma a „nagyharang” mellett a templom úgynevezett „középső harangja”, amely már villanymeghajtású szerkezettel működik. Én is sokat harangoztam
vele, mert a ministránsgyereknek néha ez is feladata
volt, de akkor még egy vastag kötéllel hoztuk működésbe, ami egyáltalán nem volt könnyű. Jeles egyházi
ünnepeken olykor a nagyharanggal együtt szólaltattuk
meg, s a két harang eltérő hangszínű zengése, mélyen

1. Megjelent: Emlékek a boldogházi tanyavilágból. Veliczky Józsefné (szerk.), Jászboldogháza, 2006. 46-47. o.
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A vasutasok harangjának két oldala
oldalán Páduai Szent Antal domborított ábrázolása látható.
„ ISTEN DICSŐSÉGÉRE, PÁDUAI SZENT ANTAL
TISZTELETÉRE *
KÉSZÍTTETTÉK A JÁSZBOLDOGHÁZAI VASÚTI
ALKALMAZOTTAK *
A HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL AZ 1941-44-ES
VILÁGHÁBORÚBAN *
ELVITT HARANGJUK PÓTLÁSÁRA AZ ÚR 1949IK ESZTENDEJÉBEN.” *

A harang beemelése a toronyba
csengő-bongó hangja gyönyörű szépen hangzott meszszire a környéken. Az évek, sőt évtizedek múlásával
egyre inkább különös érzés fogott el, amikor a szüleimhez hazalátogattam, és ennek a harangnak a hangját
meghallottam. Mindig úgy éreztem, hogy valami közünk van egymáshoz. Ilyenkor gyakorta eszembe jutott
az a közismert mondás, hogy „A harang az élőket hívja, a holtakat siratja, a villámokat oszlatja.” Ennek a
harangnak a hangja remélhetőleg még sokáig fog szólni, s mint ahogyan eddig, ezután is sok ember lelkét
megérinti majd.”
A vasutasok harangját Slezák Ráfael öntötte. Egyik
oldalán a felirat a harang rövid történetét írja le, másik

ÖNTÖTTE SLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN *
A harang villannyal működik, súlya a fölső peremén
olvasható felirat szerint 213 kg, a tartozékok súlya kb.
70 kg. A középső harang a nagyharanggal együtt a
szentmisék kezdetét jelzi, és a halottakért szól.
(A boldogházi templom harangjairól bővebb leírás az
interneten olvasható: Magyar Harangok Honlapja –
Észak-Alföld harangjai – Jászboldogháza.)

A harangoknak – akár a könyveknek – megvan a maguk sorsa. Háborúk idején számos templomból vittek el
szépen zengő harangokat, hogy rendeltetésüktől eltérően egészen más célra használják fel. Így történt községünkben is, de alig néhány év elteltével a helyiek pótolták a veszteséget. A boldogházi lakosok összefogásának
szép példája azért is figyelemre méltó, mert olyan időszakban történt, amikor a politika már gyakran embertelen módon szólt bele a fiatal község lakosainak életébe, mindennapjaiba.
Összeállította: Papp Izabella

HELYREIGAZÍTÁS
Kedves Olvasóink! Legutóbbi lapszámunkban a 70 éves Önkéntes Tűzoltó
Egyesületről emlékeztünk meg. Igyekeztünk minél több régi és újabb fotót
közzétenni. Sajnos, a fotók válogatása során súlyos hiba történt. Az újság
36. oldalán Bakki József parancsnok képaláírás helyesen: Bakki Sándor
önkéntes tűzoltó. Az érintettektől és kedves családjuktól ezúton is elnézést
kérünk, és közöljük Bakki József tűzoltó parancsnok arcképét.
Bakki József
tőzoltó parancsnok

A szerkesztőség
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Régen volt — hogy is volt?
Kotlóstyúk helyett számítógépasztal
Hogy miért került egy lapra ez a két
egymástól igen távoli dolog, kiderül, ha elolvassuk a következő sorokat. Kezdjük azzal, hogy minimum
ötven évet lépjünk vissza az időben,
amikor még a kotlóstyúkot a szobában az ágy alatt tartották, ott keltették a kiscsibéket.
Az 1950-es évekig a legelterjedtebb
tyúkfajta a magyar parlagi tyúk
volt, ez a fajta felelt meg leginkább
az akkor elvárt tulajdonságoknak.
Ez a tyúk nagyon jó tojó, és évente
akár háromszor is kotlik, nem hagyja el a csirkéit egészen nagy korukig. Előfordult, hogy a rántani való
csirkét az anyja alól vették el. Az
első kotlása már februárban elkezdődött, és ha ilyen korán elültették
a tyúkot, akkor a szobába az ágy alá
tették, úgynevezett ültető kosárba,
ami egy megfelelő méretű vesszőből font kosár volt. Februárban még
általában komoly tél volt, és csak a
szobában tudták biztosítani a kotlósnak a megfelelő körülményeket.

Egy kotlós alá általában 19 vagy 21
tojást, de babonából mindenképpen
páratlan számút tettek. A tojásokat
általában két hétig gyűjtötték,
ügyelve arra, hogy több tyúktól valók, és fiasak, termékenyek legyenek. Egy hét után meglámpázták
vagy vízpróbázták a tojásokat. A
lámpázással átvilágították a tojásokat, ezzel a módszerrel nagy biztonsággal meg lehetett állapítani, melyik a fias vagy a záp. A vízpróba is
ugyanezt a célt szolgálta: langyos
vízben a záptojás lemerül, az élő
pedig úszik a víz tetején. A kotlóst
naponta levették a tojásról 15-20
percre, amíg evett, ivott és könnyített magán. A keltetés ideje várakozással telt el. Általában az asszo-

nyok feladata volt a kotlósról, majd
a csirkékről való gondoskodás. A
kikelt kiscsibék gondozása nagy
odafigyelést kívánt. A kora tavaszszal (márciusban) kikelt csibéket a
konyha valamelyik sarkában, de
leginkább a lábas tűzhely - vagy
ahogy akkoriban hívták a sparhelt alatt egy ládában nevelték kb. kéthetes korukig, természetesen a kotlóssal együtt.

Hogy az írás rejtélyes címére is
választ adjak: ötven esztendő elteltével ma már a házakban a konyha
valamelyik sarkában nem a kotlóstyúk a csirkékkel, hanem inkább a
számítógépasztal foglal helyet.
A kiscsirkéknek apróra darált kukoricát, összemorzsolt főtt tojást, esetleg tehéntúrót adtak, az ivóvizet
pedig kör alakú cserép itatóban
kapták. Aztán a tavasz közeledtével, ahogy javult az idő, a kotlóst a
csibékkel kiengedték a szabadba, de
elkülönítve a többi baromfitól, hogy
az ennivalójukat ne tudják megenni.

Sok veszély leselkedett a fiatal kis
állatokra napközben és éjszaka egyaránt. Előfordult, hogy a tanya körül békésen kapirgáló csirkék közé
odarepült az egyébként kedvelt madár, a gólya, és akár öt-hat kiscsirkét is magáévá téve távozott. A kiscsirkékkel lévő kotlós hangosan
toporzékolt, és tehetetlenül nézte,

ahogy a csibéit a nála jóval nagyobb gólya felfalja. Kedvenc madarunk ezt az akciót naponta akár
többször is képes volt megismételni, főleg ha a közeli fészekben négy
-öt éhes kölyökgólya várta. Hasonló ellenség volt a sas vagy a vércse
is. Ezek elriasztására különböző
ijesztőket raktak ki. Ilyen volt a
lelőtt vagy kelepcével megfogott és
kipreparált varjú vagy vércse magas
rúdra helyezve. Éjjeli szállásukon
sem voltak biztonságban az apró
állatkák. A ragadozók, a menyét
vagy a görény egész tyúkalja csirkét elpusztított egy éjszaka alatt.
Csapdával, kelepcével próbálták
irtani őket.

Egy-egy portán többféle szárnyast
is keltettek. Szinte minden háznál
neveltek libát, kacsát, pulykát, sok
helyen még gyöngyöst is. Egy-két
tanyában előfordult, hogy díszként
pávát is tartottak. A csirkét a húsa
és a tojása miatt, a libát, kacsát a
húsán kívül főleg a tolla miatt tartották. A pulyka keltetése, de főleg
a kis pulyka gondozása, etetése
igencsak különleges bánásmódot
igényelt. A felnőtt pulyka tavasztól
őszig önellátó volt, megkereste a
táplálékát, ha megfelelő nagyságú
terület állt a rendelkezésére, egész
nap bogarászott. A tojó szeretett a
tanyától távolabbi bozótos, bokros
helyre elbújva tojni. Nagyobb gyerekeknek külön feladat volt kifigyelni, hol van a fészek. Leleményesen megoldottuk: hosszú spárgát
kötöttünk a lábára, így távolabbról
tudtuk követni az egyébként nagyon óvatos, rejtőzködő pulykát.
A baromfinevelés sok ügyes-bajos
tennivalója után a végtermék hasznosítása, illetve értékesítése is az
asszonyok feladata volt - gondolok
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itt a főzésre, a szükségleten felüli
baromfi eladására. A vágnivaló
csirkét általában párban, lábukat
összekötve, élve vitték a piacra. Ha
valaki akkoriban pénteki napon a
reggeli ötórás vonattal Tápiómajorból Berénybe utazott, igencsak látott ilyet. Vitték az asszonyok a valódi tanyasi csirkét, tojást,
túrót, tejfölt a városba a heti piacra,
majd az árából a családnak bevásárolva tértek haza a délutáni vonattal. Lányos házaknál fontos volt a
liba- vagy kacsatoll gyűjtése, hiszen
ha a lány férjhez ment, a stafírung
összeállításához sok tollra, pehelyre
volt szükség. A kora tavaszi libákat
háromszor is megkopasztották egy
nyáron. Kopasztás előtt, hogy a
tolluk tiszta legyen, kihajtottuk a
libákat fürödni a Tápióra, ami nem
messze volt tőlünk. Nagyon kellett
vigyázni, hogy Bábosikék libáival
össze ne keveredjenek fürdés közben. Mivel ők közvetlenül a folyó
mellett laktak, így a libáik szinte
mindig a vízben úszkáltak. A késő
őszre betollasodott libákat novemberben hizlalásra fogták, az akkora
már begórézott új kukoricával tömték, és karácsonyra a meghízott libákat felpucolva a budapesti piacok
valamelyikén eladták. Általában a
Keleti pályaudvarhoz legközelebb
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lévő Garai utcai piacon történt az
eladás. A libák árából a gyerekeknek - a libapásztoroknak, akik
egész nyáron vigyáztak a libára bevásároltak, fügét, narancsot, mogyorót kaptak, ami a vidéki gyerekeknek nem mindennapi csemege
volt.
Ennél nagyobb jutalom csak az
volt, ha elmehettünk a pesti piacra
hízott libát árulni. Alig vártuk, hogy
jöjjön a magunk között zsidónak
mondott vevő, aki nagyon értett a
libához. Meg tudta állapítani, hogy
valóban töméssel hizlalt-e a liba.
Egy kb. három milliméter vastag tűt
beleszúrt a liba májába. Ha a tűre
ráragadt a máj, akkor azt mondta,
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kóser, és kérdezte, mikor jövünk
legközelebb. Csak a jól meghizlalt
liba mája ragad rá a tűre, mivel az
már szinte krémszerűen puha, míg a
lábon etetett liba mája kemény, rágós. Ezt a vevőt azért is szerettük,
mert igaz, hogy a minőségre nagyon igényes volt, de az árból soha
nem alkudott. Mi gyerekek türelmetlenül vártuk, hogy megvegye a
libát, hogy aztán mehessünk az akkori Budapest talán egyetlen
„plázájába” a Corvin áruházba. A
bevásárlás után csomagjainkkal a
Keletiben felültünk a haza induló
vonatra, ahol jöttek a rikkancsok, és
a nyakukba akasztott tálcáról a vonat indulásáig kínálták az újságot, a
cukorkát, az Utasellátó feliratú kocka csokit, héjas mogyorót. Kicsivel
több, mint kétórás vonatozás után
hazaértünk a gőzössel, ami a Keletitől Pokoltanyáig minden állomáson és megállóhelyen megállt.
Én pedig alig vártam, hogy meghízzon a következő csapat liba és
újra mehessek Pestre a piacra.
Az előbbiek miatt számomra a legkedvesebb szárnyas a liba volt,
mert a csirkékkel maximum az
újszászi piacra jutottam el nyaranta
néhányszor.

Szűcs Gergely

Rólunk írták...
Új Néplap, 2019. május 21.
Versenyeznek a jászsági tűzoltók

A jászsági tűzoltóversenynek már nagy hagyománya van a térségben, amit minden évben más településen rendeznek meg. Idén Jászboldogháza ad
helyet a megmérettetésnek június elsején, a sportpályán. A tűzoltóversenyen a Jászságban működő
tűzoltó egyesületek versenyeznek. A csapatok fogadása, az eligazítás és ünnepélyes megnyitó után
különböző kategóriában mérhetik össze tudásukat
a tűzoltók.
Új Néplap, 2019. május 30.
Hagyományaikat elevenítették fel

A Jászföld Hagyományőrző Egyesület immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a hagyományok hétvégéjét a Bartal-tanyán, múlt szombaton.
A szervezők célja évről évre az, hogy bemutassák

a magyar lovas kultúra élő hagyományait, a régi
kézműves mesterségeket, valamint kulturális és
szórakoztató programokkal biztosítsanak lehetőséget a családok kikapcsolódására.
A hagyományok hétvégéjének megnyitója a Jánoshidai Kamarakórus műsorával kezdődött, majd
Pócs János a térség országgyűlési képviselője, Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke és Jakab
Tamás, a MAGOSZ főtitkára köszöntötte a résztvevőket. Kökény Kálmán, a Magyar Roma Kisebbségi Kulturális Közhasznú Szervezet kuratóriumának elnöke a Jászsági Romákért közéleti díjat
adományozott Pesti Róbertnek, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület elnökének. Az elismerést azzal érdemelte ki a civil szervezet vezetője, hogy a
Jászság kultúrájának részévé tette a roma kulturális örökséget. Az eseményen ezúttal is bemutatkoztak a népi hagyományokat őrző közösségek.
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Új Néplap 2019. július 4.
Fejlesztik a piacot és a közétkeztetést
Az önkormányzat több mint 42 millió forint pályázati
támogatást nyert a helyi termékértékesítést szolgáló
piac infrastrukturális fejlesztésére, valamint a közétkeztetés megújítására. Szűcs Lajos a település polgármestere elmondta, hogy a piac az orvosi rendelő mellett újul meg. Célja, hogy a helyi kistermelők, árusítók
kulturált környezetben értékesíthessék termékeiket,
valamint erősíteni szeretnék a jászboldogházi őstermelők munkáját, helyi értékesítési lehetőségeit is. A beruházás keretében fedett árusítócsarnokot, térkő burkolatot, valamint szociális épületet alakítanak ki.
A közétkeztetés fejlesztése során a konyha a Petőfi utcai épületben újul meg, tetőteret építenek ki, illetve
korszerű konyhai eszközöket vásárolnak. Júniusban, a
szerződéskötést követően elkezdődtek a munkálatok.
- A konyha felújítását szeretnénk a szeptemberi iskolakezdésre befejezni – tájékoztatott a polgármester. A
munkák keretében mindkét helyszínen akadálymentesítést végeznek, és megújuló energiákat használnak.
Új Néplap 2019. július 4.
Borzasztó látvány fogadta a jászsági tűzoltókat
a helyszínen
Önkéntesek segítettek a pusztító vihar után
Példaértékű azoknak a jászsági önkéntes tűzoltóknak a
segítségnyújtása, akik a napokban részt vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viharkárok felszámolásában. Idejüket és energiájukat feláldozva dolgoztak Kisvárda térségében a természeti csapás okozta károk enyhítésében. Az önkéntesek megrázó benyomásokról számoltak be.
Ezekkel a gondolatokkal kezdődik Illés Anita cikke,
melyben a Jászárokszállásról, Jászboldogházáról,
Jászszentandrásról és Jászalsószentgyörgyről érkezett
21 jászsági önkéntes tűzoltó helytállásáról, a helyszí-
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nen szerzett szomorú, olykor tragikus tapasztalatokról
ír.
Számos híradást hallhattunk és olvashattunk az
„évszázad viharának” is nevezett pusztító katasztrófa
részleteiről, és a mentésben, kárelhárításban részt vevő
hivatásos és önkéntes segítők példás összefogásáról,
önzetlen segítségéről.
Községünk önkéntes tűzoltói is indultak, hogy segítsenek a bajban. Négyen vettek részt a kárelhárításban:
Kispál Tamás, Baranyi Béla, Papp Gyula és Szendrei
Péter. Ezzel is bizonyították, hogy az idén 70 éves egyesület mai tagjai méltóak az elődökhöz. Elismerés és
köszönet illeti őket munkájukért.

Dobson Tibornak, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének levele a hivatásos és önkéntes tűzoltók számára
Budapest, 2019. július 1.
Tisztelt Bajtársak!
A 2019. június 27-én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt időjárási veszélyhelyzet okozta károk felszámolásában beavatkozó valamennyi hivatásos és nem
hivatásos tűzoltó kiemelkedő erőfeszítéséért, helytállásáért ezúton is kifejezem őszinte elismerésem és köszönetem. Meggyőződésem, hogy az általatok határon innen és túl tanúsított példamutató hivatásbeli és nemzeti
összefogás méltó módon kifejezte azt az önzetlen felelősség és kockázatvállalást, amelyre esküt tettünk. A
beavatkozó tűzoltók mellett azonos értékű elismerés és
köszönet illeti az együttműködő szervezeteket, egyéneket, a számunkra mindig biztos hátteret nyújtó családtagokat és hozzátartozókat.
A fentiekre alapozva kívánok további sikeres szolgálati
ellátást, valamint jó erőt és egészséget.
Dobson Tibor
tü. dandártábornok

Kedves Olvasók!
Gyümölcsök és zöldségek aszalását vállalom profi ipari aszalógéppel kedvezményes áron. Kapacitás: 40 kg (4 db M10-es rekesz) előkészített gyümölcs vagy zöldség aszalása/nap
Jászboldogházi lakosoknak 30%-os kedvezmény
Elérhetőség: Hegyesi József (5144 Jászboldogháza, Tanya 30.)
Telefonszám: 06-20-534-64-87
Az aszalás a legősibb módszer a gyümölcsök és zöldségek
100%-ban tartósítószer-mentes tárolására. A saját gyümölcsből
vagy zöldségből készült aszalványnak pedig nincs párja. Ezt bárki
megmondhatja, aki már kóstolt ilyet.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
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Velünk történt ...
Kerekes Réka Európa-bajnok
„Meghódították Európát” – ezzel a
címmel jelent meg az Új Néplap
2019. július 1-jei tudósítása a prágai karate Európa-bajnokságról.
Községünk számára nagy büszkeség, hogy a „hódítók” között volt
egy jászboldogházi kislány, Kerekes
Réka, aki 65 kg-os kategóriában
ARANYÉRMET SZERZETT !
Olvasóink nevében is sok szeretettel
gratulálunk Rékának a nagyszerű
eredményhez, és további sikereket,
örömteli sportolást kívánunk.
Az Európa-bajnokságra készülve
Agócs Tibor edző facebook oldalán
bemutatta versenyzőit. Rékáról a
következőket írta május 13-án:
„Hatodik válogatott versenyzőnk
KEREKES RÉKA, aki két ifjúsági
EB címmel és sok nemzetközi tapasztalattal vág neki másodszor a
junior EB-nek. Réka a mindig mosolygós szerény lány, aki közösségünk egyik stabil tartópillérre. Elkötelezett. Jászboldogházáról jár
edzésre, ezért sokat utazik. Édesanyját elvesztette, és rá több életteher hárul, mint kortársaira. Jól tanul, és igazi céltudatos versenyző.
Simon Orsi és Borics Zsolt voltak a
nevelő edzői. Ő tehát a "technika
hagyományozásának útjáról" került
vissza az eredethez, azaz hozzám.

Meghatóan becsületes és őszinte
lány. Ez az az erő, amivel Ő bánni
tud a tatamin. Amikor szárnyalni
látom a küzdelmeiben, mint például
Japánban vagy Szentesen legutóbb,
olyankor úgy érzem, a világ igazságos. Azt gondolom, Ő a mesebeli
hős, aki kikaparja a gesztenyét a
tűzből annak ellenére, hogy neki a
legnehezebb... Kötődöm hozzá. Ha
tartja magát a megbeszélt, több
szintű felkészülési stratégiához, és
tudata átállítódik, senki nem állhat
az útjába. Ezen dolgozunk a következő hetekben, vagyis a fizikai képességek "csak" a második helyre
kerültek..." Sensei Agócs

Ugyanitt Réka így nyilatkozott:
„Örömmel tölt el, hogy a tavalyi
évhez hasonlóan tudtam magam
kvalifikálni a junior Európa bajnokságra. Ebben az évben viszont szeretnék jól teljesíteni, megmutatni, hogy a junior nemzetközi
mezőnyben is meg tudom állni a
helyem, és a dobogó legfelső fokán
szeretném lezárni az Európabajnokság napját. Ennek a célnak
eléréséhez megpróbálok teljes erővel felkészülni a rendszeres irányított edzések mellett saját magam
fejlesztésével. Sensei és Zsófi nagy
segítséget nyújtanak nekem ebben,
és mindent megtesznek, hogy gond
nélkül felkészülhessünk. Ezért is
várom már a mátraházi edzőtábort,
ami fontos állomás lesz a felkészülésünkben, hiszen sok nemzetközi
versenyző érkezik küzdőpartnernek.
Köszönöm azoknak, akik eddig
bármilyen formában támogattak és
segítettek." Kerekes Réka
Agócs Tibor 9 fős csapata a prágai
Európa-bajnokságon négy arany,
egy ezüst és négy bronzérmet szerzett. Ezzel a teljesítménnyel a
Yakuzák SE/Y Akadémia nem csak a
magyar válogatott, hanem Európa
legeredményesebb egyesületévé
vált.
GRATULÁLUNK!

Egy év a Nemzeti Kézilabda Akadémián
Másfél évvel ezelőtt tudtam meg, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia által kihirdetett kiválasztón teljesítményemmel bejutottam az akadémiára. Azóta eltöltöttem egy évet a rendszerben.
–De milyen évet is? Tudtam, hogy az eddigi életem
kicsit más megvilágításba fog kerülni. Ez így is lett.
Egy igazán kemény és élménydús szezonon vagyok túl,
bár tudom, hogy ennél csak keményebb időszakok fognak következni. Még csak az út elején járok, bár ahogy
minden álom felé, az én utamon is akadnak bukkanók
és akadályok. Nem volt ez másképp 2018-ban sem.
Július 27-én elérkezett a várva várt beköltözésem napja
az akadémiai életbe. Nem volt könnyű az elindulás pillanata, hiszen tudtam, most van az a híres ,,mérföldkő ”
az életemben, amiért idáig küzdöttem, de ezzel az itthoni családi, baráti, légkörből való kiszakadás is elérkezett. Tudtam, hogy az első napok lesznek a legnehe-

zebbek, és ez visszagondolva így is volt. A megérkezés és megnyitó után következett a beköltözés, mikor is
megkaptuk szobáinkat, és a választott szobatársainkat
is. Majd anyáékkal együtt beköltöztem véglegesen is a
szobámba az első emeletre, és ahogy beléptem a falak
közé, éreztem, ez az, amit igazán szeretnék, és amiért
dolgozni is fogok. Az ezt követő napoktól már az edzések is elkezdődtek Hajdú Jani bácsival, hiszen tényleges edzőnk, Bohus Bea javában folytatta munkáját a
korosztályos Európa-bajnokságon. Igazán kemény időszak volt ez számunkra napi két edzéssel, hiszen ezek
azok a hónapok, melyek a felkészülés jegyében alapozzák meg az egész éves kondíciót és erőnlétet. Nagyon
sok futó és kondíciós edzésünk volt, szerencsére a sok
fáradalom, amely ezzel járt az évben, csak a javunkat
szolgálta. Ebben az időszakban még szerencséseknek
mondhattuk magunkat, mivel nem kellett az edzések

46

Boldogházi Hírek

2019. JÚLIUS

HÍREK

mellett az iskolára is figyelnünk, így a szabadidőnket
leginkább a Balaton-parton, a vízben vagy a különböző
szórakozásra alkalmas helyeken töltöttük. Szeptembertől azonban újabb fejezetet nyitottunk a könyvünkben.
Az iskola kezdete egyben a bajnokság kezdetét is jelentette, amely számunkra kevesebb szabadidőt és még
több edzést foglalt magában. Tisztában voltunk azzal
is, ezek után a hazautazás sem lesz minden héten adott,
de mindezek mellett az én csapatom még igenis a szerencsésebbek közé volt sorolható, hiszen mindig az
első év a könnyebbített, mint a többi, jövőre ugyanis
tudnom kell, sokkal keményebb év elé nézek én is.
Novembertől a korosztályos válogatott edzőtáborok is
megkezdődtek, mely még több energiát vett igénybe,
de szerencsére a nagyobbak nagyon segítőkészek és
nyitottak voltak felénk, így gyorsan sikerült beilleszkednünk, és felvennünk az akadémia ritmusát.
Elérkezett a félév, mely az iskolában és a bajnokságban is fordulópont egy kézilabdázó életében ebben a
korban. Következtek a sorsdöntő meccsek és a fontos
dolgozatok is. Őszintén be kell vallanom, ez volt az
évem legnehezebb időszaka is egyben, hiszen mind a
pályán, mind a pályán kívül is maximálisan meg kellett
felelnem nevelőimnek. Szerencsére sikerrel vettem az
itt felállított akadályokat, és jeles bizonyítvánnyal és
meglepő csapat helyezéssel várhattam a csapatommal a
második félévet.
Ekkor következtek ismét a válogatott programok. Márciusban és áprilisban is 2-2-szer töltöttünk el öt napot a
válogatott csapattal, mellyel remélem, a jövő nyári Eu-

rópa-bajnokságra is fogunk készülni, ami az életem
következő ,, mérföldköve” lehet, de az ide vezető út is
nagyon hosszú és kemény lesz.
Nagyon sok szorgalomra és kitartásra lesz szükségem a
következő szezonra is.
A második félév hihetetlen gyorsan eltelt, azonban sajnos a csapatomnak nem sikerült a bajnoki döntőbe eljutnunk, de az előkelő negyedik helyet sikerült megszereznünk a bajnokságban, melyet 71 góllal zártam 21
meccsen. Itt az edzések már a vége felé haladva egyre
kevésbé voltak megterhelőek, inkább az erőnlét került
előtérbe és az iskola. Sikeresnek mondhatom magam,
hiszen sikerült megtartanom az átlagom, és 4,71-es
eredménnyel zárnom a kilencedik évfolyamot.
Jövőre pedig ismét egy új időszak fog következni,
melyre már a nyáron elkezdtem készülni. Még több
edzés, még több munka, hiszen azért ahogy egyre telik
az idő, úgy nehezedik az az út is, mely az álom felé
vezet, ezért pedig mindent meg fogok tenni, hogy elérjem a céljaim.
Szeretném megköszönni a barátaimnak, rokonaimnak
és nevelőimnek, de legfőképpen a családomnak azt a
támogatást, amely nélkül ezt az évet nem tudtam volna
teljesíteni.
Most pedig egy kis pihenés következik a nyárra, de az
edzések itt sem lesznek elhanyagolva, hiszen július 28án feltöltődve, újult erővel szeretnék nekivágni a 20192020-as évemnek.
Nagy Nóra

Tréning önmagunk és a világ teljesebb megismerésére
„Az élet az, ami itt és most történik.” (John Lennon)
Az EFOP-1.8.20-17-2017-00010 „Egészségfejlesztési
Iroda Mentális Funkcióval Történő Fejlesztése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban” elnevezésű pályázat keretén belül több jászberényi járáshoz tartozó településen, így Jászboldogházán is lehetőség nyílt térítésmentes stressz-csökkentő MBSR (MindfulnessBased
StressReductio) tréning megtartására. Minderről 2019.
március 12-én volt egy széles körű tájékoztató, ahol
jelentkezni lehetett a májusban induló tanfolyamra. 13an gyűltünk össze hétfő délelőttönként, hogy a TUDATOS JELENLÉTRE alapozva más szemszögből ismerjük meg önmagunkat és a minket körülvevő világot. 8
héten át tartott a belső erőforrásainkat felszabadító,
MINDFULNESS ALAPÚ csoportfoglalkozás, melynek vezetői a Lelki Köldökzsinór Egyesület megálmodója, dr. Ördög János és felesége, dr. Ördögné Vecsey
Katalin voltak. Az együtt töltött 2,5 óra után e-mailben
kaptuk meg a „házi feladatot”, azaz írott- és hanganyagokat, melyek ismerete és gyakorlása elengedhetetlen a
pozitív testi, lelki és szellemi változás folyamatában.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mai kor emberének égető szüksége van valami fogódzóra, ami kiutat jelenthet számára felgyorsult világunkból, ami segíthet eligazodni a megnövekedett társadalmi elvárások, kihívások útvesztőjében. Az MBSR tréning egy
ilyen fogódzó, vagyis inkább egy szerető ölelő kar,
melynek hatása sokrétű. A stressz-kezelés mellett jelentős egészségmegőrző, életminőség javító hatással
bír, erősödik általa az önbizalom, a biztonságérzet, javulnak emberi kapcsolataink. Mindehhez persze gyakorlás szükséges. Egy zen bölcsesség azt mondja:
„Meditálj napi 20 percet, ha nagyon elfoglalt vagy,
akkor 1 órát!” Ha beépítjük mindennapjainkba, csodákat tapasztalhatunk. De végső soron mi is az a csoda?
Még a lehetetlen is valósággá válhat, ha engedjük megtörténni.
Helyben a foglalkozások véget értek, de akit érdekel,
hogy mikor és hol indul újabb csoport, a következő
elérhetőségeken tájékozódhat:
lelkikoldokzsinoregyesulet@gmail.com vagy
www.facebook.com/koldokzsinoregyesulet/.
Berkó-Fejes Györgyi
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Gasztroangyal jelenti
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Receptek Anditól...

Kedves Olvasók!
Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen újdonsággal
lepjem meg Önöket.
A nyár nagyon jó az alapanyagok tekintetében, mert
rengeteg friss zöldségféle és gyümölcs áll rendelkezésünkre.
Június végén tartották meg községünkben a civil
szervezetek napját. Erre az alkalomra a konyha dolgozói a palócz gulyást készítették el. A visszajelzésekből arra következtettem, hogy ízlett mindenkinek
az étel. Szeretném önökkel megosztani a receptet.
Hozzávalók:
1 kg sertéscomb
fél kg hagyma
fél kg zöldbab
sárgarépa
zöldség
burgonya
só
delikát, örölt bors, tárkony
tárkonyecet
liszt
sertészsír

A sertéscombot felkockázzuk, a zöldségféléket megpucolás után hasábokra
vágjuk, a burgonyát kockára. A zsiradékot felrakjuk, beletesszük a hagymát,
dinszteljük, készítünk egy pörköltalapot, és
beletesszük a húst, fűszerezzük.
Amikor a hús puhulni kezd, a zöldségféléket tesszük
bele, először a sárgarépát, zöldséget, zöldbabot, majd
a burgonyát. Az alapanyagok összefőzése után rátesszük a tejfölös rántást. Az utolsó lépésként pedig a
tárkonyecetet. Mivel gulyást készítünk, ügyeljünk
arra, hogy sűrű legyen, így egytálételként is felszolgálhatjuk. Készíthetjük marhahússal is és pulykacombbal vagy csirkével is.
Kellemes időtöltést kívánok az elkészítéséhez.

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”
Ráczné Baráth Andrea

Búcsúzunk

Házasságkötés
2019. július 3.
Lakatos Melinda - Varga Imre
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Maczó Miklós
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SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink
figyelmébe ajánljuk, hogy a
következő lapszámunkhoz
a kéziratokat és a fotókat
2019. augusztus 26-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát
-terjedelmi okokból- a szerkesztőség fenntartja.

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu
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