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Polgármesteri tájékoztató
Jászboldogháza kitüntetései
Jászboldogháza Község Önkormányzata először
1996-ban, a község önállóvá válásának 50. évfordulója alkalmából döntött arról, hogy Jászboldogháza
Községért kitüntetést adományoz „a település gazdaságában, társadalmi életében, gazdasági, műszaki
ellátás fejlesztésében, oktatási, közművelődési,
egészségügyi és egyéb tevékenységében, valamint a
lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismerésére”.
A kitüntetések körét az önkormányzat 2003-ban azzal bővítette ki, hogy létrehozta a Jászboldogháza
Díszpolgára címet. Ezen cím annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak adható, aki munkájával, illetve életművével helyi, országos vagy nemzetközi
viszonylatban elismerésével öregbítette Jászboldogháza jó hírnevét, továbbá példamutató magatartásával köztiszteletben áll.
A kitüntetések a település életében meghatározó,

nyilvános rendezvény keretében kerülhetnek átadásra. A rendelet szerint egy évben két Jászboldogháza
Községért díj és egy Jászboldogháza Díszpolgára
cím adományozható.
A rendelet szerint bárki tehet javaslatot az év során
az önkormányzat képviselőtestülete felé kitüntető
díjak adományozására. Ilyen csak nagyon ritka esetben fordul elő, ezért az önkormányzat általában javaslatot kér a civil szervezetek és intézmények részéről a díjak adományozására, melyre minden évben egy határidő kerül kijelölésre. Arra is volt már
példa, hogy nem érkeztek javaslatok, és nem került
átadásra kitüntető díj, de általában jelentős számú
javaslat közül kell a képviselő-testületnek titkos szavazással döntenie. Ebben az évben is tárgyalja majd
az önkormányzat a kitüntető díjak adományozását,
ezért kérem, segítsék munkánkat, javaslatukat ( magánszemélyként, civil szervezet, intézmény részéről)
május hónapban juttassák el részünkre!

Kitüntetettek 1996 és 2018 között

Szűcs Lajos

polgármester

1996
Bazsó Elek, Berkó Imréné, Besenyi Vendel, Fabrincius Lajos, Gömöri Mihályné, dr. Kiss Imre,
Kocsis Imre, Molnár Istvánné, Módos Mihály, Muhari Kálmán, Nagy András, Papp Izabella
2001
Bazsó Ernő, Bazsó Ernőné, Kövér Béla
2002
Kovács Istvánné, Nagy János
2003
Bazsó Miklósné, dr. Szilágyi János,
„Jászboldogháza Díszpolgára": Matók István
2004
Gaál Ferenc, Petróczki Lászlóné
2006
Besenyi István, dr. Konkoly Mihály, Vadkerti Tivadar, Zrupkó Ferencné,
„Jászboldogháza Díszpolgára": dr. Kiss Imre,
2009
Joó-Kovács Balázs, Konkoly Béláné, Mészáros Béláné, Nagy Mihály, Rigó Andrásné
2010
Szécsi Pálné, Turóczi István Zoltánné
2012
Bózsó László, Kelemen Márta és Kelemen Péter, Kispálné Baranyi Aranka
2013
Árvalányhaj néptánc csoport, Orczi Imréné, Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
CID Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT.,
„Jászboldogháza Díszpolgára": Zrupkó Ferencné
2014
Fózer Tibor, Veliczky Józsefné,
„Jászboldogháza Díszpolgára”: Pálfi Dénes
2016
Gerhát Károly, Kőhidi György és Kőhidi Györgyné, Pörköltfőző baráti csapat: Káposztás István,
Rácz János, Tóth László és Turóczi Ferenc
„Jászboldogháza Díszpolgára": dr. Pap Béla
2018
Szűcs Gergely Szűcs Gergelyné,
„Jászboldogháza Díszpolgára": Papp Izabella
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Tömegközlekedés
Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztunk a tömegközlekedés helyzetével, annak javításával. Erről az
előző újságokban is jelentek meg cikkek. 2019. 04.
18-án Szolnokon egyeztettem a Közlekedéstudományi Intézet munkatársaival, a MÁV csoport (Magyar
Államvasutak Zrt.) és a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen
működő Részvénytársaság (ebbe olvadt bele a Jászkun Volán is) képviselőivel is. Az elmúlt időszakban
sikerült elérnünk, hogy munkanapokon délután egy
új buszjáratot indítsanak Jánoshidára, mely 16.00.
órakor indul a Vasútállomásról, az iskola érintésével
közlekedik Jánoshidára. Ez által a délután később
végző gyermekeket is haza tudja szállítani, nem kell
az önkormányzatnak erre külön járművet biztosítani.
Mivel a MÁV részéről sajnos nem kaptunk segítséget a magas-küszöbű vonatok utazási nehézségeivel
kapcsolatos problémák orvoslására, ezért a buszközlekedés javításán dolgozunk, mely segítséget
nyújthatna a jászberényi kórház irányába közlekedők
részére. Bízom benne, hogy kérésünk támogatásra
talál, és rövid időn belül elindulhat az új járat.

Magyar Falu program
A kistelepülések fejlesztésére meghirdetett program
részeként lehetőség nyílt közösségi tér felújítására,
létrehozására pályázati kérelem benyújtására, melyre
15 millió Ft támogatás kérhető. A határidő rövidsége
miatt az iskola területén lévő kazánház további felújítása mellett döntöttünk, melyhez egy terv már rendelkezésre állt, csak át kellett dolgozni. A régi kazánház épületében ma már csak nagyon kicsi alapterület szükséges ahhoz, hogy az oktatási épületek fűtése biztosított legyen, ezért a többi rész terveink
szerint egyéb közösségi célokat szolgálhat a jövőben. Jelenleg folyik a pályázat előkészítése, mely
rövidesen benyújtásra kerülhet. Nyertes pályázat
esetén a támogatáshoz nem kell önerőt biztosítani az
önkormányzatnak, de ezen összeg csak részleges
felújításra lesz elegendő.

Kérelem a belügyminiszternek
2019. április hónapban kérelemmel fordultunk a belügyminiszterhez. Ebben az évben is kiírásra került „A
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának 2019-évi pályázati felhívása”, melyen minden évben részt szoktunk venni, ahol 3-4 célterületre pályázunk a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához. A pályázat minden évben részletesen tartalmaz-
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za, mely feladatokra lehet pályázni, ha bizonyítható,
hogy a finanszírozás nem fedezi a hozzá kapcsolódó
kiadásokat. Az idei évben több olyan változtatás történt a pályázatban, mely Jászboldogháza Községi
Önkormányzat számára kedvezőtlen hatású. Önkormányzatunk gazdálkodásában a társulásos formában
ellátott kötelező feladatok (közös hivatal fenntartása
és a házi segítségnyújtás biztosítása) jelentős önkormányzati hozzájárulást igényelne a központi finanszírozás mellett. Ezen feladatokhoz az elmúlt években is jelentős (4-6 millió Ft/év) kiegészítő támogatást kaptunk. Mivel az idei pályázati kiírás szerint
ezekre nem pályázhatunk, kérelemmel fordultunk dr.
Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz, segítségét kérve az ügyben. A fejleményekről a későbbiekben tudok tájékoztatást adni.

Nyertes pályázatok
Az elmúlt időszakban több olyan pályázatnak eredményhirdetésére került sor, amiket 2-3 évvel ezelőtt
adtunk be, és nagyon vártunk. Az egyik a Jászberény
gesztorságával benyújtott külterületi út felújítására
és gépbeszerzésre irányuló pályázat, melyből a Jászboldogháza és Portelek közötti útszakasz egy része
kerülhet megépítésre, és a két önkormányzat gépbeszerzései valósulhatnak meg. A tervezetthez képest
az út építése csak részben kapott támogatást, ezért a
teljes hiányzó szakasz nem épülhet most meg, de az
új eszközökre is nagy szükségünk van. Bízom benne,
a közbeszerzési folyamatok után mielőbb elindulhat
a beruházás.
Szintén Jászberény gesztorságával került benyújtásra
egy pályázat a jászberényi járás településeinek
EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című felhívásra, mely hosszú idő után támogatásban részesült. Ez a pályázat az önkormányzatok és intézményeik részére biztosít támogatást a
következő 3 évben különböző programok és események támogatására. Ezekről a későbbiekben tájékoztatást nyújtok, illetve az intézményekkel és szervezetekkel invitálni fogjuk a különböző korosztályokat a
szervezendő programokra.
A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület
egy Leader pályázaton volt eredményes, ahol az idei
Civil nap szervezéséhez nyertünk 2 millió Ft támogatást. A Civil nap 2019. június 29-én kerül megrendezésre, mindenkit szeretettel várunk!
Szűcs Lajos
polgármester

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

Beszámoló a 2019. február 28-i soron kívüli
képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület helyi bölcsőde kialakítása céljából döntött az iskola és óvoda területének ingatlanmegosztásáról. A
telekalakításra a bölcsőde kialakításához szükséges pályázat
benyújtásához volt szükség.

Beszámoló a 2019. március 11-i soros
képviselő-testületi ülésről
• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját a 2018.
évi tevékenységéről.
• A testület megtárgyalta és elfogadta a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
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• Elfogadta a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) önkormányzati rendeletét.
• Döntött a testület az önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési tervének elfogadásáról.
• Ugyancsak döntött a testület a helyi piac kialakítása
című projektben a közbeszerzést lebonyolító személy kiválasztásáról, a közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról,
valamint a közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról.
• A testület megtárgyalta és elfogadta a közterületek használatáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeleteket.
• Döntött a testület a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó
árajánlatok alapján arról, hogy a 12.000.-Ft értékű tüzelőanyagot az arra jogosultak részére a Jászalsószentgyörgyi
Tüzéppel kötendő szerződés útján biztosítja.
• Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz helyi bölcsőde kialakítására. Az önkormányzat mintegy 21 millió forint támogatásra nyújt be pályázatot, és az ehhez szükséges 1.580.499.-Ft önerő biztosítását vállalja.
• Ugyancsak döntött a testület a jászboldogházai Strandfürdő és Kemping belépő árainak módosításáról.

• Az ülésen határozott a testület a korábban a Római Katolikus Plébánia által a templom felújítására beadott pályázat
támogatása érdekében a pályázathoz szükséges 15% mértékű
önerőt a költségvetéséből biztosítja.
Zárt ülésen a testület otthonteremtési támogatás iránti kérelmeket bírált el.
Beszámoló a 2019. április 03-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésről
• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászberényi Tankerület javaslatát a Jászboldogházi Mátyás Király
Általános Iskola átszervezési tervezetét.
• A testület elfogadta a Magyar Közút Zrt. előterjesztését
a Jászboldogháza-Jánoshida közötti összekötő út felújítása
során megváltozott ingatlanviszonyoknak telekalakítási eljárás során a Ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére.
• Döntött a testület új közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.
• A testület határozatban döntött a helyi piac kialakítása
című pályázatban a közbeszerzési eljárás megindításáról,
valamint a műszaki ellenőr kiválasztásáról.
dr. Dinai Zoltán
jegyző

Tájékoztató

nyos esetekben a rendelet lehetővé teszi a közterület használati díj megfizetése alóli felmentést is.
A másik fontos rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szól.
A rendelet alapján, a rendeletben megjelölt tiltott cselekmények elkövetőire 5.000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A rendelet meglehetősen sok olyan magatartást tilt és rendel
büntetni, amelyek a település legtöbb lakóját irritálják, és a
békés közösségi együttélést zavarják.
Jelen cikk terjedelme nem teszi lehetővé e két rendelet teljes
ismertetését, azonban azok a honlapon megtalálhatóak, és
azokkal kapcsolatban bárkinek készséggel nyújtanak felvilágosítást hivatalunk dolgozói.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Tisztelt Lakosok!
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2019. márciusi ülésén
két olyan, fontos rendeletet fogadott el, amelyeknek közvetlen hatása lehet a település lakóinak mindennapi életére.
Az első, a közterületek használatáról szóló rendelet, amely
részletesen szabályozza a településen lévő közterületek használatának szabályait. A fő szabály szerint a közterületeket
csak érvényes engedély alapján, a használati díj megfizetése
mellett lehet használni, igénybe venni.
A rendelet számos esetet sorol fel, amikor nem szükséges
közterület használati engedély, és vannak olyan rendelkezések is, amelyek bizonyos tevékenységek gyakorlását kifejezetten megtiltják, és amelyekre engedély sem adható. Bizo-

Tisztelt Jászboldogháziak!
A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtást nyújt az önök településén. A házi segítségnyújtás
keretében szeretnénk segíteni Önnek abban, hogy önálló életvitelét fenn tudja tartani otthonában. Ennek érdekében Önt a
gondozó az otthonában keresi fel a hét minden munkanapján.
Amit nyújtani tudunk Önnek: • az orvos előírása szerinti
alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (szakápolást
nem tudunk nyújtani), • rendbe tesszük személyes környezetét, segítünk takarításban, mosásban, vasalásban, ruhajavításban, • segítünk a háztartásban, bevásárlásban, gyógyszerek
kiváltásában, • ha igényli, megmelegítjük ételét, • segítünk a
személyes higiéné megtartásában (öltözködés, frizura, körmök rendbetétele, stb.), • segítünk a környezettel való kapcsolattartásban: képeslap- és levélírásban, postázásban,
könyvkölcsönzésben, sajtótermékek beszerzésében, barátainak, ismerőseinek, rokonainak felkutatásában, hozzátartozóival való kapcsolattartásban, • lelki egészsége érdekében szívesen beszélgetünk bármely dologról, amely Önnek fontos,

szükség esetén újságból, könyvből felolvasunk, • elősegítjük,
hogy szabadidős, kulturális, művelődési, foglalkoztató és
rehabilitációs programokban tudjon részt venni, • tudunk
segíteni hivatalos ügyeinek intézésében, segélykérelmek beadásában, az ellátáshoz és a méltányossági kérelemhez szükséges igazolások és számlák beszerzésében, • segítünk a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, • segítünk a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, • ha igényli, segítünk a bentlakásos
otthonba jelentkezésben, pozitív elbírálás esetén a beköltözésben.
A házi segítségnyújtás szolgáltatásunk térítési díjas. A szolgáltatás díja 400,-Ft/óra. Szolgáltatásainkat a hét munkanapjain, hétfőtől péntekig biztosítjuk. További információk és
telefonos egyeztetés itt:
Dékányné Bozóki Zsuzsanna gondozónőnél,
tel: 06-30/833-8160
Személyes jelentkezés: Jászboldogháza,
Polgármesteri Hivatal
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Édesanyák napi imája
MENYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok
neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény
édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem
minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET
URUNK,
– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos
higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
– hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli
fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti
befolyásoktól.
– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
– hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
– hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást
kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
– hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes
útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és
imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

– hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak
tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is
teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
– hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből
segítsék őket imáikkal is.
– hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
– hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés)
………………… gyermekért.
Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt
része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk, add meg nekünk szülőknek és
gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd
együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész
örökkévalóságon át. Ámen.
Forrás: https://katolikus.ma/edesanyak-napi-imaja/

Hírek – röviden
Irodai
szolgálat

A plébániai irodán lehet szentmise szándékokat kérni, adományokat felajánlani, az egyházközségi hozzájárulást befizetni, a szentségek felvételének szándékát jelezni, és más
egyházi adminisztrációs ügyeket intézni.
Szerda: du. 17.00 – 18.00

Vasárnap: szentmise után

Csütörtök: du. 14.00 – 16.00
A bérmálás szentsége a Szentlélek ajándékaival erősít meg, és az
Egyház teljes jogú, felnőtt tagjává tesz. Egyházközségünk fiataljai
2019. május 26-án, du. 15 órakor kezdődő ünnepi szentmisén
kérik a bérmálás szentségét.
Elsőáldozáskor a gyermekek ünnepélyes keretek között először
járulnak az Úr oltárához, ezáltal szívükben egyesülnek az Úrral, a
liturgikus közösségnek pedig még aktívabb résztvevőivé válnak.
Templomunkban az első áldozás 2019. június 2-án, de. 8 órakor
kezdődő szentmisén lesz.
Május 13. Fatimai nap – Jánoshidán a szokott módon, ünnepi
szentmisén emlékezünk a fatimai jelenésre. A 10.15 – kor kezdődő
Rózsafüzér imádkozását követi 11.00 órakor az ünnepi szentmise.
Du. 14 órakor ünnepélyes Litániával zárul a program. Szeretettel
várják a kedves híveket!

ANYÁK NAPJÁN

Ma néktek szól a boldog ének,
Ti, drága, jó anyák!
Minden zengjük áldó Istenünknek
A hála himnuszát!
Szent béke, boldogság kísérjen
Titeket itt e földi létben!
Megáldom lábatok nyomát…
Ma néktek nyílik a virág,
Ma rátok gondol a világ.
Gerzsenyi Sándor

Az oldalt szerkesztette:
Bóta Mizsei Ilona
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Tájékoztató a BOLDOGBT Egyesület 2018. évi
munkájáról, gazdálkodásáról és 2019 évi terveiről
Legelőször is örömmel számolok be arról, hogy alapszabály módosítási kérelmünket a Budapest Környéki
Törvényszék elfogadta. Új nevünk: Jászboldogháziak
Baráti Társaságának Egyesülete. Rövid nevünk nem
változott. Most már nemcsak az elszármazottakat öszszefogó szervezet vagyunk, hanem várjuk tagjaink sorába azokat a barátokat, akiknek fontos Jászboldogháza, a hagyományok megőrzése, éltetése, olyan közösségi élet kialakítása, ahol mindenki jól érzi magát.
Taglétszámunk 2018.12.31-én 145 fő volt, a közgyűlésen 8 új tag kérte felvételét, így jelenleg 153 fővel talán a legnagyobb létszámú jászboldogházi civil szervezet vagyunk. A Facebook oldalamon is szinte naponta
szaporodik a csoporttagok száma. A csoportba tartozás
egy lehetőség, hogy tájékozódjunk a különböző programokról, és a fiatalabb korosztályok itthon és távolban élő tagjai is bekapcsolódjanak a boldogházi közösségi életbe. Egyesületi belépési nyilatkozatot le lehet
tölteni és eljuttatni hozzám, vagy elhozni a következő
közgyűlésünkre.
Egyesületünk tevékenységéről az elszámolás a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült. A beszámolót
március 6-án megtartott éves közgyűlésünk elfogadta.
A 2018. évet sikeresen zártuk, több rendezvényen, öszszejövetelen vettünk részt, több kiállítást szerveztünk.
Civil napi rendezvény június 23-án volt, melyre Bajor
Imre barátunk szervezésében a boldogházi kötődésű
alkotók Gyökereink III. képzőművészeti kiállítással

készültünk. A kiállítást Farkas Edit, a jászberényi
Hamza Múzeum igazgatónője nyitotta meg és július
végéig volt megtekinthető. Újabb 3 képeslapot készíttettünk Jászboldogháza látnivalóiról.
Augusztus végi összejövetelünkre nagyon sokan hazalátogattak. Ez alkalommal a 70 éves Bajor Imre
barátunk jubileumi önálló kiállítására került sor, melyet Farkas Edit, a jászberényi Hamza Múzeum igazgatónője nyitott meg, és október 8-ig volt megtekinthető.
Mappát készíttettünk a boldogházi civil szervezetek
bemutatásával.
2018-ban a helyi nyugdíjas egyesülettel közösen 34
ünnepeltet köszöntöttünk. Egyesületünk legidősebb
tagját, a 100 éves Sugárné Koncsek Aranka nénit, Jászberényben a Jász Múzeum és a Koncsik család közös
rendezvényén ünnepeltük. A 98 éves Nagy Kálmánnét
betegágyánál Turócziné Sárközi Sarolta látogatta meg
születésnapján. A decemberben 90 éves Bohácsné
Üveges Lenkét Veliczkyné köszöntötte Budapesten.
A Jász Baráti Társaságok XIV. fórumát szerveztük
október 6-án. A tanácskozáson 11 jász település képviseltette magát. A szervezésben Szűcs Lajos polgármester úr, a nyugdíjas és a faluszépítő egyesület segített,
melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk. Besenyi
Vendel emlékező beszéde után koszorút helyeztünk el
az aradi vértanúk oszlopánál.
Mindenszentekkor megemlékezést tartottunk a temetői emlékoszlopoknál.

Pénzügyi elszámolás (egyszerűsített változat)
Bevételek
Induló pénzkészlet:
Kapott támogatás (adó 1%)
Tagdíj befizetések
Kapott támogatás
Értékesítések árbevétele
Bevétel összesen:
Záró pénzkészlet:
Könyvkészlet érték

603 569
38 369
124 000
170 000
21 000
353 369
634 023
13 986

A 2017. évi adó 1%-át, képeslap gyártásra használtuk
fel.
A közgyűlésen, melyre meghívtuk Szűcs Lajos polgármester urat és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, valamint a Faluvédő és Szépítő Egyesület képviselőit,
egyeztetések után elfogadásra került a 2019. évi programunk.

Kiadások
Mappa, képeslap készítés
Megemlékezés, koszorúzás
Bank költség
Könyvelés
Posta ktg
Rendezvények költsége
Egyéb ktg
Kiadás összesen:
Eredmény:

128 100
23 210
2 790
8 000
44 095
110 830
13 890
330 915
22 454

2019. 06. 29-én a Civil napi rendezvényhez csatlakozva megemlékezést tartunk Konkoly Béla születésének
100. évfordulója alkalmából, és emléktáblát helyezünk
el a tsz iroda falára. Szintén e napon, délelőttre egy
közös ebédre, beszélgetésre invitáljuk a jakabi határrészen egykor élt lakosokat, leszármazottakat illetve ma
arra gazdálkodókat. Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat az egyesület elérhetőségein.
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2019. 08. 31-én a nyugdíjas egyesülettel közös rendezésben tartjuk hagyományos nagy összejövetelünket a
kultúrházban, ahol kerekévfordulós tagjainkat köszöntjük. Folytatódik a boldogházi kötődésű alkotók
kiállítás-sorozata, Gyökereink IV. címmel Telek Béla
tanár úr képeiből Bajor Imre szervezésében. Reményeink szerint ez is hosszabb ideig lesz látható, és bízunk
benne, sokan megtekintik.
Elkezdődtek a Jakabi Szent Vendel szobor felújításának előkészületei egy három tagú grémium vezetésével. Mindhárman, Bajor Imre, Besenyi Vendel és Kispálné Baranyi Aranka mindent igyekeznek megtenni,
hogy Vendel napra eredeti szépségében álljon a szobor. A környék sok szorgos kéz munkájával megtisztult, köszönet érte. Nagyon bízom benne, sikerül így
megőrizni. Április 24-én az érdeklődők bevonásával
dönteni fogunk a felújítás megrendeléséről, és elkezdődhetnek a munkák. Az igazi, minőségi értékmegőrzés sajnos nem kevés pénzbe kerül. Nekem most legnagyobb gondom, hogy ez az összeg összejöjjön. A jakabi határrészhez nagyon sokan érzelmileg kötődünk,
arra laktak nagyszüleink, szüleink, akik ezt a szobrot
állíttatták. Az ő emlékükre és utódainknak jó példát
mutatva tegyünk meg mindent, hogy még sokáig megőrizzük ezt az emléket. Természetesen ez a falu értéktárát növeli, és minden boldogházi büszkén tekinthet
rá.
Egyesületünk fontos feladatának tartja az elődök életének megismerését, tisztelettel emlékezve Rájuk. Újabb
könyvsorozat írásához kezdünk. 2021-re, Jászboldogháza önállósulásának 75. évfordulójára szeretnénk kiadni az Emlékezések könyvének első kötetét. Ehhez
kutatjuk az első boldogházi gazdálkodó családokat,
azok leszármazottjait, hajdan itt élt közszereplők életútját. Kiinduló anyag a Mindenszenteki megemlékezésekre készült rövid összeállítás. Várom azok jelentkezését, akik ebben a kutatásban szívesen vennének részt.
Bárki írhat elhunyt családtagjairól 1-2 oldalas megemlékezést.
Még néhány gondolatomat szeretném megosztani:
Többször hangsúlyozom, hogy BARÁTI TÁRSASÁG
vagyunk, érezzük jól magunkat együtt, tudjunk jó szándékkal közeledni egymáshoz, segíteni és ha szükséges,
segítséget elfogadni. Mivel átalakultunk, reményeim
szerint többen csatlakoznak hozzánk Boldogházán élő
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barátaink is, én erre biztatok mindenkit. A nagyobb
létszám mellett több olyan rendezvényt jó lenne betervezni, amiből az érdeklődésének megfelelően mindenki
szabadon választhat. Ezeken a kisebb létszámú összejöveteleken jobban jut idő a bemutatkozásra, beszélgetésekre. Megalakulhatnak különböző csoportok, akik
szervezik ezeket a programokat. Pl.
országjárók (útibeszámolókat tartanak, utazásokat
szerveznek…)
agrár gazdálkodók fóruma (őstermelők, kertészkedők,
szőlészek, borászok az ország különböző tájairól)
helytörténeti kutatók (akik segítenek az Emlékezések
könyvének készítésében is)
irodalom kedvelők (saját versek, mesék, elbeszélések
bemutatása, előadások készítése)
kiállítás szervezők (festmények, fotók, papírszalvéták,
esküvői meghívók,…)
fiatal családosok találkozója (nyári program a strandon…)
sóshidiak, jakabiak csoportja (találkozók szervezése,
emlékhelyek ápolása…)
tápiói, csíkosi lakosok találkozója már létezik
(emlékhelyek ápolása, búcsúk…)
Ez nem azt jelenti, hogy minden évben minden rendezvényt „kötelezően” meg kell tartani, de tervezni 1-2-3
évre előre tervezünk, hogy a tagok erre fel tudjanak
készülni. Gondolkodjunk közösen, minden ötletet javaslatot örömmel várok.
Hálás köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon
segítettek. Továbbra is számítok a támogatásukra,
segítségükre. Kérem, biztassák családtagjaikat,
ismerőseiket, hogy az adójuk 1%-val minket támogassanak.
Az egyesület neve:
Jászboldogháziak Baráti
Társaságának Egyesülete
Rövid név:
BOLDOGBT Egyesület
Székhely:
2040 Budaörs Cserebogár u. 1.
ica@boldogbarat.hu
06/20/9427 997
Bankszámlaszámunk: 69500132-11017770
(3A Takarékszövetkezet, Jászberény)
Adószámunk: 18714519-1-13
Veliczky Józsefné
elnök

FELHÍVÁS A JAKABIAK TALÁLKOZÓJÁRA
A Jászboldogháziak Baráti Társasága találkozót szervez,
melyre szeretettel invitálja a jakabi határrészen egykor élt,
illetve ma ott gazdálkodók jelentkezését egy kis nosztalgiázásra.
A találkozó helyszíne: Jászboldogháza Tájház
Időpont: 2019. 06. 29. 10 óra
Ebéd: birkapörkölt burgonyával, savanyúság, üdítők, kávé,
sütemény
Hozzájárulás 2000.- Ft/fő, melyet a helyszínen kell fizetni
vagy egyéb felajánlás, személyes közreműködés a rendez-

vény szervezésében. Kérem, értesítsék nem Boldogházán élő
ismerőseiket és 2019. 06. 10-ig szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat az egyesület elérhetőségein. Az előkészületek miatt nagyon fontos, hogy időben jelentkezzenek, mert
később nem biztos, hogy tudunk helyet és ebédet biztosítani!
Veliczkyné Koncsik Ilona
BOLDOGBT Egyesület elnöke
06-20-9427 997
ica@boldogbarat.hu
2040 Budaörs, Cserebogár u.1.
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FELHÍVÁS A JAKABI SZENT VENDEL SZOBOR FELÚJÍTÁSÁRA
Jászboldogházán mindig nagy tisztelete
volt Szent Vendelnek. Állattartó őseink
három szobrot is állíttattak, a falu címerében is szerepel. A legrégebbi,
1905-ben felszentelt jakabi Szent Vendel szobor ma már igen rossz állapotban van. Az igazi, minőségi értékmegőrzés nem kevés pénzbe kerül. A
Jászboldogháziak Baráti Társasága
felvállalta a felújítás szervezését, és
gyűjtést indít a költségek megfinanszírozására.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége
szerint támogassa a felújítást.
Utalni a 69500132-11017770
számlaszámunkra lehet
(3A Takarékszövetkezet). Akik utalnak, kérem, mindenképpen írjanak levelet, vagy telefonáljanak, hogy a támogató adatait fel tudjuk jegyezni.

Készpénz befizetési lehetőségek:
Jászboldogházán: Fózer Balázsné
(Bajnok u. 25.,
Tel.: 57/460 318, 30/369 7456 )
Kispálné Baranyi Aranka
(Szegfű u. 7. Tel.: 70/379 8177 )
Jászberényben: Pappné Berkó Aranka
(pénztáros, Pesti u. 25.
Tel.: 06/57/411 934)
Június 29-én, a Civil napon is mind a
három „pénztár” szeretettel várja az
adakozókat.
Határidő: 2019. 07. 31.
Támogatóink felajánlásait hálásan köszönjük!
Veliczkyné Koncsik Ilona
BOLDOGBT Egyesület elnöke
06-20-9427 997
ica@boldogbarat.hu
2040 Budaörs, Cserebogár u. 1.

Faluszépítık hírei
Tojásfa Jászboldogházán
Vannak húsvéthoz köthető hagyományok, melyeket éltetni kell, új hagyományok megteremtésével pedig erősíteni lehet az ünnepi érzést, a közösség összetartozását, színesíteni, hangulatosabbá tenni az ünnepvárást.
A Faluvédő és Szépítő Egyesület idén első alkalommal
hagyományteremtő szándékkal húsvétváró tojásfát díszített fel a település óvodásai és iskolásai közreműködésével a község főterén.
Húsvét közeledtével sok településen láthattunk tojásfát
színes tojásokkal feldíszítve. Egyesületünk éves közgyűlésén felmerült ez a gondolat, és elhatároztuk, mi is
készítünk hasonlót. Az ötletgazda Tóth Éva faluszépítő
társunk volt. A gondolatot tett követte, kiválasztottuk a
megfelelő fát, gyűjteni kezdtük a hímes tojásokat, melyek szépen szaporodtak, jó néhányat kaptunk a helyi
takarékszövetkezet dolgozóitól is. Felkerestük az óvodát, iskolát, szerettük volna bevonni őket is a gyűjtésbe. Kértük, hogy a húsvéti készülődés során fessenek
tojásokat, szóba jött a kifújt tyúktojás, vagy otthon lévő, felajánlható színes tojás, de a Kinder tojás belső is
jól felhasználható erre a célra.
Mindkét intézmény pedagógusai lelkesedéssel fogadták az elképzelésünket, és mindent megtettek, hogy
megvalósulhasson. Az iskolában osztályonkénti versenyt hirdettek, ki gyűjti a legtöbb tojást. Fantasztikus
hajrával három nap alatt mintegy 300 tojás került a kosarakba. Az alsós tanulók rengeteget vittek. Az iskolában Szendrei Péter tanár úr, az óvodában Sósné Baráth
Erika vezető óvónő vállalta a szervezést. Az óvodások
kedves csoportja egy délelőtti séta során vitte ki a fa
köré a leszúrható, hurkapálcára erősített tojásokat, és a

fára is akasztottak színes tojásokat. A járókelők örömmel, mosolyogva nézték igyekezetüket.
A fa feldíszítésében az iskolások segítettek. A szakkörös és napközis diákok szorgos munkája nyomán és
a faluszépítők segítségével gyorsan felkerült a fára közel 400 tojás. A fa alá nyulak is kerültek, fából készült
bájos nyúlcsalád, melyet az Önkormányzat famunkákhoz is kiválóan értő karbantartói készítettek el. A nyulak kedves arcát Kövér Attiláné, egyesületünk titkára
rajzolta meg. A gyerekeknek édességet ajándékozott
egyesületünk, az ovisoknak és iskolásoknak cukorka
csomagokkal és csoki tojással köszöntük meg a segítséget.
Úgy érezzük, közösségformáló ereje volt az első tojásfa díszítésének. Igazán szép látvány volt maga a dí-
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szítés, a járókelők, a lakosok szívét is bizonyára melengette. Az összegyűlt tojásokat megőrizzük, és tervezzük, hogy jövőre a lakosságot is bevonva, mindenkitől
szívesen fogadjuk a felajánlott tojásokat, s akár minden
évben feldíszítjük a tojásfát. Jövőre igyekszünk minél
korábban feldíszíteni a tojásfát, hogy sokáig gyönyörködhessünk benne mindannyian. Szeretnénk, ha az eseménynek minél több résztvevője és nézője lenne, ott
lenne a településünk apraja és nagyja. A fa feldíszítésé-
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nek örömére akár egy-egy vers vagy ének is elhangozhatna.
Ezúton is köszönjük minden kedves segítőnk munkáját,
a gyermekek lelkesedését, az óvoda és iskola pedagógusainak példaértékű együttműködését, az Önkormányzat támogatását.
Faluvédő és Szépítő Egyesület

1999-2019
A jászboldogházi Faluvédő és Szépítő egyesület idén ünnepli 20 éves évfordulóját
Áprilisban tartottuk közgyűlésünket, és elhatároztuk,
hogy az évforduló jegyében ebben az évben, ha lehet,
szeretnénk még szebbé tenni a falut. Terveinkről röviden:
Március elején három láda árvácskát vásároltunk, melyet a főutcán található utcatáblákba, Szép utca táblákba ültettünk be, a Bocskai utcai korlátra és a Fajtakísérletinél lévő iskolai emlékhely környékére is jutott belőle. A kiültetett virágokat folyamatosan locsoljuk, tagjaink között felosztottuk a virágládákat, egy-kettő szinte
mindenkinek jutott.
Tavaly ősszel egyesületünk csaknem 600 árvácskát
vásárolt a főutca szépítésére. A virágok igazán szépen
bokrosodnak, csodás látványt mutatva. Az önkormányzat vállalta, hogy a Szent Vendel park mellett húzódó
szép virágágyást folyamatosan gondozza, locsolja. A
díszfák alját kővel díszítették. Tervünk szerint szeptemberben ismét vásárolunk árvácskát, mert a nyári
hőséget már nem biztos, hogy bírja a most teljes szépségében pompázó virág.
Ha valaki belép a településre, láthatja, hogy mindenhol
nyílik a virág, talán a környékben nincs ilyen virágos
főutca, mint a miénk. Ugyanakkor a Tápiógyörgye felőli faluköszöntő tábla évek óta kifogásolható állapotban van, nem tükrözi a település takarosságát. Az Önkormányzat vállalta a munkálatokat, a lehetőségekhez
képest még az idén felújítja a táblát.
Ez évben is beültetjük a virágládákat, melyek nagy részét a tél folyamán az önkormányzat megjavította, átfestette. A strandhoz és Tájházhoz szánt virágtartókat,
az utcatáblákat, Szép utca táblákat is beültetjük, egy
részükben jelenleg már árvácska van. Az ültetésre,
mint minden évben, Sziliczei Zoltánné kedves tagunknál kerül sor.
Terveink szerint rózsát ültetnénk több helyre is. Évek

óta terveztük, hogy a kísérletinél lévő elöregedett nőszirmot kiszedjük, és a területet feljavítva, rózsát ültetnénk a helyére. Elindultak a munkálatok, az Önkormányzat segített az évelő virágok kiszedésében, elszállításában, melyből mintegy 30 bokrot a strandhoz vezető út mentén ültettek el. Kőhídi György biztosított egy
hordó vizet az ültetéshez, köszönet érte.
A jubileumi év alkalmából szeretnénk valami különlegeset megvalósítani a falu központjában. Az ABC előtti füves térre egy odaillő köztéri szobrot szeretnénk
kihelyezni az önkormányzat és a képviselő-testület engedélyével és az ÁFÉSZ hozzájárulásával.
Az idei év legfőbb célja a posta előtti, sokszor gazos és
rendezetlen terület parkosítása, térkő, padok, hulladékgyűjtő és kerékpártartó, hirdetőtábla lerakásával egy
kulturált tér kialakítása. Előzetes megbeszélés, terepszemle alapján az Önkormányzat nagylelkűen vállalja a
munka mielőbbi elvégzését és az anyagi támogatást,
amit nagyon köszönünk. Bízunk benne, hogy a jubileumi évben sor kerül a felújításra, annál is inkább, mert a
postahivatal épülete idén lesz 55 éves.
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További terveink: A zöldterületek felújításánál szempont a komfortszint emelése is, ezért további pihenő
padokat szeretnénk készíttetni, és kitenni pl. a takarékszövetkezet elé, a strand bejáratához, a postához, az
orvosi rendelő elé stb. Az új padok tervünk szerint a
civil napra készülnek el, amelyek a faluban egységes,
rendezett, esztétikus látványt nyújtanának, még hangulatosabbá tennék településünket, a faluképbe szépen
beleillenének.

Pár év szünet után szeretnénk ismét Szép udvar versenyt hirdetni, és újra bíztatnánk a lakosokat a lakóhelyük közelében lévő villanyoszlopok környékének
virágosítására. A Szép udvar versenyen mindenki esélyes, aki nagy gondossággal ügyel lakóhelye, családi
háza vagy tanyája udvarának, (beleértve a gazdasági
udvart vagy a veteményest is) – különös tekintettel az
utcarészhez tartozó terület – rendben tartására, kreatív
virágosításra, fűnyírásra. Az idén meghirdetett Szép
udvar verseny immár a 7. lesz. A nyertesek egy Szép
udvar feliratú táblát kapnak elismerésül, amelyet majd
kitehetnek a házuk falára. A díjak átadására a civil napon kerülne sor.
Itt szeretnénk kérni a lakosokat, hogy tartsák tiszteletben a szomszédok kertjének rendjét, virágosítását olyan
módon is, hogy ügyeljenek a szárnyasok és egyéb állatok felelős tartására, hogy azok ne károsítsák mások
gondosan ápolt kertjét. Köszönjük megértésüket.
A faluban kihelyezett tájékoztató táblák, útbaigazító
táblák, térképek felújítását is tervezzük.
Idén 45 éve, hogy felépült a gyógyszertár, a helyi lakosok jelentős társadalmi munkájával. Ebből az alkalom-
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ból szeretnénk még szebbé tenni a környezetét. Nagy
János (Csiki) segítségét szeretnénk kérni az emléktáblánál látható térplasztika felújítására. A virágágyásba
rózsát tervezünk, és a bejárati ajtót is szeretnénk átfesteni. A kerítésre is ráférne a festés, hiszen 2012-ben
volt utoljára festve.
2019-ben is szeretnénk részt venni a Virágos Magyarországért versenyen és reményeink szerint szép eredményt elérni.
Ebben az évben először hagyományteremtő szándékkal
az egyesületünk az iskolások, óvodások és az önkormányzat segítségével húsvétváró tojásfa díszítést szervezett községünk főterén. A kezdeményezés nagy sikert aratott, melyből szép hagyomány lehet. A feldíszített fa igazán szép látvány volt, jövőre szeretnénk a
lakosság segítségét is kérni a tojásgyűjtéshez.
Egyesületünk évente két rendezvénnyel örvendezteti
meg a lakosságot, idén is szeretettel tervezzük az augusztus 20-i ünnepséget, melyet a Tájház udvarán tartunk a nyugdíjasok egyesületével közösen. A másik
rendezvény, ami mindig megdobogtatja a szívünket, az
egyesületünk által szervezett falu karácsonya. Nagy
megtiszteltetés, hogy mindkét rendezvény helyet kapott
településünk Értéktárában.
Próbáltuk a faluszépítést hatékonyabbá tenni. A településen lévő közterületek többségét felosztottuk tagjaink
között, ki-ki a lakóhelyéhez közelebb eső területek közül választott, és azt gondozza már évek óta. Megszerettük a „kis kertjeinket”, és szívesen szépítjük, locsoljuk azokat. Szeretnénk, ha a községünkbe érkező átutazók, idelátogatók, strandolók, testvértelepüléseinkről
érkező vendégeink mint egy ékszerdobozt fedeznék fel
Jászboldogházát, szeretnénk, ha a felnövő fiatalság
többsége, gyermekeink, unokáink is itt alapítanának
családot, és népesítenék be kis falunkat.
Nagyon köszönjük az Önkormányzat együttműködését,
támogatását, nagyon köszönjük támogatóink anyagi
felajánlásait, az adó 1 %-okat, és külön köszönettel
tartozunk dr. Pap Béla alpolgármester úrnak, aki évek
óta felajánlja a tiszteletdíját az egyesületeknek, így a
mi egyesületünknek is. A támogatásokat tisztelettel
elfogadjuk a jövőben is, és településünkön létrehozott
értékekkel mondunk érte köszönetet.
Tisztelettel
Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje
el rendelkező nyilatkozatát a NAV részére.
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély
hogy személyi jövedelemadójának
1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő (vagy ha teheti nagyobb) összeggel, ezt megteheti szeEgyesület tevékenységét támogatná. Tisztelettel mélyesen, vagy a helyi Takarékszövetkezetben a
köszönjük előző évi felajánlását, mellyel segí- Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület
számlájára befizetett összeggel.
tette terveink megvalósítását.
Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és Szépítő Egyesület oldalán is megtalál,
Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591
a következő:
Támogatását előre is köszönjük!
A kedvezményezett neve:
Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza
Tisztelettel:
Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza

Tisztelt Adófizető!

A kedvezményezett adószáma:
18831865-1-16
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Jászboldogháza Települési értéktára
(folytatásokban)
5. Helyi kötődésű könyvek, szakdolgozatok, kiadványok
Könyvek:
1. Cím: Törvényen kívül : Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán
Szerzı: Papp Izabella
Kiadó: BOLDOGBT Egyesület
Kiadás éve: 2013 .- 260 oldal. : ill. ; 24 cm .ISBN 978-963-08-7296-6 (kötött)
2.Cím: Eltőnt iskoláinkra emlékezünk : Boldogháza tanyai iskolái, 1894-1970
Szerkesztık: Papp Izabella, Veliczkyné Koncsik Ilona
Kiadó: BOLDOGBT Egyesület
Kiadás éve: 2015 .- 480 oldal. : ill., részben színes ; 24
cm .ISBN 978-963-12-3133-5 (kötött)
3. Cím: Emlékek a boldogházi tanyavilágról
Szerkesztı: Veliczky Józsefné
Kiadó: Jászboldogháza Község Önkormányzata
Kiadás éve: 2006 .- 415 oldal : ill. ; 29 cm .ISBN 963-06-0169-9 (főzött)
4. Cím: Évek könyve : Jászboldogháza régen és ma
Szerkesztık: Konkoly Béláné, Zrupkó Ferencné;
a szerkesztık munkatársa Papp Izabella
Kiadó: Jászboldogháza Község Önkormányzata] .- Jászboldogháza
Kiadás éve: 1996 .- 250 oldal : ill. ; 24 cm .ISBN 963-03-4066-6 (főzött)
5.Cím: Jászboldogháza község újjászületése és 25
éves fejlıdése
Szerzı: Besenyi Vendel és szerkesztıtársai
Kiadó:
Kiadás éve: 1969. Jászboldogháza, 160 oldal
Civil szervezetek kiadványai
1. Jászboldogháza sportélete 1961-2011. (88. oldal terjedelem)
2. 15 éves a polgárırség 1996-2011. ( 68.oldal terjedelem)
3. Jászboldogházáról elszármazottak baráti társasága
2001-2011. (32. oldal terjedelem)
Szakdolgozatok:
1. Cím: A tanyai iskolák szerepe, mőködése és átalakulása
Jászboldogházán
Szerzı: Zrupkó Ferencné
Készítés éve:1999
Fellelhetı: Felsıoktatási intézmény, ahol készült: Budapesti Mőszaki Egyetem, Közoktatás vezetıi szak
Dolgozat oldalszáma:95+23 melléklet
2. Cím: Jászboldogháza és Szövetkezete
Készítés éve:1973

Fellelhetı: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár könyvtára
3. Cím: Egy jászsági település változásainak történetiidentitásbeli vonatkozásai
Szerzı: Kövér Szilvia
Készítés éve: 2002.
Fellelhetı: Szent István Egyetem. Jászberényi Fıiskolai
Kar. Társadalomelméleti Tanszék,
Témavezetı: Antal György–Jászberény-39, [12] p.: ill.; 30
cm
Összefoglaló helyi kiadványok
1. A tápiói kápolna és iskola történetébıl 2012. Összeáll.:
Papp Izabella (40 oldal terjedelem)
2. Az Alavander (Túróczi) kereszt újjászületése 2013. Öszszeáll.: Papp Izabella (4 oldal terjedelem)
3. A Csíkosi emlékhely 2014. Összeáll.: Papp Izabella (4
oldal terjedelem)
6.Rendezvények
A helyi civil szervezetek által rendszeresen megrendezett
események a település életének részévé váltak. Fontosnak
tartjuk az értéktárban ezeket megörökíteni, de csak felsorolás szintjén, mert valamennyi rendezvény a településen
kerül megrendezésre, bárki által díjmentesen látogatható,
így az írásos ismertetı helyett mindenkinek a személyes
részvételt ajánljuk.
Rendezvény neve
Rendezı szervezet
1. Hagyományok hétvégéje
Jászföld Hagyományırzı
Egyesület
2. Motoros találkozó
Motoros Egyesület
3. Újkenyér ünnepe
Faluvédı és Szépítı Egyesület Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesülete
4. Tápiói búcsú
Volt tápiói lakosok és vendégeik
5. Csíkosi búcsú
Volt csíkosi lakosok és vendégeik
6. Elszármazottak találkozója BOLDOGBT Egyesület—
Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesülete
7. Adventi ünnepség
Faluvédı és Szépítı Egyesület
8. Falunap-- Civilnap Önkormányzat--- Civil szervezetek
7.Emléktáblák, emlékoszlopok
1.Polgármesteri hivatal
A hivatal falán elhelyezett emléktáblán az 1946-ban önállóvá vált község elöljáróinak nevét és hivatali idejét tüntették
fel 2016-ig. Az emléktáblát Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulójára elhelyezte Jászboldogháza Önkormányzata és a BOLDOGBT Egyesület 2016-ban.
2.Vasútállomás
1.A Hatvan-Szolnok közötti vasútvonal megnyitásának 125.
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évfordulójára emléktáblát helyezett el Jászboldogháza
Önkormányzata és a MÁV 1998-ban.
2. 1951-ben 39 budapesti családot telepítettek ki Jászboldogházára. A családokat vagonokban szállították a vasútállomásra. A kitelepítés megszüntetésének 60. évfordulójára emlékezve helyezte el az emléktáblát Jászboldogháza
Önkormányzata és a BOLDOGBT Egyesület 2013-ban.
3. Az állomásépület homlokzatán elhelyezett kismérető
bronztábla felirata: Vasúti Mőemlék, alatta a MÁV emblémája látható.
3. Templom
A templom bejárata mellett elhelyezett emléktáblán hét
jászsági Ferences Rendi Vértanú pap neve olvasható, akik
az 1944-1954 közötti önkény áldozatai, közülük ketten a
boldogházi templomban szolgáltak, és miséztek a tanyavilág kápolnáiban. A táblát elhelyezte Jászboldogháza Önkormányzata, az Egyházközség és a BOLDOGBT Egyesület 2014-ben.
Az épület belsı falán lévı emléktáblán római számokkal
az építés idejét MDCCCCXXX, és a megnagyobbítás évét
MDCCCCXXXIX, valamint az akkor itt szolgáló plébános
Dr. Kele István nevét örökítették meg.
4. Általános Iskola
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumára készült emléktábla látható az iskola falán.
Aláírás: Jászboldogháza lakói 1948. Az iskola elıtti parkban álló kopjafa is a szabadságharcra emlékeztet, aminek
vésett felirata: 1848-49.
5. Temetı
A község lakossága a temetıben felállított két faragott
kopjafával emlékezik az egykori tanítókra, illetve az idegenben nyugvó boldogháziakra. A kopjafák Bajor István
munkái, az oszlopok talapzatát és az emléktáblákat Kövér
Gyula és családja készíttette. Az emlékhely a BOLDOGBT
Egyesület kezdeményezésére jött létre 2008-ban.
Nagy János fıbíró síremlékén a település önállóvá válásának 50. évfordulóján, 1996-ban emléktáblát helyeztek el,
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melynek felirata: ”Ha kell hát százszor újrakezdjük vállalva
ezt a legszebb küldetést” Községünk elsı fıbírájának síremlékét felújíttatta a hálás utókor, Jászboldogháza önállóvá válásának 50. évfordulója alkalmából.
6. Trianoni emlékmő
A Trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve állították
a fából készült haranglábat, ami Nagy János asztalos
munkája. A kisharangot Bózsó László adományozta. Az
emlékmő a Rákóczi utca és a Vasút utca keresztezıdése
melletti parkban található. Állíttatta: a Faluvédı és Szépítı
Egyesület 2003-ban.
7. Ismeretlen katona sírja
A II. világháború idején több katona lelte halálát Boldogháza határában. Holttestüket legtöbbször a tanyák közelében
hantolták el, majd a háború után újratemették ıket valamelyik temetıben. Egy ilyen, ismeretlen katona sírja található a jászboldogházi temetıben is, akit a temetı megnyitása után temettek újra. A katona kilétérıl, nemzetiségérıl,
rendfokozatáról, halálának körülményeirıl semmilyen hiteles adat nem áll rendelkezésre. Az újratemetése levéltári
adatok szerint 1948 novemberében történt. A több évtizedig gondozatlan sírt Kövér Gyula és családja Gömöri
György temetıgondnok segítségével felújíttatta, és 2011ben, mindenszentekkor szentelték fel. Valamennyi Jászboldogházán nyugvó ismeretlen katonának ezzel a síremlékkel állít emléket az utókor.
8. Gyógyszertár
Településünk történetében már sokszor elıfordult, hogy a
lakosság szép példáját adta az összefogásnak, egy ilyen
eseményre emlékeztet a községünk gyógyszertára elıtt
felállított térplasztika és a talapzatán elhelyezett emléktábla. Az emléktábla szövege utal arra, hogy a boldogházi
gyógyszertár 1974-ben példás összefogással, a helyi lakosok jelentıs társadalmi munkájával épült fel. A gyógyszertár elıtti parkot a Faluvédı és Szépítı Egyesület hozta
létre 2012-ben. Az emléktábla és a gyógyszertár jelképét
ábrázoló térplasztika Nagy János helyi lakos munkája.

FIATALOK VÁLASZOLNAK...
A gyermekkorodból őrzött emlékeid közül melyik számodra a legkedvesebb?
Hogy melyik a legszebb gyermekkori élményem? A kérdés nem könnyű, hiszen az embernek a harmincas éveire rengeteg emléke lesz. Most egy olyan élményemről számolok be, mely a mai napig
nagyon kedves számomra. Régen még sokkal nagyobb búcsú volt Jászboldogházán is. Mikor még
gyerekek voltunk, ezeken az augusztusi első vasárnapokon a családunk a közeli rokonokkal: keresztszülőkkel, unokatestvérekkel közös ebédet tartott, és utána mentünk ki a búcsúba. Úgy éreztük, az
egész nap rólunk, gyerekekről szól. A szüleink finom ebédet készítettek mindig, és mi egész nap
játszhattunk. Egy ilyen gyönyörű vasárnapi napon az unokatestvéreimmel elbújtunk a kertben a kukoricák között. Ez számomra mindig a gondtalan gyermekkoromat idézi fel. Köszönöm a „szót” a lapban. Kívánok minden kedves lakosnak szívmelengető emlékezést.
Kispálné Répási Mária
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A legkedvesebb gyerekkori emlékek mindig a családi nyaralások voltak. Amikor még az
első autónkkal, egy Trabanttal robogtunk felfelé a hegyekbe. Minden évben elmentünk
Síkfőkútra, a Bükkbe, egy hétre pihenni. Édesapám munkahelyének ott volt a céges üdülője. Mindig hatalmas élmény volt öcsémmel az erdőt járni, különböző terméseket szedtünk, köveket gyűjtöttünk. Kirándultunk a családdal, sokat nevettünk. Önfeledten, szabadon, gondtalanul töltöttük el ezeket a napokat. Mindig boldogan emlékszem vissza ezekre
az emlékekre. Ezek miatt a mai napig fontos, hogy együtt legyen a család.
Szendrei Péter
Legkedvesebb emlék kapcsán bajban vagyok, mégpedig azért, mert igazából az egész
gyerekkorom egy nagyon szép emlék - ami a családomat illeti legalábbis mindenképp.
Nem is igazán tudok konkrét történetet kiemelni, de azért ha mégis, akkor például az
lehetne az egyik, amikor anyáéktól saját készítésű Barbie-házat kaptunk. Mindig is sóvárogva nézegettem a játékkatalógusokban a babaházakat, szóval rettentő boldog voltam, mikor megkaptuk ezt; hosszú évekig játszottunk vele tesómmal, és úgy vigyáztunk
rá, mint a szemünk fényére – a mai napig megvan egyébként. De ilyen volt az is, amikor
berendeztek nekünk egy kis konyhát, vagy a négykerekű „bicikli”, amit szintén ők csináltak nekünk. A mai napig fel tudom idézni, hogy mekkora örömöt szereztek ezekkel
(is). Sok mindent említhetnék, a családi kirándulásoktól kezdve, ahol mindig meglepetés
volt az úticél; a biciklizéseken vagy társasjátékozásokon át a szülinapokig, karácsonyokig gyakorlatilag bármit – nagyon nehéz így összeszedni, de a legjobb megfogalmazás
tényleg az, hogy a legkedvesebb gyerekkori emlékem maga a gyerekkorom.
Gerhát Adrienn

Pontosan nem tudnám meghatározni mi a legjobb gyermekkori élményem. A legkedvesebbek
között szerepel, mikor általános iskolai alsó tagozatos korunkban a nyári szünetekben a délutánokat kinn töltöttük a játszótéren. A Bajnok utcában több velem egykorú gyerek lakott,
így nem volt nehéz társaságot találni. Fociztunk, bújócskáztunk, homokoztunk, lepkét és cserebogarat kergettünk. Gyakran majdnem sötétedésig kinn voltunk, amíg a szüleink nem szóltak, hogy ideje bemenni. Manapság is gyakran eszembe jut, és jóleső érzéssel tölt el, ha a
mostani gyerekeket látom kinn játszani.
Szaszkó Cintia

A legkedvesebb gyerekkori élményem az volt, amikor anyukám benevezett egy szépségversenyre. Nagyon sok képet küldött be. A képek közül engem ért az a megtiszteltetés,
hogy fotózást nyertem. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz kamerák előtt állni, de pozitívan csalódtam. Nagyon szeretem, ha valaki fotóz. Sok kép készült rólam, melyeket tovább
küldtek, később pedig ki lett hirdetve, hogy ki nyert. Engem ért a megtiszteltetés, hogy
első lettem a szépségversenyen. A családom és a barátaim nagyon büszkék rám.
Bálint Vivien

Az egyik legkedvesebb nyári emlékem, amikor a családommal a Hatvanban megrendezett
roncsderbyre mentünk. A háromnapos Nemzetközi Roncsderbyt több mint 25 éve rendezik meg. 2010 óta szinte minden évben ellátogatunk a versenyre, és mindig újabb és
újabb élményekkel térünk haza. Az autósport rendezvényen, egy szabadtéri arénában
gyorsasági, ütközéses, láncos, éjszakai futamokat rendeznek. Ám a legnépszerűbb a rajongók körében a Rodeó. Lényege, hogy a hétvége zárásaként az összes, még versenyezni
képes autó rajthoz áll, és egy utolsó versenyen mérik össze erejüket. Nagyon izgalmas és
eseménydús rendezvény. Nagy élményt tud nyújtani annak, aki rajong az ilyen jellegű
autósportért.
Fajka Ádám
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Események a Mesevárban
Hőc, hőc katona projekthét az óvodában,
megemlékezésünk 1848. március 15-ről
Minden nemzet múltjából építkezik, ahogyan a magyar
is. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk
tűnjenek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, önfeláldozásukért a múlt felidézése során nem
elég emlékeznünk, köszönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. Törekvéseiket megvizsgálva felismerhetjük a
célokat, melyekért ma is küzdenünk kell.
Az óvodában beszélgettünk a hazaszeretetről, elsősorban a játékosság elvét követve. Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismerkedhettek a magyar
huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel. Ez utóbbit
Duruczné Makó Ildikó jóvoltából be is tudtunk mutatni, és felpróbálhatták a gyerekek.
Szolnokról érkezett hozzánk Ladnai Bálint törzsőrmester, aki előadást tartott a gyerekeknek történelmünk
jeles eseményéről,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, s
közben bemutatta
a katonai felszerelést, öltözeteket,
huszár egyenruhát,
fegyvereket.
Szeretnénk megköszönni Kövér
Attilának a bemutató szervezését,
valamint az 5 és
10 ezüst forintos
Kossuth bankók
adományozását,
melyet elhelyeztünk a folyosó
falán. A szabadRuhapróba a csoportban
ságharc
kitörése
után az ország magyar ellenőrzése alatti területein ez a papírpénz volt
forgalomban.
A nemzeti ünnepet megelőző napon elsétáltunk az iskolaparkba, ahol elhelyeztük a kopjafánál a nemzeti
színű jelképeket, zászlókat, amit készítettünk. Mindenki kapott vagy hozott kokárdát, melyet a ruhájukra tűztünk, ekképpen tisztelegtünk a hősök előtt. Sokat mondókáztunk, verseltünk, énekeltünk. A gyermekek a pro-

A kopjafánál
jekt ideje alatt tapasztalatokat gyűjtöttek hagyományainkról, nemzeti ünnepünk szimbólumairól. Az elkészített alkotásaikkal díszítettük a folyosót és a csoportszobákat. A hagyományok felelevenítésén, megismerésén
keresztül erősödött hagyománytiszteletük, magyarságtudatuk, kötődésük lakóhelyükhöz, hazájukhoz. Bővült
szókincsük, fejlődött artikulációs és kifejező készségük
a megtanult és elmondott verseken, meséken keresztül.

Ladnai Bálint elıadása és bemutatója
A tevékenykedések során fejlődött finommotorikájuk
is. A meséken keresztül nemcsak érzelmi életük vált
gazdagabbá, de javult együttműködési, empatikus képességük is. A különböző kompetenciák fejlesztésével
gyarapodtak ismereteik, fejlődött közösségi magatartásuk. Élménydús, színes programokkal zártuk a hetet.
Baranyi Béláné

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2019/2020. nevelési évre:
2019. május 07. kedd 8-16 óráig
2019. május 08. szerda 8-16 óráig
Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.
telefon : 57/460-744

mobil: +36-70/372-7347
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Jeles zöld napok
A víz fontossága, a víz világnapja
Óvodánkban az egyik legfontosabb célunk, hogy a
gyermekeket az egészséges életmódra neveljük. Ehhez
kapcsolódóan regisztráltunk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet HAPPY-hét
elnevezésű vízfogyasztást népszerűsítő programjára.
A HAPPY- hét programnak a célja az volt, hogy a
gyermekek figyelmét felhívja arra, hogy a folyadékpótlás legegészségesebb módja a vízivás („Ha szomjas
vagy, vizet igyál!”).
A gyermekek különböző játékok során ismerkedtek
meg az ivóvíz fontosságával, az egészséges és egészségtelen italokkal. Rövid mesefilm segítségével megismerkedtek a víz körforgásával, amit a hét folyamán
beépítettünk a játéktevékenységeikbe. Ez a program
rajzpályázatot is hirdetett, amire a nagycsoportos gyermekek készítettek szebbnél szebb rajzokat.
A HAPPY-hét keretén belül ünnepeltük a víz világnapját március 22-én.
Ezen a napon lehetőséget kaptunk Szöllősi Pétertől arra,
hogy ellátogassunk a
helyi víztoronyhoz,
vízműhöz, ahol ifj.
Szöllősi János vezetett körbe minket, és
mutatta be a gyermekeknek, hogy hogyan
kerül a csapba a víz.
Hálásan köszönjük
segítségüket.
Az ezt követő héten a
gyermekek a víz körül élő állatokról és
növényekről szerezhettek újabb tapasztalatokat, ismereteket. A csoportban
képeskönyveket nézegettünk, halastavat
építettünk, és horgászos játékot is játszottunk, amelyben a
gyermekek örömmel
vettek részt. A faluban tett séták során
megnéztünk egy haVízmő, víztorony látogatás
lastavat, ahol saját
környezetükből
tapasztalhatták meg az élővilágot.
A hetet egy kirándulással zártuk. Farmosra mentünk el
a középső és nagycsoportos gyermekekkel. Köszönjük
Gömöri Gábor segítségét, hogy biztosította számunkra
az utazást. Farmoson békamentésen vettünk részt, majd
ellátogattunk a Vízparti Élet Házába. A nagy
szárazsság miatt nem tudtunk békákat menteni, de a
gyermekek különböző rovarokkal, bogarakkal ismerkedtek, melyeket a békamentés vezetője mutatott be.
Ezeket az élőlényeket a gyermekek meg is foghatták,
közvetlen tapasztalás útján bővült tudásuk. Ezt követően a Vízparti Élet Házában bemutatták a víz körüli élő-

Vízparti Élet Háza Farmos
világot. A gyönyörűen, élethűen elkészített kiállítást a
gyermekek nagyon élvezték, kíváncsian figyelték az
idegenvezető szavait. A békamentés során sajnos nem
találkozhattak békákkal, de a Vízparti Élet Háza kárpótolta őket, hiszen több vízi élőlényt is láthattak (békák,
halak, csigák).

Békamentés Farmoson
A körbevezetés végén lehetőséget kaptunk arra, hogy
megetessük az aranyhalakat. A gyermekek nagy érdeklődéssel sorakoztak az eledelért, és lelkesen etették a
halakat. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk ezen a kiránduláson.
Klinkó Andrea

Halastó készítése a csoportban
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A Föld Napja
A FÖLD NAPJA (április 22.) alkalmából különféle
eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Mint minden évben, idén is több napot szenteltünk óvodánkban e jeles zöld napnak. Célunk a környezetünk védelmére, szeretetére nevelés, a környezet
szépsége iránti felelősség erősítése a mindennapi növénygondozás során.
Durucz Tibor és családja friss földdel töltötte fel a veteményágyásokat, nagyon köszönjük segítségüket.
Mindkét csoport szorgos kis gyerekkezei ültették a magokat a veteményes kertünkbe. A kis magoncokból,
gumókból kinövő növények sok örömöt okoznak a
gyerekeknek. Az általuk ültetett növényekre jobban
fognak vigyázni, mert az a saját munkájuk eredménye.
A kertészkedéssel a munkára nevelésen kívül, komplex
ismereteket tudunk átadni a gyerekeknek különböző
szakterületeken.
Április 10-én a Vuk csoporttal ellátogattunk Tápiószelére egyik kis óvodásunk szülei, Oláh Imre és felesége,
Bori meghívására.

Tápiószelén, a Növényi Diverzitás Központ parkjában
Az Önkormányzat három kisbuszával, amit nagyon
köszönünk, a Növényi Diverzitás Központot

Boldogházi Hírek

(génbank) kerestük fel. A Központ
300 hektáros területen fekszik, melyen 1500 faj és
55.000 fajta növény található. A
területen számos
védett növény és
állatfaj él. Nagyságát és jelentőségét
tekintve az intézmény Magyarországon az 1., Európában az 5., a
világon a 12-13.
helyen áll.
Az időpont nagyon szerencsés
választásnak bizoNövényi Diverzitás Központ
nyult, mert ragyointeraktív játékok
góan szép, napos
időnk volt.
Mikor megérkeztünk, nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket. Két csapatra osztottuk a gyerekeket. Az egyik csoport a kiállító teremben interaktív játékos feladatokat
oldott meg, magot ültettek, biogyurmáztak. A másik
csapatot kedves vendéglátónk a szép parkon keresztül
végigvezette a laborba, ahol láttunk csíráztatást, a magok szakszerű, különböző hőfokon való tárolását. A
legnagyobb érdeklődést a tavacskában lévő kecskebékák keltették fel. Hangos kuruttyolásuk messzire elhallatszott. Végezetül egy jót játszottak a gyönyörű játszótéren.
Nagyon sok élménnyel és új információkkal tértünk
haza. Ezúton is nagyon szépen köszönjük kedvességüket, a sok érdekes látnivalót, a finom pogácsát, innivalót és az ajándék kétkötetes mesekönyvet. A Maci csoport látogatására majd májusban kerül sor.
Április 26-án szerveztük meg a virágültetést. Nagyon sok kisgyermek virággal érkezett aznap óvodánkba, mert a szülők lelkesen támogatják elképzeléseinket.
Az összegyűjtött virágokból nemcsak a balkonládáinkba, de még az óvoda virágoskertjébe is jutott. Gondozzuk és óvjuk az új növényeket, hogy szépségükkel örömet és jókedvet hozzanak mindennapi életünkbe. Köszönjük szépen az anyukák segítségét, akik részt vettek
a virágültetésben.
Az Önkormányzat jóvoltából egy fa ültetésére idén is
sor került, amivel még zöldebbé tettük óvodánk udvarát.
Rácz Béláné
“Tudod, mi a virág?
A földnek jósága.
Tudod, mi a jóság?
A lélek virága. “
(Petőfi Sándor )

Növényi Diverzitás Központ interaktív játékok
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otthon elkészítették. Az óvoda udvarán tojásfát díszítettünk,
melyre a gyermekek munkái kerültek.
Húsvét - a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, emel- A Faluvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére közsélett a tavasz köszöntésével, az élet megújulásával, a ter- günk főutcáját is tojásfa díszíti, amelyhez az iskola, óvoda
mékenységgel is szorosan összefonódik. Mozgó ünnep, felhívására sok szép tojás összegyűlt. Köszönet érte a szüidőpontja a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni lőknek.
A gyermekek által festett tojások közül néhányat elhelyezelső vasárnap.
tünk a tojásfa köré, a fából készült nyuszikák mellé. A szorLegismertebb jelképei a barka, a tojás, a bárány, csibe, nyúl.
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb gos nyuszik ne maradjanak tojás nélkül.
A projekthetek lezárása, a tojáskerejelképe. A húsvéti jelképek sorában
sés, állatsimogató és pogácsa sütés a
különböző állatokat találunk. Legősibb
hagyományoknak megfelelően Tájháa húsvéti bárány. Mint jelkép, éppen
zunk udvarán zajlott, amit a gyereúgy kapcsolatba hozható azzal, hogy a
kek már nagyon-nagyon vártak! Miebárányok tavasszal jönnek a világra,
lőtt elindultunk, a fiúk locsolkodtak.
mint azzal a máig közismert vallási téDicséret illeti a szülőket, mert az idén
tellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati
sok kisfiú hozott kölnit, és szép locsolóbárányként halt kereszthalált az emberiverset is mondtak, ami bizonyíték arra,
ség megváltásáért. Ezért nevezik őt a
hogy partnerek a szülők a hagyományok
mai napig Isten bárányának.
ápolásában.
A húsvéti nyúl szimbolikája nehezen
Öröm volt nézni a fiúk büszkeségét és a
Húsvét a Tájházban
magyarázható. Ma a legtöbb gyerek úgy
kislányok várakozását, örömét. „ Ugyan
tudja, hogy a ,,nyuszi hozza" a húsvéti
engem ki locsol meg elsőnek?”ajándékot, amit - ahol csak mód van rá kérdezte az egyik kislány izgalommal!
a szabadban, bokrok tövében elkészített,
Ezt követően útnak indultunk a Tájházmadárfészekhez hasonló kis fészekben,
ba, ahol a szorgalmas nyuszi anyukák,
kosárkában helyeznek el. A húsvéti
Eszter, Ildikó, Kata és Marcsi elrejtették
ajándékhozó nyúl képzete német földről
a tojásokat, és előkészültek a gyermehonosodott meg hazánkban a múlt szákek fogadására. Óriási élményt nyújtott
zad óta. Eredetére kielégítő magyarázagyermekeinknek a tojáskeresés. Szortot a néprajzkutatók sem tudnak adni.
galmas kis hangyácskák módjára gyűjDe lehet, hogy e szaporaságáról híres
tögettek, s a szakajtó kosarak pillanatok
állat a természet ébredése idején terméalatt megteltek. Azután verseltünk, énekenységi szimbólumként is megjelenheLocsolkodás
keltünk, és közben Kőhidi Gyuri bácsi
tett.
fűtötte a kemencét, Sziliczeiné Marika
Húsvét hétfő a locsolkodás napja.
néni és Orcziné Veronka néni már előRégen a kút vizével, vödörből locsolták
készítették a pogácsához valókat, és
a legények a lányokat (vagy a patakban
várták a kis segítőket. Akadt is jelentkemosdatták meg őket), akik kézzel festett
ző bőven! Nagy örömmel segédkeztek a
hímes tojásokat adtak ajándékba, majd
gyerekek a pogácsa elkészítésében.
tánc és mulatság vette kezdetét.
Közben az udvaron lehetett nyuszikat és
A lányok, asszonyok komatálat készítetbárányokat simogatni. Köszönet érte
tek, elküldték egymásnak. A kosárba,
Bazsó Józsefnek és Palya László családtálra húsvéti tojás, kalács, ital került.
Pogácsasütés
jának, valamint Gerhát Zsoltnak.
Ezzel örök barátságot kötöttek, s ettől
A pogácsa nagyon finom lett, gyorsan
kezdve komának szólították egymást.
elfogyott és mellé a finom mézes tea is.
Még volt időnk arra, hogy megnézzük a
Óvodánkban fontosnak tartjuk a népi
tájház berendezését, a sok szép régi
hagyományok ápolását. Az átélt tevébútort, ruhát, tárgyakat, eszközöket. A
kenységek a közös élmény erejével hatkicsik csodálkozó szemei arról árulkodnak a gyermekekre, erősítik a közösségtak, hogy érdeklődnek. Az egyik kisfiú
hez tartozás érzését. Nem csak érzelmi
megkérdezte: „Akik itt laktak, már
kötődés, hanem egy komplex személyimeghaltak?”- Igen, ők már nem élnek,
ség fejlődés elősegítői. Ezen belül a
de ez a ház őrzi emléküket, és ezért
közös alkotás öröme közösségformáló
Nyuszisimogató
vigyázunk nagyon ezekre a tárgyakraerő.
válaszoltam.
A kéthetes projekt lehetőséget biztosított a húsvétot megelőző néphagyományok megismerésére, a A délelőtt eltelt sok-sok élménnyel, és indultunk vissza az
közös élmények szerzésére és a szociális kapcsolatok elmé- óvodába. Útközben még volt energiájuk arra, hogy énekeljék
az anyák napi dalokat, hiszen arra is készülünk szorgalmalyítésére.
A tavaszvárás utáni ünnepi készülődés vidáman telt. Tavaszi san!
verseket, dalokat, körjátékokat tanultunk, játszottunk, zenét Óvodánk dolgozói és gyermekközössége nevében szeretném
hallgattunk, táncoltunk. A szorgos kis gyermekkezek gyö- megköszönni mindenki segítségét, aki hozzájárult ahhoz,
nyörű virágokat, barkát, húsvéti képeket, hímes tojásokat hogy emlékezetes élményt jelentsen az OVI HÚSVÉT gyerkészítettek, melyekkel az óvodánk folyosóin, csoportszobái- mekeinknek!
Sósné Baráth Erika
ban vidám, tavaszi hangulatot varázsoltunk. A szülők is kivették részüket a munkából, hiszen a kifújt tojásokat már

Húsvéti hagyományőrzés

2019. MÁJUS

Boldogházi Hírek

ISKOLAI HÍREK

21

Hírek röviden
FAÜLTETÉS AZ ISKOLÁBAN

MÁRCIUS 15.

Az elmúlt hetekben befejeződött intézményünk területén Március 14-én ünnepi díszbe öltöztettük a Tornacsara fák elhalt részeinek eltávolítása. Mivel az udvaron ke- nokot, és színjátszó szakköröseink szereplésével emvés az árnyékot adó zöld növényzet, ezért a Községi Ön- lékeztünk meg március 15-e eseményeiről.
kormányzat jóvoltából 5 fa ültetésére került sor.
TESZEDD! - AKCIÓ
Köszönjük a felajánlást!
A TeSzedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért
RAJZVERSENY EREDMÉNYEK
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.
Az Európai Mobilitási Hét rajzpályázatának különdíja
Idén immár nyolcadik alkaegy csoportos Szemlői-hegyi-barlangbelépő volt. Márcilommal valósul meg. A
us 8-án látogattunk el a nyereményünk helyszínére.
szemétgyűjtési akció kereMegtudtuk, hogy a kb. 0,5–1 millió éves Szemlő-hegyitében szerte az országban „nagytakarítanak” a
barlangot szokták Budapest „föld alatti virágoskertjéTeSzedd! önkéntesei. Iskolánk is csatlakozott ehhez a
nek” is nevezni. A barlangban mindenfelé láthatók
programhoz. Az osztályok között felosztottuk Bol„kővirágok”: a néhány cm átmérőjű borsókövek; a nédogháza utcáit, és mi is „nagytakarítottunk”. Mi mahol egy cm vastagságot elérő, tenyérnyi felületű kalcitgunk is meglepődtünk, milyen sok szemetet tudtunk
lemezek és a több tíz cm nagyságú karfiolok.
összegyűjteni.
Köszönjük, hogy az önkormányzati busszal eljuthattunk
Buda gyöngyszemeihez.

SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY

Iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói 2019. március 25én Tápiógyörgyén a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kistérségi szövegértési versenyen vettek részt.
Négyfős csapatok versenyeztek egymással, hogy kiderüljön, ki tud többet Weöres Sándor életéről és verseiről. Szorgalmas felkészülés előzte meg a cseppet
sem könnyű megmérettetést, melyen tanítványaink
nagyon szép eredményt értek el.
II. helyezett lett a GALAGONYA csapat, melynek
tagjai: Makai Lili Anna és Sárközi Dominik 3. osztály, Székely Zoé és Kisbalázs Bence 4. osztály.
III. helyezett lett a JEGENYE csapat, melynek tagjai:
Báthori Borka és Csinger Míra 3. osztály, Kökény
Alexandra és Surányi Petra 4. osztály.
Szívből gratulálunk tanítványainknak!

Az 5. osztály rajzszakkörösei

MESEHÁZ RAJZPÁLYÁZAT BÉKÉSCSABA
Az én családom címmel meghirdetett rajzpályázatra
hét határon innen és túl, százzal több, mint ezer rajz
érkezett. Negyven alkotót díjaztak, tárgyjutalomban
részesítettek. Iskolánkból Nagy Zita 1. osztályos tanulónk volt a díjazottak között. Szívből gratulálunk!

SZAVALÓVERSENY
2019. április 9-én került megrendezésre a költészet napi szavalóverseny. Idén nem az iskolánkban, hanem a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében gyűltünk össze,
mivel olyan sok jelentkező volt, hogy kinőttük az iskolai tantermeket.
Külön köszönjük a lehetőséget Szűcs Lajos polgármester úrnak, hogy teret adott a verseny lebonyolításához.
A zsűri idén is nehéz helyzetben volt( Rigó Andrásné,
Szendrei Péter, Birgés-Tóth Mónika).
Mind az alsós, mind a felsős diákok színvonalas szavalatokkal lepték meg a közönséget.

Nehéz volt dönteni, hiszen a felsős tanulók idén képviselhették iskolánkat a megyei szavalóversenyen is, melyet április 11-én rendeztek Jászjákóhalmán.
Iskolai versenyünkön a következő eredmények születtek:
1-2. osztály
I. Gajdos Márta 1. o.
II. Gere Zoé 2. o.
III. Matók Edina 2.o.
Különdíj: Hirossek Szabolcs 1. o., Tóth Krisztián 2. o.
3-4. osztály
I. Makai Lili Anna 3. o.
II. Csinger Míra 3. o.
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III. Bató Gergő 4.o.
Különdíj: Székely Zoé 4.o., Zsigó Dzsenifer 3.o.
5-6.osztály
I. Csinger Rebeka 5.o.
II. Deák Janka 5. o.
III. Kátai Gréta 6. o.
Különdíj: Kolonics Alexandra Georgina 5.o.,
Tóth Éva 6.o.
7-8.osztály
Évek óta nem hallhattunk ilyen színvonalas szavalatokat
ebben a kategóriában! A legtöbb fejtörést ez a korosztály okozta idén a zsűrinek!
I. Mihályi Teréz Benedikta 8. o.
II. Muhari Hedvig 7. o.
III. Barócsi Gábor 8. o.
Különdíj: Bertalan Rebeka 7. o., Juhász Janka 7. o.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, és díjazottnak!
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jákóhalmán a megyei költészet napi szavalóverseny.
Iskolánk tanulóival most vettünk részt először ezen a
rendezvényen.
60 lelkes jelentkező mutathatta meg a vers iránti szeretetét.
Tanulóinkra ismét büszkék lehetünk, hiszen színvonalas
előadásaikkal öregbítették iskolánk hírnevét.
Helyezéseink:
Megyei III. helyezett :Mihályi Teréz Benedikta 8.o.
Különdíjban részesült :Muhari Hedvig 7.o.
Szívből gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!
Csinger Rebeka 5. o.
Deák Janka 5. o.
Kátai Gréta 6. o.
Juhász Janka 7. o.
Bertalan Rebeka 7. o.
Barócsi Gábor 8. o.
Külön köszönet az önkormányzatnak, hogy biztosították
tanulóink számára az utazási lehetőséget!

2019.április 11-én délelőtt 9 órakor vette kezdetét Jász-

„Az alföldi erdők világa”
Megyei Erdőismereti Verseny
A NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház Erdészeti Erdei
Iskolája fennállásának 30. évfordulója és az Erdők
Nemzetközi Napja alkalmából „Az alföldi erdők világa” címmel erdőismereti versenyt hirdet a JászNagykun-Szolnok megyei általános iskolák csapatai
számára.
A verseny célja:
Az Alföld Magyarország kevésbé erdősült területei
közé tartozik, ezért az itt élők számára különösen nagy
kincs egy-egy helyi erdő léte. A verseny fő célja, hogy
a tanulók elméletben és gyakorlatban is ismerkedjenek
meg a közelükben előforduló erdei életközösségekkel,
ezek jelentőségével.
A versenyről bővebb információ: http://
www.nefag.hu/2019/02/az-alfoldi-erdok-vilagamegyei-erdoismereti-verseny/
A megmérettetésre Jász-Nagykun-Szolnok megye általános iskoláiból összesen 20 három fős csapat nevezett.
Erre a versenyre mentünk kettő csapattal:
1. csapat: Margaréta csapat: Helyezés: 5. hely
Deák Csenge
Dombai Nikolett
Kis Boglárka

2. csapat: Cica és társai csapat: Helyezés: 6. hely
Kisbalázs Dominika
Matók Erika
Durucz Kristóf

A versenynek két része volt, egy elméleti és egy gyakorlati forduló. A csapatok felkészültek az alföldi erdők jellemző fafajaiból, 6 harkályfajból, az erdők jelentőségéből, nyom és életjel és 18 madárhang felismerésből. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek. A versenyt pedig a közeli játszótéren egy kis
feszültséglevezetéssel zártuk. Gratulálok a csapattagoknak, büszke vagyok rájuk!
Szeretünk ide a NEFAG Erdei Művelődési Házba menni, családias a hangulat, barátságosak az emberek,
szakmailag erős versenyek, sok nevetés jellemzi az
itteni versenyeket. Ha tehetjük, mindig megyünk. Például nemsokára a Kaán Károly Országos Természetismereti és Környezetismereti Verseny megyei fordulójára is ide megyünk.
Hajrá, Mátyás Király Általános Iskola!
Szendrei Péter
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FÖLD NAPJA

HÚSVÉT AZ ISKOLÁBAN

A Föld napja az idén a húsvéti
ünnepre esett. Így a tavaszi szünet
utáni 2. tanítási napon felső tagozatosaink a Strandfürdő területét
próbálták szebbé varázsolni e jeles nap tiszteletére.

A Faluvédő és Szépítő Egyesület felkérésére iskolánk diákjai részt vettek
egy tojásfa létrehozásában. Főleg alsós tanulóink szorgoskodtak. Közel
400 db. különböző technikákkal díszített tojást hoztak tanulóink, amihez
az óvoda is csatlakozott. Így kb. 5-600 tojás díszíti az iskola előtti park
egyik fáját.
 Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a Nyuszi Kupát. Felső
tagozatosaink osztályonként mérették meg magukat, külön a fiúk,
külön a lányok. Az eredmények a következők:
fiúk
lányok
I. helyezés
7. osztály
8. osztály
II. helyezés
8. osztály
7. osztály
III. helyezés
6. osztály
6. osztály
IV. helyezés
5. osztály
5. osztály
Legjobb kapus: Tóth Márk 8. o. Legjobb védő: Kövér Máté 8.o.
Gólkirálynő: Muhari Hedvig 7.o.
Gólkirály: Bozsó Milán 7.o.
Ebben az évben újdonságként tornatermi baseball versenyt is hirdettünk,
ahol vegyes csapatok (osztályonként fiúk, lányok) indultak. Eredmények :
I. helyezés 8. osztály
II. – III. helyezés 7. osztály
IV. helyezés: 5. osztály
 Iskolánk alsós diákjai ebben az évben ,,nyúlcipőt'' húztak a lábukra a
tavaszi szünet előtti utolsó napon, hogy bizonyítsák, nem csupán a tanulásban, hanem a futásban is kitartóak. A nyuszit megszégyenítő gyorsasággal teljesítették a kitűzött távokat, a Nyuszi – maratont illetve a
Nyuszi – félmaratont. Köszönjük szépen a Polgárőr Egyesület segítségét, hogy biztosították a futás útvonalát!
Utána kezdődött a tojáskeresés, locsolkodás és „kézműveskedés” osztályonként.

Tavasztündér
rajzpályázatot
is hirdettünk a szünet előtt. Rajzos
kezű és kedvű tanulóinktól 27
szebbnél szebb alkotás érkezett.
Nehéz volt dönteni a helyezettek
között, végül ez az eredmény született:
1.osztály: I. Nagy Zita
3.osztály : I. Makai Lili
II. Csinger Míra
III. Berman Zita
4.osztály: I. Polyák Dalma
II. Dombai Adrienn
III. Surányi Petra
Muhari Norina
5.osztály: I . Zatkó Kinga
II. Sziráki Tamara
III. Dudás Ilona
7. osztály: I. Juhász Janka,
Bertalan Rebeka,
Muhari Hedvig
II. Deák Csenge, Kis
Boglárka, Deák Mihály
III. Dombai Nikolett,
Kisbalázs Dominika

Gondolatok a nevelésről
Kitüntetett figyelem
A gyermeknevelés egyik legidőigényesebb
része a figyelem. Sokszor éppen akkor van
gyermekünknek a legnagyobb szüksége a
figyelemre, amikor egyáltalán „nem alkalmas”, amikor minden porcikánk tiltakozik
ellene, amikor fáradtak vagyunk, vagy ezer
más dolgunk van.
A kitüntetett figyelem azt jelenti, hogy a
szülő teljes lényével a gyermeke felé fordul.
Ilyenkor gyermeked érzi, hogy őszintén szereti, hogy jár neki az osztatlan figyelmed,
hogy Téged érdekel ő, és ami vele történik,
ami benne lezajlik.
Nem csodaszer! Vagy mégis?
A gyermeknek éreznie kell, hogy egyedülállóan fontos szülei számára. Hiszen ki másnak
lenne fontos? Az osztályban másik harminc
emberrel osztozik a tanítók, tanárok figyelmén.
Társai nem igazán kíváncsiak rá, csak ha
valami „menőt” produkál. Édesanyjához
azonban bármikor odamehet, akkor is, ha fél,
ha bizonytalan, ha megbántották, ha haragszik, vagy éppen szerelmes. És édesapja
mindig kész tanácsot adni neki, ha erre van
szüksége.
Sajnos keveseknek van része ilyen kiváltságban, pedig hihetetlen változásokat képes

Április 11- én és 12- én megtörtént a leendő 1. osztályosaink beiratkozása. A következő tanévet 22 kicsi elsős (12 lány és 10 fiú) kezdi meg
Gerhát Károlyné tanító nénivel. Közülük 9- en boldogháziak, 10 gyermek
Jánoshidáról, 2 Portelekről, 1 Tápiógyörgyéről érkezik.
előidézni a gyermekben ez a megtapasztalás,
ez az érzés.
De miért olyan fontos ez az érzés?
A figyelem döntő jelentőséggel bír az önbecsülés fejlődése szempontjából, emellett
befolyásolja a kapcsolatteremtő képességet.
Kutatások alapján az is kiderült, hogy a magasabb önértékeléssel rendelkező gyerekek
kreatívabbak. Amellett, hogy a figyelemre
méltatott gyermek felszabadultabb, boldogabb, az esélyei is megsokszorozódnak.
Amit semmi sem pótolhat
Sokan, akik ezt nem ismerik fel, megpróbálják betölteni gyermekük figyelem iránti igényét valami más, kevésbé időigényes pótlékkal. Ajándékokkal halmozzák el, minden vélt
kívánságát teljesítik.
Mi ezzel a baj?
Az ajándék jó és szép dolog, de nem pótolhatja az időt, az odafigyelést, ami létszükséglet. Ahogy az éhes gyermeknek sem cukorkát, hanem kenyeret adunk, a didergő embernek pedig kabátot, és nem nyakkendőt.
Mi történik, ha ezt a figyelmet a gyermek
nem kapja meg szüleitől?
A figyelem létszükséglet gyermeked számára. Ha nem Tőletek, a szüleitől kapja meg,
akkor megpróbálja másnál megszerezni.
Felhívja magára a figyelmet az osztályban, a
tanórán. Ha nem megy ügyességgel és érdemekkel, akkor megy rosszalkodással, hangoskodással. Csak figyeljen végre valaki oda

rám! „Mert én itt vagyok! Valaki vegyen
észre! Figyeljenek rám!” És amikor ezeket a
késégbe esett segélykiáltásokat nem halljuk
meg, akkor elkönyveljük a gyerekeket balhésnak, zűrösnek, összeférhetetlennek, hiperaktívnak, miközben ő csak a jogos jussát
követeli – néha meglehetősen erőszakosan.
A gyerekek egy másik csoportja, aki azt
látja, hogy nem figyelnek rá, éppen ellenkezőleg reagál. Úgy érzi, ő nem fontos, csak a
külsőségek számítanak, elveszti lába alól a
talajt, érzelmi és lelki fejlődése lelassul. Nem
alakul ki benne az egészséges magabiztosság, visszahúzódóvá válik, nehezen barátkozik, hamar feladja a küzdelmet. Túlságosan
függ másoktól, ezáltal kiszolgáltatottabbá
válik.
Egy kis önvizsgálat
Tehát mielőtt gyermekünk viselkedéskultúrájának elemzésébe kezdenénk, álljunk meg
egy percre és tegyük fel magunknak a kérdést:
Mi a fontossági sorrend az életemben?
Van elég időm a gyermekemre?
Hányadik helyen áll az életemben?
Ismerem őt egyáltalán?
Mikor beszélgettem vele utoljára úgy, hogy
őt hallgatom, és nem én beszélek neki?
Gondolkodj el egy pillanatra! A Te gyermeked hogyan hívja fel magára a figyelmedet,
amikor úgy érzi, nem kap eleget?
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A tavasz kezdetével beindultak a kapitányi elfoglaltságok is.

Február 21-én kezdődött el a Jász Múzeumban a
hagyományos Múzeumi Esték sorozat, melynek előadója dr. Farkas Kristóf Vince muzeológus, és a témája „A Jászkürttől a Lehel kürtig”. Én úgy gondoltam,
hogy sokat tudok a Lehel kürtről, de mindig vannak
új dolgok, amiknek most kerültem a hatása alá. Azt
már hallottam, és az előadáson is elhangzott az a feltételezés, mely szerint ez a kürt egy griffmadár körméből készült. Az a feltételezés is ismert volt, hogy a
honfoglaláskori vérszerződéshez köthető, honfoglaláskortól eredeztethető. Az, hogy Lehel vezér 955-ben
Augsburgnál ezzel a kürttel küldte másvilágra I. Ottó
német császárt, szintén nem felel meg a valóságnak.
Az már bebizonyosodott – a kutatók szerint--, hogy a
kürt elefántagyarból készült, és készítésének ideje a
XII. századra tehető. A készítésének helye is vitatott,
míg korábban a bizánci, majd a kijevi birodalomból
származtatták. Jelen kutatások szerint a XII. század
kulturális központja Dél-Itália volt, és a legújabb feltételezések és kutatási elemzések szerint a Jászkürt is
ott készült. Az előadó elmondta, hogy a világban 100
db hasonló kürt található. Ezekből hármat hasonlított
össze az azonosságuk alapján. A három kürt a szentpétervári, a londoni és a jászberényi múzeumokban
található. Ezek vannak a legjobb állapotban, és ezeket
hasonlította össze, az azonosság vagy a kürtön ábrázolt motívumokon, az ábrák faragási módszereiben. A
kürt elkeskenyedő részei egyformán üresek, a tartópántok melletti rész azonosan díszített, és a három
kürtnek a felső harmada azonos motívumrendszert
mutat. A motívumok antik díszítéseket ábrázolnak,
vannak benne görög és római jelképek. Az igényes
faragásaik a dél- itáliai művészetek nyomait viselik.
Bár a régészek eddig nem találtak elefántcsont faragó
műhelyek maradványait, de az biztosra vehető, hogy a
három kürt mintái egy világrészről származnak. A
kürtök más helyen, más népek, más emberek történelmében foglalnak el meghatározó helyet. Az, hogy a
Jászkürt honnan és hogyan került Jászberénybe és ki
által, még ma sem tudott. Az eredetét a
jászfényszaruiak vallják magukénak, de hasonlóan a
jászárokszállásiak is állítják, hogy a Szarva patakban
leltek rá. Arra sincs pontos dátum, hogy mikor és hogyan került a kürt Jászberénybe. A XVII. században
van róla feljegyzés, de eredetét még titok fedi, aminek
feltárása a kutatók feladata.
 Február hónap 26-án a Budapesti Megyeházán tartotta évadnyitó rendezvényét a Jászok Egyesülete. A
megnyitó beszédében dr. Dobos László, az egyesület
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elnöke említette, hogy, 29. évét kezdte meg a Jászok
Egyesülete. Röviden ismertette a következő fél év tervezett programját (ezt nem kívánom ismertetni, ha
részt tudok rajtuk venni, akkor beszámolok), majd
bevezette a soron következő előadást. Elmondta, hogy
egy olyan téma került elő, ami eddig a figyelmünket
elkerülte, és most egy „Székely asszony a jászok között” címmel tart előadást Szabóné Nagy Enikő a jászapáti gimnázium fizika-kémia szakos tanára, aki a székelységét nem elveszítve lett Jászapátin nagy megbecsülésnek örvendő egyéniség. Szabóné Nagy Enikő
vetített képekkel mutatta be életútját, és beszélt kettős
identitásáról. Elöljáróban ismertette, hogy 22 éve él
Magyarországon, ahová Szabó Dénessel kötött házassága révén került. Esküvőjük a csíksomlyói templomban volt, a lakodalmat Csíkszeredán és Jászapátin is
megtartották, a helyi szokások szerint. Családja, mint
a csíki székelyek, katolikus vallásúak, és a jászokkal
ez egyezett. Van egy öt évvel fiatalabb öccse. Egy fia
van, aki orvosnak készül. A jászapáti gimnáziumban
11 éve tanít, ebből 9 évet osztályfőnök is volt. Középiskoláját Csíkszeredán a Márton Áron Gimnáziumban
végezte, majd a Kolozsvári Babes- Bolyai Egyetemen
szerzett fizika- kémia szakos tanári diplomát. A Jászok Egyesületének 2013 óta tagja, melyben aktívan
tevékenykedik. Öltözködésében mind a jász, mind a
székely viseletet aktívan használja, a helyzetnek megfelelően. Előadásában párhuzamot vont a két népcsoport, a jászok és a székelyek között. Annyiban azonos
a két nemzetség, hogy mindkettő csatlakozó népként
került a magyarsághoz. Mit hozok otthonról? Tette fel
a kérdés az előadó. Szerinte főleg azt, hogy közösségben dolgozni érdemes. Fontosnak tartja, hogy minél
több embernek bemutassa Erdélyt, ahová már 22 évvel ezelőtt is túrákat szervezett. Célja, hogy a jászok
megismerhessék a Székelyföldet, nem turistaként, hanem, emberileg közelebb kerüljenek egymáshoz. Minden évben szerveznek egyhetes tábort, aminek keretében a Jásztánc Alapítvány táncosai és a diákok mennek Borszékre. A Jásztánc Alapítvány – melynek aktív részese – valamint a csíkmenasági Repülj Madár
Egyesülettel is régi jó barátságot ápolnak. Ugyancsak
jó kapcsolat alakult ki a „Hagyományos szakmákszakmai hagyományok” elnevezésű rendezvényen,
melyet
évente
megrendeznek,
és
erre
a
csíkmenaságiak és a csíkszeredaiak is meghívást kapnak. A jász-székely kapcsolatok építésének jegyében
része volt Böjte Csaba ferencrendi szerzetes, árvaház
vezető első, 2015-ös látogatásának megszervezésében.
Ekkor is érezte, hogy a jászok ugyanolyanok, mint a
székelyek. Nagyon oda tudják adni magukat, nagyon
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tudnak szeretni, ha erre szükség vagy lehetőség van.
Mindennapi munkájáról elmondta, hogy fontosnak
tartja közel kerülni a gyerekekhez, akiknek saját életével is mintát, példát szeretne mutatni. 2005-ben jótékonysági koncertet szervezett a székelyudvarhelyi árvízkárosultak megsegítésére. A XX. Jász Világtalálkozó ( Jászapáti) megszervezésének is egyik legaktívabb
részese volt. Szervezője és vezetője a székely tánctanításnak. Sokat fáradozik a székely ételek megismertetésével. Szervezője és résztvevője a Szentkúti zarándokutaknak. Az iskolásokat a színjátszó köri munkában segíti. Ugyancsak aktívan részt vesz a jászapáti
aratónapok, gazdanapok megszervezésében. A kettős
identitást azért nem tartja nehéznek, mert szerinte a
jászok és a székelyek is ugyanolyan értékeket képviselnek, így otthon érzi magát Jászapátin és Csíkszeredán is. Mindazonáltal hiányoznak neki Erdélyben élő
szülei, testvére és keresztgyermekei, valamint az ottani táj. Zárszóként megköszönte minden egyes közösségnek, akik törekvéseit és munkáját támogatják.

Március 20-án került sor a Jászkapitányok Tanácsának tavaszi ülésére Jászfényszarun. Az érkező
kapitányokat, kapitánynékat Ézsiás Barnabás regnáló
jászkapitány köszöntötte, majd finom gombás marhapörköltet szolgáltak fel tarhonyával vacsorára. Persze
savanyúság is volt. A tanácskozás a megszokott módon zajlott. Összegzésre került az eddigi tevékenységünk, majd vázolva lett a következő félév feladata. A
soron következő feladat május 5-én, Karcagon beiktatásra kerülő jászkun főkapitány avatási ünnepsége,
melyen a jászkapitányok nagy számban kívánnak részt
venni. Ezért olyan megállapodás született, hogy utazásra buszt fogunk bérbe venni. Így együtt tudunk
utazni, egyszerre érkezünk meg, és hazafelé is együtt
jövünk. Következő napirend a május 6-i redemptiós
ünnepség, melynek helyszíne a hagyományoknak
megfelelően Jászberény. Itt lesznek mind a három kerület képviselői. Ezen az ünnepségen kerülnek átadásra a kapitányi díjak. A három kerület - jász, nagykun,
kiskun - kapitányai jelölnek egy-egy személyt erre a
díjra. Nekünk is sikerült egyhangúlag jelölni egy személyt, akinek a díjat átadjuk. Az ünnepség végeztével
kerülnek elhelyezésre - a Jász Emlékműnél - a megemlékezés koszorúi, melyet a települések vezetői és a
jászkapitányok helyeznek el. Tájékoztattak még arról
is, hogy a soron következő Jász Bált -mely időrendben
a 30. Jászberény városa fogja rendezni május 11-én. A
Jász Bál szervezését az utóbbi időben a Jászság öt városa rendezte felváltva, de most a 30.-at Jászberény
vállalta fel. Szó volt még a XXV. Jász Világtalálkozóról - a rendezvényünkön ott volt a következő jászkapitány is, akinek sok tanácsot adtunk a feladatainak
ellátásához—Jászkiséren lesz június 7-8-9-én. Hortiné
dr. Bathó Edit hívta fel a figyelmünket, a Jász Múzeum megalakulásának 145. évfordulójára októberben

Boldogházi Hírek

25

egy nagyobb szabású emlékülést szerveznek, melynek
mi, kapitányok is részesei leszünk. Voltak még egyéb
belső témák, de ezek már nem tartoznak az ismertetések sorába. A kétórás tanácskozás jó hangulatban ért
véget.

A következő rendezvény március 26-án volt a
Pest megyei Megyeházán, a Jászok Egyesületének
szervezésében. A rendezvény témája a Yakuzák SE és
a Y Akadémia bemutatása, melynek központi helye
Jászberény városa. Az előadást Agócs Tibor, a küzdősport szakmai vezetője tartotta, melyre elkísérte egy
10 fős csoport is, melyből 5 fő általános, 5 fő középiskolás tanuló volt. A Yakuzák SE egy küzdősportot,
harcművészetet tanító egyesület, melyet karatéval azonosítunk. Az előadó elmondta, hogy 50 éves és 1980óta űzi ezt a sportágat. Kezdetben szülővárosában
Nagykátán kezdte, majd 1990 óta Jászberényben vezeti ezt a sportkört. A Yakuzák SE- nek öt településen
van tagozata: Jászberényben, Nagykátán, Jászfényszarun, Jászboldogházán és Tápiószelén. Minden településen szakképzett oktatók vezetik az edzéseket. A boldogháziakét Simon Orsolya 1 danos edző heti két alkalommal, akinek boldogházi kötődése is van. Az
előadó elmondta, hogy a kezdet a Rákóczi úti iskolából indult el. Azóta hosszú utat bejárt az egyesület, és
jelenleg az országban lévő 53 hasonló csoport közül
az első helyen zárták a 2018-as évet. Az országos versenyek egyikén Kerekes Réka (falubeli) első helyen
végzett a Damashi kupán. A Várnában tartott világbajnokságon Móczó Milán 16-17 éves fiú kategóriában ezüstérmet szerzett, míg Kerekes Réka a 16-17
éves lányok kategóriájában az első nyolc között végzett. Ezekhez az eredményekhez gratulálok Rékának.
Az előadásban elhangzott, hogy nagyon fontosnak
tartják a fiatalok fizikai, szellemi és érzelmi képességeinek fejlesztését, hogy meg tudjanak felelni a személyre szóló feladatok megvalósításában. A szülőkkel
partnerségi kapcsolatot és együttműködést alakítottak
ki a tanítványok lehető legjobb előmenetelét szem
előtt tartva. A Jászberényi Yakuzák SE-ben sportoló
fiatalok, rendszeresen részt vesznek közösségi programokban (kirándulás, nyársalás, edzőterem takarítás,
bemutatók, edzőtáborok stb.), melyek a személyiség
fejlődése szempontjából nélkülözhetetlenek. Ezeknek
a személyiségfejlesztő rendszereknek a koordinálására
hozták létre az Y Akadémiát. Az egyesület rendelkezik Y Házzal, a Korcsolya utca 5 szám alatti ingatlannal, melyet 2015-ben kaptak meg a jászberényi Önkormányzattól. Azóta átépítették, és folyamatosan fejlesztik, bővítik, és ezek pozitív hatással vannak az
edzések minőségére is. Az előadás végeztével a fiatalok különböző harci gyakorlatokat mutattak be, amivel
emelték az előadás színvonalát, és a hallgatókban maradandó emlékeket állítottak.
Nagy Albert
Jászkapitány
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Boldogházi beszélgetések
A magyar ápolók napján a jászberényi Szent Erzsébet
Kórházban a betegek gondozásában végzett munkáért
évente ítélik oda az Év ápolója címet.
Ez évben Darók Tünde, a belgyógyászat ápolója kapta az elismerést.
Tünde Jászboldogházán töltötte gyermekkorát, és végzős általános iskolásként innen indult el az egészségügyi pályán. 25 évesen, a családalapítás után költözött
el Boldogházáról.
Így természetes, hogy mi, boldogháziak is joggal vagyunk büszkék Tündére, aki munkájával méltó az
elismerésre. A belgyógyászati osztály főnővére, Jánosiné Kiss Zsuzsanna így jellemezte Tünde munkáját:
Tünde a belgyógyászati osztály ápolója 20 éve.
Általános ápolói és asszisztensi képesítését 1995-ben szerezte, 1997-ben leérettségizett, és 2011-ben OKJ ápoló lett.
1997-ben kezdett dolgozni a jászberényi kórház belgyógyászati osztályán. 2010-ben azonban úgy hozta az élet, hogy kis
idıre meg kellett szakítania munkaviszonyát, és Jászapátin a
Fehér Akác Idısek Otthonában dolgozott. A szünet nem sokáig tartott, mert 3 év múlva ismét a belgyógyászati osztály dolgozója lett. Az ápolói munkája során a beteg tényleges ápolását tartja szem elıtt. Mindent megtesz annak érdekében, hogy
a betegek ápolási szükségleteit teljes mértékben kielégítse. A
munkavégzés során felismeri és rangsorolja az ápolási feladatokat, a betegek ellátását szakszerően és helyzetnek
megfelelı gyorsasággal végzi. Ismerve felelısségteljes munkavégzését, gyakran bízzuk rá az új dolgozók betanítását. Jó
munkaszervezı képességének és szakmai tudásának köszönhetıen ezt a feladatot is sikeresen megoldja. Jó csapatjátékos, munkatársaival és vezetıivel együttmőködik, és jó kapcsolatot ápol.
Tündi határozott egyéniség, kellı intelligenciával képes a
konfliktushelyzeteket kezelni akár egy-egy kollégával vagy
hozzátartozóval. Az osztály oszlopos tagja, nagy teherbírásának köszönhetıen havonta vállalja a túlórát, hogy a hiányzó
ápolók munkáját pótolni tudjuk. Teszi ezt már évek óta fáradhatatlanul. Lehet rá számítani a problémák megoldásában.
Köszönjük munkáját!
Nagyon szép gondolatok a végzett munkádról.
Az ápolói munka iránti elkötelezettséged, a betegek
iránti felelősségérzeted, a közösségi szereped kiemelése – mind-mind a munkádat és a személyiségedet dicsérik.
Mit jelent számodra az Év ápolója kitüntetés?
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az idei évben én
kaphattam meg a címet.
Meglepetés volt, mivel én nem szeretek a középpontban lenni. Csendben teszem a dolgom, és bárkinek próbálok segíteni, ha megkeresnek.
A kórházban 3 éve választják meg az év ápolóját. Minden fekvőbeteg osztály jelölheti egy dolgozóját, majd a
főnővéri vezetői ülésen szavaznak a jelöltekre.
Így még nagyobb értékű számomra ez a cím, mivel a
kollégák javaslata alapján terjesztettek fel engem.
Még szinte gyerekként, általános iskolásként választottad az egészségügyi pályát.

Darók Tünde, az Év ápolója
Névjegy
Neve:
Született:
Szülei:

Darók Tünde
Jászberény, 1977. október 3.
Darók János
Baráth Rozália
Testvére:
Darók János
Társa:
Medve Csaba; víz-és készülékszerelő
Gyermekei:
Szabina és Barbara
Iskolái:
Általános Iskola
Jászboldogháza
Egészségügyi Szakiskola
és Kollégium Szolnok
Munkahelyek: Szent Erzsébet Kórház Jászberény
Fehér Akác Szociális Otthon Jászapáti

Darók Tünde a kitüntetés átvételekor
és dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató
14 évesen csak ezt az egy területet, az egészségügyet
jelöltem meg továbbtanulási lehetőségként.
A szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolába nem sikerült bekerülnöm, így az
Egészségügyi Szakiskolában kezdtem meg a tanulmá-
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nyaimat. Utólag kiderült, hogy sokkal
jobban jártam a szakiskolával, sokkal
több szakmai tapasztalatot lehetett itt szerezni.
Kezdetben gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni, majd a konduktor képzés is
érdekelt. A konduktor eltérő korú gyerekek nevelésével és fejlesztésével foglalkozik, akik a központi idegrendszeri sérülésük következtében mozgássérültekké,
illetve enyhén értelmi fogyatékosokká
váltak. Összetett mozgásterápiát végez a
gyerekekkel, speciális mozgásmintákat
tanít meg nekik.
A szenvedő, beteg gyerekek látványa
miatt nem lettem gyermekápoló, konduktornak pedig anyagi okok miatt nem tanultam.
Ezek után a célom a felnőtt betegek ápolása, segítése lett.
22 éve végzed elhivatottan az ápolói
munkát. Mi ad erőt nap mint nap ehhez
a nehéz, ugyanakkor nagyon szép hivatáshoz?
Sok pozitív és negatív hatás ér bennünket
naponta, de mindig érzem, hogy a betegeknek szükségük van rám.
Sok visszajáró beteg keres meg újra, kérdezik, hogy mikor dolgozom, támaszként
tekintenek rám.
Az utcán is megismernek, segítséget, tanácsot kérnek. Ilyenkor érzem, hogy nem
volt hiábavaló a tanulás, és a gyakorlatban szerzett rengeteg tapasztalat segít a
munkámban.
Jászboldogházáról indultál, itt nőttél fel,
itt töltötted életed első húsz évét. Milyen
most a kapcsolatod a községünkkel?
A Boldogházához kötődő emlékek soha
nem vesznek el. Sokat mesélek a lányaimnak a gyerekkoromról. Most is figyelemmel kísérem a falu életét.
A motoros találkozót a kisebbik lányom
miatt ki sem hagyhatjuk. Szívesen találkozom az általános iskolai osztálytársakkal is.
És a boldogházi munkatársam mindig
mesél nekem a faluban történtekről.
Jászapátin élsz a családoddal. Mesélj
róluk!
15 éve élek Jászapátin. Hét éve elváltam,
utána egyedül neveltem a két lányomat.
Az ő kiegyensúlyozott testi- lelki fejlődésük miatt maradtunk Jászapátin.
Szabina 16 éves, és a jászberényi Lehel
Vezér Gimnázium tanulója. Nagyon szépen rajzol, és hobbi szinten teniszezik.
Barbara 14 éves, ő Jászapátin a Gróf
Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban tanul. Tanulmányai mellett a Viganó
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A kitüntetı oklevél
Alapfokú Művészeti Iskola Árendás csoportjának néptáncosa.
Most az új kapcsolatomnak köszönhetően több mint egy éve ismét
nyugodt, kiegyensúlyozott az életünk.
Az ápolók munkája nem a megszokott időbeosztás szerint működik,
gondolom, így még értékesebb minden együtt töltött perc. Jut idő
közös családi programokra, hogyan töltitek a szabadidőtöket?
Sok szabadidőm sajnos nincs a változó munkarend miatt. A lányoknak is megvan a saját kis életük.
Ha van lehetőség, szívesen kirándulunk, örülünk minden együtt töltött időnek.
És hogyan tovább, mik a későbbi terveid?
Szabina és Barbara Jászapátin nőttek fel. Itt alakítottuk ki az életünket, szeretünk itt élni. A lányaim tanulását, majd későbbi továbbtanulását minden módon támogatni fogom.
Ha testileg és lelkileg bírom, továbbra is a kórházban szeretnék dolgozni.
A több évnyi tapasztalatot nem tudja elvenni senki, és a megszerzett
ismereteimet szívesen adom át a jövő nővéreinek.
Kedves Tünde!
A kitüntetésedhez ezúton is gratulálok!
Örömteli mindennapokat, a munkádhoz lelkes kitartást és erőt kívánok!
Konkoly Béláné
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Családban élni jó
Marikával a beszélgetésünk helyszíne rendhagyó, mivel egy nagy
műtét utáni rehabilitáción van a
jászberényi kórházban.
Hogy vagy? Mi történt?
Most már nagyon jól! Salgótarjánban műtötték meg a térdemet, és
három hétre Berénybe kerültem
„edzésre”. Szerencsére ez az operáció könnyebb volt, legalábbis kevesebb fájdalmam volt, mint a másik
térdem esetében, tavaly.
A napokban köszöntött családod
75. születésnapod alkalmából.
Olvasóink és a szerkesztő bizottság nevében én is minden jót, legfőképpen erőt, egészséget kívánok
Neked. Sose hagyjon el derűd,
mosolyod, amivel nagyon sok ember szívéhez közel kerültél.
Köszönöm szépen! Egy szép, tartalmas élet áll mögöttem. ’44-ben
Kárpátalján, Medence nevű településen születtem. Bár szüleim akkor
már Berényben éltek, de várandós
anyukám még úgy érezte, meg tudja látogatni – az újra Magyarországhoz tartozó – édesanyját. Én viszont
másként gondoltam, és megszülettem. Apai ágon orosz őseim vannak, Szirdarjában éltek nagyszüleim. A gyermekkorom – a háború
utáni körülményeket is figyelembe
véve – jó volt. Bár egyedüli gyermek voltam, de soha nem voltam
magányos. Utcánkban 45 gyerek
volt, és rengeteget játszottunk. Bevallom, nagyon elevenek voltunk.
A Vásártéri, majd a Bercsényi úti
iskolába jártam. Unokatestvéremnél
ismerkedtem meg a férjemmel, és
19 évesen férjhez mentem, Boldogházán építkeztünk, és 20 évesen
megszültem az ikreket, Andrist és

A család

beszélgetés Baráth Andrásnéval
Andreát. Nem felejtem el, az utcán egyedüllét nekem este a legroszmentem hatalmas pocakommal, és a szabb, ugyanis napközben dolgozhátam mögött megszólalt a bába gatok, főzök, amit Máté unokám
néni.
nagyra értékel.
Te, nem gondolod, hogy ikreid lesz- Ha meggyógyulok, még többet szenek?
retnék segíteni családomnak, tudom
De gondoltam! Ugyanis a férjem Pötyinek sem könnyű úgy tanulni,
ágán több ikerpár is volt. Így gyor- hogy a két kicsi ott van mellette.
san megoldódott a családtervezé- Örömmel és szívesen vigyázok
sünk. Minden erőnkkel azon vol- majd rájuk.
tunk, hogy gyermekeinknek a leg- Sorozatunk címe: Családban élni
jobbakat tudjuk nyújtani. Mind a jó …
ketten a tsz-ben dolgoztunk, én fel- Mi a véleményed erről?
nőtt fejjel leérettségiztem, és a bér- Nemcsak jó, számomra elképzelheszámfejtés lett a területem. Férjem tetlen lenne család nélkül élni! Enis nagyon szorgalmas volt, amiért nek alapja az egymás iránti figyemegkapta a munkaérdemrend ezüst lem, feltétel nélküli szeretet, tisztefokozatát. A munka mellett a család let. Meghallgatjuk egymást, jól
volt a legfontosabb a számunkra, de érezzük magunkat egymás körében,
nemcsak a szűk család, hanem a derű vesz körül bennünket, nyíltan
tágabb, sőt a rokonság is. Nagy ün- kifejezzük érzéseinket, legyen az
nepek alkalmával, örömteli esemé- öröm vagy bánat. Nem mindig van
nyek – és sajnos szomorú esemé- egyforma kedvünk, ha valaki fenyek idején is összejöttünk, és ezt szültebb, hagyjuk, hadd pihenje ki
folytatják gyermekeink napjainkban magát.
is. Amikor ünneplünk, az ünnepi Bármikor, bármiben számíthatunk
asztalnál ott ül Andris Juditkával, egymásra. Most ezt én is megtalányukkal Gerdával és párjával, pasztalom a kórházi ágyban. JönMilánnal. Andrea családja már na- nek, szaladnak, vígasztalnak, biztatgyobb, János a férj, Pötyi Pistivel nak, mindennel ellátnak. Nagyon jó
és két gyermekükkel (az én drága érzés!
dédunokáimmal) Zitával és Máté- Most van időm sok mindenen gonkával, és a nagy Máté menyasszo- dolkodni, s rájövök hálás vagyok a
nyával, Évikével, akivel a nyáron sorsomért, családomért, a környezefognak megesküdni.
temért. Nagyon szeretem BoldogA férjem hosszú betegség után házát, megőrizte tisztaságát, bizton2007-ben meghalt, és ami még na- ságát. Minden itt élőnek a legjobbagyobb terhet jelentett, két nappal kat kívánom.
később az édesanyám is követte. Kedves Marika! Köszönjük kedMár ő is boldogházinak vallotta ves szavaidat, és Neked mielőbbi
magát, mivel nem messze tőlünk teljes gyógyulást kívánunk! Szevettünk neki házat, és 10 évet itt élt rető családodnak pedig munkáközöttünk, és örülhetett unokáinak, jukhoz, életükhöz sok örömet,
akik gyakran beszaladtak hozzá. Az derűt és boldogságot!
Zrupkó Ferencné
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AZ ALKOT˘S ÖRÖME
Az elmúlt évben Telek Béla Jászberényben élő művésztanár nyitotta meg a Gyökereink című képzőművészeti kiállítást, ez év augusztusában pedig önálló kiállítását láthatjuk községünkben. Ezúttal vele beszélgettünk kötődéseiről, az alkotásokról, pályájáról. A találkozásra készülve arra gondoltam, hogy sokat fogunk majd hallani a festésről, grafikákról, a művészi alkotásokról. Hamar kiderült azonban, hogy ez a beszélgetés sokkal inkább egy másik
alkotásról, az egyik legszebbről, a tanításról szól, ami az egész életpályát végig kísérte. Bajor Imrével kerestük
fel jászberényi otthonában, akit a kormosparti általános iskolában tanított, én pedig a tanítóképző főiskolán lehettem tanítványa. Kedves feleségével, Évikével fogadott minket a Tanár Úr, és egy kellemes, tartalmas délután
emlékét ajándékozták nekünk.
Jászboldogházán a Tanár Úr nyitotta meg a Gyökereink III. kiállítást a múlt évben, ahol egy festménye a
csíkosi tájat örökítette meg. Milyen kötődése van településünkhöz?
- Boldog vagyok, hogy onnan erednek a gyökereim.
Nagyapám gazdálkodó ember volt a jó boldogházi földön, és az Üveges kocsma mellett volt egy kis csárdának nevezhető italmérése. Édesapám is Boldogházáról
származik. Gyermekkoromban sokszor jártam ott, szép
emlékeket őrzök a Ménkű család csíkosi tanyáján töltött napokról. Ménkűék nagyon szorgalmas emberek
voltak, István bíró is volt a faluban.
A későbbi kötődés már a tanításhoz fűződik. Azok a
boldogházi kisdiákok, akik a Jászberény-Boldogháza
határán lévő Kormosparti iskolába jártak, ma is nagy
szeretettel emlegetnek egy kedves, fiatal tanító házaspárt…
- Kormosparton egy
évig tanítottunk a
feleségemmel.
A
nehéz körülmények
között annyi jót
éltünk ott meg, amit
nem lehet elfelejteni. Az iskola ajtajáig három lépcső
vezetett, ahol szinte
minden nap találtunk három ételhordót - minden lépcsőn egyet. Így próbáltak segíteni nekünk. Sosem tudtuk
meg, ki küldte az
ebédet, amit aztán
valamelyik
szeTelek Béla (Fotó: Berény Cafe, 2016.) gény
tanulónak
adtunk. Az akkori
kapcsolatok ma is megvannak. Amikor áthelyeztek
innen bennünket, a szülők aláírást gyűjtöttek, még a
magyar rádióba is felmentek. Szerettek ott minket, igaz
emberséget, sok szép emberi kiállást tapasztalhattunk
meg.
A tanítói hivatást sokan már gyermekkorban választják. Tanár Úrnál ez hogyan történt?
- Édesapám kerékgyártó volt, nehéz fizikai munkát
végzett. Hatan voltunk testvérek, én voltam a legkisebb, jó tanuló voltam. Édesapám azt mondta, ha nem
akarsz ennyit dolgozni, akkor tanulj. Korábban keres-

kedő szerettem volna lenni, segédkeztem egy boltban,
amivel már iskolásként pénzt kerestem. A tanítóképző
gyakorló iskolájába jártam, ahol a képzős tanárok óraadóként igen magas színvonalon tanítottak. Amikor
megszűnt a felső tagozat, a Lehel Vezér Gimnáziumba
jelentkeztem, de valahogy a szívem visszahúzott. Amikor a tanítóképzőben újraindult a fiúképzés, jelentkeztem. Valójában nem is tudtam, hogy ez mivel jár, csak
később éreztem, milyen jó döntés volt. Máig hálát adok
érte a sorsnak. Polgári iskolából átkerült vagy fogságból hazaérkezett nagyszerű tanárok tanítottak. Nagyon
sokat kaptam tőlük.
Hogy mit is jelent maga a tanítás, csak a gyakorló év
alatt kezdtem érezni. Nagyon megszerettem! Aztán a
sors úgy hozta, hogy 51 éven át tanítottam, szinte minden típusú iskolában. Szoktam mondani, hogy csak
óvónő nem voltam - de leendő óvónőket is tanítottam.
A pályán töltött sok-sok év alatt a legtöbbet én kaptam,
emberileg gazdagodtam. Csak remélem, hogy én is
tudtam nyújtani valamit a diákjaimnak.
Ebben biztos vagyok, hiszen volt tanítványai mosolyogva idézik a kedves emlékeket, és érezhető, hogy
nem csak tisztelik, de szeretik is a Tanár Urat. Úgy
tudom, a pedagóguspálya első állomása a szomszédos
kis falu, Jánoshida volt.
- 1955-ben kerültem Jánoshidára tanítónak, ez volt az
első munkahelyem, ami még gyakorló év volt. Nagyon
jó tantestület volt ott, fiatal igazgatóval. Jánoshidán a
premontrei rend működött korábban, mi a kastélyban
laktunk, ahol jó barátságba kerültem a nagy tudású Péter atyával. Én franciául tanultam, ő pedig franciául és
németül is beszélt. Ez a kapcsolat akkoriban nem volt
ajánlatos, a vezetés szerint ezzel a „klérus szekerét toltam”. Két évig maradtam Jánoshidán, aztán népgazdasági érdekből elbocsátottak. Jött ugyanis a téeszszervezés, amikor idős embereket kellett volna rábeszélni ennek hasznosságára, agitálni, begyűjtést szervezni. Nem nagyon titkoltam a véleményem, ami röviden így hangzott: Ki volt az a marha, aki ilyen rendelkezést hozott? Nekem a tanítás a feladatom és a diploma megszerzése. Ez eljutott a járási pártbizottságig.
1957-ben behívattak, és nem tagadtam, hogy valóban
ezt mondtam. Elég fenyegető volt, amikor körülvettek,
de végül megúsztam elbocsátással.
A Jászberény Tőtevényi tanyára menekültem, ahol a
bátyám is tanított. Megismertem a csodálatos, áldott
emlékű igazgatót, Baráth Ferencet, aki segített engem
„eldugni”. Hét nagyon szép évet töltöttem a tanyai iskolában, ahová életem legszebb élményei fűznek. Nagyon sok emberséget, szeretetet kaptam, mint ember,
mint pedagógus, mint tanító. Együtt szenvedtünk az
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ottani parasztemberekkel, akiktől mindent elvettek.
Minden nap biciklivel jártam Jászberényből tanítani,
délután haza a városba. Előfordult, hogy télen a szülők
a nagy hó miatt nem engedtek haza, ott aludtunk. Akkor házasodtam, és volt olyan tervünk, hogy ott fogunk
letelepedni. Amikor megszületett az első gyermekünk,
azt mondták, csak akkor helyezik a feleségem városi
iskolába, ha elvállalom az úttörővezetést. Így kerültem
1962-ben szülővárosomba, Jászberénybe.
Milyen út vezetett innen a Tanítóképző Főiskola
(Szent István Egyetem) Művészeti Tanszékéig?
- Eltelt 21 év, mire kiforrt a bor. Több jászberényi általános iskolában tanítottam, és amikor a gyakorló iskolába kerültem, azt gondoltam, biztosan onnan megyek
nyugdíjba. Közben a tanítóképzőben óraadóként módszertant tanítottam. Óráimat többször látogatta Sáros
András művésztanár, akinek nagyon sokat köszönhetek. Amikor szeretve tisztelt Bandi bátyám nyugdíjba
ment, a főigazgató az ő ajánlására megkérdezte, átmennék-e a főiskolára. Megtiszteltetésnek tekintettem ezt a
lehetőséget, és elfogadták a pályázatomat.
Harminc éven át készítette fel a rajz tanítására a leendő tanítókat, miközben saját példájával nevelte őket a
művészet szeretetére. Munkája elismeréseként megkapta „A magyar felsőoktatásért” kitüntetést. Mit jelentett az általános iskola után a felsőoktatásban tanítani?
- Egyforma élményt nyújtott mindkettő. Én elsősorban
tanítónak tekintem magam. A pedagógus pályát ez a
szó fejezi ki legszebben. A régi tanítványaim tanító
bácsinak szólítanak, így esik legjobban. Úgy mondhatnám, hogy legtöbbet az általános iskolásoktól és a szüleiktől kaptam, szakmailag pedig úgymond, a főiskolán
éreztem kiforrottnak magam.
A főiskolára kerülve két dolgot tartottam nagyon fontosnak. Az egyik Sáros András személyéhez fűződik,
akit példaképnek tekintettem. Festőművész és grafikus
volt, emellett a legprecízebb, leglelkiismeretesebb tanár. Az ő helyére kerülve szerettem volna becsülettel
helytállni, méltónak lenni hozzá.
A másik fontos dolog a módszertani szabadság elve
volt, vagyis amit tanítottam, sosem tekintettem receptnek. Úgy gondolom, hogy a módszer maga a tanító. Ma
sem tudom pontosan, hogy kell tanítani a rajzot – csak
érzem. Ezért nem szakmai, hanem inkább emberi ala-

A mőteremben a Pro Natura címő alkotással.
Bajor Imre, Telek Béla és felesége, Évike
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pon közelítettem meg a tantárgyat, vagyis megpróbáltam megszerettetni. Mindig próbáltam megfejteni, mi
van egy-egy tanulóban, és igyekeztem kihozni belőle,
amit lehet. Úgy gondolom, ha nem tudom kihozni a
diákból, ami benne van, akkor én tanítok rosszul.
Közben képzőművészként is megismerték, kiállításokon láthatták munkáit, ami a tanítványok számára
példát jelenthetett. Hogyan kezdődött a másik szenvedély?
- Már az általános iskolában nagyon sokat rajzoltam, és
a középiskolában is jól ment a műszaki rajz és a szabadkézi rajz is. Később a tanítás mellett Szegeden magyar-ének szakon tanultam, majd elvégeztem a rajzföldrajz szakot. Közben rengeteg grafikát, karikatúrát
készítettem. Úgy gondolom, jobb karikaturista vagyok,
mint festő.
A jászberényi főiskolára kerülve 1985-ben újjáalakult a
Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete (MROE),
aminek egyik alapítója és vezetőségi tagja voltam. Bekapcsolódtam az országos rajztanári alkotó közösség
munkájába. Ez azzal is járt, hogy minden évben kötelező volt országos kiállításon részt venni. Az első megmérettetés a békéscsabai országos kiállítás volt, ahol
egy olajfestménnyel szerepeltem. Ott kaptam az első
elismerést, a MROE plakettjét. Ez nagyon fontos ösztönzést jelentett számomra. Bekerültem az alkotó művészek körforgásába, a főiskolák és egyetemek művésztanárainak alkotó műhelyébe, vezetője Bálványos
Huba volt. Ekkor kezdtem komolyabban festeni.
Az idők folyamán többféle technikát kipróbáltam: az
olaj mellett az akvarellt, pasztellt, temperát, és készítettem objekt-kollázsokat is (Tárgyak művészi összerendezése. P.I.), amivel nagy sikereket értem el. Több kiállításon szerepeltek a munkáim. A kiállításokat azért
tartom fontosnak, mert kell hozzá akarat, igényesség,
ugyanakkor összehasonlítási alapot, megmérettetést
jelent. Eddig 6-8 önálló kiállításom volt, és mintegy 40
közös kiállításon szerepeltek a képeim. A festményeknek csak töredékét őrzöm, többségük magángyűjteményben van. A képek eljutottak Olaszországba, Franciaországba, Erdélybe, Kanadába, itthon pedig közintézményekben is láthatók.
Kik voltak a segítők, példaképek, akiktől tanulni lehetett, akik segítették pályáját?
- Elsősorban Sáros András festőművészt említeném,
aki nem csak a felsőoktatási pályám indításában játszott szerepet, de később is nagyon sokat segített, tanácsokat adott. Tanítómesteremnek tartom Vuics Istvánt,
Fejér Máriát, Fischer Ernőt, Winkler Lászlót. A pesti
konzultációkat Aradi Jenő vezette, akit azért tekintettem példaképnek, mert végigjárta azt az utat, amit én,
és fontos tanácsokat adott, amelyeket hasznosítani tudtam.
A műteremben megcsodálhattuk az alkotások egy részét, melyek közül az egyikhez különleges emlék fűződik.
- Ez a Pro natura című kollázs. Az a története, hogy a
főiskola egyik rendezvényén vendégünk volt Teller
Ede. Amikor elfáradt, az én szobámban pihent le. Ott
meglátta ezt az alkotást, odament, megnézte és megsimogatta. Ma is szeretettel őrzöm ennek a mozdulatnak
az emlékét, a világhírű tudós kezének nyomát.
A családi ház borostyánnal befuttatott romantikus
kertjében két hatalmas lucfenyő áll, aminek története
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van. Már nem is csodálkozom, hogy az is a tanításhoz
fűződik.
- Életem egyik legszebb élménye volt, hogy részt vehettem Erdélyben Csíkszeredán a főiskola által szervezett távoktatásban. Ez magyar kezdeményezés volt, az
ott érettségizett fiatalok ugyanis képesítés nélkül tanítottak, nem volt oklevelük. Jászberény, Eger, Gödöllő
főiskolái biztosították az oktatókat, és az ottani képzőművészek bevonásával konzultációkat tartottunk, vizsgáztattunk, s a négy éves képzés után megkaphatták az
oklevelet. Óriási élményt jelentett maga az oktatás, de
főként annak emberi oldala. Én szeretem a népem, de
bizony tanulhatnánk az ottaniaktól. Nagyon nagy az
összetartás, ami számunkra is példa lehetne. Onnan
hoztam titokban a pici fenyőcsemetéket a zsebemben.
Elültettem a kertben, s azóta bizony szépen megnövekedtek.
Tanár Úr a tehetség mellé kapott egy különleges adományt. Ez pedig a humor, ami művészi formában a
karikatúráiban jelenik meg.
- Karinthyt tudnám idézni: „Akinek humora van, mindent tud, akinek nincs, mindenre képes.” Én nem vicces embernek tartom magam, inkább humorérzékkel
megáldottnak. Ezt Isten ajándékának tekintem, és szerencsésnek tartom magam ezért. Ha azt látom, hogy
valahol butaságot mondanak, csinálnak, a jelenséget
karikírozom. Ha ezen nevetnek, akkor már valamilyen
igazságon nevetnek, hibán, amit ki lehet javítani. És ha
valaki ezeken el is gondolkodik nevetve – nem rajzoltam hiába.
Meg lehet fogalmazni, mit jelent az alkotás, hogyan
készül egy festmény, grafika vagy kollázs?
- Elmondhatom, hogy az alkotás gyönyörét, de a kínját
is átéreztem, mert a pillanatot nem mindig sikerül megragadni. Meg kell küzdeni érte. Amikor jól sikerül, az
nagy boldogság. Ilyenkor hetekig minden nap megnézem. A művészeti alkotás nagyon fontos része az életemnek, ugyanakkor én elsősorban rajztanárnak tartom
magam. Olyan rajztanárnak, aki fest is.
Emellett pedig aktív részese Jászberény közéletének.
Számos szervezet, egyesület alapító vagy vezetőségi
tagja. Miért tartja fontosnak a közéleti tevékenységet?
- Ha úgy éreztem, hogy tudok adni, akkor szívesen
mentem a különböző egyesületekbe. Jó társaságokba
kerültem így, ahol nagyon jó emberi kapcsolatok születtek. Tagja vagyok a Jászok Egyesületének, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének és más egyesületeknek is. Örökös tiszteletbeli elnöke vagyok a Jászsági
Képzőművész Baráti Egyesületnek. Hívtak ezekbe a
tisztségekbe, én pedig megtiszteltetésnek tartottam, és
a kíváncsiság is motivált.
Munkáiból és minden megnyilvánulásából tükröződik
a szülőváros szeretete. Ez kölcsönösnek mondható,
hiszen megkapta a Pro Urbe díjat, 2017-től pedig
Jászberény város díszpolgára. Mit jelentenek az elismerések?
- Lokálpatriótának tartom magam. Itt születtem, ide
kötnek a tanítói évek, lényegében az egész életem.
Fontos szakmai elismeréseket is kapok, ami nagyon
jólesik. Soha nem politizáltam aktívan, de a véleményem mindig elmondtam. Korábban ez nem volt kívánatos, a rendszerváltás előtt nem is kaptam elismerést.
Legbüszkébb a MROE kitüntetésére vagyok, talán mert
ez volt az első. Amikor nyugdíjba vonultam, a Szent
István Egyetem babérkoszorús kitüntetését kaptam. A

Boldogházi Hírek

31

80. születésnapomon Jászberény díszpolgára lettem.
Erre nagyon büszke vagyok - vagy inkább úgy mondanám, nagy örömmel tölt el, hiszen a szülővárosomtól
kaptam.
A beszélgetésből érezhető, hogy a tanítás és a művészi
munka egyben hobbi is a Tanár Úr számára. Emellett
mi jelent még kikapcsolódást?
- Szeretem a zenét. Már négyéves koromban szerenádot adtam egy kislánynak szájharmonikán. Később szívesen tangóharmonikáztam társas összejöveteleken.
Szeretem a klasszikus zenét is, annak idején minden
operát láttam filmen. Szenvedélyesen szeretek olvasni.
Gyerekkoromban rengeteget olvastam, a középiskolában szinte abból éltem. Emellett nagyon szeretek főzni.
Talán furcsán hangzik, de 30 éve én vezetem a háztartást. Szerintem abban is van művészet. Jó érzés, amikor
nagyobb társaság számára főzök, és ízlik, amit készítek. Feleségemmel több mint 60 éves házasok vagyunk. (Évike elárulta, hogy már óvodában ismerték
egymást. P.I.) Két lányunk van, egyikük angol-orosz
szakos nyelvtanár, a másik a gyakorló iskolában tanít.
Hat unokánk és egy dédunokánk van. Kitöltik az életünket.
Augusztusban Jászboldogházán önálló kiállítása lesz
a Tanár Úrnak. Mintha egy hosszú út után visszatérne a gyermekkori emlékek színhelyére.
- A boldogháziakat mindig jó magyar embereknek tartottam. Az elmúlt évben, a falunapon pedig nagyon a
szívembe lopták magukat. Nagyon tetszik a község.
Régen csak néhány ház volt, most pedig szép, rendezett
a település, mindenhol tisztaság, ízlés, hagyományszeretet, amit láttam. Van még egy fontos érték: Bajor Imre kedves tanítványomtól kaptam a Boldogházi Hírek
egyik számát, és szinte minden betűjét elolvastam. Nagyon tetszik, otthonosnak érzem, családiasnak, amit jó
érzés olvasni. Példa lehet nagyobb települések számára
is, jól tükrözi a szülőföld szeretetét. Szeretettel készülök a boldogházi kiállításra. Várom, hogy újra találkozzunk a régi tanítványokkal, kedves ismerősökkel.
Tartalmas, gazdag életpályára tekinthet vissza a Tanár Úr, miközben ma is alkotó, aktív életet él. Hogyan
értékelné az eddig megtett utat?
- Úgy érzem, egész életemben csak nyertem. Valahogy
szándékom nélkül arra a pályára kerültem, ami igazán
nekem való. Így utólag úgy gondolom, predesztinálva
voltam a pedagóguspályára. Rengeteget kaptam a tanítványoktól, szülőktől, sok-sok szeretetet, megbecsülést
– és azt csináltam, amit szeretek.
Keresztény ember vagyok, hiszek a transzcendentális
dolgokban. A hit sok szép dolgot adott nekem. Megfestettem például azt a kis kápolnát, ahová gyermekkoromban jártam, ott ministráltam, ott esküdtünk meg a
feleségemmel, ott kereszteltük a gyerekeket, és ott erősítettük meg fogadalmunkat a 60 éves évfordulón.
Hálát adok Istennek, hogy eddig éltem. Mivel ember
vagyok, és Isten létét ember úgysem tudja felfogni, ez
arra sarkall, hogy talán nem is Istennek, hanem az embereknek feleljek meg itt a földön. Megpróbáltam becsületesen élni. Lelki nyugalmat szeretnék – és ha lehet, még egy-két kiállítást.
Kedves Tanár Úr, Gyergyai Albert szép gondolatával
szeretném megköszönni ezt a hitvallásnak is beillő
beszélgetést: „A jó tanár nem csak pedagógus, hanem
kertész, filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti
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— bár az sem kevés —, hanem példát ad, jellemet for- Olvasóink nevében is további tartalmas és szép éveket
mál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet kívánok jó egészségben kedves Feleségével, Családjávisz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, val.
állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap,
Papp Izabella
az elvontság és tapasztalás közé.”
Pályakép
Telek Béla Jászberényben született 1936-ban. Tanár, festő, grafikus, karikaturista. 1955-ben tanítói képesítést
szerzett Jászberényben, 1966-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Pedagógusi pályáját Jánoshidán és a
jászberényi tanyavilágban kezdte. Tanított általános- és középiskolában, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a
Jászberényi Tanítóképző Főiskola (Szent István Egyetem) Művészeti Nevelési Tanszékén oktatott. Főleg tájképeket és csendéleteket fest. Foglalkozott alkalmazott grafikával, készített illusztrációkat, karikatúrái rendszeresen
megjelentek helyi és megyei lapokban. Alapító és vezetőségi tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
és a jászberényi ALKOTÁRS Művészeti Egyesületnek. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédő és Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke a Jászsági Képzőművész Baráti Egyesületnek. 2008-ban
megkapta a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti Díját. Jászberény város Pro Urbe díjas polgára, 2017-től
pedig Díszpolgára, és számos kitüntetés tulajdonosa.

Könyvtári hírek
Március 12-én délután a Művelődési Házban a Lelki köldökzsinór
Egyesület tájékoztató előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Dr.
Ördög János, az egyesület elnöke
ismertette a Mindfulnesst, mely tudatos jelenléten alapuló stressz csökkentő tréning. Az érdeklődők részére
helyben ingyenes 8 alkalmas kurzus
indul május elején.

A Kávészünet zenekar a legismertebb klasszikus és kortárs költők műveit, valamint saját szövegű versátiratokat szólaltat meg modern, dinamikus hangzással. Az együttes a Trendhagyó Irodalomóra nevű iskolás programsorozatával látogatott el hozzánk.
A 6. osztályosok a könyvtárban találkoztak a zenekar két tagjával. Szűcs
Laura elszavalta József Attila Mama
című versét, melyet utána gitárkísérettel el is elénekeltek.
Az együttest Popovics György és Németh Ferenc alapította 2005-ben, egy
budapesti kollégiumban. A hobbiszintű zenélést fellépések követték, és az
első sikerek után 2009-ben, a Csillag

születik című tehetségkutató műsorban ismerhette meg őket a nagyközönség. Ekkor döntöttek a Kávészünet
név mellett, mely sugallja munkásságuk irodalmi töltetét. Ettől kezdve
zenekarként koncerteznek hazai és
határon túli helyszíneken egyaránt. A
duóból napjainkra négytagú együttes
lett.

Március-április hónapban könyvtárunkban 12 alkalmas programsorozat
valósult meg, melyen részt vettek iskolánk 2., 3., 4., 5., 6. és 7. osztályos
tanulói. A szolnoki Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár Területi Szolgálat
munkatársai tartották a könyvtári órákat.
 Illés Julianna Cigánymesék címmel
tartott foglalkozásokat. A közös filmnézés alkalom az együttlétre, beszélgetésre. A tanulóknak komplex módon nyújt egyszerre ismeretet, szórakozást, közösségi élményt. Káló, a
cigánylegény című mesét nézték meg
a gyerekek. A vetítés után beszélgetésre, illetve a film feldolgozására
került sor munkafüzet segítségével.

Litkei-Nyíri Anita iPad-et hozott,
melynek segítségével könyvtár népszerűsítő kisfilmet készítettek a 7.
osztályos tanulók. A foglalkozások
első fele gyakorlati óra volt, amely az
eszközhasználatra és a tervezésre fókuszált. A foglalkozások második
felében megnézték, hogy az addig
játékra használt technikát hogyan lehet gyakorlati segítőtárssá tenni, a
passzív figyelés pedig aktív kísérletezéssé alakult át. Az iPad egy ideális
eszköz lehet a kreativitás kibontakoztatására és az aktív részvételre építő
tanuláshoz.
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Ezt követően részt vettek a gyerekek a „Védd magad – Önvédelem a
neten” című előadáson, melynek
célja, hogy az általános iskolás tanulók megismerjenek olyan módszereket, mellyel az internet világában
kevesebb kockázattal, minél több
biztonsággal tudnak eligazodni, akár
tanulási, szabadidős vagy kommunikációs célokra használják azt. Célja
a kritikai gondolkodás fejlesztése, az
etikai szabályok megismertetése, az
internetes kommunikáció területén.
Figyelemfelhívás a webes felületek
használata során jelentkező kockázatokra, hogy a tanulók biztonsággal
használják az internet adta lehetőségeket.

Némethné Matastik Magdolna
„Hogyan lesz a könyvkupacból
könyvtár” 4 egymásra épülő foglalkozásán a 3. osztályos tanulók vettek
részt. A foglalkozás célja az volt,
hogy a tanulók megismerkedjenek a
könyvtárak világával. Ismerjék meg a
könyvtár főbb jellemzőit, szolgáltatásait, a dokumentumok típusait. Képesek legyenek a korosztályuknak szóló
dokumentumokból
információkat
gyűjteni. Ismerjék a könyv legfontosabb részeit, adatait. Mindezek ismeretében pedig tudjanak röviden ismertetni egy könyvet. A gyerekek csapatokat alkotva vettek részt az órákon, a
legtöbb pontot gyűjtött csapat könyvjutalomban részesült.
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A 2. osztály tanulói a víz világnapja
alkalmából könyvtári órán vettek
részt, játékos feladatok megoldásával
hívtam fel a figyelmüket a víz fontosságára.
Könyvtárunk az alábbi új könyvekkel
várja olvasóit: A hiányzók, A rendes
lányok csendben sírnak; A szív doktora; A testünk nem felejt; A végzet
ereklyéi; Annipanni; Az akadály maga
az út; A elrabolt lányok; Az erdő vándorai; Az Északi-tó fantomja; Az útitárs; Bogyó és Babóca segít, Elsülylyedt titkok; Erdélyi trónharc; Érzéketlen aranyifjú; Felemás idill; Feleselő történelem; Frakk és a foci; Gyógyítás angyalokkal; Halálos titkok;
Hógolyó; Hozd világra a csodát; Ifjúságunk; Kém a napkirály udvarában;
Kukucs itt a kert; Kutyakód; Mondd!
Ki vagyok, Ördöngös tavasz; Rumini;
Szantorini szerelmesei; Star Wars;
Varázslatos rajzok
Nyitvatartás:
H-P: 7.30-8.00; 12.30-16.00

Várom a régi és új olvasókat:
Pappné Turóczi Henrietta

Bemutatjuk községünk fiataljait
Tóth Máriának hívnak, 32 éves vagyok. Édesanyámmal
és öcsémmel Heves megyében Kömlőn éltünk. Innen
költöztünk Jászboldogházára 1996-ban. Az általános
iskolai tanulmányaimat itt fejeztem be. Elvégeztem
OKJ tanfolyamon a bolti eladó és pénztárgép-kezelői
szakot. Majd pár hónap szünet utánugyan úgy OKJ
tanfolyamon a vendéglátói és üzletvezetői szakot. Majd
Jánoshidán boltban kezdtem el dolgozni, és pár hónapig ott éltem a férjemmel. Ezután átköltöztünk Jászboldogházára, mert számomra a családi kötelék nagyon
fontos. A férjem, Béci ács-kőművesként dolgozik egy
jánoshidai vállalkozónál. Én a konyhán dolgozom közfoglalkoztatás viszonyban. Két gyermekünk van. Noémi 11 éves és ötödik osztályos, ahol a szülői munkaközösség egyik tagja vagyok. Aktívan részt veszek az
osztály életében. Nándor 6 éves nagycsoportos óvodás.
Noémi csendesebb, visszafogottabb, Nándika életvidám, eleven személyiség. Mindkettőjük életében nagyon fontos a barátság és nagyon ragaszkodóak. Noéminek Rebeka a lelki társa, a legjobb barátnője,
Nándikámnak meg Zalán. Örülök neki, hogy egy nagy
összetartó család vagyunk. Ildikóékkal, dédimamával
és Gézáékkal aktívan részt veszünk egymás életében,
és segítünk egymásnak, ahol tudunk. Szeretnénk és
nagyon reméljük, hogy gyerekeink, Bogi, Noncsi, Nándi és Zsombika ezeket az értékeket fogják követni. Szá-

Tóth Mária a férjével és két gyermekével
momra a család mellett nagyon fontos a barátság. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk Berkó Alexandrával és
Csinger Rozálékkal, akivel nagyon sokat segítünk egymásnak és összejárunk.
Nagyon szeretünk Jászboldogházán lakni, a férjem is
nagyon megszerette. A férjemet az utóbbi időben a
nyugdíjas klub felkérte, hogy vegyen részt az aratóversenyen, melyet nagyon szívesen vállalt. A közös céljaink a lakásfelújítás, ahol édesanyámmal és nevelő apukámmal élünk. A legfontosabb cél, a gyerekeink életének elrendezése és a jövőjük biztosítása.
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Boldogházán itthon
beszélgetés Sápi Istvánnal és feleségével, Anitával

A család 4 éves kislányával, Adrienn-nel ismerkedtem
meg először az óvodában. Élénk tekintetű, cserfes kislány, göndör fürtökkel. Az anyuka örömmel vállalta a
riportot a Szellő utcai házukban. Az apuka nemrég
érkezett haza a munkájából, és miközben a kétéves
Istvánka szeretetét élvezte, ő is bekapcsolódott beszélgetésünkbe.
Hogy találtak községünkre?
István: Nagyon sokat böngésztük az internetet, több
hirdetést, települést, lakást, kertes házat is megnéztünk.
Én berényi születésű és lakos voltam, ezért elsősorban
ott keresgéltünk. De Berényben az árak nagyon elszaladtak! Amikor a településeket néztük, Boldogháza
rendezettsége, gondozottsága, a lakosok segítőkészsége
megnyerte tetszésünket. Így leltünk egy hét alatt a
Pesze Tünde, Orosz Fanni tulajdonában lévő házra.
Anita: Pontosan három éve, májusban költöztünk házunkba, és nem csalódtunk Boldogházában. Számomra,
aki jászkiséri lakos voltam, meglepő, hogy szabadon
hagyható a csomag a kerékpáron, és lelakatolás nélkül
állhat az üzlet előtt, és senki nem bántja!
István: Persze ezt a biztonságot a bekamerázott település és a polgárőrök adják. Reggelente látom őket a
vasútállomás környékén és az iskola előtt, de boldogházi ismerőseim mondták – és azóta én is észleltem -,
hogy éjszaka is járőröznek.
Nem gondolkodott még azon, hogy csatlakozik hozzájuk?
István: Egyenlőre
nem tudnám vállalni, mivel a két
kicsi gyerek, a lakás újítgatása sok
munkát
igényel
tőlem. Most új
feladatom
lesz,
mivel édesanyám
sokat betegeskedett, leszázalékolták, és úgy döntöttünk, hogy hozzánk költözik. Édesapám már meghalt,
és egyedüli gyermekként nem kérdés, hogy biztosítsam
anyukámnak a legjobbakat.
Találtak segítőkre Boldogházán?
Anita: Kezdetekben István anyukája, édesanyám és
lánytestvéreim segítettek. (Öten vagyunk lányok!) De
nagyon szívesen segítenek mindenben a szomszédaink
is.
István: Boldogházáról többen dolgozunk a berényi
Scintillában, így szorosabb a kapcsolatunk Dudás Zoli
barátommal. Ebben az üzemben vezetékeket gyártanak,
én gépbeállító lakatos vagyok. Nagyon jó munkahelyi
közösség van. Az utóbbi időben már a kocsival való
bejárást is támogatják! Bár a tömegközlekedés sem
rossz Boldogházáról, az üzem pedig 5 percre van az
állomástól, de sokkal kényelmesebb és gyorsabb az
autózás.

Bárcsak a kövesút is jobb lenne!
Mi volt a legnehezebb a beilleszkedés során, itt községünkben?
Anita: Ilyen nem volt! Nagyon befogadó a település.
Kedvesek az emberek, köszönünk egymásnak. Amikor
a kicsi lányommal sétáltunk, egy-egy jó szót mindenütt
kaptunk. Istvánka, aki már ide született, olyan eleven,
huncut, hogy ezzel férkőzik az emberek szívébe.
(Valóban a kétéves kisfiú énekel, verset mond, Adrienn
pedig ügyesen tanítgatja. A négyéves kislány gazdag
szókinccsel és szép énekhanggal ámított el. szerk.
megj.)
Mi az, ami legjobban hiányzik itt, Boldogházán?
Anita: Nekem egy cukrászda, ahová gyermekeinkkel,
barátainkkal egy süteményre, egy fagyira beülhetünk.
Bár ritkán vennénk igénybe, de másoktól már hallottam, hogy egy étterem is jó lenne, ahol nagyobb vendégség esetében ellátást kérhetnénk.
István: Megemlítem, hogy a boltokkal is elégedettek
vagyunk. Jó az árukínálat, és az árak is megfelelőek.
Az óvoda is nagyon jól felszerelt, és az óvó nénik nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat. Sok verset,
éneket tanulnak a gyerekek, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Barátaiknak, ismerőseiknek javasolnák-e Boldogházát letelepedésre?
István: Mindenképpen! Csak végig kell menni az utcákon, és lehet látni a gondozott kerteket, parkokat, a ligetes strandot, tapasztalni a jó közlekedést!
Kedves Anita és István! Kívánom, hogy ezek a pozitív
élmények kísérjék továbbra is életüket, találjanak minél több kedves barátra! Jó egészséget a családnak, és
boldog gyermekkort Adrienn-nek és Istvánkának!
Zrupkó Ferencné
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70 éve alakult meg a Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A tűznek két arca van, ha okosan használjuk, akkor a
barátunk, de ha elhatalmasodik, ellenség lesz belőle.
Ennek az ellenségnek a leküzdésére jött létre 1949-ben
Jászboldogházán is az önkéntes tűzoltó egyesület. Már
évekkel előbb a nyári időszakban, főleg aratás idején
működött a településen tűzfigyelő szolgálat. A legmagasabb helyről, ami a templomtorony volt, a gazdák
maguk közül kijelöltek egy vagy több személyt, akik
onnan figyelték a határt. Ha valami problémát észleltek, akkor a haranggal jelzést adtak, és aki tudott, ment,
és segített. Ez a tűzfigyelő szolgálat adta az ötletet a
tűzoltó egyesület megszervezéséhez. A 70 évvel ezelőtt
létrejött szerveződés vezetője Papp István volt, a parancsnoki teendőket id. Ficzere József látta el, de mivel
ő a következő évben egy balesetben meghalt, Ercse
Mihály lett a parancsnok.

1954. Fölsı sor balról jobbra: Nyitrai István, Kispál János,
Szırös Antal, Kerekes Lajos, Ézsiás Kálmán? Muhari Dávid?
2.sor: Besenyi István. Sass Mária, …(?) … (?) Ülı sor: Fekete Julianna?, Csík Rozália. Kis törzsırm., Üveges Lenke,
Benke Katalin, Alsó sor: Bazsó Antal, Ercse Mihály, …?
Szırös Sándor
Legfőbb feladatként a Boldogháza területén keletkezett
tűzesetek megfékezését határozták meg, de szinte kezdettől bekapcsolódtak a járási tűzoltóversenybe. Felnőtt
férfi, illetve női csapat is alakult, sőt az iskolásokból
egy gyermekcsapat is szerveződött. A lelkesedés óriási
volt, és a község vezetői is támogatták a csapatok versenyzését. Nagy dolognak számított egy fiatal településen, hogy három csapattal is részt vettek a járási versenyen, sőt a női csapat eljutott az országos versenyre is.
1954-ig Üveges Lenke, 1954-től 1964-ig pedig Ercse
Mihályné volt a női csapat vezetője. Vele tíz évvel ezelőtt, a 60. évforduló alkalmából még otthonában beszélgettem a régi emlékekről. Sajnos mára már neki is
csak az emléke maradt…

Balról jobbra: Kövér Ferenc, Szırös Elek, Besenyi Ferenc,
Besenyi István, Ercse Mihály, Kocsis Imre, Konkoly Albert,
Pesti Vendel. 1956-ban
Egy rövid részlet a tíz évvel ezelőtti beszélgetésből:
Hogyan került kapcsolatba a tűzoltósággal?
- 1950-től a férjem volt a parancsnok, Üveges Lenke
irányította a női csapatot, ő készítette fel a versenyre a
résztvevőket. 1954-ben is együtt készült a csapattal, de
valami miatt nem tudott a versenyre elmenni, én pedig
mint a parancsnok felesége, kéznél voltam, nekem kellett a csapatot vezényelni, és ez így is maradt egészen
1964-ig. Sok energiámba került, és sok időt vett igénybe egy-egy versenyre való felkészülés, majd maga a
verseny is.
Milyen helyezéseket értek el, és mivel jutalmazták akkoriban
a
győztes csapatokat?
- Szinte minden
évben
elhoztuk
a
járási és a
megyei I. díjat. Országrészi versenyen
(akkor nem
régiónak nevezték)
III.
helyezettek
Nıi csapat. Balról jobbra: Tóth Anna,
lettünk Debre- Benke Nusi, Bata Erzsébet, Bajor Ilona,
cenben,
és
elsők Mezőkövesden, ami azt jelentette, hogy a boldogházi csapat
eljutott az országos versenyre Budapestre, ahol a III.
helyre kerültünk. A jutalmunk általában férfi tűzoltóruházat volt, mivel akkoriban nem gyártottak női egyenruhát. A községi tanács azonban elismerésként vett a
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női csapatnak egy-egy sálat, fehér blúzt és sötétkék
nadrágot, amiben igen elegánsan néztünk ki.
Melyik versenyre emlékszik a legszívesebben?
- A nálunk Boldogházán megrendezett versenyt tartom
a legeredményesebbnek, nem csak az első helyezés miatt. Elmondhatatlan, csodálatos érzés volt látni, ahogy
az akkor vadonatúj művelődési ház nagyterme teljesen
megtelt a versenyen résztvevőkkel, akiket a község vezetői egy ebéddel vendégeltek meg. Ez a verseny és az
utána következő ebéd egy felejthetetlen, örök emlék
számomra, még a Szolnok megyei alosztályparancsnok
is gratulált a verseny és az ebéd megszervezéséhez.
1964-ig tudtam folytatni a női csapat vezetését, utána
munkám nem tette lehetővé.
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gyobb létszámban voltak jelen „hadra fogható” emberek, hatalmas előnyt jelentett egy tűzeset megfékezésében. Hiszen ezek az emberek helyben, egy helyen tartózkodtak, esetleg még jármű is rendelkezésükre állt a
helyszín gyors megközelítéséhez. A helyi üzemek megszűnése miatt manapság éppen ez a legnagyobb probléma, hogy napközben alig lehet összeszedni egy tűzoltórajt adott esetben. Hiába a modernebb, gyorsabb technika, ha nincs elérhető közelségben kezelő személyzet.
Hét évtized hosszú idő, így az egyesület vezetésében

Kocsis Imre tőzoltó
szakaszvezetı 1956-ban

A nıi csapatban középen Ercse Mihályné
Az idén ismét községünk ad helyet a Jászsági tűzoltó
versenynek, ami méltó megünneplése az elmúlt 70
évnek, és méltó megemlékezés az elődökről.
E rövid kitérő után még néhány gondolat a tűzoltó
egyesület múltjáról.
A megalakulás után a lelkesedés
mellett nagyon sok minden hiányzott, mert csupán egy lóvontatású szivattyú, néhány tömlő, sugárcső és 10-12 darab tűzoltóvödör alkotta a technikai hátteret. A
községi tanács és a gazdák anyagi
támogatásával néhány év alatt
sikerült a felszerelést bővíteni
néhány eszközzel. A tsz megalakulásával, majd később a radiáBakki József
torgyár, a fajtakísérleti állomás
parancsnok
működésével új lehetőségek nyíltak meg személyi és anyagi vonatkozásban is.
Mit is kell érteni az új lehetőségeken?
Egy olyan munkahely, mint a tsz vagy a gyár, ahol na-

és emlékeivel 2019-ben

is jó néhány személyi változás történt: 1966-ban Ercse
Mihály halála után Pintér András lett a parancsnok, őt
Besenyi István követte, majd Papp István alapító elnök
halálával megüresedett elnöki posztra a parancsnokot,
Besenyi Istvánt választották meg, aki egészen 2004-ig
töltötte be tisztségét. A parancsnoki teendőket Tóth
Sándor vette át 1973-ig, majd Bakki József volt a parancsnok 2007-ig, ekkor megromlott egészségi állapota
miatt lemondott. Őt Kispál Tamás követte, majd Baranyi Béla, aki napjainkban is az egyesület parancsnoka.
Az elnöki teendőket 2004-től Szűcs Gergely, 2012-től

Tőzoltóverseny községünkben – 2009-ben
dr. Halászi György, majd 2016-tól Kispál Tamás látja
el. Az évek előre haladtával sajnos elfogynak azok az
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emberek, akik a kezdettől tagjai voltak az egyesületnek. Talán már csak Kocsis Imre bácsi és Szőrös Sándor képviseli az alapítókat, a női csapat első vezetője
Üveges Lenke pedig Budapesten él. Nekik ezúton is
kívánunk erőt, egészséget, hogy még sokáig megkér-
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dezhessük, miként is történtek az események akkoriban.
Az egyesület 2004-ben újjászerveződött, sok fiatal
jött közénk, többek között a jelenlegi elnök és parancsnok is, akik megszerezték a beavatkozáshoz szükséges
képesítést, és bekapcsolódtak az egyesület életébe. Pályázati támogatással felújítottuk a szertárat. Több alkalommal rendeztünk tűzoltóbált, aminek nagy sikere
volt. Járt nálunk Mary Zsuzsi, két alkalommal vendégünk volt Csocsesz, akik nagyon jó hangulatot teremtettek. 2013-ban a képviselő-testület „Jászboldogháza
Községért” kitüntetésben részesítette az egyesületet.
Végül, de nem utolsósorban ki kell emelni, hogy az
egyesület ún. vonulós tagjai mindig maximális odaadással, lelkiismeretesen és szakszerűen elvégezték a
rájuk háruló nem könnyű és nem veszélytelen feladatot. A jászberényi tűzoltóparancsnok a legutóbbi beszámolójában elismeréssel beszélt a boldogházi egyesületről. Elmondta, hogy egyetlen alkalommal sem sikerült
nekik, hivatásosoknak megelőzni az önkénteseket egyegy beavatkozáskor.
Az újság olvasói és a magam nevében megköszönöm
az egyesületnek az elmúlt 70 évben a településért és
annak lakosságáért végzett önzetlen munkáját, és kívánok további sikeres, balesetmentes tevékenységet.

Baranyi Béla átveszi a kitüntetést 2013-ban

JÁSZBOLDOGHÁZI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓK – 70 ÉV KÉPEIBİL

Szűcs Gergely
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Régen volt — hogy is volt?
Szabad-e locsolni?

A keresztény emberek régen is nagyon várták a húsvétot, ki így, ki
úgy gondolkodott a vallási szokások megítéléséről.
Az én iskolás koromban, az 1950es években például húsvét hétfőn
kötelező volt iskolába menni. Aki
otthon maradt, fegyelmit kapott. Mi
ezt akkor igazán nem értettük, de
tudomásul vettük.

A hívő embereknek ez a legszomorúbb időszak, amikor Jézust megalázták, kínozták, keresztre feszítették, és kínhalált szenvedett
mindannyiunkért. A húsvét előtti 40
napot az emberek böjtöléssel töltötték, így hangolódtak az ünnepvárásra. Jézus halálának emlékére nagycsütörtökön a harangok elnémultak,
és csak a szombati feltámadási körmenet után szólaltak meg újra.
A családok együtt készülődtek, takarítottak, meszeltek, a kerteket
csinosították. Azután sütöttek kalácsot, aprósüteményeket. Megfőzték
a kocsonyát, a sonkát, aminek a jó
zsíros levében főzték meg a tojásokat. Esetleg bárányt sütöttek. A lányok a tojások festésével voltak
elfoglalva, és hogy melyik csinos
ruhát vegyék fel másnap.

Hétfő reggel az apukák a fiaikkal, a
legények bandában, ünneplőbe öltözve indultak, felfegyverkekzve
kölnivel és vízzel – no meg egy kis
szatyorkával, amibe az ajándékot,
pénzt rakták. Régen a gyerekek
csak délig járhattak locsolkodni.
Először szeretteiket, anyukát, nagymamát, keresztanyát locsolták meg,
utána szomszéd, jó barát, osztálytárs következett. A lányok izgultak,
kinek lesz több locsolója, elég lesze a piros tojás. Későbbi időben az
iskolában is festettek tojásokat, ahol
rengeteg új minta, ötlet született,
amit szívesen ki is próbáltak, és
húsvéti díszeket is készítettek.
Nekem is vannak jó és rossz emlékeim húsvét hétfővel kapcsolatban.
Akkoriban divat volt a vízzel locsolás is, amit én egyáltalán nem szerettem. Több sógorom volt, akik
viszont ezt sokkal inkább élvezték.
Jászberényből jöttek reggel a fél 7es vonattal, hogy ők legyenek az
elsők. Itthon csatlakoztak a többiek
is. Sokszor bizony körbefutottuk a
házat, kertet, de nem úsztam meg
az átöltözést. A következő évben
elzártam a vízcsapot, de akkor meg
szódásüvegekre váltottak. Azért a
piros tojást csak megkapták…

Szép volt, jó volt, élveztük a nyüzsgést, a hosszú téli bezártság után a
húsvéti készülődést, és főleg: fiatalok voltunk! Nem éreztük ezt olyan
nagy munkának.
Ami számomra a legszomorúbb
emlék húsvét kapcsán, hogy 1959ben húsvét hétfőn halt meg az édesanyám 49 éves korában. Ennek éppen hatvan éve.

Matók Dezsőné
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Velünk történt ...
Értékőrző konferencia Szolnokon
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár elnöke konferenciára hívta a megyében működő valamennyi helyi értéktár vezetőjét március 22-én Szolnokra a megyeházára. A megjelenteket Piroska Miklós a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte. Bevezetőjében kifejtette, milyen fontos egy település múltbeli és mai értékeinek a nyilvántartásba vétele, illetve ezek megőrzése a
jövő számára. Elmondta, hogy ezen értékek ismeretében tudja majd eldönteni a jövő nemzedéke, honnan
jött, és hová kell tartania. Ezen szép gondolatok után
megnyitotta a tanácskozást. Részt vett az ülésen a jászberényi Jász Múzeum igazgatója Hortiné dr. Bathó
Edit és Karcagról dr. Bartha Júlia néprajzkutató is, akik
tagjai a megyei értéktár bizottságnak.
Rózsa Lajos a Megyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 települése közül a felében van helyi értéktár bizottság. A megyei értéktárban 70 értéket tartanak nyilván, a közelmúltban ezek közül az országos értéktárba is bekerült a
Tiszavirágzás, a magyar cimbalom és a tiszai halászat, a karcagi birkapörkölt pedig Hungarikum lett.
Rózsa Lajos a megyei közgyűlés alelnökével elismeré-

BENÉPESÜLT A JAKABI HATÁR
Községünk legrégebbi Szent Vendel szobrát 1905-ben szentelték fel a jakabi határban. Bár 1946-ban felújították, és
később is több javítás történt rajta, mára olyan mértékben
megrongálódott, hogy szükségessé vált a teljes felújítása. A
BOLDOG BT szép kezdeményezése támogatókra talált a
községben. Az első feladat a szobor elhanyagolt és sajnos
szemétlerakónak is használt környékének megtisztítása volt.
Március 23-án egy lelkes csapat érkezett a jakabi határrészre. Elszármazottak, faluszépítők, az egyházi képviselőtestület tagjai és a Szent Vendel cserkészcsapat tagjai, fiatalok, idősek – mintegy 30 fő – lelkesen és jó hangulatban
tevékenykedtek együtt a nemes cél érdekében. A munkakedvet fokozta a finom jászsági béles és linzer, amit támogatóink készítettek. A bozóttal, fákkal benőtt, gazos, szemetes terület a szorgos kezek munkája nyomán délre szép rendezetté vált. A rengeteg hulladék, szemét és gally elszállításáról az önkormányzat gondoskodott.
A következő nagy feladat a szobor teljes felújítása lesz,
melyhez az előkészületek már megtörténtek. Egykor a környékbeli lakosok összefogásával, anyagi áldozatával készült
a szobor. Biztosak vagyunk abban, hogy a mai utódok méltók lesznek az ősök szép példájához, és ismét a régi formájában óvja majd a környéket a Jászságban is különlegesnek
számító népies Szent Vendel szobor. (Történetéről a Boldogházi Hírek 2017. 5. számában olvashatunk.)
Papp Izabella
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seket adott át a megyei értékek felterjesztőinek.
Horváth Imre az agrárminisztérium Hungarikum főosztályának vezetője elmondta, hogy a helyi értéktárak
munkájának legfontosabb pillére a helyi azonosságtudat építése és fenntartása. Megemlítette, hogy április
második felében megjelenik a Hungarikum pályázat,
ami anyagi támogatást jelenthet az értéktáraknak. Az
előadók elmondták, hogy minden településnek, a legkisebbeknek is van mire büszkének lenni. A települések
lakóinak illik jó értelemben véve elfogultnak lenni a
lakóhelyükkel kapcsolatban. Nagyon fontos feladat a
fiatalok, már az általános iskolások érdeklődésének
felkeltése saját településük múltjának és értékeinek
megismerésére. Több előadó hangsúlyozta, hogy a pedagógusoknak nagy felelőssége, egyben feladata, hogy
a gyermekek figyelmét a lakóhely értékeire irányítsák.
A konferencia ebéddel zárult, ahol Hungarikumokat,
eredeti karcagi birkapörköltet és kunsági perecet szolgáltak fel.
Végül egy személyes „jó értelemben elfogult” megjegyzés: Mint a konferencia és az azt követő ebéd
résztvevője, megállapítottam, hogy a Hungarikumnak
nyilvánított karcagi birkapörkölt nagyon finom, különleges étel, de a nálunk Boldogházán, például a tápiói
vagy a csíkosi búcsúban készített birkapörkölt is lehetne akár Hungarikum is.
Szűcs Gergely
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Rólunk írták...
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Receptek Anditól...

Sokat gondolkodtam azon, milyen típusú receptet
osszak meg Önökkel. Egy desszertre esett a választásom. Közeleg az anyák napja, lepjék meg vele gyermekeiket vagy az édesanyjukat!
Ez pedig nem más, mint a mákos zserbó.
A tavalyi évben nagyon rossz volt a diótermés, és a
diót felcseréltem mákra, a sárgabaracklekvárt pedig
meggylekvárra. A családomnak nagyon ízlett, remélem, Önöknek is.
Hozzávalók:
fél kg liszt
5 dkg élesztő (pici tejben kell felfuttatni)
2 tojás sárgája
1 kicsi pohár tejföl
25 dkg margarin
6 dkg kristálycukor

Töltelékhez:
37 dkg mák
23 dkg kristálycukor
1 vaníliáscukor
A tészta készítésénél a hozzávalókat össze kell gyúrni, majd egy fél órát keleszteni kell. A kelesztés után
a tésztát négy részre kell osztani. A töltelékhez valókat elkeverjük, és a lekvárral együtt a kezünk alá készítjük. A tepsit kizsírozzuk, és azt is készenlétbe
helyezzük. Minden el van készítve jöhet a zserbó
készítése.
A lapokat egyenként kinyújtjuk, megkenjük lekvárral, megszórjuk a cukros mákkal. Az utolsó lapot
megszurkáljuk, mielőtt a sütőbe tennénk a tésztát.
180 fokon sütjük. Ha kihűlt, olvasztott csokoládéval
leöntjük.
Remélem, kedvet csináltam a süti elkészítéséhez!

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”

Tisztelt Olvasó!
A Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága és a Jászboldogházi Tűzoltó
Egyesület április 6-án szombaton hagyományteremtőnek szánt szemétszedési akciót szervezett a
Vadásztársaság területén (A Boldogházi
részen a jánoshidai határ tanyahelyeken, a
gyümölcsösnél, a Balogh tanyánál, a
csíkosi istállónál és az újszászi határrészen a Kutyinánál.).
A szakadó eső ellenére kis csapatunk kitartóan és jó hangulatban takarította más mocskát,
bízván abban, hogy nem járunk úgy, mint az újszászi
Vadásztársaság, ahol 4 konténer szemét összegyűjtése
után az érintett területeken már új szemétkupacok látszanak.
Az
összeszedett
hulladék
elszállításáról
a
jászboldogházi Önkormányzat gondoskodott, amiért
köszönet illeti Szűcs Lajos polgármester Urat!

FIGYELMEZTETÉS
A BOLDOGHÁZI FÖLDTULAJDONOSI KÖZÖSSÉG VADÁSZTÁRSASÁGA FELHÍVJA A
LAKOSSÁG
FIGYELMÉT,
HOGY
A
JÁSZBOLDOGHÁZIJÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI-ÚJSZÁSZI HATÁRBAN 9 DB REJTETT VADKAMERA KIHELYEZÉSÉRE KERÜL SOR. A KAMERÁK KIHELYEZÉSÉNEK CÉLJA AZ ILLEGÁLIS SZE-

Ráczné Baráth Andrea

Tekintettel az elharapózott illegális szemétlerakásra, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
elkövetkezendőkben az újonnan felfedezett hulladékokat át fogjuk vizsgálni
(a legtöbb esetben található az eredet
beazonosítására alkalmas elem vagy
személyes holmi), és a vélhető származási hely tulajdonosa ellen büntető feljelentést teszünk! Emellett a területünkön a
meglévő rejtett vadkameráink mellé kihelyezünk még 9 db-ot az illegális tűzgyújtás és a szemétlerakás megelőzése céljából!
Társaságunknak nem célja a lakossággal történő konfliktus keresése, de a fenti problémák sajnos máshogy
nem kezelhetők. Ehhez kérem a Tisztelt Lakosok segítségét is!
Újszász, 2019. 04. 08.
MÉTLERAKÁS, AZ ORVVADÁSZAT ÉS AZ
ILLEGÁLIS TŰZGYÚJTÁS MEGAKADÁLYOZÁSA.
FELHÍVJUK MINDEN LAKOS FIGYELMÉT,
HOGY A KAMERÁN RÖGZÍTETT ELKÖVETŐK ELLEN TÁRSASÁGUNK FELJELENTÉST FOG TENNI!
ÚJSZÁSZ, 2019. 04. 08.
DR. ÁGOTAI EDE
VT. ELNÖK
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Lomtalanítási tájékoztató
Időpont: 2019. május 18. (szombat)
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy lomtalanítási akciót szervez, melynek alkalmával az érintett területekről a megjelölt időpontokban elszállításra kerülnek
a háztartásokban feleslegessé vált lom hulladékok.
Kérjük a lomtalanítás során az alábbi szabályok betartását:
Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.
Szolgáltatást csak szerződött partnereink jogosultak igénybe venni.
 A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni, és a rakodás
biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
 A lomtalanítás során a nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó lom hulladék kerül elszállításra. Az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban kihelyezni a szétszóródás megelőzése érdekében.
 A kikészített lomokat kizárólag a jelzett időpontban szállítjuk el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a később kirakott hulladékot a szolgáltató nem szállítja el.
 Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet
tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati
tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból
származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk NEM szállítja el.
A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a szolgáltató tulajdonát képezi, így annak bárki más által
történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Településünk és környezetünk tisztasága érdekében kérjük Önöket, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató
szerint helyezzék ki elszállításra szánt lom hulladékaikat.
Köszönjük, hogy igénybe veszik szolgáltatásainkat!
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.

Velünk történt ...
Kedves Olvasóink!
Velünk történt… rovatunkba várjuk azokat a
közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen
megosztanának. Az írások leadásának határidejét
minden lapszámban közöljük.
Boldogházi
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SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink
figyelmébe ajánljuk, hogy a
következő lapszámunkhoz
a kéziratokat és a fotókat
2019. június 24-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát
-terjedelmi okokból- a szerkesztőség fenntartja.
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