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 Polgármesteri tájékoztató 
Iskola-felújítás 
� 2017. október 20-án az ’56-os ünnepséget kö-

vetően egy projektnyitó rendezvényre került sor. Ez a 
rendezvény a Klebelsberg Központ által elnyert euró-
pai uniós támogatásból (29 millió Ft jut Jászboldog-
házára) került megrendezésre. Ez már a harmadik 
elnyert pályázat egy éven belül, mely a boldogházi 
iskola felújítását célozta meg, tudatosan összehangol-
va, így azt is mondhatjuk, hogy egy felújítási progra-
mot hajtunk végre együtt. Jászboldogháza Önkor-
mányzata részéről 2 éve kezdődött el a tervezés, ami-
kor döntést kellett hoznunk, milyen célterületre sze-
retnénk felhasználni a rendelkezésünkre megnyíló 
TOP forrást (110 millió Ft). Sok más fontos terület 
közül mi az iskola felújítását helyeztük előre, hiszen 
erre az elmúlt évtizedekben nagyon keveset tudtunk 
fordítani. Ezért úgy éreztük, tartozunk ezzel az isko-
lának, a pedagógusoknak, de legfőképp a boldogházi 
gyermekeknek, hogy javítsunk az oktatási körülmé-
nyeken. Ebből az iskolából, innen Jászboldogházáról 
az elmúlt évtizedekben nagyon sok értékes ember 
került ki, közülük sokan elismert orvosok, mérnökök, 
jogászok vagy más szakemberek lettek. Mi azt szeret-
nénk, hogy ez a jövőben is lehetséges legyen, ezért az 
a mi feladatunk, hogy a színvonalas oktatás megvaló-
sításához megfelelő feltételeket biztosítunk, akkor is, 
ha ma már nem mi működtetjük az iskolát, hanem a 
Klebelsberg Központ. Ezért mi nem árokásásra, út 
vagy járda felújításra vagy más épületre kértük a tá-
mogatást, hanem az iskola épületeire. Az önkormány-
zat TOP pályázata által a három iskolai épületen hő-
szigetelés, nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés 
valósul meg. A Klebelsberg Központ pályázata pedig 
műfüves focipálya építését, eszközök beszerzését és 

burkolási lehetőségeket biztosít majd. Nagy öröm 
számomra, hogy a Jászberényi Tankerületi Központ 
együtt gondolkozik és együttműködik velünk abban, 
hogy minél jobb oktatási feltételeket teremtsünk 
Jászboldogházán. Ezzel a két pályázattal és a torna-
csarnokban megvalósult felújítással összességében 
mintegy 160 millió Ft-ot tudunk az iskola korszerűsí-
tésére fordítani. 
Biztos vagyok benne, hogy ezen beruházások az itt 
tanuló gyermekek mindennapjait teszik majd szebbé 
és jobbá, s rajtuk keresztül az egész település jövőjét 
meghatározhatja! 
� Az önkormányzat részéről támogatást nyertünk 

szociális tüzelőanyag vásárlására. A település szociá-
lis mutatószámai alapján 852 mázsa szén vásárlására 
pályázhattunk, ebből 476 mázsa (1.511.300 Ft) támo-
gatást nyertünk, melyhez 302.360 Ft önerőt kell biz-
tosítanunk. A tüzelőanyag kiosztása a vonatkozó ren-
delet szerint történik, melyről részletesebben is olvas-
hatnak. 
� Ebben az évben is pályáztunk önkormányza-

tunk részéről a kötelező feladatok ellátásához kiegé-
szítő támogatásra. A jogszabály szerin 11,5 millió Ft 
összegben adhattuk be a pályázatunkat, melyet a költ-
ségvetésünkben is szerepeltettünk. A közelmúltban 
került sor az eredményhirdetésre, mely alapján 4,5 
millió Ft támogatást kaptunk. Ennek is nagyon örü-
lünk, de a fennmaradó 7 millió Ft hiányként jelenik 
meg a gazdálkodásban, ezért most annak átdolgozása 
került napirendre. Meg kell vizsgálnunk az idei költ-
ségvetést, honnan tudjuk a hiányzó 7 millió Ft-ot 
megtakarítani. 

Szűcs Lajos 
polgármester 

2018. évi Bursa Hungarica  
Felsőoktatási  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
Jászboldogháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot. 
Felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második 
és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan ("A" típusú 
kiírás), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára ("B" típusú kiírás) letölthető honlapunkról. 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7. 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztrál-

tak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minő-
sül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befoga-
dott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
Jászboldogháza, 2017. október 2. 

 Dr. Dinai Zoltán 
 jegyző  
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2017. NOVEMBER EMLÉKEZÉS 

Mély fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel 
köszöntünk el Csergő Ervin plébániai kormányzó-
tól, aki életének 54. életévében, áldozópapságának 
29. évében, 2017. október 9-én Budapesten el-
hunyt. Ervin Atya 1962. november 25-én született 
Gyergyószentmiklóson. Már gyermekkorában meg-
szólította a krisztusi hit, melyet követett, odaadóan 
járt szentmisére, otthon érezte magát. A Jóisten ke-
gyelméből 1989. június 25-én szentelték pappá 
Gyulafehérváron. 

1989-től 1990-ig Temesvár-Erzsébetvárosban 
volt káplán, majd 1990-91-ig Temesvár-
Fratelián teljesített szolgálatot. 1991-93 között 
volt káplán Arad belvárosában. Innen helyezték  
Padovába, ahol mint minorita novícius szolgált 
1993-94 között. 
1994-től 2002-ig Aradon Belvárosi plébános, 
2002-ben  Szegeden Felsővárosi szerzetesi pap, 
2002-től 2003-ig Egerben Szent Antal templom 

plébánosa, 
2003 2005 között Miskolcon minorita plébános, 
2005-ben helyezték Jászboldogházára Plébániai 

kormányzónak. 
Ervin Atyának rendkívüli életútja, küldetése volt, 
tele szeretettel, melyet át tudott adni megjelenésé-
vel, kedves mosolyával, biztató tekintetével. Szíve-
sen állt mellé minden kezdeményezésnek, különös 
figyelmet fordított a gyerekeknek. A 2014-ben 
megalakult Szent Vendel cserkészcsapatot szerette, 
támogatta. Szívesen vett részt rendezvényeiken, 
akár kerékpártúrán, kirándulások, táborok és az el-

maradhatatlan nyársalások alkalmával. 
Minden civil kezdeményezésnek örült, és megtisz-
telésnek vette, ha felkérték beszédre, imádkozásra, 
szentelésre. Komolyan vette a rábízott feladatokat, 
betegsége ellenére is méltósággal állt helyt a min-
dennapokban. 
A képviselő-testület tagjaival nagyon jó, baráti kap-
csolata volt. 
A képviselő-testületnek nem csak vezetője volt, 
hanem barátja, lelki társa. Szerette összejövetelein-
ket, legyen az egy ülés, kirándulás, nyársalás. Min-
dig kikérte véleményünket, gondolatainkat. 
Családunk abban a megtisztelésben részesült, hogy 
az atya szinte családtagként járt hozzánk. Szívesen 
játszott a gyerekekkel, ápolta a lelküket. Sokat be-
szélgettünk, nevettünk, ettünk együtt. Mosolyával, 
vidámságával bármikor jókedvet teremtett.  
Kedves Ervin Atya, hiányozni fogsz, de alkotásod 
maradandó. Lelkünkben örökké megmaradsz.  
Búcsúzunk Tőled a Jászboldogházi Egyházközös-
ség és a képviselő-testület tagjai: 
 
Dékány Imre, Lipták Mihály, Darók István, Gajdos 

Ferenc, Nyitrai István, Kövér István,  
Kispál Sándor, Farkas Imre, Kisádám Péter 

 
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz ben-

nem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn. 11.25) 
 

Dékány Imre 
egyházelnök 

Búcsú Kedves Ervin Atyától 



 4 
Boldogházi Hírek 2017. NOVEMBER HITÉLET 

2005 nyarán egy fekete ruhás, kopasz férfira lettem 
figyelmes, aki lassan biciklizett a faluban, és na-
gyon nézelődött. Szerettem volna megállítani és 
megkérdezni tőle, mi járatban, de addig a templom-
nál eltűnt előlem. Napokig rejtély volt számomra, 
majd megtudtam, Ő Csergő Ervin, községünk új 
plébánosa. Meglepett bennünket, mikor minket vá-
lasztott, és Jászboldogházára került, hisz nem sokan 
tudták előre, új pap érkezik hozzánk. Az első talál-
kozástól kezdve mindig nagyon közvetlen, jó aka-
ratú, jó szándékú volt velünk. A hétköznapokban 
úgy élte életét, mint bárki más, házimunkát végzett, 
bevásárolt, ügyet intézett. Szerette az embereket és 
a közösségeket, örült, ha meghívták valahová, és 
társaságban lehetett. Elfogadta az itteni szokásokat, 
hagyományokat, nem esett nehezére alkalmazkodni 
a faluhoz. Tiszteletben tartotta minden ember aka-
ratát és véleményét. Ellenben nem szerette, ha vala-
ki meg akarta változtatni az Övét. Nem szeretett az 
egészségével foglalkozni még gondolatban sem, 
amikor kérdeztem a találkozásaink során, legtöbb-
ször az volt a válasz: ” Ha meg kell halni, megha-
lunk!” Sokan láttuk, hogy fokozatosan romlik az 
egészsége, és sokan jobban aggódtunk érte, mint Ő 
maga. Sokan voltunk, akik kerestük számára a leg-
jobb orvosokat akkor is, amikor Ő nem tartotta be-
tegnek magát. Az utolsó hónapokban többször 
mondtam neki a kórházi ágyánál: Atya ne aggódj, a 
hétvégi mise miatt, maradj a kórházban, mert a bol-

dogháziak nem pár napra várnak haza, hanem még 
pár évtizedre! Hajthatatlan volt és lelkiismeretes. 
Amit elvállalt, el akarta végezni. Neki köszönhet-
jük, hogy hosszú, kitartó munkával megvalósult a 
templom felújítása pályázati támogatással, pedig új, 
ismeretlen utakat kellett végigjárnia hozzá. Az utol-
só hetekben is boldog volt, mert a plébánia felújítá-
sára is pályázatot nyert az egyházközség. Végig 
akarta csinálni, amit én is szorgalmaztam, és az ön-
kormányzat támogatásáról biztosítottam! Sajnos 
erre már nem maradt ideje. Egy értékes példamuta-
tó embert, barátot veszítettünk el most. Örülök, 
hogy minket választott, megismerhettük, bennünket 
szolgált. 
Szeretteinkkel találkozni, a Jézus Krisztussal való 
találkozás nagy napján lehet majd. Ő ezt megígérte 
mennybemenetele előtt: 
 
„Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, 

megmondtam volna nektek. Azért megyek el, 
hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, 
és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magam-
mal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, 
ahol én vagyok.”  

Jn.14,2-3. (Bibliából Új katolikus fordítás) 
 

A találkozás reményében:  
Szűcs Lajos polgármester  

Emlékezés 



 5 
Boldogházi Hírek 

2017. NOVEMBER 

Pócs János 
országgyűlési képviselő 

HITÉLET 

Ma Érsek Atya celebrálásával 
eltemettük Csergő Ervin Plébá-
nos Atyát. A nagyon szép meg-
emlékező és Ervin Atyához mél-
tó temetésen eszembe jutott egy 
történet: 
„ Egyszer egy plébánost külföldi 
szolgálatra rendeltek, egy olyan 
országba, ahol sok volt a hitetlen, 
és kellett egy jó pásztor. A szol-
gálati idő leteltével a Plébános 
haza repült, az úton egy brit ze-
nésszel utazott. Amikor megér-
keztek, az Atya első útja az ál-
doztató papjához vezetett. Azt 
mondta a házigazda plébánosnak, 
hogy Atyám, a feladatomat vég-
rehajtottam, akit csak lehetett, 
megtérítettem. Majd a hosszú út 
után, melyet egy brit zenésszel 
töltöttem, láttam, hogy őt nagyon 
sok rajongó fogadta a repülőté-
ren, pezsgőt bontottak, ünnepel-
ték őt, és limuzinnal vitték haza. 
Én ott álltam a sok csomaggal a 
vállamon, fáradtan, és senki nem 
volt, aki egy pohár vízzel kínált 
volna. Hogy van, ez Atyám? Az 
öreg pap bölcsen csak annyit vá-
laszolt: A brit zenészt azért fo-
gadták olyan nagy ünnepben, 
mert ő hazaért. Te pedig még 
nem értél haza…” 
Ezen történet jegyében hiszem, 
hogy méltó kísérettel és ünnepi 
fogadással Ervin atya ma hazaért. 
Dr. Ternyák Csaba Érsek Atya 
több mint 60 paptestvér kíséreté-
ben engedte utolsó útjára szere-
tett papunkat. 
Emlékszem, régen még milyen 
szeretettel kerékpározott a gyere-
kekkel.  
Majd amikor kerekesszékbe 
kényszerült, úgy éreztük, Ő sem-
mit nem veszített. Talán a járása 
lassúbb volt, mint régen, de ma 

még a rendőrautók is villogó kék 
fényekkel terelték előtte a forgal-
mat, szinte sugallva, hogy most 
nem egy ember jön a sok közül, 
hanem a sok közül az egyetlen-
egy.  
Nem volt falunap, civil program, 
hogy ne lett volna ott az első sor-
ban, és a színpadon szereplőnek 
vagy szónoklónak azzal a jelleg-
zetes őszinte, biztató mosolyával 
ne adott volna erőt. Szentmiséi-
ben mint aki érezte, hogy neki 
kevesebb ideje van, mint más-
nak, dupla hitet adott egy-egy 
prédikációban. Keresztelőkön Ő 
köszönte meg hálás szívvel a 
szülőknek, hogy vállalták a gyer-
mekáldást. 
Emlékszem, amikor egy-egy pro-
jekteket adtunk át, a felszentelé-
sen túl mindig volt mindenhez 
egy biztató gondolata. Mikor a 
várva várt Jánoshida - Jászbol-
dogháza utat adtuk át, azt mond-
ta, csak arra kér mindenkit, hogy 
ez a jó út nehogy tragédiához 
vezessen. Ervin atya temette sze-
retteinket, hívőket és nem hívő-
ket, fiatalokat és a még fiatalab-
bakat is. Tudott úgy temetni, 
hogy fájdalmunkat enyhítse, ami-
kor azt mondta, hogy a koporsó 

nem a halál komorságát, hanem 
az élet ünneplését kell, hogy je-
lentse. 
Emlékszem, amikor utoljára a 
kórházban meglátogattam egy 
dinnyét vittem neki. A köszönet 
előtt az volt az első szava, hogy 
„jó nagy dinnyét hoztál, jut min-
denkinek az osztályon”. Neki 
csak abban volt öröme, ha az 
másnak is örömet szerzett. Ez 
volt az Ő lelke tisztasága. 
Mindig olyan szép szeretettel 
beszélt a jászboldogháziakról, 
betegágyán is azt mondta, soha 
nem tudja meghálálni azt a törő-
dést, amit a boldogháziaktól ka-
pott. 
Látod, Ervin Atya, csak meghá-
láltad a törődést, mert Jászbol-
dogházának az volt a legnagyobb 
ajándék, hogy végső nyugvóhe-
lyedet nem az erdélyi szülőfölde-
den, nem a Szüleid , rokonaid 
mellett, hanem itt Jászboldoghá-
zán határoztad meg. 
Rövid, de annál példásabb életed 
volt. Hálásak vagyunk életedért a 
jó Istennek, a munkádért, a mo-
solyodért Neked! Tudjuk, vársz 
majd minket az út túloldalán. 
Addig is Isten legyen Veled! Te 
hazatértél. 

Hazatért 
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Csergő Ervin (1962-2017) 
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Ma kísérik utolsó útjára az 55 éves korában elhunyt 
egykori aradi plébánost, minorita házfőnököt. A 
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
egykori ministránsa, a helybeli Salamon Ernő Líce-
um végzőse fiatal villanyszerelőként is a templom-
ban érezte legjobban magát, talán a nem létező csa-
ládi háttér, talán a vele született betegsége miatt. 
Akkor még az állam szabta meg a teológiákon a 
felvehető létszámot, a az erdélyi helyek betelvén, a 
Temesvári Egyházmegyéhez folyamodott. Itt az 
akkori vezető, a későbbi megyés püspök, Kreuter 
Sebestyén szívesen fogadta, állandóan támogatta. A 
főiskolán  évfolyamtársa volt Böjte Csaba, aki  az 
1989-es felszentelésük után hamarosan Erdély köz-
ismert Csaba atyája lett. A Mindenható akkor vezé-
nyelte Aradra, amikor a legnagyobb szükség volt itt 
rá. Leszámítva az egy évet, amit Páduában töltött, 9 
évig volt a minorita templom papja, hat évig plébá-
nosa. A szobor kihozatalának az idején.  
Emlékem: ültünk az RMDSZ-székházban, Dávid 
Ibolya telefonált Budapestről, hogy fél órán belül 
döntsük el, ki veszi át a hadseregtől a Szabadság-
szobrot. Sok lehetőséget mérlegéltünk- hely, sze-
mély, felelősség, biztonság — majd megkérdeztük 
Csergő Ervint, hogy az aradi minorita rendház a 
felállításig (ezt akkor egy és tíz év közé tettük) fel-
vállalná-e az öt bronzrész biztonságos őrzését. Nem 
kért gondolkodási időt, nem kérdezett a körülmé-

nyekről, hanem azonnal igent mondott. Másnap 
utazás Bukarestbe az átadási-átvételi szerződés 
megkötésére, majd a kihozatal, az elhelyezés, a biz-
tonság kialakítása. Páduában kiválóan elsajátította a 
számítógép-kezelést, majd teljesen egyedül végezte 
az Aradi magyar nye1vű  oktatás  1919—1997 em-
lékkönyv (Aradi Alma Mater Alapítvány kiadása) 
gépi szedését és tördelését. 
Emlékem: Felháborodott néni panaszolja, hogy a 
kilenc órai diákmisén éneklés közben a gyermekek 
ütemesen tapsoltak. Ervin atya: van, aki térdelve, 
van, aki ülve, s van, aki tapsolva fejezi lelki érzése-
it otthon, vagy akár a templomban. A fiatalok így, 
az idősebbek úgy. Akit zavar, van hat szentmise 
vasárnap, ne a diákmisére járjon. S mindezt úgy 
mondta, hogy attól kezdve a néni, ha ő maga nem is 
tapsolt, de jól érezte magát a tinédzsermisén.  
Gyorokon,  családi és baráti körben tartott ezüstmi-
séjén (2014) meglepetés érte — egykori aradi fia-
taljai, immár anyukák és apukák, Európa néhány 
nagyvárosából is eljöttek énekelni, gitárral és taps-
sal közösen imádkozni, köszönteni a tolókocsiban 
miséző "tisztit". 
Csergő Ervin Arad után Jászboldogházán érezte 
igazán jól magát, hívei közt mintegy családban. 
Végakarata szerint örök nyugalomra is tért, itt várja 
a feltámadást. 

Matekovits Mihály iskolaigazgató írása, mely megjelent Aradon  
a Nyugati Jelen című lapban 2017. október 18-án. 
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Búcsú egy igaz tanítótól… 
 
 
 
 

„Bár bizonyos, hogy a boldogok országába kerültél,  
Hogyha a jámborokat várja a szép jutalom. 
Büntetlenül éltél, rendben végezted a munkád,  
Isten – és embernek hűn megadád, ami járt.”  
 Janus Pannonius 

 
 
 
 
 
Családtagok, rokonok, barátok, volt kollégák és tanítványok, ismerősök nagy tömege gyűlt össze 
szeptember 12-én a boldogházi temetőben, hogy utolsó Isten hozzádot mondjanak egy kedves 
tanítónak, egy igaz embernek, Etelkának. 
Tudtuk, hogy beteg, mégis váratlanul ért bennünket a szomorú hír. 1985-ben 48 éves volt, ami-
kor első szívinfarktusa jelentkezett, és a következő évben betegsége miatt el kellett hagynia sze-
retett hivatását. Nagyon nehezen viselte kényszerű „pihenését”. Ez érthető volt számunkra, hi-
szen az ő élete a tanítás volt. Én is így ismertem meg Őt, az igazgatóhelyettest. 1971-ben kezdő 
pedagógusként nagyon sok segítséget kaptam tőle. Soha nem sajnálta az idejét, hogy bevezessen 
a gyakorlati munkába. Lelkesedése, szeretete a gyermekek iránt, tisztelete a szülők felé példamu-
tató volt számomra is. Attila fiának és Andrea lányának osztályfőnöke lehettem, és mint szülőt is 
megismertem. Mindig nagy figyelemmel kísérte és követte gyermekei haladását. Bár lehetett 
volna, de sohasem volt elfogult gyermekeivel. 
 
Etelka 1937. február 7-én született Szolnokon. Általános iskolai tanulmányait Tószegen végezte, 
majd a Zirzen Janka Állami Általános Tanítóképzőben érettségizett 1956-ban. Nagykörűben ta-
nított 3 évet, és ezalatt az idő alatt képesítőzött, és 1957-ben - 60 éve – szerezte meg tanítói okle-
velét. 1959-ben ment férjhez Berkó Imréhez, aki az Aprítógépgyárban kapott technológus állást. 
Etelka Jánoshidára került, és itt dolgozott 1 évet. Az 1960/61-es tanévet már községünkben kezd-
te úgy, hogy a négy hónapos kisfiát, Imrét tanítás mellett, szünetekben ellátta. (Akkoriban még 
nem volt Boldogházán óvoda, és nem volt gyermekgondozási szabadság sem!) 
Munkáját mindig a legnagyobb lelkiismeretességgel végezte. Nemcsak a gyerekek, de a szülők is 
szerették, tisztelték. 
Elve volt: szeretve nevelni. Soha nem a saját érdekeit nézte, azokat félretéve igyekezett mindent 
megtenni tanítványaiért. Önzetlenül korrepetálta a lemaradókat, délutánonként is ott ült a gyere-
kek mellett. Meghallgatta őket, és mosolya, simogató keze gyógyír volt számukra. És mindezt 
három gyermeke mellett tette, akiknek példát adott szorgalmával, munkája iránti elkötelezettsé-
gével! Nem véletlen, hogy lánya és unokája is a pedagógus pályát választotta, és fia, Attila is ta-
nárt választott feleségnek. De nemcsak a családban hintette el a hivatás szeretetét! Több tanítvá-
nya is – talán az ő példáját látva – ezt a nemes pályát választotta. 
Szeptember 5-én halt meg, amikor az új tanév elkezdődött. Neki már az égi világban csöngettek 
be, s ha felidézzük kedves személyét, látjuk, ott is ugyanolyan szeretettel, lelkesedéssel tanít, 
mint itt a földön tette. 
 Drága Etelka! Adjon az Ég Neked békességet, s örök nyugodalmat! 

Zrupkó Ferencné 
volt kollégád 

EMLÉKEZÉS 

Berkó Imréné 
(1937-2017) 
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Fáradhatatlanság, lelkesedés, 
vidámság. Ha kedves faluszépí-
tő társunkra, Szécsi Pálné Icuká-
ra gondolunk, talán ezek a sza-
vak, amelyek elsőként eszünkbe 
jutnak. A faluban járva, közös 
munkánk színterein ma is gyak-
ran megjelenik képzeletünkben 
alakja – látjuk parkosítás, virág-
ültetés, vagy éppen az általa 
„hivatássá nemesedett” mesze-
lés közben - és még mennyi 
minden őrzi dolgos keze nyomát. 
Icuka a szüleitől pénzben nem mérhető gazdag 
örökséget kapott: a munka, a közösség szerete-
tét, ami már kicsi gyermekkorától kísérte. 
Munkahelyein, a téeszben, majd az iskolában 
nagy szorgalommal, odaadással és szeretettel 
végezte munkáját. Mély vallásossága sok gon-
don segítette át, hiszen életét nem kerülte el a 
fájdalom. Férje elvesztése után még inkább a 
köz hasznára végzett munka, mások segítése 
adott tartalmat mindennapjainak. A Faluszépí-
tő Egyesület mellett az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesületben is szívvel-lélekkel vett részt a 
közös munkákban, és nagy örömmel a rendez-
vényeken, vidám együttléteken, megtalálva a 
tennivalókat, de az önfeledt derű pillanatait is. 
Fontos feladatának érezte a templom díszítését, 
rendben tartását is. Saját költségén egy csillárt 

vásárolt a templom felújításakor. 
Mély tisztelet és kölcsönös nagyra-
becsülés jellemezte kapcsolatát Er-
vin atyával, aki a misét szolgáltatta 
lelki üdvéért.  
Sokszor csodáltuk energiáját, lelke-
sedését – mintha az egész faluért 
felelősséget vállalt volna. 
A közösségért végzett önzetlen te-
vékenységét 2008-ban Jászboldog-
háza Községért kitüntetéssel ismer-
te el szeretett szülőfaluja. 

Szívében az első helyen mindig a család állt, 
gyakran és nagy-nagy szeretettel mesélt a gye-
rekekről, büszkén emlegette unokáit, és boldog 
volt, amikor megérkezett az első dédunoka. 
Gyermekeire, unokáira mindenben számítha-
tott, példamutató összetartás, őszinte szeretet 
jellemezte családjukat, ami igazi boldogságot 
jelentett számára.  
   Kedves Icuka, tudjuk, azóta már az Égi Ha-
zában, talán az angyalok közösségében találtál 
új tennivalókat, mi most is úgy érezzük, bármi-
kor megjelenhetsz közöttünk, és folytatjuk a 
közös munkákat. Kezed munkáját őrzik az ál-
talad létrehozott értékek, kedves emléked szí-
vünkben szeretettel megőrizzük.  

Papp Izabella 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület tagja 

FALUSZÉPÍTŐK HÍREI 

Mindenszentek közeledtével még jobban hiányoznak,  
akik csak nemrég távoztak közülünk. 

 

Szécsi Pálné Bajor Ilonára emlékezünk 

 (1939-2017) 
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT...EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT...EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT...EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT...    

elhunyt tanítóinkra, valaha köztünk élt és máshol nyugvó családtagjainkra, 
barátainkra, ismerőseinkre. 

 
Találkozzunk 2017. november 1-jén, szerdán 14 órakor  

a temetői emlékoszlopoknál. 
 

Az eltávozottak emléke legyen áldott,  
pihenésük csendes.  

 
Szívünkben őrizzük őket! 

 
 
 

Mindenkit vár a BOLDOGBT Egyesület 

Tisztelt Tisztelt Tisztelt Tisztelt     
Boldogházi lakosok! Boldogházi lakosok! Boldogházi lakosok! Boldogházi lakosok!     

 
Közös ünneplésre hívjuk Önöket! 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület az előző évekhez  

hasonlóan ismét készül 

a karácsonyváró adventi ünnepségre,  
melyre szeretettel várjuk a község lakosságát és minden kedves érdeklődőt. 

Rendezvényünk várható ideje 2017. december 17.  

advent negyedik vasárnapja,  

 helyszíne a Szent Vendel tér.  

Várjuk a régi és új kézművesek jelentkezését,  

mellyel a karácsonyi vásárt szeretnénk minél színesebbé és hangulatosabbá tenni. 

Az ünnepség végén szokásos megvendégeléshez szívesen fogadunk felajánlásokat,  illetve az előző 

évekhez hasonlóan a díszítéshez fenyőt, fenyőágakat. 

 

Ünnepeljünk együtt, hangolódjunk rá közösen az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. 
 Tisztelettel: 

Faluvédő és Szépítő Egyesület 
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Szeptember 2-án hatodik alkalommal gyűltünk össze, 
hogy megtartsuk a tápiói búcsút, hogy szentmisével, 
utána pedig ebéddel, baráti beszélgetéssel, nótázással 
töltsünk el egy napot a tápiói kápolna helyén felállított 
sátorban. 
A búcsú napján került sor az 1963-as árvízi emlékhely 
avatására is. Délelőtt 10 órakor szép számú érdeklődő 
közönség fogadta Krasnyánszki Imrét hintójával, 
amely Nagy Albert jászkapitánnyal és Besenyi Vendel 
helytörténeti kutatóval érkezett. A köszöntés után a 
Csillagvirág Kórussal elénekeltük a Himnuszt, majd a 
Faluszépítő Egyesület elnöke és az Aranykalász Szö-
vetkezet elnöke leleplezte az oszlopon elhelyezett em-
léktáblát. Ezután Besenyi Vendel megemlékezésében 
hitelesen és részletesen felidézte az 1963 tavaszán tör-
tént eseményeket.  A jelenlévők néma csendben hall-
gatták mi is történt. A mentésben és annak irányításá-
ban résztvevők nevének elhangzásakor bizony többen 
zsebkendőért nyúltak, az arcokon pedig meghatottság 
tükröződött.  
Az egykor mentésre használt csónak – amely az elmúlt 
évtizedekben gazdátlanul hevert különböző helyeken – 
szépen felújítva emlékeztet a község történetének szo-
morú eseményére. Kisádám Péter megszentelte az em-
lékhelyet, majd Szűcs Gergelyné elmondta az ötlettől 
az emlékhely megvalósításáig megtett utat, amit az 
Aranykalász Szövetkezet kollektívája járt végig néhány 
külsős mesterember segítségével. Mint mondta, az em-
lékhellyel létrejött valami, ami nem csak anyagilag, 
hanem érzelmileg is nagy érték, majd Petőfi Sándor A 
Tisza című versének részletével zárta beszédét. A Csil-
lagvirág Kórus az alkalomhoz illő dalcsokrot adott elő. 
Az ünnepség alatt a jász lovas bandérium tagjai díszőr-
séget álltak az emlékhelynél. 
Ezúton is köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik 
által létrejött az emlékhely, és megvalósult az ünnepi 
műsor. 
 

Az emlékhely avatása után a volt tápióiak és érdeklő-
dők a jász lovas bandérium felvezetésével elindultak a 
Tápióba, ahol a szentmisével kezdődött a búcsú. A mi-
se után Kocsis Imre bácsi, a tápiói búcsú főszervezője 
bejelentette, hogy szeretné átadni a szervezéssel járó 
munkát, amit öt éven át szeretettel végzett. Egy fiata-
labb „kis csapat” nevében Szűcs Gergely ígéretet tett 
arra, hogy az Imre bácsiék által életre keltett hagyo-
mányt folytatják, és a jövőben is megtartják a kisasz-
szonynapi búcsút, terveik szerint a jelenlévők gyerme-
keit is meghívják a találkozóra.  
Köszönjük Imre bácsinak és feleségének, Terike néni-
nek eddigi munkáját, jó egészséget kívánunk mindkettő-
jüknek, és a jövőben is szeretettel várjuk őket a búcsú-
ba. 
A Tóth László és Káposztás István által elkészített ízle-
tes birkapörkölt elfogyasztása után egyre hangosabb, 
vidámabb lett a sátor. A derűs, nyárvégi idő még kelle-
mesebbé tette az együtt töltött időt. Asztalra kerültek a 
finom sütemények, és Sebestyén Marika ajándékaként 
a tápiói iskolát megformázó égetett torta, melyet Ju-
hász Józsefné Terike készített. Terike jóvoltából búcsú-
fia vásárlásra is lehetőség nyílt. Mint minden évben, 
most is újabb és újabb vendégek fedezték fel egymást, 
akik harminc-negyven éve találkoztak utoljára. Bőven 
volt mesélnivalójuk, hiszen szinte gyerekek voltak, 
amikor elhagyva szülőhelyüket, a tápiói tanyát,  

Tápiói búcsú – 2017 

Az elhagyott csónak a csíkosi határban  Felújítva az emlékhelyen 2017. 09. 02. 
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elváltak útjaik, ma pedig már nagymamák vagy éppen 
nagypapák. A délután folyamán előkerült Nyitrai István 
tangóharmonikája is, amivel dalra is fakasztott néhány 
jó hangú vendéget. 
A közösen eltöltött tartalmas, derűs nap után az elköszö-
nés így hangzott: JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!    
Ezúton is köszönjük a tápiói búcsún résztvevő minden 
kedves segítő munkáját, adományait, a felajánlásokat, 

az Önkormányzat segítségnyújtását és a meglepetésként 
mindkét rendezvényen megjelenő jász lovas bandérium 
tagjainak felvonulását, azt, hogy az emlékhely mellett 
díszőrséget álltak, ezzel is emelve a bensőséges ünnep-
ség színvonalát. A szép gesztust Oláh Béla barátunknak 
köszönhetjük, aki Újszászon lakik, de az árvíz az ő tápi-
ói tanyájukat is elöntötte, így családja is elszenvedője 
volt az akkori eseményeknek.  

 Tisztelt Boldogháziak, tisztelt támogatóink! 
Tisztelt adófizető! 

 
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a tisztelt adófizetőknek, akik adójuk 1 %-át a Faluvédő és Szépítő 
Egyesületnek ajánlották, amivel hozzájárultak munkánk eredményességéhez. Az Önök felajánlásainak segítségé-
vel ebben az évben a Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára 68 ezer forint érkezett. 
Ez a felajánlás, ez az összeg segít abban, hogy egy-egy elképzelésünket megvalósítsuk, gazdagítva, szépítve köz-
ségünket. Hálásak vagyunk az adófelajánlásokért és minden segítségért, mert ez azt is jelenti, hogy örömmel fo-
gadják kezdeményezéseinket, szívesen vesznek részt rendezvényeinken. Szeretnénk, ha Önökkel együtt még sok 
szép álmunkat meg tudnánk valósítani. Ehhez szívesen fogadunk minden támogatást. 
Külön megköszönjük dr. Pap Béla alpolgármester úr mindenkori anyagi támogatását, aki ebben az évben is fel-
ajánlotta tiszteletdíját a helyi civil szervezetek számára, így a mi egyesületünk is részesült a támogatásból. 
Az utóbbi években a Tájház igen rossz állapotban lévő kerítésének felújítására gyűjtöttünk. Ez év augusztus 20-ra 
megvalósult az álmunk, elkészült az új kerítés. A jövőben is tervezzük a Tájház további fejlesztését a lakosság és 
a településünkre érkező látogatók, vendégek örömére, megelégedésére.  
Ezúton is köszönjük mindazoknak a támogatását, akik a helyi Takarékszövetkezetben a Faluvédő és Szépítő 
Egyesület számlájára befizetett összeggel (Számlaszámunk: 69500194-11-021591), vagy egyéb módon segítik 
egyesületünket. Külön köszönet a Boldogházáról elszármazott barátainknak. Jó erőt és egészséget kívánunk min-
den kedves segítőnknek. 

           Tisztelettel:  
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

A búcsú szervezői  
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 2014. október 14-én állítottak emlékhe-
lyet az egykori csíkosi iskolának. Az idén 
már harmadik alkalommal rendeztük meg 
a megemlékezéssel egybekötött Csíkosi 
búcsút. 
Szeptember 30-án Szaszkó Sándorral 
közös összefogással ismét  felelevenítet-
tük az egykori búcsúk hagyományát. 
A közel fél évszázad elteltével Taczman 
András diakónus  közreműködésével a 
keresztnél tartottuk meg a szertartást. 
Köszönjük szívhez szóló szavait! Hálá-
sak vagyunk Kisádám Péter segítő mun-
kájáért. Ezt követően ismét egy baráti 
beszélgetésre vártuk a régen ezen a határ-
részen élőket és családtagjaikat. A jelen-
lévők kis csapata ismét azt bizonyítja, a 
csíkosiak  boldogan térnek „haza,” hogy  
újra találkozzanak. Az elmaradhatatlan 
birkapörköltet Rácz János és Bazsó Pál 
készítette. Köszönjük a vendégek nevé-
ben is. Bízunk benne, minden kedves 
vendég jól érezte magát, ismét egy vidám 
baráti beszélgetős délutánt töltöttünk 
együtt, és ismét így búcsúztunk: , , Jövő-
re ugyanitt, újra veletek!” 
Köszönjük minden támogatónknak a se-
gítséget! 

     Nagy László  
volt csíkosi lakos 

Csíkosi  
búcsú-2017 
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A jász települések baráti társaságainak képviselői októ-
ber 7-én Jászszentandráson találkoztak. A rendezvény 
nyitányaként Szabó László, Jászszentandrás polgár-
mestere köszöntötte a megjelenteket, és egy virtuális 
sétára hívta őket. Jászszentandrást bemutató filmet ve-
títettek. A film kommentálásában megismerkedtünk 
Szentandrás rövid történetével, nevezetességeivel és 
szépségeivel. Ezután a helyi dalkör rövid népdalcso-
korral kedveskedett. 
A baráti társaságok különböző formákban működnek. 
Vannak külön az elszármazottak egyesületei, a vegyes 
összetételű szervezetek (helyben élő és hazajáró tagok-
kal). Vannak bejegyzettek és nem regisztráltak, egye-
sületek és szakkörök, stb. Talán a többéves eszmecsere 
is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok hasonló progra-
mot valósítanak meg, így a kerekévfordulósok köszön-
tése, különböző helytörténeti értékek felkutatása, kiállí-
tások, előadások szervezése, kapcsolatépítés  különbö-
ző helyi civil szervezetekkel. A résztvevők beszámol-
tak az elmúlt év eseményeiről, sikereikről, nehézsége-
ikről. 
Bemutatkozott Mihályi Mónika a Jászapáti baráti tár-
saság új elnöke. Jászdózsa képviselője részletesen szólt 
a minden évben megrendezésre kerülő „Tavaszi hadjá-
rat”-ban való részvételükről, valamint a hagyományos 
dósai napok megrendezéséről. Jászberény részéről Bol-
la János, a Városvédő Egyesület elnöke számolt be 
eredményeikről, és méltatta Suba Györgyné „ A Jászok 
Egyesülete 1921-1946” c. most megjelent könyvét.  

A BOLDOGBT egyesületet Turócziné Sárközi Sarolta 
és Besenyi Vendel  alelnökök képviselték. Turócziné 
Sárika elmondta, hogy az egyesületünk több helyi civil 
szervezet rendezvényén vett részt, így a Hagyományok 
Hétvégéjén, a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az 
Aranykalász Tsz összefogásával kialakított 1963-as 
árvíz emlékhelyének átadásán, a község civil szerveze-
teinek közös rendezvényén a „ Civil napon”, jelen vol-
tunk a Jász Világtalálkozón. Nagy öröm volt számunk-

ra, hogy az évi Jászságért Díjat kiemelkedő munkássá-
ga elismeréseként községünk egy jeles személyisége, 
Papp Izabella kapta. Szerveztünk kirándulást Kecske-
métre. Második alkalommal rendeztük meg a boldog-
házi kötődésű művészek festmény kiállítását 
„Gyökereink II” címmel, ami több hónapig volt látható. 
Régi képeslapokból kiállítási tablókat állítottunk össze, 
melyet szívesen adunk kölcsön más településeknek is. 
Egyesületünk vállalja a jövő évi, immár XIV. Jászfó-
rum megrendezését, melyre szeretettel hívjuk, várjuk a 
társaságok képviselőit. 
Kovács Béla Árokszállás képviselője elmondta, hogy 
szorosan tartják a kapcsolatot a kirajzott településekkel 
– Ágó-Szentandrás – Kerekegyháza – Újireg. Mind a 4 
település őslakosai árokszállási származásúak. A tele-
pülés 2007-től aktív kapcsolatot ápol az oszétekkel is.  
Jászágó képviselője, Mozsár Sándorné polgármester 
átadta Macsi Sanyi bácsi – Ágó nagy helytörténeti ku-
tatójának üdvözletét – idős korára tekintettel nem tu-
dott jelen lenni. Iskolamúzeumot tartanak fenn. No-
vember 27-én ünneplik fennállásuk 27. évfordulóját.  
Jászteleket Ivanics Gábor bácsi képviselte. Szólt a 
gondjaikról (főleg anyagi) és a bírósági bejegyzési pro-
cedúrájukról. Ő 84 éves, tagságuk is idősödő, égető 
probléma náluk is a fiatalítás. 
A jászfelsőszentgyörgyi szervezet 2016-ban alakult, 
szakkör formájában működnek Molnár József, az egy-
kori táncpedagógus képviselte a községet. 46 tagjuk 
van, de anyagi problémákkal küszködnek. Fotókiállí-
tást rendeztek, és 27 gyerek részére nyári tábort szer-
veztek. 
Magyar Aliz – Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti 
Társaságának vezetője beszélt arról, hogy  szívügyük 
Jákóhalma neves személyiségeinek emlékét megőrizni. 
Javaslata, hogy a településeken helyi hírességekről nevez-
zenek el utcákat. 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásának 25. 
jubileumi évfordulójára készül. Vezetője Tóth Tibor töb-
bek között arról szólt, hogy Pergnel Pál, Amerikában élt 
fényszarusi születésű festőművész tiszteletére emlékérmet 
adtak ki. Helyi énekesek felvételeit és Ézsiás László ver-
seit jelentették meg CD-n. Megkötötték az együttműkö-
dést az Önkormányzattal, így lehetőség nyílott egy kultu-
rális közalkalmazott foglalkoztatására, különböző írásos 
dokumentumok digitális archiválására. 
Kollár Jánosék– Pusztamonostoriak Baráti Köre - Szil-
veszteri bált rendeznek, ahol első alkalommal kerül át-
adásra a Pusztamonostori Príma Primissima díj. 
Végezetül a szentandrásiak beszámolóját hallgattuk 
meg. Megünnepelték A magyar kultúra napját, jóté-
konysági bálokat tartottak. Böllér versenyt és főző ver-
senyt rendeztek. Szentandrás a lengyelországi Jaworze 
testvértelepülése. Vendéglátóink minden résztvevőt 
megajándékoztak egy kétnyelvű Jaworze történetét 
bemutató könyvvel. Mi pedig minden résztvevőnek 

A Jász Baráti Társaságok XIII. Fóruma 
 Jászszentandráson 

CIVIL SZERVEZETEK 
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ajándékoztunk egy példányt a Boldogházi Hírek leg-
újabb számából. Szentandráson homoktövis termesz-
téssel is foglalkoznak. A szünetben homoktövisből ké-
szült italokat –almás, céklás és sütőtökös – kóstolhat-
tunk. 
A rendezvény további részén Pócs János országgyűlési 
képviselő is jelen volt. A jász identitásról – és általában 
az identitásról- tartott előadást. A jász identitás nemzeti 
példakép is. Szólt az oktatási és nevelési problémákról. 
A hozzászólásokban élesen felvetődött az adó 1%
kérdése. Ez évben a szervezetek kevesebbet kaptak, 
mint az előző években, mivel .az adóbevallások zömét 

a NAV készítette, így sokan nem rendelkeztek  az adó-
juk 1%-ról. Túlzott a bürokrácia és az egyes szerveze-
tek cégbíróságon történő bejegyzésének lassúsága, el-
húzódó ideje. Szükséges lenne, illetve hasznos lenne a  
jászsági általános iskolákban a honismereti órák kereté-
ben a Jászság,  illetve az adott jász település történeté-
nek oktatása, oktatóórának fontossága. A képviselő úr 
ígéretet tett arra, hogy a problémákra keresi a megoldási 
lehetőséget, tovább viszi azt az illetékes fórumokra. 

Besenyi Vendel 
 A BOLDOGBT egyesület alelnöke 

Köszönjük 
 A boldogházi gyermekek nevében 153 támogatónknak köszönjük az SZJA 1%-ból  

felajánlott összeget, mely ebben az évben 460 163 Ft.  
  

Ezzel az összeggel Önök is lehetőséget adtak, hogy terveinket valóra válthassuk.  
  

Fő feladatunk, hogy  községünk gyermekei számára is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, mely-
lyel személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük.  
  

- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges     gyermekeket. 
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit 
- Biztosítjuk a tanévvégi jutalomkönyveket 
- Támogatjuk a sportszerek pótlását.  
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket. 
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot.  
- Szeretnénk hozzájárulni a karatésak és a néptáncosak utaztatási költségeihez is.  
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást szeretnénk nyújtani. 
- Szeretnénk új szakköröket ( szám.technika, angol) szervezni tehetséggondozás céljából  

  
Eredményes munkát kívánok Önöknek! 
 Tisztelettel és köszönettel    

Zrupkó Ferencné 
Kuratórium elnöke  
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50 ÉVES ÁLTALÁNOS ISKOLAI TALÁLKOZÓ 

„Ilyenek voltunk”… 

eltelt 50 év, és ilyenek lettünk.  

1. sor: Oláh Margit,  Kiss Gyuláné osztályfőnök, Bathó Veronika, Petrányi Miklósné osztályfőnök, Ercse Erzsébet,  
2.sor: Kövér Ágnes, Fajka Béla, Rigó Béla, Lukács György ( év közben ment el ),  

3.sor: Farkas János, Bazsó József( 8.-ban nem járt velünk), Balogh Kálmán, Tóth Zoltán, Juhász Lajos. 
 

1967-ben ballagtunk el. Azóta minden ötödik évben találkozunk. Idén így már az 50 éves évfordulónk volt. Sajnos már hat 
osztálytársunktól búcsút kellett vennünk, néhányan pedig nem tudtak eljönni. Így egy kisebb csapat állt össze a fényképhez. 

Nagyon vidám, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt. Elhatároztuk, hogy ezentúl 3 évenként találkozunk.  
Viszontlátásra 2020-ban! 

 Tanáraink: Kocza Mihályné, László Anna, Menyhárt Jánosné, Menyhárt János, Petrányi Miklósné, 
 Balázs Győző, Balázs Győzőné, Tóth Gyuláné, Herczegh Ildikó, Berkó Imréné. 

1. sor: Bazsó Anna, Bathó Veronika, Oláh Margit, Törőcsik Erzsébet, Bazsó Terézia, Kövér Ágnes, Tóth Valéria, Kiss Ilona, 
Pintér Ilona, Bazsó Margit, Ercse Erzsébet, Kövér Erzsébet, Darók Veronika, Matók Juliana. 

2. sor: Nagy Antal, Szabó Péter, Konkoly Tibor, Muhari Ferenc, Fajka Béla, Farkas János, Tóth Zoltán, Rigó Béla,  
Juhász Lajos, Tóth László. 

Matók Pálné és Rigó Andrásné 
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Zeke Lajos 

HÍREK 

Emlékezés... 

1983 meghatározó fordulópont volt 
az életemben. Ekkor kerültem Jász-
boldogházára, mint ún. képesítés 
nélküli pedagógus. Ez egyrészt an-
nak volt köszönhető, hogy akkori-
ban -mint ahogyan most is- nagy 
volt a tanárhiány, másrészt pedig 
annak, hogy a felvételim nem sike-
rült a Kandó Kálmán Műszaki Főis-
kolára. Eredetileg ugyanis műszaki 
pályára készültem. Így, miután le-
érettségiztem a jászberényi Lehel 
Vezér Gimnáziumban, munkalehe-
tőség után kellett néznem, és a taní-
tás lehetősége vonzónak tűnt szá-
momra. Jászboldogházán négy évet 
töltöttem, ahol mint napközis neve-
lő dolgoztam, illetve délelőtt gya-
korlati foglalkozást tartottam felső-
söknek. Ez volt a mai technikaóra. 
Az egészben az volt a legfurcsább, 
hogy én akkor 18 éves voltam, és 
14 éves gyerekeket kellett taníta-
nom, mindenféle pedagógiai elő-
képzettség nélkül. Átkerültem kö-
zépiskolás diákból rögtön a katedra 
másik oldalára. Ez nagy fejes ugrás 
volt az ismeretlenbe. Viszont na-
gyon jó volt, hogy a diákok szeret-
tek, elfogadtak. Sőt, volt olyan di-
ák, aki pár évre rá, hogy elballagott, 
egy találkozásunk alkalmával azt 
mondta nekem, hogy én vagyok a 
példaképe. Akkor én 20 éves vol-
tam, és megható érzés volt ennyi 
idősen ilyet hallani valakitől. 
A napközi mellett tanítottam mate-
matikát, technikát, még testnevelést 
is, alsósoknak, felsősöknek egy-
aránt. A kollégák segítőkészek vol-

tak, jók voltak a táborok, és az ak-
kori fiatalokkal KISZ klubot is ala-
pítottunk. A boldogházi évek annyi-
ra megszerettették velem a tanítást, 
hogy ez nagy szerepet játszott ab-
ban, hogy levelezős hallgatóként 
végeztem el a főiskolát, miután je-
lentkeztem az egri tanárképzőbe, 
matematika-technika szakra. 
Igen nehéz évek következtek, mun-
ka, főiskola, munkahelyváltás, ál-
lamvizsga. 1987-ben kerültem át a 
jászberényi Bajcsy úti általános 
iskolába, majd ezt követően 1989-
ben államvizsgáztam, és szereztem 
meg a tanári diplomámat. Egy év 
katonai szolgálatot leszámítva, ki-
lenc évet tanítottam a Bajcsyban. 
Eközben, 1994-ben elkezdtem a 
számítástechnika tanári szakot az 
Eötvös Loránd Tudományegyete-
men. 1997-ben szereztem meg az 
egyetemi diplomámat, de ekkor már 
a Liska József Erősáramú Szakkö-
zépben dolgoztam, ahol informati-
kát és szakmai informatikát tanítot-
tam és tanítok mind a mai napig. 
2000-ben részt vettem egy egyhetes 
kanadai tanulmányúton, ami az ak-
kori világbanki képzéssel kapcsola-
tos multimédiás témát ölelt föl. Az 
elmúlt több mint húsz év alatt négy 
középiskolai és két szakképzős osz-
tályom volt, akiknek osztályfőnöke 
voltam. 
2002-ben elkezdtem a Budapesti 
Műszaki Egyetemen a közoktatás 
vezetői szakot, melynek eredmé-
nyeképpen sikeres pedagógus szak-
vizsgát szereztem. 

Felnőtt képzésekben is részt veszek, 
különböző informatika tanfolya-
mokon készítjük föl az idősebb kor-
osztályt is az információtechnológia 
változásaira. 2005 óta pedig a jász-
berényi Csányi alapítványnál is te-
vékenykedek mint fejlesztő pedagó-
gus, matematikából és informatiká-
ból, ahol hátrányos helyzetű tehet-
séges gyerekekkel foglalkozok. 
Természetesen a sok munka mellett 
mindig igyekeztem úgy beosztani 
az időmet, hogy jusson idő szabad-
idős tevékenységre és a családra is. 
Két lányom van, akik már férjhez 
mentek, így ma már egy féléves és 
egy kétéves leány unokám is van. 
A sport és zene mindig is az életem 
része volt. Ennyi terhelést nem is 
lehetne bírni, ha valami sporttevé-
kenységet nem folytat valaki. Soká-
ig kosárlabdáztam, 2002-ben váltot-
tam egy nagyot, és elkezdtem harc-
művészettel, aikidóval foglalkozni, 
pár éve pedig systemával is. Ha az 
időjárás is kegyes, és az időm is 
engedi, akkor pedig a siklóernyőzés 
szenvedélyének is hódolok. 
A zenélés szeretete is megmaradt. 
A mai napig is, ha tehetem, előve-
szem a gitárt, vagy leülök zongo-
rázni. Néhány kollégámmal és diák-
kal egy iskolai zenekart is létrehoz-
tunk pár éve. Alapítványi bálon, 
keresztény bálon, ballagáson, egyéb 
rendezvényeken föl is léptünk. 
Hátralévő tanári pályámon szeret-
nék minél több korosztály számára 
tudást átadni, ameddig csak tehe-
tem… Zeke Lajos 

Kónya Lajos: Fáklyaként 
 
Nemcsak olvasni - oly szűkös a szó,  
nem írni csak - az írás elmosódik -,  
tanítani a lét maradandó 
örömeit, a dolog dáridóit,  
a töltekező szellem bő vigalmát,  
a lélek beleélő örömét,  
megőrizni a gyermeki szabadság 
önfeledtségét, az idő sötét 
borúiban bátran bontakozó kedv 
csörgő fegyvereit, ki nem fogyó 
kíváncsisággal merülni a fölvert 
vizek alá - ilyen útravaló 
volt tarsolyomban, míg elébük álltam. 
 
Látom ma is szemükben azt a fényt. 
 
S nem tudom, bennük - elúsztak az árban - 
felvillanok-e olykor - fáklyaként! 
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� Szeptember 29-én a hagyományos Mihály napi 
rendezvényünket a játszótéren tartottuk meg, gyönyörű 
napsütéses időben. A gyerekek örömére ilyenkor a dél-
utáni alvás is elmarad. Mind a két csoport készült egy 
kis őszi dalos, verses játékkal. Műsor után kezdetét 
vette az ünnephez kapcsolódó családi mozgásos vetél-
kedő. Sor- és váltóversenyekben ügyeskedhettek a gye-
rekek. Mi, óvónők arra törekedtünk, hogy maga a moz-
gás legyen élvezetes a gyerekek számára. A délutáni 
program nagyon jól sikerült, óvodásaink jól érezték 
magukat testvéreikkel, szüleikkel együtt. Köszönjük a 
szülőknek a felajánlott zöldségeket, gyümölcsöket, sü-
teményeket, és mindazt a sok munkát, amivel hozzájá-
rultak a „zsíroskenyér parti” sikeres lebonyolításához. 
� Az idősek világnapja alkalmából október 3-án 
meghívtuk óvodánkba a programjainkat segítő nyugdí-
jasainkat. Az idősek napja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfo-
gadásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy tár-
sadalmunknak ők is hasznos tagjai, és nagy szükségünk 
van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapaszta-
latra, higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkez-
nek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, ne-
velnek bennünket.  
Mindkét csoport műsorral kedveskedett a vendégek-
nek, a nagycsoportosok ajándékot is készítettek. Műsor 
után saját készítésű kókuszgolyóval, pogácsával és teá-
val kínáltuk őket, melyeket örömmel és meghatódva 
fogadtak. 
 

� Október 4-én és az azt követő napokban az Álla-
tok világnapja keretében sok élményszerző sétán vettek 
részt a gyerekek. Célunk, hogy ovisaink megszeressék, 
tiszteljék az állatokat, és váljanak ezáltal az élővilágot 
óvó, védő, gondozó emberekké. 

Ez alkalomból mindkét csoport ellátogatott Kispál 
Sándorékhoz, megnézték a pár hetes kisbárányokat, 
megfigyelték az állatok életmódját, táplálkozását, tulaj-
donságait. Végtelen kedves vendéglátásban volt ré-
szünk, köszönjük a lehetőséget, hogy sok érdekes dol-
got láthatnak minden évben az óvodás gyerekek. 
A Vuk csoportosokkal ellátogattunk a Jászberényi Ál-
latkertbe. Gyönyörű őszi napsütésben sétálhattunk az 
állatkertben, megfigyelhettük az állatkert lakóit. Lát-
tunk lovakat, majmokat, oroszlánokat, medvéket stb. 
Megnéztük azt is, hogyan etetik a púpos tevéket. A 
délelőtt folyamán a hátizsákban hozott rágcsálni és in-
nivaló is elfogyott. Jókedvvel, élményekkel telve tér-
tünk vissza az óvodába. Ez az élmény valamennyi kis-
gyereknek örök emlék marad, ami hozzájárul a gyere-
kek állatszeretetének megalapozásához. 
Köszönjük az Önkormányzatnak a két kisbuszt, amivel 
el tudtunk utazni, és költségeinek átvállalását is. 
 

ŐSZI ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEINK 
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� A szép őszi időt kihasználva az óvodai kisker-
tünkbe eldugatták a kicsik és nagyok a szülők által fel-
ajánlott virághagymákat. Összegyűjtöttük a gyógy-és 
fűszernövényeket, felszedtük a sárgarépát és zöldsége-
ket. Elkészült a komposztálónk is, amibe már beleke-
rültek a szorgos kis kezek által összegyűjtött falevelek. 
Hogy megtanulják a konyhai hulladék komposztálható-
ságát is, gyümölcs és zöldségkóstolót tartottunk. Répát, 
káposztát és más zöldségeket, gyümölcsöket hámoz-
tunk és daraboltunk. Megbeszéltük, hogy a zöldség és 
gyümölcshéj is fontos táplálék a komposztállatoknak, 
ne dobjuk a kukába, hanem komposztáljuk. Napjaink 
környezeti problémája, Földünk szennyezettsége és 
környezeti állapota teszi szükségessé már óvodás kor-
ban a környezettudatos magatartás kialakítását. Bízunk 
abban, hogy a közös tevékenységek során átélt élmé-
nyek elmélyítik és megalapozzák, hogy gyermekeink 
környezetüket tisztelő felnőttekké váljanak.  

 
� Október 24-től 27-ig egészséghetet tartunk az 
oviban. Ezen a héten az egészséges életmódra nevelés, 
az egészséges táplálkozás fontossága fokozottan előtér-
be kerül. Hangsúlyozzuk a helyes táplálkozás szabálya-
it, miért fontos a sok zöldség, gyümölcs fogyasztása. 
A gyermekek különféle zöldségeket, gyümölcsöket 
dolgoznak fel, kóstolgatják, salátákat készítenek, me-
lyet a délelőtt folyamán jóízűen elfogyasztanak. A 

programba bekapcsolódik a védő néni is, aki játékos 
feladatokkal színesíti a délelőttöt.  

� Október 27-én tartottuk a már hagyománnyá vált 
TÖK JÓ NAP-ot. Ilyenkor mind a két csoport külön 
kézműveskedett a szülőkkel és nagyszülőkkel a cso-
portszobákban. Az otthon készített töklámpások közül 
kiválasztásra került a legötletesebb, legmunkásabb, így 
az elnyerte a „TÖK KIRÁLY” címet és a velejáró ju-
talmat. A kész töklámpások díszítik óvodánk kerítését 
a következő hetekben, mely esti megvilágításban egy 
kellemesen sejtelmes és hangulatos fényt áraszt. 

Rácz Béláné 
óvodapedagógus 
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Ezt a napot majdnem olyan na-
gyon várjuk, mint a karácsonyt 
vagy a húsvétot! Nagyon szeret-
nek a gyerekek kinn a játszótéren 
lenni, hiszen itt nemcsak eszünk, 
iszunk, sorjátékot játszunk, hanem 
ott van a csúszda, hinta, homoko-
zó… Majdnem, mint az oviban, de 
mégis szabadabban! Imádják a gye-
rekek!  Jóízűen eszik meg a szülők 
által elkészített zsíros kenyeret, sü-
tit, gyümölcsöt, illetve a megszo-
kott benti konyha által főzött finom 
teát is, amit minden eseményen ka-
punk! Köszönjük Ráczné Andinak 
a felajánlásokat, mindig számítha-
tunk valami finomságra! Köszönjük 
a szülőknek a fáradhatatlan segítsé-
get és a sorversenyen való lendüle-
tes részvételt is! Köszönjük az óvó 

néniknek a felkészítést versekhez, 
mondókákhoz, amit gyerekekkel 
együtt adnak elő! Nagyon szép nap-
sütéses időnk volt ezen a napon, 

amit mégiscsak gyermekeink ara-
nyoztak be! 

Viller Szappanos Eszter 
OSZSZ vezető 

Amíg nem voltál szülő, azt hitted, hogy ez a világ 
legegyszerűbb feladata! Mindjárt ki is pipáltad, hi-
szen Te ezt biztosan meg tudod csinálni. Aztán szülő 
lettél és rájöttél, hogy ez nem olyan egyszerű, mint 
gondoltad, mint ahogyan elméletben kidolgoztad! 
A szülői lét legnagyobb kihívása, a KÖVETKEZE-
TESSÉG! 
Sok szülő attól fél, ha ő megkövetel bizonyos dol-
gokat, akkor nem fogja szeretni a gyermeke. 
Ezért is lesz engedékeny, mond ellent saját magá-
nak, zavarja össze gyermekét. A gyerkőcök csak 
azt érzékelik, hogy nem kell komolyan venni, ha 
valamire nemet mondanak. De van, amikor mégis 
komolyan gondolják a felnőttek, vagyis a gyer-
mek fejében káosz lesz, és nem érti, hogy mikor 
igen és mikor nem. 
 
Megsúgok egy titkot! Akkor fog igazán szeretni és 
tisztelni, ha következetes voltál és vagy! Mert ez egy 
nagy erény és csak a „kiváltságosak” tudják művelni. 
Legjobb dolog, melyet a gyermekeddel tehetsz, ha 
mindig, minden körülmények között következetes 
maradsz vele. A gyerkőcök ettől jobban fogják érez-
ni magukat, nagyobb lesz a biztonságérzetük. 
Felnőtt gyermekem mondta el, hogy az egyik leg-
jobb dolog volt a gyermekkorában, hogy mindig 

tudta, a nem az nemet jelentett, az igen pedig 
igent! 
Egyet ne felejts! A következetesség nem egyenlő a 
mérhetetlen szigorral és negatív viselkedéssel! Mert 
mindent csak: „A szeretet erejével” érdemes csinál-
ni. 
 
Legyünk tisztában a korlátok értékével. 
A gyermek szabad és ösztönös lény, nem rendel-
kezik azokkal a félelmekkel, amelyekkel a felnőt-
tek, de nem is tudja felmérni a rájuk leselkedő 
veszélyeket, ezért szabályokat, korlátokat kell fel-
állítani nekik, amelyeket betartva nem érheti őt 
bántódás. Kiskorában igyekszik feltérképezni a ha-
tárokat, nem azért, mert mindenképpen ki akarja ter-
jeszteni őket – inkább csak meg akar bizonyosodni 
arról, hogy még mindig a biztonságot nyújtó korláto-
kon belül van. 
A szülő feladata az, hogy rögzítse a határokat. 
Vagyis minden egyes alkalommal, amikor pl. a gyer-
mek felmászik a kerítésre, megkérjük, hogy jöjjön 
le; ha pedig nem hallgat a szép szóra, leszedjük vala-
hogy – így szerezve érvényt a szabálynak. Az állan-
dó határok ismeretében a világot is könnyebben fel-
fedezi, és érzi, hogy a szülei szeretik őt. 
Jegyezzük meg! Mindkét szülőnek tartania kell ma-

2017. évi Mihály napi party az oviban! 

A következetességA következetességA következetességA következetesség    
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gát a szabályokhoz, hiszen gyermekeink így lesznek 
boldogok és kiegyensúlyozottak. Nem szerencsés, ha 
csak az egyik szülő tartja magát a korlátokhoz, mert 
az összezavarja a gyereket. Persze az nem baj, ha a 
kis részletek eltérnek – például apu mindig megen-
gedi, hogy a gyerkőc az ölében ülve hallgassa a me-
sét, míg anyu azt szereti, ha a mese alatt a gyerek 
már az ágyban fekszik.  
 
Engedékenység vagy szigor? …avagy miért is fon-
tos a következetesség a nevelésben? 
A fegyelmezés a nevelés legnehezebb és a leginkább 
próbára tevő része, amellyel ráadásul nap, mint nap 
szembe kell néznünk. Ha a párunkkal együtt tisztáz-
zuk a családban érvényesítendő kevés számú, egy-
szerű és jól megjegyezhető alapszabályt pl. „Amit 
Apa és Anya kér, azt megcsinálom.” 
 „Amit hisztizve kérek, azt nem kapom meg”, és eze-
ket következetesen alkalmazzuk, számtalan képesség 
kialakulását és megerősödését segítjük elő a gyer-
mekben. 
Ha a napnál is világosabb a számukra, hogy amit 
mondunk, azt úgy is gondoljuk, elég néhányszor 
higgadtan és röviden, de a gyerek korának megfe-
lelő szinten világosan elmondanunk a szabályo-
kat, és a be nem tartásuk következményeit! Amit 
következményként kijelölünk, azt be is kell tarta-
nunk. 
 Más a fegyelem és más a kényszer: kényszeríteni 
valóban személyiségromboló, fegyelemre nevelni 
személyiségépítő, hisz a fegyelem segíti a személyi-
ségfejlődést. Gondoljunk bele, mennyivel könnyebb 
a gyereknek beilleszkedni pl. már az óvodában és 
mennyivel jobban szeret ott lenni, ha „jó gyerek”, 
mert akkor őt is jobban szeretik. 
 

Soha ne büntessünk indulatból! 
Ne szégyenítsük meg! 
A szeretetmegvonás nem fegyelmező eszköz! 

 A szeretet biztonságára minden pillanatban 
szüksége van a gyermeknek! Ne legyen oka azt 
hinni, hogy ha megszegte a szabályt és korrekció-
ra szorul, kevésbé szeretjük. 
• Mindig magyarázzuk el előre, miért részesít-

jük büntetésben 
• Az engedetlenségnek következetesen, azaz 

minden esetben legyen következménye! 
• Előtte, „közben” és utána is mondjuk és mu-

tassuk, hogy szeretjük! Mondjuk meg a vita 
után, hogy anya vagy apa nem azért 
„dorgált” meg, mert nem szeret, hanem azért, 
mert ez a viselkedés ezért meg ezért helytelen. 
Anya vagy apa azt szeretné, ha ezentúl így és 

így csinálnád.  
• Ne használjuk az ételt (különösen az édessé-

get) jutalomként, vagy megvonását büntetés-
ként!   Ha hibát követünk el, kérjünk tőle bo-
csánatot!   

 A fegyelmezés valódi célja tehát: megtanítani a 
gyermeket a viselkedés szabályaira, hogy mit vár el 
tőle és magatartásától a többi ember, hogy a társada-
lom hasznos tagja és a saját céljait elérő egyén vál-
jon belőle. 
Tiszteljük a gyereket! 
Ismerek olyan anyukát, aki állandóan parancsokat 
osztogat a gyerekeinek: „edd meg az ebéded!”, 
„szállj be a kocsiba!”, „mosd meg a fogad!”- egyik 
nap arra panaszkodott nekem, hogy milyen nehéz 
rávenni a csemetéit arra, hogy azt mondják, „légy 
szíves” vagy „köszönöm”. Természetesen mi, sza-
bályismerő szülők már látjuk is, mi a probléma. Na-
gyon könnyű ebbe a csapdába esni. Míg az ember 
egy felnőttet kedvesen megkér valamire, a gyerekei-
nek egyszerűen parancsba adja a teendőket. A lurkók 
azonban ezt nem így látják. Általában nem veszik 
észre, hogy a felnőttekkel máshogy beszélünk 
(hiszen sokszor oda sem figyelnek). Így azt a be-
szédstílust sajátítják el, amelyet mi akkor haszná-
lunk, ha hozzájuk beszélünk. 
A gyerek hamar megtanulja, hogy bár a -„légy szí-
ves, mosd meg a fogad”- és a -„megterítenéd az asz-
talt?”- kérésnek hangzik, mégis mindenképpen enge-
delmeskedniük kell. Ezzel a lehető leghatékonyab-
ban – saját példánk segítségével – sajátíttatjuk el ve-
lük a jó modort. 
Nem csupán a jó modort kell megtanulniuk után-
zás útján! 
Sosem szabad megszegnünk ígéreteinket, tilos ha-
zudnunk nekik (a Mikulás és a húsvéti nyúl termé-
szetesen kivétel), és hazudni másoknak előttük – fel-
téve, ha nem akarjuk, hogy ők is ugyan-így tegye-
nek.  
Véletlenül se várjuk, hogy önmagunk javított, átdol-
gozott ifjúsági kiadását lássuk viszont benne - nem 
ez a nevelés célja! Minden egyes gyermekünk saját, 
egyéni képességekkel és ajándékokkal született, és 
saját élete van. Ahelyett, hogy önmagunkat keres-
nénk benne, próbáljuk észrevenni egyéni különleges-
ségét, saját tehetségét, és vezessük, bátorítsuk, segít-
sük gyermekünket önmaga kibontakoztatásában. Fi-
gyeljünk rájuk, beszélgessünk velük nagyon sokat, 
neveljünk, szeressünk! Hiszen szülők vagyunk ez a 
feladatunk!  

Forrás: Internet 
összeállította: 

Sósné Baráth Erika 
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Rajzpályázatok 
Hambergerné Válik Sarolta tanár-
nő évek óta több rajzpàlyázatra 
nevezi szakkörösei alkotásait. A 
2017/2018. tanév első díjazottja, 
Tóth Lili 2. osztályos tanuló.  
A három minisztérium által támo-
gatott környezetvédelmi kampány 
a "KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ!" 
címmel rajz-, fotó és csoportos 
kreatív pályázatot hirdetett. A há-
rom kategóriában külön díjazták 
hét csoport alkotásait. A pályáza-
tot évről évre növekvő érdeklődés 
mellett rendezik meg, melyre több 
mint 1200 pályamunka érkezett az 
ország minden részéről és a hatá-
rokon túlról is. Tóth Lili 2. osztá-
lyos tanuló rajzát különdíjjal jutal-
mazták. Gratulálunk! 
Sárközi Dominik 2. osztályos ta-
nuló postai küldeményben kapta 

meg különdíját. Alkotása szintén a 
"KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ!" 
című pályázaton nyerte el a zsűri 
tetszését. Hambergerné Válik Sa-
rolta tanárnőnek köszönjük a fel-
készítést, Dominiknak gratulálunk 

a szép eredményhez! 

Sport 
2017.10.10-én a Magyarország - Feröer-szigetek világbajnoki selejtező 
mérkőzésen iskolánk, településünk kilenc gyermeke nagy megtiszteltetés-
ben részesült, a tavalyi évben nyújtott kitartó munkájának köszönhetően. 
Ez a mérkőzés a Groupama Arénában került megrendezésre. 
Az ország több településéből kiválasztott 22 gyermekből ők kilencen kí-
sérhették be a magyar válogatott játékosait az üdvözlő, szurkolói köszön-
tésre és a Nemzeti himnuszra a mérkőzés előtt, amit a Magyar Televízió 4
-es csatornája élőben közvetített. A rövid ceremónia után - egy elkülöní-
tett szektorban - VIP jeggyel végignézhették a világbajnoki selejtezősoro-
zat utolsó mérkőzését, ahol a nemzeti tizenegy 1-0-ra diadalmaskodott, a 
gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő Böde Dániel góljával. 
Iskolánk tanulói egy életre szóló élménnyel és egy magyar válogatott 
mezgarnitúrával lettek gazdagabbak, amit sosem felednek el. 
Köszönettel tartozunk Szűcs Lajos polgármester úrnak és a Községi Ön-
kormányzatnak, hogy a kisbuszokkal biztosították számunkra az utazást 
eme rangos, felejthetetlen alkalomra. 

JÁSZ KUPA 
2017. október 19-én labdarúgó 
kupán vettünk részt az 5-6. osztá-
lyosokkal. A versenynek Jászapáti 
adott otthont, ahol 6 település kö-
zül, az előkelő 2. helyezést sike-
rült megszereznünk. Városi csapa-
tokat utasítottunk magunk mögé, 
ezzel is öregbítve iskolánk és tele-
pülésünk hírnevét a labdarúgás 
terén. Ismételten köszönettel tarto-
zunk Szűcs Lajos Polgármester 
Úrnak, hogy segítette elutazásun-
kat.   
A csapat tagjai: Muhari Hedvig, 
Bató Ádám, Bozsó Milán, Deák 
Mihály, Dékány Péter, Jámbor 
István, Nagy László  

Idén is megrendezésre került 
Egészséghetünket októberi hónap-
ban különböző programok miatt 
több időpontban tartjuk meg. 
Ebben a tanévben először elvittük 
az alsó és a felső évfolyamokat ki-
rándulni a Mátrába, költségmente-
sen. 
Az alsósok Mátrafüred – Sástót 
járták körbe, megnézték a tó élővi-
lágát, megismerkedtek a növény és 
állatvilággal. Sétáltak egy nagyot. 
A felső évfolyam kicsit komolyabb 
túrán vett részt, hiszen több mint 5 
kilométert gyalogoltak Mátraházá-
ról Mátrafüred irányába különböző 
turistaútvonalakon. 
Ezeken kívül előadást tartott isko-
lánk védőnője, Szemák Imola a 

higiéniáról, és a fogápolásról. Ri-
góné Erzsike pedig gyógynövények 
gyógyhatásaival ismertetett meg 
minket. 
Az Iskolakonyha idén is készül 
látványfőzéssel, és receptversenyt 
is hirdetett. 
Ezeken kívül szaktanári órákon 
filmvetítéssel, különböző felada-
tokkal népszerűsítjük az egészséges 
életmódot, táplálkozást, mozgást. 
Hiszen két ellenfele van mindenfé-
le bacilusnak, az egyik a napfény, a 
másik a jóízű nevetés! 
Jó egészséget mindenkinek!: 

 
Szendrei Péter 
biológiatanár 

Egészséghét  
2017. 10. 

A játékoskisérı boldogházi gyerekek 

Tóth Pál 
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Iskolánk hetedik és nyolcadik osztályos tanulóival  
2017. október 19-én Szolnokon jártunk, s részt vet-
tünk  a „Szakmák Világa” Pályaválasztási Kiállítás és 
Szakmai Napok nevű eseményén. 
  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya 20. alkalommal rendezte 
meg a kiállítást, mely lehetőséget teremt arra, hogy a 
pályaválasztás előtt álló diákok tájékozódjanak a kép-
zések tartalmáról, a foglalkozásokról, a hiányszak-
mákról, az álláslehetőségekről és az iskolai életről 
egyaránt. 
A 12 szakmaszigeten 48 kiállító – 37 intézmény, 8 
munkáltató és három társszervezet – várta az érdeklő-
dőket.  
A két nap alatt a szakmaszigeteken gyakorlati bemuta-
tókat tartottak, ahol a tanulóink megismerhették  a 
bemutatott szakmák jellegzetességeit, az elsajátításuk-
hoz szükséges készségeket és képességeket.   
 2017. október 27-én hasonló kiállításon Jászberény-
ben is jártunk a hetedik és nyolcadik osztállyal.  
 A Bercsényi Sportcsarnokban 18 cég 25 szakmát mu-
tatott be. A kiállítókat a kétórás program során végig-
jártuk, majd egy kis frissítés, szendvics és üdítő után 
még egy órájuk volt a gyerekeknek, hogy azt a szak-
mát keressék fel ismét, ami mélyebben megérintette 
őket, hogy további információkat, benyomásokat sze-
rezzenek. 
Nyolcadikos osztályfőnökként fontosnak tartom az 
ilyen és ehhez hasonló kiállításokat, ahol a tanulók 
közelebbről és mélyebben is megismerkedhetnek a 
középiskolákkal, az ott folyó képzésekkel és szakmák-
kal.  
Bízom benne, hogy megfelelő segítséget nyújtottunk 
ezzel  továbbtanuló diákjainknak! Köszönjük a lehető-
séget! 

Birgés – Tóth Mónika 

„Nekünk nem jutott más,  
Csak az őszi ködbe burkolózó fák. 
Idegen katonák zaja 
Nálunk az ávós fekete autón járt. 
 
Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, 
És eljön a hosszú forró nyár, 
De csak jéghideg tél jött 
És itt maradt 33 éven át. 
 
Közben senki sem beszélt róla, 
Tudod, nem volt szabad, 
Csak az emlékét őrízték 
Azok a pesti tűzfalak. 
 
De most itt vagyunk, emlékezünk, 
Magyarok voltunk, magyarok leszünk. 
Amíg szól a dal, '56 ért. 
Míg szívünk dobog, '56 él3” 

Pályaválasztási kiállítás  
Szolnokon és Jászberényben 

A Mátyás Király Általános Iskola és AMI tanulói meg-
emlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 61. évfordulóján. 
 A színvonalas műsorban felelevenedtek az októberi és 
novemberi események. 
 „Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a magyar-
ság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt. 
Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek, 
tanítás arról a nemzeti egységről, amely a felkelés tü-
zében, egyéni és közösségi áldozatok között született”- 
így szóltak a bevezető sorok, melyeket szép versek és 
dalok követtek az előadás során. 
Ilonka Zoltán igazgató úr ünnepi beszédében hangsú-
lyozta a hősök iránti tisztelet fontosságát,  s összefog-
lalta a forradalom legfontosabb történéseit. 
A műsor Pintér Béla ’56 él című dalával zárult. 
Köszönöm tanítványaimnak a szép szereplést! 

Birgés-Tóth Mónika 

‘56 él 
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A most következőkben a leggyakrabban tapasztalt 
gyermeknevelési hibákat soroljuk  
1. Amikor a szülő túl sok választási lehetőséget hagy a 
gyereknek  
Sok szülő azt gondolja, azzal tesz jót a gyermekének) 
ha a számára felkínált lehetőségek száma végtelen. A 
valóságban azonban ez csak frusztrálja és elbizonytala-
nítja a gyereket (valljuk be, sok felnőttet is). Helye-
sebb, ha 2-3 opció közül választhat a gyermek.  
2. Amikor a szülő mindenért jutalmazza a gyereket 

Elpakoltad a szobád? Itt egy csoki. Levitted a szeme-
tet? Itt van 500 forint... Nem szabad mindenért jutalmat 
osztogatni a gyermeknek, különben később semmit 
nem csinál meg csak úgy, “ingyen”.  
3. Amikor a szülő azon erőlködik, hogy boldoggá tegye 
a gyereket. A szülő dolga, hogy lehetőség szerint jó 
körülményeket teremtsen a gyermekének, de a saját 
boldogságára, az örömforrásaira magának a gyermek-
nek kell rátalálni, senkit nem lehet kényszerrel boldog-
gá tenni.  

19 gyakori hiba, amit sok szülő elkövet 

Gondolatok a nevelésről 

EFOP pályázat 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben hirde-
tett egy pályázatot, amelyben az iskolánk 29 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyert. 
Felhívás címe: EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése 
Projekt címe: „Iskolafejlesztés 2017” 
Helyszín: Jászboldogházi Mátyás Király Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
A fejlesztés az alábbi intézkedés mentén kapcsolódik 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz: 
 EFOP 4.1 intézkedés: A köznevelést és a nem formális 
képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések. 

A Deszegregációs útmutató alapján elsőbbséget élvez: 
a társadalom peremére szorult gyermekek számára ma-
gas színvonalú és inkluzív oktatás megteremtése, amit 
jelen fejlesztéssel kíván érvényesíteni az iskola. 
A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésé-
nek fő célja fokozni az adott intézmény eredményessé-
gét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző neve-
lést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minősé-
gének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatás-
hoz, neveléshez való hozzáférést. 
Önállóan támogatható tevékenységek, megvalósuló 
fejlesztések: 
A. A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesz-
tések 
- Sportudvarok felújítása és korszerűsítése: 

Az iskola udvarán lévő térre műfüves labdarúgó pálya 
kialakításra kerül, ami hosszú távra megoldaná a min-
dennapos testnevelést és az egyéb mozgási lehetőséget 
is, valamint az iskola udvarát alkalmasabbá tenné a 
szabadidő eltöltésére. 
B. A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához 
használt termek, oktatási termek és az azok elérését 
szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, 
a termek elavult bútorainak cseréje. 
Az iskola folyosóinak padlózata több mint 40 éves, újra 
burkolásra kerül. 
C. A természettudományos tárgyak oktatását segítő 
tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése: In-
teraktív tábla, projektor laptoppal hatékonyan segíti 
majd az oktatást, továbbá több taneszköz vált szüksé-
gessé az oktatási munka színvonalának növelése érde-
kében fizika, biológia, kémia tantárgyakhoz. 
D. A nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korsze-
rűsítése, eszközök beszerzése: Új eszközök beszerzé-
se. 
Ennek a projektnyitó rendezvényére október 20-án ke-
rült sor. Ahol Ilonka Zoltán igazgató úr nyitotta a ren-
dezvényt. A Jászberényi Tankerületi Központból 
Zsemberi Zoltán igazgató úr és polgármesterünk, Szűcs 
Lajos beszéde után változatos műsorral készült isko-
lánk tanára Birgés-Tóth Mónika. Fellépett iskolánk 
Dalma Dance csapata, a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvós-
zenekar, szavalt Mihályi Teréz, Moldvai katonadalokat 
énekelt Gosztonyi Dóra, iskolánk tanulói. 
A projekt tehát hivatalosan is megnyílt, a fentebb leírt 
fejlesztések folyamatosak. 

Készítette: 
Szendrei Péter 

projektmanager 

Fotók: Babinyecz J. 

Ilonka Zoltán igazgató a projektnyitón 
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4. Amikor a szülő mindent megvesz, amit csak a gye-
rek kér, mert jó volt mert rossz volt, mert beteg volt, 
hogy ne hisztizzen, hogy ne legyen szomorú... Indokolt 
mindig lehet találni, miért kapja meg a gyerek a kis 
csokiját vagy a huszadik kisautót, Ez azonban oda ve-
zet, hogy a végén még több és több kell neki, felnőtt-
korára pedig belerögzül, hogy a boldogság egyenlő a 
megszerzéssel és birtoklással. Amitől egyenes út vezet 
a függőségek és kényszerbetegségek felé.  
5. Amikor a szülő a gyerek összes szabadidejét leköti 
balettóra, tánc, külön angol, fejlesztés, zeneiskola - 
Meg kell találni a mértéket a különórákban, ugyanak-
kor kell az én-idő, amikor a gyermek azt csinál, amit 
akar. És ha nem akar semmit csinálni, az sem baj. Kap-
csolódó cikkünk - Hagyd unatkozni a gyereket!  
6. Amikor a szülő azt plántálja a gyerekbe, az ész a 
legfőbb erény, amikor a szülő észreveszi, hogy gyer-
meke jó értelmi képességekkel bír, akkor csábító lehet 
ezt lépten-nyomon hangoztatni a gyerek és mások előtt 
is. Ugyanakkor ez a viselkedés a gyermeket arrogánssá 
és lekezelővé teheti - azt gondolhatja, hogy mindenki 
felett áll. Ezért aztán nem fogja kedvelni senki, ami 
megnehezíti a beilleszkedést. 
7. Amikor a szülő azt hiszi, a vallásos szigor menti 
csak meg a gyereket a bűnös világtól, aki szigorú vallá-
sos nevelésben részesíti a gyermekét, ügyeljen arra, 
hogy a saját életével mutasson példát. Mert ahogy a 
gyerek álszent viselkedést tapasztal a szülők vagy a 
vallástanító részéről, a kiábrándultsággal egy világ om-
lik össze benne. 
8. Amikor a szülő fontos dolgokról nem beszél a gye-
rekkel - Mint amilyen a szex. Sok szülő teljesen két-
ségbeesik, hogy ha a szexről kell beszélnie - éppen 
ezért inkább kerülik a témát, azt gondolván, ha nem 
kerül szóba, akkor a gyerek is később találkozik vele. 
Sajnos az igazság az, hogy láttam már nem egy 13 éves 
kislányt terhesen...  
9. Amikor a szülő túl kritikus a gyerek hibáival kapcso-
latban  
Könnyű azt gondolni, ha kritizáljuk a gyereket, akkor 
az majd jobban ösztönzi, hogy legközelebb még inkább 
kihozza magából a maximumot. Ám ha minden hibára 
és tévedésre kritika, sőt, becsmérlő kritika a válasz, 
akkor a gyereket belehajszoljuk a tökéletességbe - le-
gyen szó sportról, tanulásról, a külsejéről vagy bármi-
ről. Így aztán egy idő után azt fogja gondolni, hogy ha 
hibázik, akkor egy értéktelen, semmirekellő ember, aki 
azt sem érdemli meg, hogy szeressék. Ezen gondolatok 
pedig olyan dühöt váltanak ki benne, hogy önmaga 
ellen fordul, ami extrém esetben akár öngyilkossághoz 
is vezethet. 
10. Amikor a szülő megszégyeníti, elutasítja vagy fe-
nyegeti a gyereket  
Soha, soha nem szabad azt sugallni a gyermeknek, 
hogy azért, amit tett vagy tenni fog, nem fogjuk szeret-
ni többé - még ha zsarolásnak is gondoljuk, amit mon-
dunk. Ez hosszú távon elidegeníti a gyermeket. 
11. Amikor a szülő olyan dolgokat kér és vár el a gye-
rektől, ami a korának és fejlettségének nem megfelelő. 
Jelenleg 3 olyan páciensem is van, aki 4 éves korában 
már önállóan készítette magának az ételt és a testvéré-
ről is gondoskodott. Nem egy olyan embert kezeltem 
már, aki felnőve nem akar gyereket, mondván, gyerek-
ként neki kellett felnevelnie a testvéreit.  
12. Amikor a szülő nem korlátozza a képernyő előtt 
töltött időt  

Legyen az akár tévé, videó, videójáték, okostelefon, 
tablet - ismerek olyan családot, ahol anya és a tini a 
folyamatosan smseznek egymással, és szinte nem is 
beszélnek senkivel.  
13. Amikor a szülő mindentől meg akarja védeni a gye-
reket  
Láttam már szülőket, akik mindentől óvják a gyereket - 
beavatkoznak a játszótéren a legszolidabb konfliktusba, 
anyatigrisként rátámadnak az óvónőre vagy tanárra, 
vagy éppen kifizetik a gyerek büntetését. Azok a gyere-
kek, akik megszokják, hogy mindig kihúzzák őket a 
csávából, nem tanulnak meg kiállni magukért, és nem 
is fognak értékelni semmit. A kudarcok, a tévedések és 
következményeik is a tanulás, fejlődés részei, ezeket 
nem lehet és nem is szabad megspórolni a gyereknek, 
ha azt szeretnénk, hogy felnőve is megálljon a lábán.  
14. Amikor a szülő túlóvja a gyereket  
Nem baj, ha néha elesik, koszos lesz vagy lehorzsolja a 
térdét, a gyereket akkor sem lehet üvegkalickában tar-
tani. A szülők feladata nem a tyúkanyóként óvás, ha-
nem hogy engedjék a gyermeküket a szabadba, hadd 
játsszanak.  
15. Amikor a szülő nem érdeklődik a gyerek élete iránt. 
Mi volt a suliban? Ma mit játszottál kint az óvodában? 
- Kérdezni kell, és meghallgatni a gyermeket, ha más-
kor nem jut rá idő, akkor a jóéjtpuszi előtti pár percben. 
A gyerekek jobban és nyugodtabban alszanak, ha érzik, 
hogy figyelünk rájuk és hogy a kis életük történései 
ugyanúgy fontosak nekünk.  
16. Amikor a szülő nem olvas mesét a gyereknek  
Ne higgyük azt, hogy a hangos mesélést kiválthatja 
bármiféle videófilm. Ha olvasunk a gyermeknek, akkor 
ő csendben kell, hogy figyeljen, és közben erőteljesen 
működik a fantáziája, hiszen elképzeli a hallottakat. Ez 
felkészíti őket arra, hogy könnyebben menjen az össz-
pontosítás majd az iskolában és a kreativitásuk is fejlő-
dik, nem beszélve a szókincsükről.  
17. Amikor a szülő túl hamar elveszi a cumit a gyerek-
től  
A szülők meg vannak győződve arról, a cumizás a bi-
zonytalanság szimbóluma, így hát igyekeznek minél 
hamarabb megszabadulni a cumitól ahelyett, hogy 
hagynák, hogy a gyerek ma szokjon le róla. Van olyan 
felnőtt Dádensem, aki titokban most is szopja az ujját. 
18. Amikor a szülő nem szabályozza, hogy a gyerek 
mennyit eszik  
Na, elég volt? - Egy Ilyen kérdésre a legtöbb gyerek 
újra teleszedi a tányérját és aztán annyit eszik, hogy 
már Szinte lefordul a székről. Meg kell tanítani a gyer-
meknek, hogy csak annyit egyen, amennyi még kelle-
mes, de degeszre zabálni magunkat nem jó. Ez hosszú 
távon elhízáshoz vezet, hiszen a gyomor alkalmazkodik 
és kitágul - az elhízás pedig rengeteg egészségügyi 
problémát hoz magával.  
19. Amikor a szülő odacsap a gyereknek  
A szülők azt hiszik, egy pofon vagy fenékre verés meg-
tanítja a gyereket jól viselkedni, de a testi fenyítés so-
sem ér annyit, mint a szeretet. Sok olyan családot látok, 
ahol úgy vélik, verés nélkül csak elkanászodik a gye-
rek. Hát elárulom, nem kanászodik el - viszont veréssel 
nagy az esélye, hogy a gyerek dühös lesz, bántja a tár-
sait, esetleg éppen félénkké válik vagy túlságosan is 
lefojtja az érzéseit és gépies viselkedést vesz fel. 

Forrás: internet 
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
 

A fiatalok életében mennyire jelent értéket más országok kultúrájának,  
más népek szokásainak, nyelvének, megismerése? 

2010 óta karatézom a Yakuzak Se-nél. A karate versenyek által már több külföldi 
országba eljutottam például: Japán, Dánia, Litvánia, Bulgária stb. Mindegyik ország-
ban a legjelentősebb tapasztalatom, hogy fontos a nyelvet tanulni. Ez nagy hatással 
volt a további tanulmányaimra is. Szerintem egy fiatalnak sokat jelent, ha más orszá-
gokba eljuthat, sok mindenben plusz tapasztalattal, élményekkel lesz gazdagabb. 
 

        Kerekes Réka 

A fiatalokat, köztük engem is nagyon foglalkoztat más kultúrák megismerése. A mai világ-
ban nélkülözhetetlen a nyelvtanulás, és ehhez az is hozzá tartozik, hogy ismerjük az adott 
nép hagyományait, eredetét. Nem csak azért érdemes többet megtudni ezekről a dolgokról, 
mert fontos a nyelv megértéséhez, de nagyon érdekes is, hogy minden ember egyforma, 
azonban a szokásaik teljesen eltérőek egymástól. Ezért is döntöttem úgy, hogy az idegen-
forgalommal szeretnék foglalkozni, hiszen így van lehetőségem bejárni egész Európát és 
még többet megtudni a világról. 
 

        Kobela Lívia 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy" - tartja a mondás. Nos ezzel egyet kell érte-
nem. A mai világban igazán fontossá vált más nyelvek ismerete. Ezzel egyetemben kultú-
rák, népek szokásainak ismerete. Ugyanakkor, első körben saját kultúránkkal kell megis-
merkednünk, és ha saját gyökereinkkel tisztában vagyunk, ismerkedjünk meg más népek 
kultúrájával. Rengeteg cserediák van pl. egyetemeken, főiskolákon, és ez jó lehetőséget 
biztosít arra, hogy az adott országból érkező diákokon keresztül megismerkedjünk kultú-
rájukkal. Minden nép más-más szokásokat alakított ki az évek során, amelyek ismerete 
építő jellegű lehet számunkra. Ezáltal a látókörünk is kiszélesedik, nyitottabbak leszünk 
az új dolgokra. Többek közt nagyon finom ételeik vannak egyes népeknek. Nekem a Dél-
Európai ételek különösképp ízlenek. Pl. az olasz bolognai vagy a török baklava. A fiata-
lok életében más országok zenéje is értéket képez, hisz a legtöbben hallgatunk angol és 

más külföldi zenéket is. Sok népszokást is átvettünk, pl. a hamarosan közeledő halloween, amely mint buli lehető-
ség nagyon közkedvelt a fiatalok körében, mégis Amerikából származik. A mai fiatalok életében sokat jelentenek 
ezek, még ha nem is gondolnák, hisz körbevesz minket a többi ország a sajátos ételeikkel, zenéikkel, szokásaik-
kal. Ha ezt felismerjük, egy karnyújtásnyira van a tudás, hogy jobban belemélyedjünk a kultúrájukba és nyelvük 
megismerésébe, mely hasznos, és összeköti a nemzeteket. 

        Baranyi Fanni 

Külföldöm élő, tanuló és dolgozó emberként a mindennapjaim része a különböző kultú-
rákkal, nyelvekkel és értékrendszerekkel való találkozás. Úgy gondolom, az élet minden 
területén fontos az együttműködésre, így egymás megértésére való törekvés, ami sokszor a 
szokásokon, akár a nyelven keresztül történik. Nyitottságunk az új nézetekre, kultúrákra 
nem csak hozzájárul általános ismereteink növeléséhez, de segíthet jobban megérteni a 
körülöttünk zajló világot, és összefogás által akár jobbá tenni is azt. Egy multikulturális 
környezetnek jelentős szerepe lehet továbbá önmagunk mélyebb megismerésében, saját 
kultúránk értékeinek és szépségeinek felismerésében. Számomra mégis a legcsodálatosabb 
az, amikor a kulturális vagy akár vallási különbségek mögött fel tudjuk ismerni egymás-
ban a másikat, aki talán ugyanazért a célért küzd. 

        Matók Dóra 
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� Nem mindennapi eseménynek voltunk tanúi augusz-
tus 26-án Jászágón. A jászágói emeritus jászkapitány, 
Dobos Gergely és Halasi Eszter kötött polgári házassá-
got a jászkapitányok jelenlétében. A szertartásra a pol-
gármesteri hivatal udvarán felállított sátorban került 
sor. Az ifjú párt a rokonai és hozzátartozói mellett a 
jászkapitányok is kísérték. A boldogító igen kimondása 
után a jászkapitányok sorfala között hagyták el a foga-
dalom színhelyét. A gratulációk és jókívánságok és az 
ajándék átadása után állófogadással kedveskedtek az 
ifjú pár rokonai. 
�  A Múzeumi Esték újraindulásával augusztus 30-án 
a Jász Múzeumban Varga László katonai hagyomány-
őrző Balmazújvárosból, tartott előadást „Hadifoglyok 

nyomában az egykori Szovjetunió déli tartományaiban” 
címmel. Ez a fiatalember az őseit kezdte keresni a má-
sodik világháború áldozatai között, és így jutott el sok 
levéltári és internetes kutatás, kapcsolati háló kiépítése 
során az ázsiai utazáshoz. Az elmúlt két évben mintegy 
száz hadi temetőben járt, kereste elhunyt honfitársai 
sírhantját. A kutatásai során találkozott egy Szoro Já-
nos jászberényi illetőségű ember nevével. A felfedezési 
eredményeit átadta Jászberény polgármesterének, aki 
ezt az adatot továbbította Besenyi Vendel helytörténeti 
kutatónak. A név elemzése során jutottak oda, hogy ez 
az említett Szoro János nem más, mint a 
jászboldogházai Szőrös János. Ugyanis azon a vidéken 
–Örményországban, de több helyen is—az ő betű nem 

A mai világban egy kulturális pluralizmus részesei vagyunk, korunkban a jövő a mul-
tikulturális, multietnikus, a soknyelvű társadalomé, ami azt jelenti az én olvasatom-
ban, hogy elsőbbséget kell kapnia a sokszínűség tiszteletének, a másként, a sokféle-
képp gondolkodás elfogadásának. Azáltal, hogy valaki több kultúrát, több nyelvet 
ismer, annyiféle emberré válhat, segít az integrálódásban, a munkahelyen, az iskolá-
ban és a társadalomban egyaránt. A multikultúra számomra egyet jelent a befogadás-
sal, nyitottsággal. 
 

        Nagy Tímea 

Minden országnak megvan a sajátos kultúrája, hagyománya, szokásai és nyelve. Ha egy 
országba egyre többször vissza-vissza térek, mindig új értékeket fedezek fel. Minden 
életkornak megvan a maga sajátos értékrendje, ezt magamon is észrevettem. Minél idő-
sebb vagyok, annál több dolog tárul fel, és sokkal többet látok egy azonos országból. 
Más országok a fiatalok számára azért is lehetnek vonzóak, mert jobbak a munkakörül-
mények, és nagyobb szabadságot kapnak. Ezért rengeteg fiatal megy ki külföldre. A 
mindennapi életben is találkozunk más országok hagyományaival, szokásaival és nyel-
vével a környezetünkben.  
 

        Durucz Andrea 

Nagyon sok fiatal lépi át az országhatárt különböző célok elérése érdekében. Ka-
landvágy, nyelvtanulás vagy az anyagi vonzat miatt. Belecsöppenünk egy teljesen 
más világba. Szinte teljesen észrevétlenül felvesszük külföldi társaink szokásait, 
hagyományait, elvégre itt élünk, itt dolgozunk, tehát alkalmazkodunk. Az évek so-
rán akaratlanul is megtanulunk egyszerre két nyelvet. Megtanuljuk az ország nyel-
vét és a helyi dialektust. Szerintem minden külföldön tartózkodó fiatalnak nagy ér-
ték, hogy nem könyvből ismerheti meg a hagyományokat vagy tanulhatja meg a 
nyelvet, hanem átélheti a mindennapokkal. Számomra minden nap új élményt nyújt, 
minden nap értékes! 

        Szabó Marietta 

HÍREK  
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ismert, és ezért írták Szoronak.  A parcellák számozá-
sából és az elhalálozás idejét összevetve lehetett kikö-
vetkeztetni, hol alussza örök álmát az egykori fogoly. 
A fejfául szolgáló sírköveket a helyiek építkezéseknél 
használták fel, és mára már egyre kevesebben vannak, 
akik emlékeznének erre az időre. Az előadásra termé-
szetesen meghívást kaptak Szőrös János egykori hadi-
fogoly leszármazottai is, akik néhány értékes informá-
cióval egészítették ki az előadást. 
�  Gubicz András  emeritus jászkapitány 80. születés-
napját ünnepeltük szeptember 8-án  a Jászapáti Mézes 
Kávéházban. A rendezvényt a Jászkapitányok Tanácsa, 
valamint a JÖSZ (Jászsági Önkormányzatok Szövetsé-
ge) közösen szervezte. Így a jászkapitányokon kívül a 
jászsági polgármesterek is részt vettek az ünneplésben. 
Mi Boldogházát Szűcs Lajos  polgármesterrel képvisel-
tük 
Gubicz András –mindnyájunk Bandi bácsija—két tele-
pülésnek  Jászjákóhalmának és Jászkisérnek  is a kapi-
tánya, valamint a Jászságért Díj kitüntetettje is. Az ün-
nepség Molnár János tárogató zenéjével vette kezdetét , 
majd Molnár László a Szolnoki Szigligeti Színház mű-
vésze két  verssel köszöntötte az ünnepeltet. Pócs János 
országgyűlési képviselő méltatta az ünnepelt eddigi 
tevékenységét, munkáját. A JÖSZ nevében Farkas Fe-
renc, Jászapáti polgármestere köszöntötte.  A jászkapi-
tányok köszöntőjét Borbás Ferenc jászkun főkapitány 
mondta el, és adta át az erre az alkalomra készítetett 
tűzzománc képet, mely Lehel Vezér hadba indulását 
ábrázolja. Ezután egyenként köszöntöttük az ünnepel-
tet, majd jóízű vacsorával ért véget az ünneplés. 
� Szeptember 13-án a Jász Múzeumban sajtótájékoz-
tatót tartott Hortiné dr. Bathó Edit azzal kapcsolatban, 
hogy a múzeum tulajdonában lévő tárgyakból  három 
festmény—melyek elég kopott állapotban voltak—
Czinege Károly jászberényi vállalkozó és felesége ado-
mánya révén restaurálásra kerültek. A történelmi arcké-
peket dr. Farkas Kristóf Vince mutatta be a hallgató-
ságnak. Elsőként az Alexandra Pavlovna  Romanováról  
készült festményt, aki József nádor felesége volt. A 
nádor a király helytartója volt, és az akkori jászok Jó-
zsef nádort nagyon szerették, valószínű, ő is tisztelte a 
jászokat. A másik kép Ferenc József császárt ábrázolja 
az 1850-es évekből, tehát egész fiatalos a kép. A har-
madik kép pedig Rudolf trónörököst ábrázolja nem 
sokkal halála előtt. Az előadások végeztével a Czinege 
házaspár megkapta a Jász Múzeum által alapított 
Aranydiplomát, melyet a jövőben a legjobb támogatók 
fognak megkapni. 
� A Reformáció 500 éves évfordulójára emlékeztünk 
szeptember 15-én Jászkiséren. A megnyitón Pócs János 
országgyűlési képviselő a hit egységéről beszélt. A to-
vábbiakban Takaró Mihály irodalomtörténész szerint 
az 1517. október 31-én megkezdődött reformáció bizo-
nyos értelemben a mai napig tart. Kifejtette, hogy ma-
napság, már nem az a kérdés fogalmazódik meg, hogy 
mit higgyünk, hanem inkább az, hogy hogyan éljük 

meg a keresztény hitet. Ötvös Nagy József ötvös mű-
vész a reformáció ötvösművészetéről tartott előadást. 
Ezután Huszár Gál énekeskönyvét mutatták be szóban 
és énekben. Jászkisér város Posztumusz Díszpolgári 
címet adományozott az emlékülésen Juhász Zsófia re-
formátus lelkésznek. A jászkiséri születésű lelkész, 
tudós, tiszteletes, gyógypedagógus, diakónus, pap, köl-
tő volt egy személyben. Fogyatékos gyermekek között 
végzett munkássága elismeréséül 1988-ban magas kor-
mány kitüntetésben (Állami Ifjúsági Díj) részesült. 
1990-ben hunyt el. A díszpolgári díjat a hozzátartozók 
vették át. A rendezvény vendége volt az őrbottyányi 
Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékoso-
kat Ápoló és Gondozó Intézmény igazgatója, Görcsös 
Éva és az intézet néhány gondozottja.  Az igazgatónő 
bemutatta az intézetet, annak tevékenységét, míg a 
gondozottak énekeltek és verset szavaltak. A megemlé-
kezés a Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak éne-
kes műsorával zárult. 
�  Október 5-én a Jászberényi Városháza Dísztermé-
ben volt egy könyvbemutató, mely a Jászságból elszár-
mazott és a helyi jászok kapcsolatát volt hívatott bemu-
tatni  a két világháború között. A könyv szerzője dr. 
Suba Györgyné Kocsis Julianna, a könyv címe: Jászok 
Egyesülete Budapesten 1921-1946. A bemutatóra érke-
zetteket dr. Szabó Tamás polgármester köszöntötte, 
majd dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke 
mutatta be a könyvet. Mint a címből is kitűnik, a két 
világháború között működött a fővárosban dr. Cettler 
Jenő akadémikus, országgyűlési képviselő vezetésével  
a Jászságból elszármazottak szervezete. Az egyesület 
formálisan 1921-ben alakult, de a hivatalos bejegyzés 
szerint 1927-től működő szervezet, mely 1946-ig tar-
totta a kapcsolatot az elszármazottak és a helybeliek 
között. Az egyesület történetéről ez a könyv az első, 
amely a fellelhető dokumentumok, sajtóhíradások, és 
korabeli fotók felhasználásával készült. A könyv első 
részében bemutatásra kerülnek az egyesület létrejötté-
nek körülményei és működésének keretei. A második 
nagyobbik része évenkénti formában eleveníti fel a 
Jászságban és Budapesten tartott rendezvényeket. A 
harmadik rész pedig fényképek, tablók, arcképcsarno-
kok gyűjteménye, és a kiemelkedő tagjainak állít emlé-
ket. Az egyesületet 1946-ban feloszlatták, de a kapcso-
lat nem szakadt meg. Ennek az igénynek tükrében ala-
kult újjá a Jászok Egyesülete 1991-ben, immár 26 éve. 
A könyv nyelvezete, stílusa, a korabeli idézetek egy 
részét kivéve könnyen érthető, hisz dr. Suba Györgyné 
Kocsis Juliannának ez már a 13. könyve. Az biztos, 
hogy óriási tényfeltáró munkát kellett végeznie, hogy 
ez a könyv ebben a formában megjelenjen. Az ismerte-
tés után a jókívánságok következtek, majd a szerző 
dedikálta a könyveket, amit a helyszínen meg lehetett 
vásárolni 1500 Ft-os áron. 

Nagy Albert 
jászkapitány   

HÍREK  
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Az iskolát egészségesen kezdtük és máris elérkeztünk 
az ősz közepéhez, ahol a falevelek sportot űznek a le-
hullás versenypályáján. Ezzel a gyorsasággal bizony 
nagyon nehéz lépést tartani, és sportolás nélkül a nyo-
mába sem érhetünk. Számtalan helyen és formában 
hallhatjuk, hogy a mozgásnak megannyi jótékony és 
kedvező hatása van a szervezetre, ám arról nagyon ke-
veset tudunk, hogy a lelkünknek sokszor a legnagyobb 
gyógyír, mondhatnám akár csodaszer. Van, hogy ilyen 
„varázsszereket” sok-sok pénzért vásárolunk, és megle-
petten tapasztaljuk, hogy a kívánt hatást meg sem köze-
lítették. Ezzel szemben a mozgás sokszor egy fillérünk-
be sem kerül, vagy meg sem üti a méregdrága kívánal-
mak sorát, és sokkal nagyobb csodát tesz, mint bármi 
más. Ezen sportolási lehetőségek sora és formája szinte 
végtelen, ám kis falunkban és annak környezetében is 
találkozhatunk egy-egy jeles képviselőjével ezek közül.  

Nem is gondolnánk, de akár egy egész hetet kitölthe-
tünk a mozgás csodálatos élményével. Hétfő reggel 
ébreszt a vekker, jelezve, hogy egy igen hosszú és hét-
kezdő, méltóan fárasztó nap elé nézünk. Mentőövként 
azonban ott lebeghet a szemünk előtt, hogy Nóri este 
fél héttől egy igazán izzasztó Zengón vár bennünket a 
fáradalmak és stressz kibokszolására a művelődési ház 
emeletén. Ez a sportág együttesen ötvözi a boksz és 
karate, valamint az aerobik alapjait fergeteges zenékkel 
fűszerezve. Egy óra alatt betekinthetünk ezen csodála-
tos világ rejtelmeibe. Első olvasatra fejtörést okozhat, 
hogyan kombinálható ez a három műfaj, ám az órai 
részvétellel megtapasztalható, hogy itt aztán póló nem 
marad szárazon, hiszen egy pár perces gyakorlás után 
máris könnyen követhető mozgássorozat.  

Kedd reggel aztán garantált az izomláz, azonban, mint 
ahogy azt tudjuk, erre bizony rá kell dolgozni, így este 
hat órakor irány Újszász városa, Bea gymstick edzésé-

re. Kiváló folytatásaként a hétfői mozgásnak, hiszen 
ebben az egy órában is találkozunk aerobic és boksz 
elemekkel, azonban névadója a bot, melynek két végén 
gumikötél található. Az izzasztóbbnál izzasztóbb fel-
adatok kifejezetten  sokszorosítja a kívánt hatást. Ag-
godalomra semmi ok, hiszen azon bátor sportot kedve-
lők, akik kis falunkat választják a keddi edzésnapként, 
a fantasztikusan felújított tornateremben Orsi vezetésé-
vel TRX edzésen vehetnek részt. Szintén egy óra alatt 
tehetjük próbára testünk tűrőképességének határát. A 
bordásfalra illesztett kötelekbe kapaszkodva végezhe-
tünk extrémebbnél extrémebb gyakorlatokat.  

Bármelyiket is választjuk a szerda reggelt nagyon kel-
lemes izomlázzal, valamint a kellemes fáradtság élmé-
nyével kezdhetjük. Mint minden edzés hetében, tarta-
nunk kell egy nap szünetet a regenerálódásra és persze 
az elvesztett kalóriák pótlására. Ezen belül természete-
sen nem a szív és érrendszert megterhelő szénhidrátdús 
ételekre és a este tízkor elfogyasztott vacsorára gondo-
lok. Bizony számos olyan étkezési forma van, amely 
tökéletesen összeegyeztethető a sportos hétköznapok-
kal, és sanyargatnunk sem kell magunkat.  

A kipihentség után újra a hétvége felé közeledünk, és 
csütörtököt mutat a naptár. Nos, ez a nap sem maradhat 
mozgás nélkül, épp ezért a jánoshidai tornaterem és 
Andi tárt karokkal vár bennünket egy fantasztikus step-
aerobic órára. Az időtartam változatlanul kíméletlen 
egy óra. A mozgást egy step pad segítségével visszük 
véghez, valamint a mérhetetlen kitartással, amely 
nélkülönözhetetlen itt is, mint minden sportágban. Fá-
radtan ugyan, de boldogságtól túltengve hajtjuk fejün-
ket álomra, várva a pénteket és a kívánt hatást. Nos, 
kérnünk sem kell, és az izomláz garantáltan a barátunk-
ká válik a hét végére.  

Azonban ez nem maradhat ledolgozatlanul, hiszen a 
hétvégét valószínűleg az izomláz okozta vicces pillana-
tok tennék, hol nehézzé, hol pedig felettébb üdítővé. 
Tehát a hetünk utolsó munkával töltött napját egy iga-
zán pénztárca kímélő, emellett a legszebb élményeket 
nyújtó sporttal, a futással zárhatjuk. Nincs szükségünk 
arra, hogy elutazzunk, vagy időszűkében legyünk, 
mindössze egy kényelmes ruhára, egy cipőre és termé-

Sport a testnek és a léleknekSport a testnek és a léleknekSport a testnek és a léleknekSport a testnek és a léleknek    

Step-aerobics- 

Gymstick 
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szetesen a gondjaink kizárására van szükség. A 
jászboldogházi határ bármelyik pontról érintve mesebe-
li tájakat varázsol elénk, amikor a nap sugarai utoljára 
érik el a frissen szántott földek peremét, vagy épp egy 
őz mama gondviselő pillantását látjuk kicsinyére. Nos, 
ezek azok a pillanatok, melyek a futást egyszerűen cso-
dálatossá teszik. Sokan azt gondolják, számukra a futás 
lehetetlen vagy épp kivitelezhetetlen. Azonban az aka-
raterő emberfeletti képességekre sarkallja az embert. 
Ahogy az életben, úgy a futásban is célokat kell kitűz-
nünk magunk elé. Mindig egy picivel messzebb és töb-
bet futunk, majd azon kapjuk magunkat, hogy megfe-
ledkeztünk az idő őrjítő gyorsaságáról, és csak futunk, 
mintha a világ bármely pontjára elérhetnénk. Termé-
szetesen akadnak majd nehéz napok és feltört lábak, 
ám az életünkben egy-egy probléma is lehet a mi 
„feltört sarkunk”, de küzdelemmel minden célba vihe-
tő. A futás öröméről és annak csodáiról órákat lehetne 
zengeni, de amíg ki nem próbáljuk nem tudhatjuk, mi-
lyen érzés is ez valójában.  

Elmondható ez azonban bármilyen mozgásformáról 
vagy a már említettekről. Csodálatos kapcsolatokra, 
támaszokra és barátokra tehetünk szert egy-egy csopor-
tos óra alkalmával, valamint megismerhetjük saját ma-

gunk személyiségét is. Szív nélkül a sport sehogy sem 
kivitelezhető, hiszen ez testünk motorja, mellyel em-
berfeletti teljesítményekre is képesek vagyunk, érthet-
jük ezt azalatt, hogy testünket vérrel látja el, ezzel éle-
tet biztosítva számunkra, valamint akként, hogy a ne-
héz helyzetekben dobbanhat akkorát, hogy átlökjön az 
akadályokon.  

Bárhogy is és bármilyen sportot is választunk, azzal 
együtt rendszert, kitartást, egészséget és tanítást is ka-
punk, hiszen ahogy azt a jászboldogházi tornaterem 
bejárata fölötti idézet is mondja, „A sport megtanít be-
csületesen győzni és emelt fővel veszíteni.” A sport 
tehát mindenre megtanít. Számtalanszor elhaladtunk 
már ezen felirat alatt, de jelentőséget nem tulajdonítot-
tunk neki. Azonban álljunk meg egy pillanatra, gondol-
juk végig, mit rejtenek eme fantasztikus szavak, és ül-
tessük át mindennapi életünk minden egyes területére, 
hiszen a válasz és a lehetőség mindig bennünk van, 
csak kamatoztatnunk kell, és az a szív a legnagyobb 
bajban is társunk lesz 

Farkas Ibolya 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújtott be a települési önkormányzatok szociális célú tüze-
lőanyag -vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati kiírás alapján, melynek keretében 1.511.300,- 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A kapott támogatás összegéből 476 mázsa szén vásárolható.  
A Képviselő-testület 8/2017. (X.31.) szá-mon önkormányzati 
rendeletet fogadott el a szociális célú tüzelőanyag támogatás 
jogosult-sági feltételeiről.  
A Rendelet értelmében háztartásonként legfeljebb 10 q szén 
vagy 20 mázsa fa adható. 
A támogatásra elsősorban az jogosult, aki  

a)  aktív korúak ellátásában, 
b) időskorúak járadékában, 
c)  lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban, 
d)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermeket nevel 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
feltéve, ha a 

kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásá-
nak fűtését fatüzelésre vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőbe-
rendezéssel biztosítja. 
A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is 
megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki lét-
fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló 
létfenntartási problémákkal küzd 
A kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 
2018. január 31-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivata-
lában Joó-Kovács Balázsné ügyintézőhöz. A kérelem be-
nyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, 
továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körül-
ményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 
A kérelmekről átruházott hatáskörben a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság dönt. A kérelmek elbírálása több körben 
történik. 
A pályázathoz szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető, 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban kérhető. 

Tüzelőanyag vásárlási támogatás 
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- Légies csipkés ernyők, bájos női 
kalapok, kaspók sokasága, kedves 
állatsereglet… Nehéz elhinni, 
hogy ezek papírból készülnek, de 
hoztad a kellékeket, és rögtönöz-
tél egy kis kézműves bemutatót.  
- Sokakat megtéveszt a látvány, 
mert tényleg van hasonlóság. De 
itt a fő alapanyag az újságpapír, 
amit vékony csíkokra vágunk. Ezt 
hurkapálcára, vagy dróthuzalra 
tekerjük, a végét ragasztjuk, majd 
lehúzzuk a drótról. Így vesszőhöz 
hasonló pálcákat kapunk, amit 
lehet toldani, rövidíteni, jól lehet 
vele dolgozni. Ha például csészét 
készítek, vagy henger alakú do-
bozt, az alját megfonom, majd a 
papír pálcákat hozzáerősítve felál-
lítom, fonni kezdem, és közben a 
kívánt alakzatra hajlítom.  Így lesz 
belőle kenyértartó, váza, bagoly 
vagy nyuszi - amit éppen elképze-
lek. A kész munkát festem, majd 
lelakkozom, utána pedig díszítem. 
 
Ahogy mutatod, nagyon egysze-
rűnek tűnik, de a kezdet nem volt 
ilyen könnyű. Hogyan fogtál hoz-
zá?  
- 40 évig dolgoztam a radiátor-
gyárban, és amikor nyugdíjba ké-
szültem, azon gondolkodtam, mit 
fogok csinálni. Bár régen hímez-
tem, kötöttem, később gobelint is 
készítettem, horgoltam, most vala-
mi mást szerettem volna. Nézelő-
dés közben találtam rá a neten a 

papírból készült dísztárgyakra, és 
kutatni kezdtem, hogyan készül-
nek. Sok álmatlan éjszaka, sok 
próbálkozás után készült el az első 
fonott kis kosár, és innen már nem 
volt megállás.  Mindig vonzottak a 
vesszőből készült kosarak, talán 
ez fogott meg, amikor láttam a 
hasonlóságot. Csak egy éve kezd-
tem el, de már eddig is nagyon sok 
örömet okozott.  
 

Mennyire költséges foglalatosság, 
bíztatnál erre másokat is?  

- Mérhetetlen mennyiségű újság-
papír kell hozzá. Ma már megvan-
nak a biztos források, de kezdet-
ben a Tesco, Lidl fontos lelőhely 
volt a reklámújságokkal. Az alap-
anyag tehát ingyen van, de a fes-
ték és a ragasztó már drágább. És 
bizony elég nagy rumlival, hulla-
dékkal jár ez a tevékenység, ezért 
nem mindenki vállalja. Egy kb. 50 
cm-es henger alakú tároló doboz-
hoz például 3-400 pálca kell, és 
rengeteg újság. Emellett pedig sok
-sok idő, türelem, kitartás. 
 
Ezek a feltételek nálad lelkese-
déssel és gazdag fantáziával páro-
sulnak.  
- Úgy gondolom, kell az embernek 
valami, ami nem munka, nem kö-
telező, amit igazán örömmel vé-
gez. Én nagyon szeretem csinálni, 
jólesik elszöszmötölni vele. Alko-
tásnak tekintem, és amikor létre-
jön valami új forma, szép alakzat, 
az nagy öröm. Mindig a legújabb 
tetszik a legjobban.  
 
Egy albumban a kész munkák 
fotói, nagyon sokféle, szebbnél 
szebb alkotás. Melyik a legkedve-
sebb?  
- A kedvencem a dohányzóaszta-
lon lévő óriási levél alakú dísz-
tárgy tartó, ilyet másnak nem is 

HÍREK 

Sósné Somogyi Mária 

A rovat készítése során jó érzés megtapasztalni, milyen sok 
ügyes kezű, kreatív ember él községünkben.  
Sósné Somogyi Marikához készülve kíváncsian vártam a ta-
lálkozást, hiszen csak annyit tudtam, hogy papírból készít 
különböző csodákat. A szépen gondozott kertben rengeteg 
virág őszi pompája, a teraszon számos kedves alkotás látvá-
nya fogadott. Elsőként egy karcsú fekete cica és egy mókás 
sapkás tök keltette fel az érdeklődésem, biztos voltam abban, 
hogy vesszőből készültek. Az előszobában Marika egy kis ki-
állítást készített munkáiból – és újra azt éreztem, egy kosár-
fonó műhelyébe kerültem…  
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fogok készíteni. Az eddigi legne-
hezebb munkám egy csipkehatású 
WC-papír tartó volt. Már-már kli-
nikai esetnek mondanám, hiszen 
50 pálcát kellett egyszerre kézben 
tartanom, hogy a lukacsos mintá-
zat kialakuljon, de végül nagyon 
szép lett. Jó újra megnézni a ré-
gebben készült munkákat, kedves 
történetek, emlékek fűződnek 
szinte mindegyikhez. 
 
A szépség, egyediség mellett azt 
érzem, hogy ezekben a munkák-
ban sok szeretet, lélek van – talán 
ettől olyan kedvesek? 
- Egyszer valaki megnézte a mun-
káim, és azt mondta, biztosan na-
gyon szeretem ezt csinálni. Imá-
dom! – mondtam. Ez látszik is 
rajtuk - felelte, és ez nagyon jó 
érzés volt. Jó dolog, ha másoknak 
is tetszik, amit csinálok, szeretik a 
munkáimat, örülnek, ha ajándékba 
kapnak tőlem. 
Szeretek kísérletezni, mindenhol 
figyelem a fonással készült dolgo-
kat, és ami tetszik, elkészítem. 
Nemrég láttam valahol egy kis 
manót, most ezt szeretném meg-
fonni, és nem nyugszom, amíg 
meg nem csinálom.  Közeleg a 
karácsony, már arra gondolok, 
milyen új dolgokat fogok készíte-
ni. 
 
Lányod, Niki is igen kreatív, ő is 
bekapcsolódott a fonásba? 
- A lányom nem fon, de gyönyö-

rűen varr, ruhákat, dekorációkat 
készít, néha az én munkáimhoz is. 
Nagyon jó érzéke van hozzá. Fér-
jével együtt értékelik ezt a hobbi-

mat, és nekik is többször készítek 
különféle dísztárgyakat. Számom-
ra ők a legfontosabbak, nagyon jó 
a kapcsolat közöttünk. 
 
Barátságos otthonodat egyedi 
tárgyak, ötletek sokasága teszi 
hangulatossá, és lelkesen beszélsz 
kedves hobbidról. Úgy látom, 
megtaláltad, amit kerestél – az 
alkotás örömét.  
- Igen, valóban megtaláltam, ami 
igazi örömet okoz. Mindig új for-
mákat, kihívásokat keresek, nem 
lehet megunni. Addig szeretném 
csinálni, amíg örömöm telik ben-
ne. Közben úgy alakult, hogy 
nyugdíj mellett dolgozom a régi 
munkahelyemen. Aztán itt van a 
rengeteg virág, a kert, és délutá-
nonként nagy kerékpártúrákat te-
szünk, amit én agyszellőztetésnek 
hívok. Soha nem unatkozom. 
Annyi minden érdekel, szoktam 
mondani, hogy sokáig kell élnem, 
hogy meg tudjam valósítani az 
elképzeléseket. 
 
Kívánom, hogy így legyen Mari-
ka, és köszönöm a beszélgetést, 
hogy betekintést engedtél a készí-
tés titkaiba. További szép alkotá-
sokat, a kísérletezés és a felfede-
zés örömét kívánom, és hozzá sok 
időt, jó egészséget. 

 
Papp Izabella 

HÍREK 
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    A idei emlékév során számos ünne-
pi megemlékezés idézi fel a reformá-
ció 500 évének történéseit és hatását. 
2017. október 12-én a Jász Múzeum a 
Jászberényi Református Egyházköz-
séggel közösen színvonalas konferen-
ciát rendezett A reformáció 500 éve 
címmel, melyen a boldogháziak közül 
is többen részt vettek. Az előadások 
sorát ünnepi istentisztelet zárta a re-
formátus templomban, amit Mező 
István református lelkész mutatott be, 
áldást mondott Szántó József apát 
plébános. 
    Községünkben, mint a Jászság más 
településein is, kevés a reformátusok 
száma. Kivételnek számít Jászkisér, 

ahol a reformátusok vannak többség-
ben. A közelben Jászberényben, Szol-
nokon, Újszászon és Tápiószelén ala-
kult ki viszonylag nagy lélekszámú 
gyülekezet, és az itt szolgáló lelki-
pásztorok látták el a környező telepü-
léseken is a lelki szolgálatot. Jászbol-
dogházán nem épült református temp-
lom. A Jászberényből érkező reformá-
tus lelkészek sokáig a gyülekezet egy-
egy tagjának otthonában tartották az 
istentiszteletet. Kezdetben Szarvas 
János, Szűcs István, Rácz Béláné és 
Szűcs Béláné otthona biztosított he-

lyet az igehirdetésnek, a keresztelők, 
konfirmációk megtartásának. Az első 
rendszeres istentiszteleteket Szalai 
Miklós, a jászberényi egyházközség 
lelkésze tartotta, majd az őt követő 
lelkipásztorok: Fekete Péter, Tariska 
Zoltán, Lakatos Tibor és Tóth J. Ró-
bert.  
Jelenleg Mező István jászberényi lel-
kész látja el a szolgálatot minden hó-
nap első vasárnapján a művelődési 
ház nyugdíjas klubjában. 
 
    A reformáció számos pozitív hatása 
mellett kezdetben éles ellentéteket 
teremtett a katolikusokkal, ami egy-
házszakadáshoz, üldöztetésekhez ve-
zetett. Az évszázadok során az ellen-
téteket a felekezetek közötti megbéké-
lés, kiengesztelődés váltotta fel. Az 
ökumené alapgondolata szerint, ha a 
hitben való egység nem is jöhet létre, 
a szeretetben való egység megvalósít-
ható. 
 
A jeles évforduló alkalmából történeti 
visszatekintésre kértük a konferencia 
egyik kiváló előadóját, Horváth Ger-
gőt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár igazgatóhelyettesét. Írásával 
emlékezünk az 500 évvel ezelőtt tör-
téntekre, a reformáció főbb eseménye-
ire és hatására. 
 

*** 
 

A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES ÉV-
FORDULÓJÁRA 

 
    A reformáció kifejezés a latin 
reformo igéből ered, mely 
„átalakítani”, illetve az újkorban főleg 
„helyreállítani” jelentéssel bírt. Utób-
bit nagyon fontos kihangsúlyoznunk, 
ugyanis a reformáció hívei alapvetően 
nem törekedtek az egyházszakadásra. 
Nézeteiket, felfogásukat kezdetben 
azért fejtették ki és azért hirdették, 
hogy ez által a katolikus egyház meg-
újulását, illetve régi állapotában törté-
nő helyreállítását elérjék. Az, hogy 
végül a nyugati keresztény egyház 
újabb irányzatokra szakadt szét, több 
évtizedes kulturális, politikai és főleg 
hitelvekbeli felfogások összeütközé-
sén alapuló küzdelem eredményeként 
következett be. Az alábbi cikkben 
röviden kívánjuk összefoglalni az idén 
megszületésének 500. évfordulóját 
ünneplő reformáció megjelenésének 
körülményeit, nagyobb irányzatait és 
a keresztény világra gyakorolt hatását. 

A 15-16. század gazdasági, társadalmi 
és politikai változásai nagyon komoly 
hatást gyakoroltak a korszak emberére 
és a világról alkotott felfogására. A 
földrajzi felfedezésekkel kinyíló világ, 
a reneszánsz ókori tudományokhoz 
visszanyúló és így a korszak tudo-
mányfelfogását kritizáló nézetei, a 
humanizmus emberközpontúsága nem 
csak nagy hatásúnak bizonyultak, de a 
könyvnyomtatás megjelenésének és 
elterjedésének köszönhetően sokkal 
könnyebben terjedtek az új vagy ép-
pen általánosan elfogadottól eltérő 
ismeretek, mint az ezt megelőző év-
századokban. A gazdasági-kulturális 
változásokon túl jelentős politikai 
eseményekre is sor került. 1453-ban 
Bizáncot elfoglalta az oszmán haderő, 
így immár Európa délkeleti területein 
kellett szembenézni az egyre nagyobb 
veszélyt jelentő és egy teljesen más 
istenben hívő keleti hódítókkal. A 
középkor időszakában ráadásul a ka-
tolikus egyház is egyre világiasabbá 
vált, a pápák és általában véve a felső-
papság inkább politikai ügyekkel fog-
lalkozott és fényűzően élt, és ez egyre 
kevésbé volt összeegyeztethető a 
krisztusi egyszerűség eszméjével. Az 
egyház belső visszásságaival szemben 
a 14-15. században többen is felemel-
ték a hangjukat. Ezen reformer felfo-
gású teológusokat, papokat nevezzük 
korai reformátoroknak. 
Luther Márton lépésének közvetlen 
kiváltó oka ugyanakkor az ún. búcsú-
cédulák árusítása volt. A korabeli 
egyházi felfogás szerint ezen cédulák 
megvásárlásával az emberek bűnbo-
csánatot nyertek, így a bűnbánó cse-
lekvések elvégzése gyakorlatilag 
szükségtelenné vált. Amikor 1517. 
október 31-én a wittenbergi vártemp-
lom kapujára kitűzte a 95 pontból álló 
tételeit, Luther lényegében a búcsúcé-
dulák árusítása ellen érvelt és a Biblia 
elsőségét, egyedül a hit általi üdvözü-
lést, a földi helytartók szükségtelen 
mivoltát hirdette. A könyvnyomtatás-
nak köszönhetően eszméi nagyon 
gyorsan terjedtek, és a Német-Római 
Birodalom területén több helyen is 
követőkre találtak. 
Luthert előbb megpróbálták rávenni, 
hogy tanait vonja vissza, amikor pedig 
nyilvánvalóvá vált, hogy erre nem 
hajlandó, X. Leó pápa kiközösítette, 
V. Károly német-római császár pedig 
birodalmi átokkal sújtotta. Az 1520-
as, -30-as években azonban olyan 
mértékben terjedt el az új irányzat a 
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német nyelvterületen és talált köve-
tőkre úgy az alsóbb társadalmi réte-
gek, mint az egyes fejedelmek között, 
hogy az fegyveres konfliktushoz 
(schmalkaldeni háború) vezetett. Vé-
gül, hogy a politikai egységet megtart-

sa, V. Károly 1555-ben az augsburgi 
vallásbékében elismerte a német terü-
leteken a vallásszabadságot. A kimon-
dott elv (akié a föld, azé a vallás) ér-
telmében az egyes tartományokban 
élők a saját uruk vallását voltak köte-
lesek követni, vagy bármilyen veszte-
ség, illetve sérelem nélkül távozhat-
tak.  A lutheri irányzat követői lettek 
az evangélikusok. Luther mellett 
azonban megjelentek más jeles refor-
mátorok is, akik bár kezdetben elveik-
ben megegyeztek a Luther Márton 
által lefektetetett eszmékkel, idővel 
attól bizonyos mértékben eltávolodva 
saját irányzatot hoztak létre. A refor-
mátus, más néven kálvinista irányzat 
Ulrich Zwingli és 
Kálvin János elvein 
épült fel. Zwingli-
hez az istentisztelet 
megreformálása, a 
nemzeti nyelvű pré-
dikáció és a szentek 
képmásainak eltávo-
lítása kötődik. Kál-
vin János elgondolá-
sa alapján hozták 
létre az egyházi ha-
talmat gyakorló 
egyháztanácsot 
(konzisztórium), de 
az ő nevéhez fűző-
dik az eleve elrende-
lés (predesztináció) 
és a zsarnokölés 
(tirannocídium) el-

vének megfogalmazása is. 
A két nagyobb vallásújító irányzat 
mellett érdemes szót ejtenünk a kor-
szakban megjelenő más felfogást hir-
dető reformer vonulatokról is. Ilyen 
volt például az alapvetően személyes 
okok miatt létrehozott anglikán egy-
ház, mely lényegében azért jött létre, 
mivel a pápa nem volt hajlandó ér-
vényteleníteni VIII. Henrik és Aragó-
niai Katalin házasságát. Az angol ki-
rály ezért 1534-ben a Parlamenttel 
egy olyan törvényt fogadtatott el, ami 
a pápa egyházi felsősségét megszűn-
tette, és az angol királyt tette meg az 
angol egyház fejének. A baptista 
irányzat a csecsemőkori keresztséget 
elvetve, a felnőttkori, megfelelő és 
rendszeres vallási nevelésben része-
sült ember keresztelése mellett szállt 
síkra. Az unitáriusok vagy 
antitrinitáriusok pedig a Szenthárom-
ságot elutasítva Isten oszthatatlansá-
gát hirdették és úgy hitték, hogy 
Krisztus Isten emberré vált fia volt. 
Az unitárius irányzat Erdély területén 
egyházzá szerveződött, és 1568-tól az 
erdélyi négy bevett vallás közé tarto-
zik. 
   A reformáció vallásra, lelkiismeret-
re gyakorolt hatásán túlmenően kultu-
rális, művészeti területen is óriási 
változásokat hozott úgy a reformációt 
támogató, mint azt ellenző oldalon. A 
nemzeti nyelv fontosságából és a 
Szentírás elsőségéből következett, 
hogy sorban készültek a nemzeti nyel-
vekre lefordított Bibliák (Károli Gás-
pár magyar nyelvű fordítását ma a 
Vizsolyi Bibliaként ismerjük), melye-
ket a protestáns eszmeiséget támogató 
nyomdákban sokszorosítottak. A re-
formáció szellemiségét emellett ma-
gasabb iskolákban (akadémiákon, 

egyetemeken), illetve kollégiumokban 
(Magyarországon Debrecen, Sárospa-
tak, Eperjes stb.) oktatták és terjesz-
tették. 
Mindezekkel párhuzamosan a hitújítás 
terjedése a katolikus egyházat is fon-
tos lépésekre késztette. Az ún. ellenre-
formáció időszakában (1546-1648) a 
katolikus egyház egyrészt belső meg-
újulását, másrészt az elterjedt új irány-
zatok visszaszorítását és a hívők visz-
szanyerését kívánta elérni. Létrejöttek 
a nemzeti nyelvű, ám katolikus teoló-
gusok, papok által készített Biblia-
fordítások (magyar nyelvre Káldi 
György fordította le 1626-ban), köz-
ben pedig a Jézus Társasága nevű 
szerzetesrend (jezsuiták) tagjai aktív 
hittérítő tevékenység keretében igye-
keztek visszaterelni az áttért embere-
ket. Az ellenreformáció leglátványo-
sabb része a barokk művészetben tes-
tesült meg, melynek nagyságán és 
díszességén keresztül a katolikus egy-
ház erejét kívánta demonstrálni. 
    Magyarországon a reformáció meg-
jelenése és elterjedése egybeesett az 
ország három részre szakadásával. Az 
oszmánok által elfoglalt középső terü-
letek – így a mai Jász-Nagykun-
Szolnok megye területe is – egyházai, 
egyházközségei lényegében magukra 
maradtak. Nem véletlen tehát, hogy a 
korszakban a területen megforduló, új 
hitelveket hirdető vándorprédikátorok 
sok helyen meghallgatásra találtak, és 
bár új, ámde keresztény irányzatok 
jelentek meg a területen. Ezen új val-
lások és prédikátoraik támogatták a 
lakosságot a vészterhes időkben, és a 
nemzeti elvű gondolkodásnak köszön-
hetően segítettek meg is őrizni a ma-
gyarságot a nehéz időszakban. A kor-
szakban számos nagynevű, ismert 

protestáns oktatási in-
tézmény született meg, 
amelyek az évszázadok 
során egy sor ismert és 
elismert magyar tudóst, 
írót és művészt adtak 
nem csak Magyaror-
szágnak, de a világnak 
is. Ezeken túlmenően 
napjainkban a magyar-
országi reformáció em-
lékeit számlálhatatlan 
tárgy, eszköz, templo-
mok sokasága és vala-
melyik protestáns fele-
kezet tagjaként mintegy 
másfél millió magyar 
ember őrzi. 

Horváth Gergő 

Luther Márton 

A Vizsolyi Biblia 
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 A jakabi Szent Vendel szobor történetérol 

Községünk lelkes lokálpatriótája, 
régiséggyűjtője, Kövér Attila, aki 
gazdag gyűjteményében a katonai 
emlékeken, régi tárgyakon túl olyan 
értékes iratokat is őriz, melyek ma 
már máshol nem lelhetők fel. A 
rokonságtól származó dokumentu-
mok között található néhány eredeti 
forrás a jakabi Szent Vendel szobor 
létesítéséről, melyek azért is külö-
nösen értékesek, hiszen a szobor 
feliratán túl alig tudunk adatokat 
történetéről.  
   A több mint százéves iratokból 

egy jól szervezett tanyai közösség 
tiszteletre méltó összefogása tükrö-
ződik. Olyan vallásos gazdálkodó-
ké, akik fontosnak tartották az álla-
tok védőszentjének tiszteletét, és 
saját költségükön felállították Bol-

dogháza első Szent Vendel szobrát 
a jakabi határban. 
   Az 1900-as évek elején a jakabi 
határrész Jászberényhez tartozott, a 
város második kerülete volt. A kör-
nyező tanyavilág lakóinak az állat-
tartás igen fontos tevékenysége 
volt, ami abból is látható, hogy a 
század elején már működött a Szent 
Vendel Társulat, a juhos gazdák 
gazdasági szervezete. A társulat 
zászlót is készíttetett, melyre a kö-
vetkező lakosok adakoztak: id. 
Almási Tukacs István, Almási 

Tukacs István, Bajor István, Bujdo-
só Vendel, Konkoly Balázs, Kon-
koly Mihály, Katona István, Kiss 
Sándor, Kármán János, Kurucz 
Mátyás, Kocza Mihály, Barna Pál, 
Bereczki Gábor, Inges János, So-

modi Mihály, Kotán Antal, Kövér 
József, Kisbalázs Pál, Telek István, 
Móczó János, Németh Pál, Mizsei 
Mihály, Gerőcs János, Cserta Jó-
zsef, Sass Péter, Pethő András, 
Szádvári László, Móczó András, 
Takács András, Szádvári Pál. A 
legnagyobb összeg 60 krajcár, a 
legkisebb 10 krajcár volt. A forrá-
sok alapján a jakabi társulat kapcso-
latban állt a boldogházi Szent Ven-
del Társulattal, ami a fenti nevekből 
is látható. 
   A két társulat tagjai elhatározták, 
hogy Bóta Mizsei János birtokán 
szobrot állítanak Szent Vendel tisz-
teletére. 1904. január 15-én fogal-
mazták meg szándékukat, és kére-
lemmel fordultak a lakosokhoz, 
hogy adományaikkal segítsék a ne-
mes célt: „A Jászberényi Jakabi Szt. 
Vendel társaság a többi jámbor 
hívekkel azon nemes eszmére éb-
redtek, hogy Isten segítségével Ja-
kabon a Bóta Mizsei János birtoka 
sarkán egy Szt. Vendel szobrot 
emelnek, tehát e czélra szánt kegyes 
adományokat, egyesektől is fillérei-
ket szíves köszönettel fogadjuk.”  
   Megkezdődött az adománygyűj-
tés, eredményességét bizonyítják a 
hosszú névsorok, melyek megőriz-
ték az adományozók nevét és a ré-
szükről felajánlott kisebb nagyobb 
összegeket. Az egyik fő szervező 
Lakatos István volt, neve többször 
szerepel az iratokban. 1905. márci-
us 15-én szerződést kötöttek a 
somolyai kőfaragó mesterrel, idős 
Bauer Károllyal. Az általa hozott 
mintából gondosan választották ki a 
szobor alapanyagát, az „erősebb és 

Állattartásáról híres településünkön nagy kultusza alakult ki Szent Vendelnek, az 
állatok és állattartók védőszentjének. A Jászságban egyedülálló módon három 
szobrot is állítottak tiszteletére a tanyavilág három határrészén. 
A Boldogházi Hírek két évvel ezelőtti számában a tápiói és csíkosi Szent Vendel 
szoborról emlékeztünk meg, melyet ugyanazon a napon, 1935. október 20-án 
szenteltek fel. A jakabi határban ekkor már régóta állt az a népies megformálá-
sú Szent Vendel szobor, melyet 1905. június 1-jén állítottak fel. Ez alkalommal 
az első Szent Vendel szobor történetét próbáljuk felidézni. 

RÉGEN VOLT 
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barnább” követ. A kérdés már csak 
az volt, milyen legyen a felállítandó 
szobor. A gazdák a Jászberényben 
álló Szent Vendel szobrot választot-
ták mintaként: „Az mi kívánságunk 
az város végén az gyöngyösi útban 
az akasztó hídnál fölállított Vendel 
szobor.” A mesterrel együtt elmen-
tek a berényi szoborhoz, meghatá-
rozták a pontos méreteket, az alap-
anyag minőségét és a szobor külse-
jét, mindezt szerződésbe foglalták.  
„Az szoborhoz tartozik jobbról az 
kulacs meg az bárány, balról tarto-
zik az táska meg az borjú, ehhez jön 
egy márvány betét arany bevéséssel 
és egy díszlámpa hatszegletű és 
négy sarok oszlop kerítéshez kivés-
ve.”  
   A mintaként választott jászberé-
nyi Szent Vendel szobrot 1866-ban 
állította a jászberényi Szent Vendel 
Társulat a gyöngyösi híd mellett, az 
Akasztófa dombnak nevezett he-
lyen. A második világháború idején 
a híddal együtt felrobbantották, 
csak a talapzata maradt. 1946-ban 
az eredeti formájában felújították, 
később 1993-ban, majd 2010-ben 
történt felújítás.  
   A mester vállalta, hogy 1905. má-
jus 15-re elkészíti a szobrot 310 
koronáért. A szerződésben szerepelt 
még: „Tartozik az vállalkozó az 
fentírt szobrot az szerződésben ki-
kötött határidőben elkészíteni és 

felállítani, és az kikötött állomásra 
szállítani, mink pedig tartozunk azt 
az Jánoshida Boldogházi állomás-
ról az kinevezett helyre szállítani, 
és az felállításnál az vállalkozónak 
segítségére lenni.” 
   Fennmaradtak azok a gondosan 
vezetett nyilvántartások, melyek az 
adományok mellett a költségeket is 
tartalmazzák. Amikor elszámolásra 
került a sor, részletes feljegyzés 
készült. A szobor költsége 310 ko-
rona volt, a kalap 4 korona, koszorú 
8 korona, a festés 1 korona 60 fillér, 
lámpástartó 4 korona, kerítés 5 ko-
rona, heveder 60 fillér, a papnak 
pedig 60 koronát fizettek. Járulékos 
költségek között szerepel a kér-
vény, sürgöny és levél díja, a szállí-
tás, a tégla, kerítésdeszka, kerítés-
festés mellett a pálinka és hús ára 
is. A szobor összes költsége 457.54 
korona volt.  
   A szobor felállítására 1905. júni-
us 1-jén került sor. Talapzatán a 
következő felirat olvasható:  

 ISTEN DICSŐSÉGÉRE  
ÁLLÍTTATTÁK A JAKABI 

ÉS BOLDOGHÁZI 
 SZENT VENDEL TÁRSULAT 

 TAGJAI TÖBB 
JÓSZÍVŰ  

EMBEREK ADOMÁNYAIKBÓL 
 1905. JÚNIUS 1 JÉN  

MEGÚJÍTTATOTT 1946-BAN 
 

A jakabi Szent Vendel szobor kü-
lönleges népies megformálásával 
sajátos stílust képvisel a jászsági 
Vendel-szobrok között. A magas 
talapzaton álló festett szobor a jász-
sági pásztorok jellegzetes öltözeté-
ben: csizmában, ráncos bő gatyá-
ban, fehér ingben, fekete dolmány-
ban, nyakravalóval, subában, kalap-
ban, vállán tarisznyával és kulacs-
csal jeleníti meg Szent Vendelt. A 
kezében pásztorbotot tart, a lábánál 
két oldalt pedig egy-egy birka fek-
szik.  
   A szobor az elnéptelenedett ta-
nyavilág helyén ma is őrzi az egy-
kori gazdák és híres állattartás em-
lékét. Régi szokás volt, hogy a 
Vendel szobroknak keresztapát vá-
lasztottak, a jakabi Szent Vendel 
szobor keresztapja Fózer Balázs. A 
hagyományőrzés szép megnyilvá-
nulásaként a helyi cserkészcsapat 
néhány éve Szent Vendel nevét vet-
te fel. Vendel napkor a szentmise 
után a hívekkel meglátogatják a 
három Vendel szobrot, közös imá-
val, tiszteletadással emlékeznek az 
állatok és állattartók védőszentjére, 
egyben a szobrot állító elődökre.  
Ezúton is köszönöm Kövér Attilá-
nak, hogy a korabeli forrásokat 
készségesen rendelkezésemre bo-
csátotta.  

Papp Izabella 

  Az 1866-ban állított jászberényi 

Szent Vendel szobor volt a minta. 
    Tiszteletadás a jakabi Szent Vendel szobornál 2015-ben 
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Velünk történt ... 

BOLDOGHÁZI DÍJAZOTT  
AZ AGROFOTÓ PÁLYÁZATÁN 

 
Szűcs Péternek régóta szenvedélye a meteorológia és a fo-
tózás. Különösen kedveli a vihar, a villámlások ezernyi 
változatának megörökítését. Egy villámlás különleges pilla-
natának fotójával első díjat nyert az Agrofotó-pályázat Me-
teorológia kategóriájában. 
 
A Nemzeti Agrárkamra honlapján olvasható:  
„A fotópályázat kiíróinak szándéka az volt, hogy bemutas-
sák az agráriumban dolgozók munkáját, mindennapjait, azo-
kat az ellesett, szép, váratlan, meghökkentő vagy éppen 
megható pillanatokat, amelyekkel a mezőgazdaságban élők 
naponta találkoznak, de talán nincs idő arra, hogy megállja-
nak, rájuk csodálkozzanak. Az első alkalommal meghirdetett 
Agrofotó-pályázatra több mint 840 alkotás érkezett, ezek 
közül választotta ki a szakmai zsűri azt az 5-5 munkát, me-
lyek közül végül kikerültek a kategória győztesek. (…) 
Hét kategória közül a Meteorológia kategória győztese Szűcs 
Péter lett. 
A díjátadáson a fotópályázat főszervezője, Mátrai Zoltán, az 
Agronline Kft. ügyvezető igazgatója fontosnak nevezte, 

hogy a kezdeményezéssel szeretnének közelebb hozni az 
agrárium szereplőit a társadalomhoz, megmutatni a mező-
gazdaságban dolgozók életét, mindennapjait. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara örömmel vállalta el a fotópályázat 
fővédnökségét, hiszen segít ráirányítani a figyelmet azon 
gazdák életére, akik nélkül nem lenne az asztalunkon az 
egészséges élelmiszer – mondta a díjátadáson Győrffy Ba-
lázs, a kamara elnöke. – A beérkezett képeken az ember, az 
állatok, növények és a gépek összhangja tárul elénk, az alko-
tásokat nézve szinte érezni lehet a nekünk oly’ ismerős illa-
tot, nyugalmat, vagy éppen halljuk a gépek hangjait.” 

Díjátadók és díjazottak. Szőcs Péter jobbról a negyedik. 

UNITÁRIUS KERESZTELŐ  
BOLDOGHÁZÁN 

 
Szeptember 16-án községünkben két kisfiú, Papp Ferike 
és unokaöccse Papp Nándorka unitárius szertartás szerint 
vált tagjává a keresztény egyháznak. A szertartást Sínfalva 
unitárius lelkésze, Pálfi Dénes végezte. Örömmel jött bará-
tai hívására Erdélyből, ahol ma sem könnyű magyarnak és 
unitáriusnak lenni: „Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt a 
boldog találkozást lehetővé tette, s elsősorban azért, hogy 
e két drága gyermek jöttével, születésével, atyai szeretete 
kimondhatatlan ajándékában részesített bennünket: az őket 
izgatottan, de nagy szeretettel váró szülőket, nagyszülőket, 
rokonokat, barátokat, számban, s hiszem, nem csak szám-
ban gyarapítva általuk is egy, a történelem viharaiban 
megfogyatkozott, de meg nem tört, máig talpon maradt, 
létéért és megmaradásért nehéz, de nemes harcot vívó 
egyházat és nemzetet”- mondta. 
Az unitárius egyház magyar alapítású protestáns egyház, 
melyet Dávid Ferenc alapított, ő volt az első püspöke. Bár 
1568-ban a tordai országgyűlés a három elismert felekezet 
- katolikus, lutheránus, református - mellé beemelte az 
unitárius vallást is, alapítójának és tagjainak sokáig üldöz-
tetésben volt része. Az egyháznak ma Erdélyben él a leg-
több híve, de Budapesten és tíz vidéki településünkön is 
működik unitárius egyház, melyet emberközpontúság, más 
felekezetek felé nyitottság, és a szeretettel való elfogadás 
jellemez. A szülőket, akik gyakran járnak Erdélyben, ez is 
motiválta, amikor elhatározták, hogy gyermekeiket ebben 
a hitben szeretnék nevelni. 
   A két kisgyermek keresztelésével a több mint húsz éves 
baráti szálak tovább erősödtek a családokban és a nagyobb 

közösségben. Bár nevük a sínfalvi anyakönyvben szerepel, 
ez a távolság lerövidíthető, hiszen Pálfi Dénes szép gondo-
lata szerint: „Jézus nem a templomok, hanem a szívek la-
kója. Arcunkon megláthatják arcát, ha szívélyes a moso-
lyunk, szavainkban hallhatják szavát, ha szívből szólunk, 
segítő tettünkből ráismernek, ha azt szívesen tesszük. … S 
az így látók között mindig ott vannak a gyermekek, akiknek 
kis szíve az eszményi világ látását, érzékelését teszi lehető-
vé” – mondta, és a bensőséges, mégis derűs szertartás han-
gulata megérintette a jelenlévők szívét. Amikor a két kisfiú 
homlokán a sínfalvi szentelt víz cseppjei csillogtak, a szü-
lők, nagyszülők szemében néhány könnycsepp is megcsil-
lant. 
 

Papp Nándorka szüleivel, nagyszüleivel 
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Tisztelt  Lakosok ! 
A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 
2017.10.01-től 
bevezeti a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulla-
dékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes. 
  Ingatlanonként  indulásként 1-1db.  sárga és zöld zsákot 
juttatunk el , és a megadott időpontban a kihelyezett zsákok 
helyett csere zsákot biztosítunk. 
 
SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok : -Műanyag, papír 
és fém csomagolási hulladékok 
         Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített 
háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban 
előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóli-
ák), kimosott tejes-, joghurtos poharak. 
          Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füze-
tek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondo-
bozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves 
doboz ) 
          Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőesz-
közök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok).    A mű-
anyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok ki-
öblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba. 
 

„Tapossa Laposra !” 
A műanyag flakonokat és a papírdobozokat , de a sörös do-
bozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél keve-
sebb helyet foglaljanak el. 
A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött 
karton csomag kihelyezhető. 
KÉRJÜK NE tegyenek a zsákba zsíros, olajos, háztartási 
vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margari-

nos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, 
hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újra-
hasznosításuk jelenleg nem megoldott! 

Tilos a zsákba kevert települési hulladékot rakni, mert 
nem kerül elszállításra ! 

 
ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön! 
Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, konyhai hulla-
dék. (kivétel étel maradék) Szintén elszállításra kerül a zöld 
zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzag-
gal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg 
a teli zöld zsák méretét. 
KÉRJÜK NE tegyenek bele fenyő- és tujaféléket, vagy dió-
falevelet és -gallyakat, ugyanis az előbbiek magas gyanta-, 
az utóbbiak magas olaj- és mérgezőanyag tartalmuk miatt 
nehezítik a komposztálás folyamatát.  
Tisztelt Lakosok ! 
A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés első időpontjai 
Jászboldogháza településen 2017.november 03. (péntek, 
zöld zsák),november 10. (péntek, sárga zsák)! A követke-
zőkben a szelektív zsákok elszállítási időpontjai minden 
hónap első péntek (zöld zsák) és második pénteki (sárga 
zsák) napjain! A szelektív szigetek és a hulladékudvarok  
továbbra is üzemelnek ! Ide kérjük elhelyezni az üveg hulla-
dékokat! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz 
menő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést mi-
nél nagyobb mértékben vegyék igénybe.  

 
Köszönjük együttműködését !       

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft 

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 

 Az unitárius egyház két legifjabb tagja talán 
megérzett valamit a pillanat ünnepélyességé-
ből. Nándorka nagy nyugalommal, Ferike 
tágra nyílt szemmel követte a szertartást 
édesanyjuk biztonságot nyújtó ölében. A szép 
és megható eseménynek tanúi voltak a kiter-
jedt baráti társaság tagjai is gyermekeikkel. 
Az ünnepi szertartást finom ebéd követte, és 
egy közösen eltöltött vidám délután tette még 
emlékezetesebbé.  

 a család részéről Papp Izabella  

Pálfi Dénes és Papp Ferike szüleivel  

Grillázs 
verseny 

 
2017. október 10-én nagyma-
mámmal Pándra érkeztünk a 
IX.  Kárpát-medencei Grillázs 
versenyre. Mindig nagy dolog 
kitalálni, majd elkészíteni a 
versenymunkát. Most éppen a 
székelykaput készítette el a 
mamám, ami nagyon jól sike-
rült, és a zsűri ezüstéremmel 
jutalmazta. Rengeteg érme van 
már. 18 arany, 6 ezüst és 2 
bronzérem. Nagyon szép napot 
töltöttünk el együtt, ha csak 
egy mód van rá, én mindig 
elkísérem az ilyen rendezvé-
nyekre. Remélem, majd egy-
szer én is a nyomdokaiba lé-
pek, követem őt és a hagyomá-
nyokat! 

Juhász Janka 
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SZERKESZTŐSÉGI  
KÖZLEMÉNY 

 A kéziratokat és a fotókat  

2017. december 4-ig  

kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát  

-terjedelmi okokból-  a szerkesztőség 

 fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

  
 
 

 Tervezőszerkesztő 
 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelős kiadó: 
  Községi 
  Önkormányzat 
Szerkesztők:  
 Papp Izabella   
 Zrupkó Ferencné Készült: 
 Polgármesteri Hivatal 
 Jászboldogháza 

Boldogházi 

Könyvtári Hírek 

Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok című rendezvénysoro-
zathoz. A látogatók az alábbi programokon vettek részt:  
� október 2-8. Ne csak lógj a neten! Internetes rejtvényjáték 
� október 3-án 14.00-16.00 óráig vérnyomás, vércukormérés volt a Könyvtárban, a szűrő-

vizsgálatot végezte Szemák Imola védőnő  
� október 4-én az 5. osztállyal Hon-és népismeret órán megtekintettük az árvízi emlékmű-

vet, a tanulók megismerkedtek a csónak történetével 
� szintén ezen a napon Baba-mama klub keretében Kerekítő foglalkozást tartott Kovács 

Zoltánné Lajos Krisztina 
� október 5-én a 3. osztály diákjaival az egyháztörténeti kiállítást néztük meg. Tárlatveze-

tőnk Kisádám Péter volt, majd a könyvtárba visszatérve templomunk harangjainak hangját 
hallgattuk meg. 

� október 6-án a Tájházba látogattunk a 2. osztályosokkal, ahol múltunk tárgyi emlékeivel 
ismerkedtek a gyermekek, köszönjük Orczi Imréné Veronka néninek és Besenyi Józsefné 
Jolánka néninek a tárlatvezetést 

� Vasárnap valódi mozi hangulatban a nyugdíjas klub tagjaival a Menaságra repülj… című 
filmet néztük meg, melynek rendezője Faragó Annamária. A film a csíkmenasági széke-
lyek életét, értékeit jeleníti meg, bemutatja mindennapjaikat. Az erdélyi település Csík-
somlyótól 20 km-re található. 

 
Novemberben ismét lesz Baba-mama klub. Várjuk az érdeklődőket. 

Pappné Turóczi 
Henrietta 

 könyvtáros 

T á j é k o z t a t á s 
 
A Regio-Kom Kft . hulladéklerakóján az alábbi hulladékok, az 
alábbi mennyiségben vehetők át térítés mentesen a Regio-Kom  
Társulás területén ingatlannal rendelkező természetes személyek-
től :  
� Évente 1000 kg. kevert települési hulladék 
� Évente 1 m3 (1000 kg) mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű 

kerti hulladékok, falevelek, nyesedékek, darabolt gallyak, melyeket 
zsákokban, vagy kötegelve, maximum 1 m hosszúsága darabolva lehet 
átadni; 
� Évente  2 m3 (2000 kg) mennyiségű építési jellegű inert hulladék, 

amely veszélyes összetevőt nem tartalmaz; 
� évente 4 db személygépjármű gumiabroncs és 2 db kerékpár gumiab-

roncs; 
� mennyiségi korlát nélkül leadható a háztartásban szelektíven gyűjthető 

papír, műanyag, fém (újság, hullámpapír, csomagolópapír, karton, 
tiszta fólia, műanyag, öblös üvegek - italos, befőttes stb. – egyéb 
üvegpalack, sörös, üdítős-, konzerves dobozok); 
� Évente 200 kg elektronikai hulladék (tv, telefon, elhasználódott ház-

tartási gép, stb.); 
� Évente 100 kg egyéb veszélyes hulladék (festékek, ragasztók, gyan-

ták, tinták, oldószer maradékok, elemek, akkumulátorok, motor és 
hajtóműolaj, szennyezett csomagolási hulladék); Tételenként megha-
tározott mennyiségig. 

A hulladék átvételhez szükséges, hogy a lakos: 
• fizeti a hulladékszállítási díjat; 
• nincs fennálló díjtartozása a Közszolgáltatóval szemben, utolsó ne-

gyedéves befizetést igazoló szelvényt felmutatja; megfelelő módon 
igazolja személyazonosságát és lakhelyének címét. 

Jásztelek 2017. 09. 01. 
Hajdú László 

ügyvezető igazgató 
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Kedves Olvasóink!  
Velünk történt…  rovatunkba ez évben is várjuk  

azokat a közlendőket,  

amelyeket másokkal is szívesen megosztanának.   

Az írások leadásának határidejét minden lapszámban 

közöljük. 

 
 

Az édesburgonya szezonja van, ilyenkor ősszel, ezért aján-
lom figyelmükbe az alábbi receptet. 

Narancsos édesburgonya leves 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

40 dkg édesburgonya 
1 db vöröshagyma 
1 ek. vaj, só,  
1 csipet cukor,  
1 dl száraz vörösbor,  
1 db narancs,  
1 dl zöldségalaplé,  
1 dl főzőtejszín, bors 

 
Elkészítés: 
A burgonyát megpucoljuk, és vékony szeletekre vágjuk. A 
hagymát apró kockákra vágjuk. A vajon a hagymát és a bur-

gonyát megdinszteljük, sóval, cukorral 
ízesítjük, felöntjük borral. A narancs 
héját lereszeljük, majd a levessel 
együtt az édesburgonyához adjuk. Fel-
főzzük, lefedve 15 percig. 
Közben a narancsot meghámozzuk 
úgy, hogy a vékony fehér réteget eltá-
volítjuk, kifilézzük a narancsot. A na-
rancshúst óvatosan kiemeljük, a levét 
felfogjuk. A narancsféléket apróra 
vágjuk, a tejszínnel és a narancslével a leveshez adjuk, és 3 
percig főzzük. A levest botmixerrel pürésítjük, sóval, borssal 
ízesítjük és tálaljuk. 

"Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket." 
 
Jó főzést és jó étvágyat kívánok!  

Ráczné Baráth Andrea 

Gasztroangyal jelenti 

Búcsúzunk 
Bakos Árpád  (1947-2017)  

Dalmadi Béla  (1925-2017)  

Krasnyánszki Imre  (1927-2017)  

Krasnyánszki Imréné  

sz: Baráth Magdolna Erzsébet  (1953-2017)  

Csergő Ervin  (1962-2017) 

Gólyahír 
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új 

fény, csillag, szülők boldogsága. 
Szeressetek engem igaz szeretettel, a kincsetek vagyok, 

pici kincs, de ember!” 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek  

és családjuknak! 

Kispál Tamás 
 

2017.09.12. 
Kispálné Répási Mária  

Kispál Tamás  

Tápió Tüzép Tápiógyörgye,  2017-es tüzelő árak 
Szénárak: 

Cseh dió  4500-5000 kcal. enyhén kormol,   5320 Ft/q 
LEDVICEI dió 4500-5000 kcal. 6200 Ft/q  minimális kéntartalom  
bármilyen fűtőberendezésbe jó 
Lengyel feketeszén 6300kcal. 7100 Ft/q elsősorban kazánszén 

Tűzifa: 
Tölgy, Bükk, Gyertyán, 2100-2300kcal: 3700 Ft/q  
Fabrikett 10 kg  800 Ft.   

Telefon: 20-613-2093   Csütörtök és Vasárnap ZÁRVA 



 40 
Boldogházi Hírek 2017. NOVEMBER KÉPES HÍREK 


