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Jászságért Díj 2023 - PÁLYÁZAT 

 
Borzák Balarám Béla, 67 éves nyugdíjas 

építészmérnök, másodgenerációs Jász elszármazott. 

Nagyszülői felmenői: Borzák József, Jászapáti 1882. IV. 

14. és Antal Julianna, Jászárokszállás 1887. VII. 3. 

Leszármazási gyökerei: (ős 1) Borzák Gergely 1668. - 

(ős 2.) Borzák Mihály 1709. -REDEMPTUS- … 

Részlet a „Borzák-hadrul és Jász-ságrul” versemből: 

„Borzák hadnak erős ága, ónemzetség dicső jásza, 

gyökérzettűl növend bogig, ezerhatszázhatvannyolcig. 

… Gergely atyánk vérvonalán, Mihály, István, János 

után, négy Józsefen keresztül át, jutottunk el imé hozzám, 

Borzák Balarám Bélához, ki sosem lakta Jászságot, szíve 

mégis korral járva, nem gondolhat más hazára. Oda 

húzzák gondolati, hol találta gyökérzetit, oda mert hogy 

merült múltba, jászok ékit kutakodva…” 

 

 

Célom sosem volt se több, sem kevesebb, mint a jász identitás emelése, a jász szívekben 

meglévő elkötelezettség fejekben történő megerősítése, -bemutatása annak a jász ősiségnek és 

ősbölcseletnek, ami párját ritkítja az emberiség történetében, hisz jásznak van oka-, joga 

büszkeségére. A Jász múlt feltárása, felidézése és szellemisége követése utat mutat egy 

boldog-, békés Jász jövőbe, az idők végezetéig, sosem veszve el a zavarodottságban. 

 

 

A több mint húszéves kutakodás eredményei, különböző műfajú írásosságban-, 

előadásokban nyilvánultak meg, kerültek közkézre és nyertek elismeréseket. 

 

 

2012. 

 

Rendszeressé vált a Jász Világtalálkozók látogatása és minden évben az aktuális  szervezőknek 

tett -térítés- és költségmentes- előadások tartására vonatkozó felajánlásom. 

 

 

  
 A Jászmagyarok együttes tagjaival, Jászság 

Országgyűlési Képviselője társaságában. 

 

Elindult- és azóta is naponta frissül www.Jász-ság.hu honlapom, ahol minden jász 

vonatkozású írásom szabadon elérhető és díjtalanul letölthető.  

 

http://www.jász-ság.hu/
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2014. 

 

 

 

 
 

Megtörtént Magyarország video Arcképcsarnokába való felvételem, olyan személyiségek 

sorába, akikre elért életpályájuk- „sikerei és igaz emberi értékei” alapján az Arcképcsarnok 

tanúsága szerint „büszkék lehetünk”. (Idézet az oklevél kiadójától) 

 

A portréfilm záró fejezetében megvallom Jász elkötelezettségemet és ajánlom a „Jász Úr és 

Tündér” című -felnőtt- mese-regényemet, minden arra nyitott olvasónak, a jász erények 

méltatásával. 

 

A könyvecskét, két-két tiszteletpéldányként adományoztam minden jászsági könyvtárnak 

és a Jászok Egyesületének. 

 

 

2016. és 2018. 

 

 
 

Előbb építés-szakmai 

munkámért-, majd 

igazságügyi szakértői 

tevékenységem 

elismeréséért 

Miniszteri 

Elismerésben 

részesültem. 

 

Jelezve 

elkötelezettségemet, 

mindkét alkalommal 

jász-alán 

hagyományőrző 

viseletben jelentem 

meg, többek által 

örömmel fogadva e 

gesztust. 
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Jász-alán viselet ~ VIII. szd.-i sírlelet 

alapján rekonstruált kaftánnal. 

 
 

 

2020. 

 

 

Az addig 

elektronikusan és/vagy 

könyv alakban kiadott 

Jász vonatkozású 

írásaim- és ezirányú 

munkálkodásom 

elismerése képpen a 

British Publishing 

House Kiadó 

beválogatott a 

Magyarország 

Sikeres Személyiségei 

enciklopédiába. 

 

 

 

Új műveimet és elismeréseimet mindig örömmel osztottam meg a Jászok Egyesületével. 

 

 

2022. 

 

 

 

 
 

A „Tűnt léptek nyomdokán” „An…” valamint a „Rám és Bala…” 
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A (saját költségű) magánkiadású „Tűnt léptek nyomdokán” összeállítást, valamint az „An – a 

jász lány” és a „Rám és Bala – a jász ikrek” című regényeimet, egy-egy tiszteletpéldányként 

adtam át minden jászsági könyvtárnak, utóbbiakat a Jász Múzeum könyvtárának is, az 

Országos Széchenyi Könyvtár köteles példányain túlmenően, maradandóan az utókornak. 

 

Jász vonatkozású írásosságom (saját költségü) népszerüsítése 

 

  
JTTV-ben Új Néplapban 

 

 

Borzák Tibor újságíró tollából a Szabad Föld 2022 KALENDÁRIUM-ban jelent meg 

bemutatásvázlatom; „Jász vér, jász büszkeség” címmel. 

 

 
 

Lezajlott a hat előadásból álló 

szeminárium Jánoshidán, melynek 

térítési- és költségigény nélküli 

megtartását a Jászság több 

Könyvtárának is szeretettel 

felajánlottam.  
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Ezután is törekszem a jász identitás megalapozott emelésére, -erősítésére. 

 

 

 
 

2022. 12. 20. 


