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„Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni”  Lord Chesterfield 

Az utazás 2006 
kiállításon telepü-
lésünk is képvisel-
tette magát 

Az iskolai farsan-
gi bálon remekelt 
az alsós mazsorett 

tánccsoport is 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

2006-ban a Képviselőtestület február 15-én, kezdte meg 
munkáját. Mivel ezt megelőzően a soros ülése 2005. november 
30-án volt, így sok napirendi pontot tárgyaltak. A polgármesteri 
tájékoztató közel 2,5 hónapot ölelt fel. 

Súlyos kérdésként szerepelt: Mi lesz a strandfürdővel? A 
jogszabályi előírások szerint, az ilyen kis hangulatos, meleg vi-
zű strandokat a bezárás fenyegeti, ha 2006. december 31-ig nem 
kerülnek megépítésre a vízforgató berendezések. A település 
költségvetése sajnos nem teszi lehetővé, hogy ez a több tízmilli-
ós beruházás megvalósuljon. Ennek reményében került aláírásra 
a szindikátusi szerződés egy beruházó céggel, de a mai napig a 
tényleges beruházás nem kezdődött meg. A Környezetvédelmi 
Felügyelőség is kérte, hogy tegyen eleget a strandfenntartó ön-
kormányzat egy újabb előírásnak, azaz a keletkezett szennyvizet 
megfelelően kell tárolnia, vagy elszállítani. Végül a testület úgy 
döntött, hogy fejlesztés nélkül mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy ebben az évben kinyitásra kerüljön a Strandfür-
dő, még úgy is, ha sok előírásnak történő megfelelés miatt, nye-
reséget nem fog termelni. 

A következő napirendi pont keretében a polgármester beszá-
molt az átmenti gazdálkodásról, amely addig tart, amíg a köz-
ponti költségvetés országgyűlés által történő elfogadása után, a 
helyi Képviselőtestület meg nem alkotja a saját költségvetési 
rendeletét. Tehát 2006. január 1-től február 15-ig. A mindennapi 
kiadások mellett a jelzett időszakban rendkívüli kiadásokra is 
sor került. Így a Solercia Kft sikerdíja, amivel a Jász Világtalál-
kozóra az Önkormányzat 3.000,-eFt-ot nyert. A községrendezé-
si terv elkészült 2005-ben a főépítész felügyeletével, szakmai 
irányításával. Munkadíjának második részletét kellett kifizetni 
januárban 500,- eFt-ot. A település szennyvíz elhelyezésének és 
kezelésének problémáját - minden lehetőséget megragadva - 
próbálja a testület megoldani. Így csatlakozott 13 megyei tele-
pülés hogy engedélyes kivitelezés tervdokumentáció készüljön. 
Ennek a településre eső költsége 714,- eFt. 

Harmadik napirendi pontként került megtárgyalásra a közsé-
gi Önkormányzat és intézményeinek 2006. évi költségvetése. A 
napirendi pont tárgyalásánál jelen volt 10 fő pedagógus. A költ-
ségvetés legvitatottabb része az iskola és óvoda költségvetése 
volt. A központi költségvetés évek óta alulfinanszírozza, de az 
idei év volt a legtöbb. A helyi önkormányzatnak 27 millió forin-
tot kell hozzátenni, hogy ezen a színvonalon tudjon működni az 
iskola és az óvoda. 15,50-től 17,45-ig tárgyalta a testület ezt a 
napirendi pontot, ez is jelzi, hogy nagyon komoly és sok vitát 
kiváltó napirend volt.  

A képviselőtestület valamennyi tagja 2006-ban is úgy dön-
tött, hogy nem tart igényt képviselői tiszteltdíjra. Ezzel az ösz-
szeggel is a Jász Világtalálkozó megrendezését támogatja. Ez 
összesen közel 4 millió forintot jelent 2005-2006. évre. Az ön-
kormányzat 2006. évi költségvetése 17.200,- eFt működési célú 
hitel igénybevételével került elfogadásra, a meglévő 18.000,- 
eFt folyószámla hite mellett. 

Ezen az ülésen fogadta el a képviselőtestület a 2006. évi 
munkatervét is. Csak az önkormányzati törvényben meghatáro-
zott ülés szám lett elfogadva, mivel nagy munkát jelent a testü-
letnek a Jász Világtalálkozó megrendezése, illetve októberben 
pedig már helyhatósági választások lesznek. 

A központi jogszabályok folyamatos változása miatt 2 ren-
deletet kellett módosítani. Az egyik a szociális ellátási formák 

helyi szabályozásáról, a másik pedig a pénzben és természetben 
nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról. 

A választási eljárási törvény szabályainak megfelelően dön-
tött a testület a helyi szavazatszámláló bizottság tagjairól. A ta-
gok megbízatása a következő országgyűlési választások kiírásá-
ig tart. 

A bizottság tagjai: 

 
 

A köztisztviselői törvényben foglaltak szerint, meghatározás-
ra kerültek a köztisztviselők teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2006. évi célok. 

Az aktuális kérdések között szerepelt a strandfejlesztés, 
tájékoztató a Jász Világtalálkozó szervezéséről, önkormány-
zati telkek értékesítéséről. 

A képviselőtestület következő ülésére 2006. március 16.-
án került sor. A Jász Világtalálkozó jászkapitányának sze-
mélyéről és a polgármester illetményéről döntöttek a képvi-
selők az ülésen. 

Még a 2005. októberi Boldogházi Hírekben megjelent a 
felhívás a jászkapitány személyére. Ezt követően gyűjtőláda 
lett elhelyezve a Polgármesteri Hivatal előterében a javasla-
tok fogadására. A 2006. januárban megtartott tüdőszűrés al-
kalmával is biztatásra kerültek a község lakói, tegyenek ja-
vaslatot a kapitány személyére. Az egész településről 121 
javaslat érkezett 41 személyre. A legtöbb javaslatot Gaál Fe-
renc kapta. Megköszönte a megtiszteltetést, de szakmai, tár-
sadalmi elfoglaltságára való hivatkozással nem fogadta el. 
Ezt követően a képviselőtestület úgy döntött, hogy a további 
személyek, akik nem 1-2 szavazatot kaptak, kerüljenek fel 
egy lapra, és közülük 3 főre tesznek javaslatot. Ezt követően 
a javasolt személyeket megkérdezik: vállalják-e a tisztséget. 
Ez alapján 5 fő kapott a képviselőtestülettől egyenlő arány-
ban legmagasabb számú javaslatot. Az 5 főből 3 (Kocza Im-
re, Turóczi Ferenc, Szűcs Lajos) megköszönték a javaslatot, 
de a tisztséget nem vállalták. Így a március 16-ai döntésnél 
két fő személye került a testület elé. Joó Kovács Balázs és 
Nagy Albert. A testület 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással Nagy 
Albertet választotta jászkapitánynak. Tehát 2006. július 
1-én történő beiktatását követően 1 évig Nagy Albert fog-
ja képviselni Jászboldogházát a jász rendezvényeken. 

1 számú szavazókörben Községháza 
Szádvári Istvánné – Vasút u. 48.-elnök 
Petróczi Róbert – Arany J. u. 1/b. – elnök helyettes 
Kocsis Imréné – Szegfű u. 23 – tag 
Fehérváry Mária – Széchenyi u. 26 - póttag 
Ifj. Szőllősi Béla – Petőfi u. 5/a. – póttag 

 
2 számú szavazókörben Művelődési Ház 
Szádvári Jánosné – Kossuth u. 33. – elnök 
Szappanos Anikó – Zalka M. u. 10. – elnök helyettes 
Bódi Margit – Szegfű u. 15. - tag 
Bajor Zoltán – Vezér u. 25. – póttag 
Rácz Géza – Bajnok u. 18. – póttag 
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Tisztelt boldogházi lakosok! 
� A világtalálkozóra készülve önkormányza-
tunknál emelt létszámmal dolgozunk a közte-
rületek és az intézmények szépítésén. A tele-
pülésen élő munkát keresők részére lehetősé-
günk van 6 illetve 8 órás foglalkoztatásra is. 
Kérem az érdeklődőket, jelentkezzenek a 
Polgármesteri Hivatalban! 

 
� Az utóbbi belvizes időszakban településün-
kön is jelentkeztek az ezzel járó problémák. 
Amint azt sokan tapasztalták, főképp a 
szennyvíz szippantása és elhelyezése okoz 
gondot, mint évek óta vissza-vissza térő 
probléma. Az Európai Uniós tagság követ-
keztében a településeket méret szerint kate-
gorizálva osztályokba sorolták. Az unió ál-
láspontja szerint, mely a jogszabályokban 
meg lett fogalmazva, a 2000 fő alatti telepü-
lések csak 2012. után kaphatnak támogatást a 
szennyvízberuházás megvalósításához. Per-
sze a jogszabályokat bármikor módosíthat-
ják, de a közeljövőben kicsi az esély az uniós 
vagy állami támogatásra. Mindnyájan tudjuk, 
hogy ez a kérdés nagyon sok településen 
probléma, de folyamatosan keressük lehető-
séget a megoldására. 

 

� Háztartási és építési hulladékok szabályos 
elhelyezése, mint ahogy már több alkalom-
mal megírtam, a jásztelki regionális lerakó-
ban lehetséges 2001-óta.  A településeken 
felhalmozódó hulladékok problémájának ke-
zelésére 2005-óta ingyenes beszállítási lehe-
tőség is biztosított. Aki rendesen megfizeti 
a hulladékszállítási díjat, az negyedévente 
300 kg háztartási és 500 kg építési hulladé-
kot helyezhet el a lerakóban. A szállítás 
több háztartás összefogásával is megvalósít-
ható, melynek alkalmával minden esetben be 
kell mutatni a díj befizetéséről szóló csekket.  
Kérem Önöket, tartsuk tisztán településün-
ket! 

 
Köszönöm együttműködésüket! 

Szűcs Lajos 
 

Sportegyesület 
 
Közel 600 ezer Ft pályázati támogatást nyert el 
sportegyesületünk a sporthoz kapcsolódó épü-
letek és műtárgyak felújítására. A támogatás 
nagyon jól jött, hiszen az egyesület működteté-
se is nehézkes egy ilyen kis településen. 

Szűcs Lajos polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Új szolgáltatás indult az  
idősek részére 
Településünkön is megkezdte működését már-
cius hónapban a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás. A Jászsági Többcélú Társulás által 6 
db készülékkel kezdődött falunkban az egyedül 
élő, idős, mozgásában korlátozott hat ember 
részére az új szolgálat. Baj esetén a napi 24 
órás központot egy nyakba akasztott nyomó-
gomb segítségével tudják ők riasztani, majd a 
központ értesíti a közelben lévő, településen 
élő segítőt. Ha a rendszer beválik, rövidesen 
bővítésre kerül, és Jászboldogháza is több ké-
szüléket kaphat. 

Közlekedés 
A Jánoshida- Jászboldogháza közötti út állapota roha-
mosan romlott az utóbbi hónapokban. A Magyar Közút 
Kht.  Megyei  Igazgatóságának  tájékoztatása  szerint 
csak kátyúzást tudnak az éves keretből végezni. A ka-
tasztrofális állapotok és a sok baleset miatt azonnali 
segítséget kértem a Megyei Önkormányzattól. A köz-
gyűlés részéről Tokár István elnök és Dr. Jernei Zoltán 
közgyűlési tag vállalt közreműködést a felújítás meg-
valósításában. A megyei alacsony keretek miatt együtt 
kértük Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztert, hogy biztosítson forrást az út felújításához. 
Országgyűlési képviselőjelöltjeink is nyilatkoztak már 
a felújítás támogatásában. Bízunk benne, hogy kéré-
sünk megértésre talál, és a világtalálkozóra beváltják 
ígéretüket politikusaink. 
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A pálmafák alá vonult 
A mester és a kis csapat, 
Hol hűs árnyat ereszt a lomb, 
Pihenni fáradalmukat. 
Amíg őket álom ringatá, 
Susogni kezd a kis liget: 
Mozdul a fa, virág, fűszál ,  
Vonaglanak a tövisek. 
 
A pálma kezd: Én vagyok  
A fák között, kit Ő szeret, 
Ha fáradt volt, levélernyőm 
Föléje árnyat vetett. 
S midőn  hozsannát zeng neki 
A szent városban ifjú, agg, 
Újra lombom ezrei 
S legszebb virágim hullanak. 
 
Sápadtan az Olajfa mond: 
A Nap leszáll, s eljő az éj, 
S lappangva lombjaim alatt 
Az áruló már lesre kél. 
És eljő az Úr, és én hallgatom,  
Gyötrődő lelke mint sóhajt,  
Két karja az éghez remeg 
És rája villan dárda, kard. 
 
 

A tó felszínén  feljő a nád,  
- Fürtös feje búsan zizeg: 
Királyi pálca én leszek. 
Miért is szültek a vizek! 
 
A Tüske szúrós ágait 
Magához nyomva így zokog: 
- Átok reám a tőrökért: 
Én vérezem szent homlokod. 
 
A Tölgy megborzong, s felsóhajt: 
- Holnap kivágnak engemet,  
Holnapután a Golgotán 
A hóhér rajtam öli meg. 
 
A zöld Borostyán így rebeg: 
- Sírjához innen kúszom én,  
S ezer karommal ölelem,  
Ki legjobb volt a föld színén. 
 
Fölkél az Úr. S a kis csapat 
Indul a szent város felé. 
Az Úr előbb mindkét kezét 
Áldásadóan fölemelé: 
Nézzétek, szól, a harmatot,  
Mint könnyek ezre, úgy ragyog. 

 
KEGYELEMTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 

Gárdonyi Géza: Krisztus álma 

A JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ  
előkészületei 
 Az Egyháztörténeti kiállításra készülve szeretném kérni 
azok segítségét, akik Jászboldogháza egyháztörténetéhez 
kapcsolódva az elmúlt 60 évből vagy korábbi évekből  
fényképekkel, egyházhoz kapcsolódó emlékekkel rendel-

keznek. A tárgyi emlékeket április végéig kérem juttassák 
el hozzám vagy telefonon jelezzék. / Bóta Mizsei Ilona: 
57/460 – 163/.  
Örömmel fogadunk minden segítséget a kiállítás megrende-
zésével kapcsolatban! 

 
Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 

A húsvét misztériuma 
 
Keresztény hitünk és életünk legfontosabb és egyben legkü-
lönösebb titka a „húsvéti misztérium”. Azt jelenti, hogy Jé-
zus legyőzte halált és feltámadt. Azt jelenti, hogy a világ 
valóban meg van váltva: mert Jézus óta minden szenvedés és 
elmúlás titokzatosan magában hordja a feltámadást. Minden 
szentmisében Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük és a 
szentáldozásban vele egyesülünk. Szentáldozáshoz járulha-
tunk, ha lelkünket nem terheli súlyos bűn, melyből csak a 
kellő bűnbánat által indított gyónás során oldoz fel a lelki-
pásztor. Egyesek halogatják ezt, és ezért nem áldoznak. 
Hogy Krisztussal való kapcsolatunkat el ne veszítsük, azért 
mondja az Egyház, hogy legalább évente egyszer a húsvéti 
időben járuljon mindenki szentáldozáshoz, melyet a húsvéti 
szentgyónás előz meg. A húsvéti idő Hamvazószerdától Pün-
kösdig tart: ez az az idő, amikor Jézussal különösen szorosan 
együtt kell lennünk szenvedésében, halálában és feltámadá-
sában. S ez leghatékonyabban a bűnbánat szentsége és a 
szentáldozás által valósul meg. 
 

A bűnbánat szentségének „lépése”: 

� Őszinte lelkiismeretvizsgálat: Megkérdezzük önmagun-
kat: Milyen rosszat tettünk, mit mulasztottunk? 

� Bánat felindítása: Isten bocsánatát kérjük, mert a bűnün-
ket fájlaljuk és szándékunk azok jövőbeni elkerülése 

� Bűnvallomás: Őszinte szívvel meggyónjuk bűneinket 
� Feloldozás: A pap azt mondja: Én feloldozlak téged bű-

neidtől az Atya, + a Fiú, + és a Szentlélek nevében. 
Ámen. 

� Elégtétel: A másnak okozott kárt jóvá tesszük. Kérjük 
Istent, hogy erősítse bennünk a jóakaratot és elimádkoz-
zuk az engesztelő imát vagy teljesítjük az engesztelő cse-
lekedetet, amit a gyóntató elégtételül megjelölt. 

 
A bűnbánat szentségében Isten bocsánatában részesülünk, 
megtapasztaljuk megbocsátó szeretetét. Az a kötelék, amely 
az Egyház minden tagjával összeköt bennünket, ismét szo-
rossá lesz. 
 
A húsvéti időben különösen kérjük Isten bocsánatát, ne sza-
kítsuk meg vele kapcsolatunkat, lépjünk vele szövetségre! 
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A Jászboldogháza Polgárőr Egyesület 2006. február 23.-án 
tartotta éves közgyűlését. A 2005. évi munka értékelése és a 
2006. évi feladatok számbavétele került sorra ebből az alka-
lomból. Az egyesület tagsága az elmúlt évben 2400 óra szol-
gálati időt töltött közterületeinken. Ennek során részt vet-
tünk: eltűnt személy felkutatásában, garázda személyek elfo-
gásában, rendezvények szervezésében és biztosításában. 
Postásaink biztonságára vigyáztunk, talált tárgyakat szolgál-
tattunk be. Az általános iskola előtti területen a gyerekek 
biztonságos közlekedését segítettük. Halottak napja idején a 
temetőt és környékét vigyáztuk. Fogadtuk a lakosság jelzé-
seit, szükség szerint intézkedtünk, vagy segítséget kértünk a 
rendőrségtől. Rendszeres kapcsolatot tartottunk környező 
települések egyesületeivel, közös programokon vettünk 
részt. Megújítottuk a rendőrséggel az együttműködési meg-
állapodást. 
Az önkormányzat és a támogatók segítségével tudtunk 

eleget tenni feladatainknak. Biztosítottuk az egyesület mű-
ködéséhez szükséges anyagi és technikai feltételeket. 
A 2006. év szolgálati feladatain túlmenően sikeresen kell 

részt vennünk a XII. Jász Világtalálkozó szervezésében és 
biztonságos lebonyolításában. A megyei polgárőrnap szer-
vezése és bonyolítása is komoly kihívás az egyesület számá-
ra, hiszen a polgárőrség 15 éves születésnapját ünnepeljük 
ebben az évben. A Jászboldogházi Polgárőr Egyesület pedig 
10 éve működik eredményesen. Ezek a feladatok az egyesü-
let minden tagjától áldozatos munkát követelnek meg. 
Köszönetemet kell kifejeznem az egyesület valamennyi 

tagjának és elnökségének a 2005. évben végzett munkájáért. 
Bizakodva tekintünk a 2006. év elé, hiszen minden feltétel 
adott ahhoz, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. 

 
Joó-Kovács Balázs 

Polgárőr Hírek 

Polgárőrbál 
Hagyományunkhoz híven 2006. március 18.-án polgárőr-
bált rendeztünk a tornacsarnokban. A résztvevő 300 fő a 
finom vacsora elfogyasztása után jó hangulatban múlatta az 
időt reggelig. Az összegyűlt támogatásokat a XII. Jász Vi-
lágtalálkozó szervezésére fordítjuk. 

 
K Ö S Z Ö N J Ü K ! ! ! 

 
Minden szervezőnek és segítőnek ezúton szeretném meg-
köszönni önzetlen munkáját. 
Külön említést érdemel Szádvári János elnökhelyettes és 
párja Szádváriné Sallai Mária, akik 8. alkalommal vettek 
részt a szervezésben, munkájukkal jelentős mértékben hoz-
zájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Gratulálunk Nagy Mihály szolgálatvezetőnek, aki 2006. 
március 18.-án a Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén 
vette át a polgárőr érdemkereszt arany fokozatát. A kitünte-
tést dr. Túrós András az OPSZ elnöke adta át, egyesületünk 
elnökségének felterjesztése alapján. 

 Joó-Kovács Balázs 

Tűzoltó Egyesület 
 
Megtartotta éves közgyűlését a községi Tűzoltó Egyesület. 

Az ülésen a 36 tagból 26 fő vett részt. 
Beszámoló hangzott el a 2005-ös évről: az elmúlt év a 

technikai fejlesztés éve volt az egyesületnél, vásároltunk egy 
IFA tűzoltó autót, amit a megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság segítségével felújítottunk. Kaptunk a megyei Tűzoltó-
ságtól egy mobil, benzin üzemű, Honda típusú vízszivattyút, 
amit már volt „szerencsénk” kipróbálni. 
 
Az egyesület tagjai részére vásároltunk 10 öltözet forma-

ruhát, és feliratos pólókat, hogy a különböző rendezvénye-
ken megfelelő öltözetben végezhessék munkájukat a helyi 
tűzoltók. Elektromos riasztó berendezést szereltettünk fel a 
tűzoltószertár védelme érdekében, sajnos mivel az IFA tűz-
oltó autó magassága miatt nem fér be a tűzoltószertárba, így 
az Aranykalász TSZ egyik garázsában helyeztük azt el. 

 
Ismertetve lett az egyesület pénzügyi beszámolója is az ülé-
sen: 
 
Nyitó egyenleg:     422 938 Ft. 
 
Bevételek:       
 
Önkormányzati támogatás    150 000 Ft. 
Tagdíjak:        10 500 Ft. 
BM pályázati bevétel:    100 000 Ft. 
 
Támogatások: 
 
Gazdasági társaságtól:     90 000 Ft. 
Magánszemélyektől:    373 000 Ft. 
Kamat bevétel:         1 477 Ft. 
Összes bevétel:     724 977 
Ft. 
 
Kiadások: 
 
Működési kiadás:     233 619 Ft. 
Eszköz beszerzés:     140 550 Ft. 
Egyéb kiadás:     770 497 Ft. 
Összes kiadás: 1 144 666 Ft. 

 
Számlaegyenleg 2005. február 31-én:     3 249 Ft. 
 
Az egyesület pénzügyi beszámolóját a számvizsgáló bi-

zottság megvizsgálta és jóváhagyta. 2005-ben a község te-
rületén komolyabb tűzeset nem volt. A 2006-os esztendő 
már eddig eltelt időszaka is rosszabb statisztikát mutat, már 
előfordult kisebb lakástűz is és egyéb helyre is hívtak ben-
nünket.  
Beválni látszik a Jászberényi Tűzoltósággal kötött megál-

lapodás, miszerint a lakosság a Berényi Tűzoltóságra jelez 
tűz esetén és ők értesítik telefonon a helyieket. A közgyűlés 
a beszámolókat egyhangúlag jóváhagyta. 

      
Szűcs Gergely 

az egyesület elnöke 
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A jászberényi főiskola végzős hallgatói vagyunk. Ismerőse-
ink javaslatára kerestük fel tavaly a jászboldogházi Általá-
nos Iskolát, ahol kezdetben a két hétig, majd a két hónapig 
tartó tanítási gyakorlatot töltöttük. Már a fogadtatás is rop-
pant kedves volt, mind a pedagógusok mind a gyerekek 
részéről. A későbbiekben pedig ezek a kellemes élmények 
csak fokozódtak. Lehetőségünk volt egy-egy alsó tagozatos 
osztályt jobban megismernünk, mivel több hetet töltöttünk 
náluk. Felső tagozaton pedig az ötödik, hatodik osztály 
tanításába kapcsolódhattunk be. 
A gyerekek nagyon hamar közvetlenek és barátságosak 
voltak velünk. Sok segítséget kaptunk az itt tanító pedagó-
gusoktól, és számos tapasztalattal lettünk gazdagabbak, 
aminek bizonyosan hasznát fogjuk venni tanítói pályánk 
során. 
Ezúton is köszönjük Igazgatónőnek, szakvezetőnknek és a 
többi pedagógusnak, hogy itt lehettünk tanítási gyakorlaton. 

 Vígh Szilvia 
 és Kirják Zsolt 

Május a megmérettetések hónapja, nemcsak az érettségizők számára, de az általános iskola 4. 6. 8. osztályosainak is. Évek 
óta ekkor történik az országos kompetenciamérés matematika és magyar tantárgyakból, nagyon szigorú feltételek mellett. 
2004-es eredmények összehasonlító elemzését nemrég kaptuk meg. Ebből idézzük a következő adatokat  

Az eredmények bizonyítják iskolánk következetes jó színvonalú oktató munkáját. 

  Matematika 
  6. osztály  8. osztály 

Szövegértés 
  6. osztály  8. osztály 

Országos átlag:   505  500   509  500 

Községi iskolák átlaga:   478 473   484  472 

A MI iskolánk átlaga:   556   551   539  530 

Február 1-jén nagy sikere volt 
alsósaink körében a JÁSZBERÉ-
NYI Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya által 
szervezett baleset-megelőzési 
foglalkozásnak. A foglalkozáson 
szó volt az alsó tagozatos tanuló-
kat érintő fő baleseti okokról és a 
biztonságos közlekedésről. A 
játékos gyakorlati bemutató – 
reméljük – elősegítette a közle-
kedési szabályok könnyebb elsa-
játítását 

A januári szépírás és olvasási verseny után az alsó tagozatos munkaközösség 
megszervezte a szavalóversenyt is. A legeredményesebb tanulók a Tápió-
mentén Újszilváson bizonyították tehetségüket. 

Íme az eredmények: 
 Felkészítő tanár 

I. kategória:  

Berkó Albert 2. osztályos tanuló  2. helyezett  Káposztás Istvánné 

Baranyi Fanni 1. osztályos tanuló  3. helyezett Gerhát Károlyné 

II. kategória:  

Kelemen Péter 3. osztályos tanuló  3. helyezett  Baranyiné Szabó Judit 

Kobela Szilvia 4. osztályos tanuló  oklevelet kapott dr. Pap Béláné 

Diáktoll  

Tavasz 
 
Reggel, mikor felébredek, 
Kismadarak csiripelnek. 
Ennél szebb dalt? Ugyan már! 
Nincs oly ember, ki talál! 
Máris vidám lettem tőle, 
Szaladnék ki a mezőre. 
Inkább kertünkbe megyek 

Vidáman és dalolva. 
S már vár a virágok illata! 
Körülvesz és elborít -  
Nem búsít, nem szomorít! 
Nárcisz, jácint, tulipán, 
Ibolya is oly vidám! 
Mindegyikük rám nevet: 
Itt van már a kikelet! 
- De – mondom -  nem csak az, 
A virágos illatos tavasz, 
Nem e boldogságtengeren 
Ott úszik a szerelem, 

Ó szerelem, szerelem, 
Milyen furcsa érzelem! 
Néha, mint egy kispenge -  
Belészúr a szívedbe. 
Máskor meg, mint a nap, csodás 
Csupa boldog ragyogás! 
Csipogja egy fecske: igen 
Bizony ilyen a szerelem! 
Én pedig azt mondom végül: 
Nincs tavasz szerelem nélkül! 
 

Koncsik Barbara 7. osztály 

Gyakorlaton voltak 
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Képek a nyolcadikosok életéből 

Felvételi előtt …. és után 

Nőnap az osztályban Nőnap az osztályban 

Előkészületek a tablókép fényképezéséhez Előkészületek a tablókép fényképezéséhez 
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HATVAN ÉV KÉPEKBEN 

Búcsú 1959. augusztus 2. 

Színjátszók az 50-es évek végén 

Iskolások 1958-ban Menyhárt Jánosnéval 

Barátnők 1955-ből 

Esküvő 1955. Menyasszony és a koszorús lányok, legények. 

A tanyavilágban a ló a legfőbb se-
gítségnek, közlekedési módnak 

számított.  Fotó:1955-ből 

Sorozatunkhoz 
továbbra is várjuk 

a képeket! 



HELYTÖRTÉNET 9 
Boldogházi Hírek 2006. április 

Sikerült írásos emléket is fellel-
nünk az elmúlt 60 év újságjaiból.  
Szolnok megyei  Néplap 1968. ok-
tóber 26. – írta Borzák Lajos 

Boldogházi holt lelkek 

Jászboldogháza szép, gazdag kis falu. 
Új utcák sorai, új házak százai vallanak 
mind az újról, a most születőről. A 
mostaniak nem is igen tudnak már a 
régi tragédiáról. Arról, amikor 1596-
ban az Eger várát elfoglaló török sereg 
eltüntette a föld színéről a középkor 
rangos jász szállását. Bódogháza, 
Bódogszállása, Bódokháza – ahogy 
több változatban is előfordul az egykori 
feljegyzéseken – 15 jász falu közül 
ötödik-hatodik volt a rangsorban addig. 
Attól kezdve pedig kerek 350 évig – 
1946-ig – nem létezett.  
Puszta volt. A pusztát Jászberénynek 
ítélte oda a pozsonyi kamara 1667-ben 
az érte szintén versengő Jászladánnyal 
és Jászalsószentgyörggyel szemben. A 
berényi jászok pedig közlegelőnek, 
kenderföldnek osztották ki évenként. 
Így teltek a századok. S az ember ismét 
gyökeret eresztett a romokon. Ismét 
benépesült a puszta, szaporodtak a ta-
nyák, lakóiban vágy fakadt: újjáterem-
teni Boldogházát. Községi rangra emel-
ni, hogy minden itt legyen helyben, ne 
kelljen kis hivatalos ügy intézéséért is 
egy napot eltölteni az ide 20-30 kilo-
méterre eső Berény városában.  
Az önállósági törekvés a harmincas 
évek elején indult. A csíkosiak már 
1929-ben el akartak szakadni Jászbe-
rénytől. A boldogházi, a tápiói tanyala-
kók csatlakoztak hozzájuk. Jászberény 
akkori közigazgatási urai pedig fütyül-
tek az egészre. Pontosabban dehogy is 
fütyültek. Az idősebb boldogháziakban 
jól él még 1942. nyári vasárnapjának 

emléke. Akkor délután az Üveges tánc-
teremben együtt volt a tanyacsoportok 
népe,  gyűlésezett önállóságáért. 
Alattyánból jöttek a csendőrök. A gyű-
lést szétverték, szervezőit, Nagy Jánost, 
Pócz Benedeket pofonokkal hallgattat-
ták el.  
Akkor már új időket hordott ölében a 
történelem. A Malinovszkij vezényelte 
II. Ukrán Front csapatai 1944. novem-
ber 11-én felszabadították a községet. 
Megalakultak a pártok, a nemzeti bi-
zottság, osztották a földet, szépen ha-
ladt a demokratikus átalakulás. Már 
csak egy hiányzott. Az önállóság. Nem 
késett sokáig. A népi demokráciával 
együtt megszületett Boldogháza is. A 
pártok, a tanyatelepülések óhajára Rajk 
László belügyminiszter 1946. március 
9-én aláírta a rendeletet: a Csíkos, a 
Tápió és Boldogháza tanyatelepülése-
ket önálló nagyközséggé egyesítették. 
Véget ért a hosszú közdelem. Kezdőd-
hetett a mindenkit lázba hozó tervezés, 
hol lesz a községháza, a művelődési 
ház, a rendőrőrs, ki lesz a bíró, kik 
lesznek az esküdtek, hogy alakul a 
most született község jövője? Jeskó 
János, a falu első jegyzője szorgalma-
san jegyezhette a krónikát. Beírhatta:  
„Községi főjegyző jelenti, hogy miután 
Boldogháza  község a  Magyar-
Belügyminiszternek 157.689/1946. III. 
9. BM. Számú rendelete alapján 1946. 
július 1-i hatállyal Jászberény várostól 
9600 kat. hold területtel, 520 házzal 
3026 lélekszámmal különáll és nagy-
községgé alakult..” ( A községi képvi-
selőtestületi ülés jegyzőkönyve 1946. 
szeptember 2-án.) 
Minden rendben. Háromezren felüli az 
új község lakossága, tehát nagyközségi 
rang illeti. Jön a népszámlálás 1949-
ben. Ez már hivatalos adat, hiszen az 
összeírók személy szerint megkeresnek 

mi n d e n k i t .  É s  k i mu t a t j á k : 
Jászboldogháza lakossága 1949-ben 
2242. – Majd nyolcszáz ember eltűnt 
három év alatt. Itt hagyták a fejlődés-
nek induló új települést? De hiszen – 
úgy tudom – éppen a jánoshidaiak 
kezdtek ideköltözni. Ők alapították az 
új falu Túzok utcáját például. 
A falu első főbírója, a községgé szer-
vezkedés vezetője, Nagy János volt. 
Sóspataki Sándor bácsit kérdezem, az 
akkori nemzeti bizottság elnökét. 
- Nagy János itt van még Boldoghá-
zán? 
- Itt. Már nem is megy el. Kinn van a 
temetőben. 
Ott van Pócz Benedek is. Péntek Gá-
bor, a kommunista párt első boldogházi 
titkára elköltözött a faluból. Gaál Ist-
ván, az első közgyám nyolcvan eszten-
dős. Nem emlékszik már, csak kevésre. 
Sóspataki Sándor bácsi is azt mondja, 
nem tud róla, honnan lett több mint 
háromezer lakosú akkor a község. 
Nagy András, a községi tanács elnöke 
igen. 

Nem lakott itt háromezer ember soha. 
De hát a jegyzőkönyv… 
Tudom. A valóságban kétezer lehetett. 

Akkoriban még nagy és kisközségi 
rangra osztódtak a falusi települések. 
Háromezren felül nagyközség. Az min-
denben jobban járt, többet is kapott az 
állami segélyből. 
Írás nem maradt erről, szívesen senki 
nem beszél róla. A koronatanúk nem 
élnek. Ki tudja már, honnan került a 
hiányzó 784 név a nyilvántartásba, a 
lajstromokra, kérelmekre. Talán teme-
tői fejfákról, talán a berényi névjegy-
zékből, nem tudni. Gogol: Holt lelkek 
művének megjelenése 1946-ban Ma-
gyarországon egy kis jászsági faluban. 
És…Egy kis jászsági faluért. 

Adalék helytörténetünkhöz 

1967. szeptember 13. Szolnok megyei Néplap 
Jászboldogházán újjáalakították a kisvendéglőt. Az egység 
forgalom azóta havi 160 ezer forintra emelkedett. Ennek 
jelentős hányadát a sajátkészítésű étel teszi ki. 
 
1967. július 19. Szolnok megyei Néplap 
„TESTVÉREK KÖZÖTT ÉREZTÜK MAGUNKAT”  
Elbúcsúzott Szolnok megyétől az észt mezőgazdasági minisz-
ter 
..Délután a jászboldogházi Aranykalász Termelőszövetkezetbe 
érkezetek rokonnépünk küldöttei Fodor Mihály megyei tanács-
elnök, dr. Kasza Béla osztályvezető főmérnök társaságában. Itt 

Konkoly Béla elnöktől hallottak szép dolgokat a híres állatte-
nyésztő szövetkezetről, ahol az egy emberre jutó évi jövedelem 
28 ezer forint,  12 ezer forinttal magasabb a megyei átlagnál. 
Elsőként a törzstehenészetet nézték meg, amelyről Konkoly 
Mihály főagronómus így nyilatkozott: a tehenek 4300 liter tejet 
adnak évente. Bemutatták azt a sertésfiaztatót, amelyet a szö-
vetkezet maga terveztetett és építtetett meg. – Jászboldogházán 
sok mindent láttak. Olyat is, ami hozzájuk közel áll: az észt 
földről juttatott káposztarépa meghonosodását. Jól és haszno-
san töltött napok után azzal búcsúztak népünk rokonai: mie-
lőbb szeretnék viszont látni Szolnok megye szorgalmas népét. 
Itt otthonosan testvérek között érezték magukat. 
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Jászboldogháza településen 648 
lakott ingatlan van. A lakások több-
ségében kettő vagy több televízió 
készülék van. A PR TELECOM 
nyilvántartása szerint 232 lakásba 
van bekötve kábeltévé.  

 
Mi a véleménye a kábeltelevízióról? 
 
Fehér Pálné Széchenyi utca: Igényem 
lenne rá, hogy nekem is be legyen köt-
ve a kábeltévé, de sajnos az anyagi 
lehetőségem nem engedi meg. A tele-
font beköttettem, de már annak is olyan 
magas az alapdíja, és azért nem lehet 
egy percet sem beszélgetni. 
 
Kiss Mária Úttörő utca: Nekünk van 
kábeltévé, jobban ki tudjuk használni, 
mert sok csatorna van. A gyerekek 
szeretik a természetfilmet, mesét, a fiúk 
a sportot. Néha veszekedés is van a 
csatornaválasztáson. Mi nem bántuk 
meg, mert nagyon jó a kihasználtsága. 
Az díjemelésnek nem örültünk, remél-
jük újabb emelést nem terveznek. 
 
Sós Ferencné Rét utca: Nagy szórako-
zási lehetőségünk nincs, így a fiammal 
együtt döntöttünk úgy, hogy beköttet-
jük a kábeltévét. Inkább az ő döntése 

volt, hisz hosszú évekig játszott a jász-
berényi jégkorong csapatban. Azóta is 
nagyon szereti a sportot, de az addig 
meglévő három csatornán ilyet nem 
sokat lehetett látni. 
 
Szöllősi Jánosné Rákóczi utca: Igen, 
régóta vártuk, hogy községünkbe is 
megérkezzen a kábel tv. Nem csalód-
tunk a szolgáltatás minőségében, meg-
vagyunk elégedve az adással. Főleg a 
természetfilmeket szeretjük nézni a 
családommal együtt. 
A két fiam a könnyűzenei csatornákat 
kedveli elsősorban. Én a paprika című 
műsort szoktam nézni, mert sok külön-
leges, és egzotikus étel elkészítését 
mutatja be. 
 
Tóth László Vasút utca: Az elsők 
között lett lakásunkban a kábel tv be-
kötve. Elégedettek vagyunk a fogható 
műsorokkal, a család minden tagja 
megtalálja az érdeklődésének megfele-
lő csatornát. Én a sportcsatornákat ked-
velem elsősorban, ha szabadidőm en-
gedni, szívesen ülök a tv elé. 
 
Török Angéla Május 1. utca: Nekünk 
nincs otthon kábeltévénk, mert nem 
éreztük szükségét. A gyerekeknek van 

amivel elfoglalják magukat. DVD leját-
szó, számítógép meg a tanulás. Mi fel-
nőttek keveset nézünk tv-t, a mi ré-
szünkre a három csatorna elegendő. 
     
Turócziné Teréki Erika Úttörő utca: 
Igen van kábeltévénk. Nálunk minden-
ki nagyon várta a lehetőséget. Bárme-
lyik csatornán lévő természetfilmek a 
család kedvencei, persze nem beszélve 
a sportról, a meccsekről. Jó dolognak 
tartom, mert a gyerekek sok plusz in-
formációkhoz jutnak. 
 
Többen azt mondták, hogy szeretnék 
ők is a kábeltelevíziót, de úgy ítélték 
meg, hogy a család anyagi helyzete 
nem teszi lehetővé. 

 
A válaszokat lejegyezték:  

Turócziné Teréki Erika, Szűcs Gergely,  
Turóczi Istvánné 

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT…… 

2006 évben a szolgáltatás díjai: 
� Alap programcsomag havi előfize-

tési díja bruttó:  2050.- Ft/hó 
� Bővített programcsomag havi elő-

fizetési díja bruttó:  4240.- Ft/hó 
� Bővített + Digi-Mozi C program-

csomag havi előfizetési díja bruttó:  
 6740.- Ft/hó 

Tisztelt „Boldogházi Hírek” szerkesztősége! 
 
Már régen készülök elmondani, illetve leírni 

az újságról a véleményemet. Nagyon Örülök, 
hogy már hetedik éve van ez a helyi újság és 
örvendetes szerintem, hogy az elmúlt idő-
szakban egyre színesebb, több témát és talán 
több korosztályt érdeklő cikkek íródnak. Ne-
kem tetszik, hogy az olvasók véleménye is 
szerepel a lapban, ezt lehetne tovább folytatni, 
több dologban is megkérdezni az olvasókat, 
korosztályokat. Például helyi problémákról, 
örömökről, Jász Világtalálkozóról, a közép 
korosztályt 40-50 évesek örömeiről, családjai-
ról. Ezt a korosztályt meg lehetne kérdezni 

például hogy a rendszerváltozás, miként vál-
toztatta meg az életünket. Nem politikailag 
gondolom, mert az a nagyok dolga. Jónak 
tartom a most induló sorozatot a helytörténet 
– hatvan év képekben. Ezt folytatni kellene, 
kis szövegmagyarázattal és képekkel, ma is 
köztünk élő emberek bemutatásával, akik az 
elmúlt években résztvevői voltak a különböző 
korszakoknak. Gondolok itt a szövetkezeti 
hőskorra, az ipar megtelepedésére. A mező-
gazdaság részéről lehetne riportot készíteni 
például Konkoly Misi bácsival, Gaál Ferivel. 
Jónak tartom az újságban a Polgármester 

beszámolóját az önkormányzat munkájáról, 
terveiről, gondjairól. Jó az is, hogy olvasha-
tunk az egyház, az iskola, óvoda, a nyugdíja-
sok életéről, munkájáról. Talán lehetne színe-
síteni a lapot írásokkal, a helyi vállalkozókról, 
helyi munkahelyekről – mezőgazdaság, ipar, 

kereskedelem, egészségügy stb. munkájukról, 
örömeiről, gondjairól. 
Ennyiben szerettem volna leírni a vélemé-

nyemet a mi újságunkról. Kívánok a szerkesz-
tőségnek további sikeres munkát! 
Annyit szeretnék még leírni, a Jász Világta-

lálkozó helyi megrendezésének örülök és 
támogatom. Bár sajnos anyagilag nem tudom, 
de magam és családom nevében munkával 
például saját géppel, kaszálás az iskolaudva-
ron, játszótéren, útszéleken. 
A Világtalálkozó sikeres megrendezéséhez 

kívánok a Képviselőtestületnek, a szervezők-
nek, a falu lakosságának összefogást, kitartást, 
erőt és egészséget! Eredményes, jó munkát és 
jó hangulatot a résztvevő vendégeknek és 
mindenkinek. 

Tisztelettel:  
ifj. Kisbalázs Ferenc Vezér utca 10. 

A SZERKESZTŐSÉG 
 POSTÁJÁBÓL 
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Agrártámogatások 2006. 
 
A költségvetési törvény előirányzatai alapján a nem-

zeti hatáskörben adható támogatásokra összesen 133,7 
Mrd. Ft. fordítható. Ezzel szemben az ismert kötele-
zettségvállalások (133,1 Mrd), valamint a feltétlenül 
meghirdetendő támogatási jogcímek forrás igénye mi-
nimálisan 148,8 Mrd Ft. 
A legterítettebb forráshelyzet a folyó kiadások és jö-

vedelemtámogatások jogcím tekintetében áll fenn, a 
kiegészítő nemzeti támogatások forrásigénye önmagá-
ban 85-87 Mrd. Ft., a haszonállat tartási támogatás 8,5-
9 Mrd. Ft. 
Ezekre tekintettel kezdeményeztük az EU felé az 

NVT-ből 12 Mrd. Ft. átcsoportosítását. Mindezek alap-
ján került meghirdetésre a 13/2006.(II.7.) FVM rende-
let. A teljes ismertetése itt nincs lehetőség, konkrét 
esetben a rendelet megismerése azonban nem mellőz-
hető. 
Fontos tudnivaló, hogy támogatás igénylésre tovább-

ra is a 141/2003.(IX.) Kormányrendelet értelmében 
regisztrált gazdálkodók a jogosultak. 
A határidők betartása különösen fontos, mert a határ-

időn túl beérkező igényeket az illetékes szervezet eluta-
sítja. 
2006-ban a területalapú támogatási rendszer kereté-

ben az uniós és azt kiegészítő nemzeti támogatást lehet 
igényelni. 
Változás 2005. évhez képest: 
A területalapú támogatási csomagok – nem postai 

úton érkeznek -. A csomagot várhatóan április 10-től 
lehet átvenni személyesen a falugazdász irodáktól, és 
ott is kell leadni a kitöltést követően május 11-ig. 
Azok a gazdálkodók, akiknek 2005. évben is volt 

igénylésük, 2006. évben megszemélyesített területala-
pú támogatási kérelemcsomagot kapnak. 
 

 
Vadkerti Tivadar 

falugazdász 

A mezőgazdasági termelők figyelmébe 

In memoriam…. 
 
Búcsúzunk. Rövid időn belül már a második volt hivatali 
kollégánktól. Mondhatják, ez nem érdemel újságcikket, hisz 
oly sokan távoznak mostanában közülünk. Konkoly 
Ferencné Erzsike néni, anyakönyvvezetőként a település 
írott történetében sokáig fog szerepelni. A régi anyakönyve-
ket áttekintve az eltelt időszak alatt 130 ifjú párt adott ösz-
sze. Az első egy különleges kettős esküvő volt 1976. június 
26-án. Módos Éva Fajka János, és Módos Zoltán Imre Vár-
hegyi Beáta Klára személyében. Az utolsó házasságkötési 
szertartása 1993.május 29-én volt Lesták Edina és Szappa-
nos Lajos jegyesek személyében. Mindig nagy keresések és 
beszélgetések előzték meg a megfelelő ünnepi beszéd elké-
szítését. Szerette a verseket. A nyugdíjas búcsúztatójára is 
verssel hívta meg kollégáit, így most mi is egy verssel bú-
csúzunk Tőle. 

Fáradtságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak. 
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét titkom rábízom a szélre, 
Semmit se várva és semmit se kérve. 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 
Kétségeim az örvényekbe szórom. 
A holtom után ne keressetek, 
Leszek sehol – mindenütt leszek. 

 
A volt kollégák és kolléganők nevében:  
Joó Kovács Balázsné anyakönyvvezető 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 
A XII. Jász Világtalálkozó meg-
rendezésének alkalmával kiadásra 

kerül az 
 

„EMLÉKEK A BOLDOG-
HÁZAI TANYAVILÁGBÓL” 
 

című könyv, mely  
 
2006. április 20-ig előfi-

zethető 
 

Orczi Imréné lakásán.  
(5144 Jászboldogháza,  

Széchenyi u. 18.)  
Érdeklődni: 57/460-226 tele-

fonszámon lehet. 
 

A könyv előfizetési ára  
3.000,- Ft/db.  

Az előfizetők névsora a könyvben 
feltüntetésre kerül. 
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  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Turóczi István Zoltánné Felelős kiadó: 
 Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona Szűcs Lajos 
 Szűcsné Kövér Szilvia Nyomda: Repro Stúdió-Szolnok 
 Konkoly Béláné,  Nyomdai előkészítés: 
 Zrupkó Ferencné Patkós Stúdió (53) 383-685 
   Készült: 300 példányban 

Újságok, könyvek 
prospektusok készítése. 

Szakdolgozatok gépelése, kötése. 
Színes nyomtatás A2 méretig. 
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye 

Tel.: (53) 383-685; (30) 382– 0895 

Boldogházi 

 

Anyakönyvi hírek 

Búcsúzunk 

Juhász Sándor  (1912-2005.) 
Csinger János  (1946-2006.) 
Háfra Józsefné  (1909-2006.) 
Muhari Lajosné  (1927-2006.) 
Koncsik Dezsőné  (1924-2006.) 
Nagy Jánosné  (1915-2006.) 
Kohári Vendelné  (1921-2006.) 
Kocza Mihály  (1930-2006.) 
László Árpádné  (1924-2006.) 

Újszülött 

Muhari Hedvig 2006. 02. 01.  
(Szőke Bernadett – Muhari András) 

Többen jelezték, hogy anya-
gilag támogatnák a világta-
lálkozó megrendezését.  

 
Azok, akik nem kívánják az összeget az adóbevallá-
suknál beszámítani, a Takarékszövetkezetben a 

69100048-10003200  
számlaszámra fizethetik be hozzájárulásukat. 

Az adókedvezményt igénybe venni szándékozók   
a Jászságért Alapítvány bankszámlájára:  
OTP Bank RT.11702036-20540340  
számra tehetik meg befizetésüket. 


