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A TARTALOMBÓL 
 
Képviselőtestület  munkájáról 2. old. 60 év képekben 8. old 
Köszönet a világtalálkozó 3. old. Megkérdeztük 10. old 
Egyházi hírek 4. old. Választási tájékoztató 12. old 

 

„ Emlékezetből él az ember, s múltból él az emlékezet. 
Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem.” 

Hiánypótló kötetként jelent meg  
a tanyavilág összefoglalója 

Részletek a világtalálkozóból Összefogásból jelesÖsszefogásból jeles  
Köszönöm  mindazok munká-
ját, akik  tevékenyen hozzájá-
rultak a XII. Jász Világtalálko-

zó sikeréhez. 
 
Adjon ez a találkozó mindannyiunk szá-
mára erőt, hitet a további  feladatok 
megvalósításához. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 
Boldogházi Hírek 2006. augusztus 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A Képviselőtestület 3. ülését április 26-án tartotta. A kö-
vetkező napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 
1./ a településen működő civil szervezetek, csoportok 

2005. évi szakmai és pénzügyi tevékenysége. 
Megállapításra került, hogy igen nagy szükség van a mun-

kájukra, a közösség összekovácsolására. 1991-ben alakult 
civil szervezet a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány. Ez 
az alapítvány már nagyon rutinos a támogatások megszerzé-
sében, az adományozók felkutatásában. Így az önkormányzat 
által biztosított évi 200.000 ,-Ft-os támogatás „csepp a ten-
gerben”, hiszen az éves költségvetésük 2005-ben 1.300.451,-
Ft, amit a gyerekek oktatására, kulturális fejlesztésére fordí-
tottak. 
A Polgárőr Egyesület 1996-ban alakult. A közbiztonság jó 

színvonalú megtartásában sokat köszönhetünk nekik. Az 
éves költségvetésük közel 1.700.000,- Ft. Az önkormányzat 
támogatása részükre pénzbeli és természetbeli – helyiség biz-
tosítás, fűtés, világítás -.  
A Tűzoltó Egyesület megalakulása nagyon régi, de az un. 

Rendszerváltáskor, mintha meghalt volna. Felszámolódtak a 
településen azok a gazdasági egységek, amik támogatták, 
működtették. Új lendületet vett az egyesület a 2003 évi veze-
tőség váltással. Fiatalokat szerveztek be, képzésen vettek 
részt, pályáztak és a költségvetésük 2005-ben elérte az 
1.144.666,- Ft-ot.  
A Jászboldogházi Sportegyesület is a Tűzoltó Egyesülettel 

egykorú. Az egyesület működtetése mindig komoly viták tár-
gya a testületi üléseken, mivel a sportpálya és az egész 
komplexum az önkormányzat tulajdona, úgy, mint pl. az is-
kola, ezért a fenntartási költségek is az önkormányzatot ter-
helik. Ezen felül a 2005. évi költségvetésből még kapott az 
egyesület 600.000 ,- Ft pénzbeli támogatást, amely a bírók és 
az engedélyek díjazása. Az egyesület pályázott, és támoga-
tásként nyert 130.000 ,- Ft-ot, tehát az egyesület költségveté-
se is eléri az 1.200.000,- Ft-ot.  
1999-ben alakult a Faluvédő és Szépítő Egyesület. Az ő 

munkájuk igazán látványos, szemben a polgárőrökével, akik 
akkor végeznek jó munkát, ha nem is kell hozzájuk fordul-
nunk. A FVSZE 2005 évben 806.263 ,-Ft-ból gazdálkodott. 
Az önkormányzat költségvetéséből 250.000 ,- Ft pénzbeli 
támogatásban részesült.  
A legfiatalabb civil szervezet a településen az Ezüstkor 

Nyugdíjasok Egyesülete. Nagyon aktívan dolgoznak, igazi 
összetartó erőt képviselnek. Az önkormányzat által biztosí-
tott pénzbeli támogatásuk éves szinten 30.000 ,- Ft. A nem 
pénzbeli támogatásuk az évenkénti 3 napos kirándulás bizto-
sítása a bogácsi üdülőben, valamint a Művelődési Házban a 
klubhelyiség, fűtés, világítás.  
Működik még a településen a Motorosok Egyesület és a 

Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület. Az ő munkájukról 
nem készült beszámoló erre az ülésre.  
2./ Az önkormányzat 2005. évi  költségvetési beszámolója 

került megtárgyalásra. A költségvetés az évközi változásokat 
figyelembe véve, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 
269.000 ,-e/Ft-tal lett elfogadva. 2005-ben működési célú 
hitelként 7.000 ,-e/Ft lett felhasználva. Az intézményi műkö-
dési bevételek 84,77 %-a teljesültek. Itt a legnagyobb bevé-
tele az önkormányzatnak az ivóvíz és az étkeztetés. A sajátos 

működési bevételekhez az adók tartoznak, ez 98,23 %a telje-
sült. A lemaradás a központi költségvetésből biztosított 
SZJA átengedett résznek a visszatartásából keletkezett. 
3./ Az ülésen úgy döntött a testület, hogy nem kerül megal-

kotásra a luxusadó rendelet. 
A Képviselőtestület következő ülésére 2006. július 19. ke-

rült sor. A napirendi pontok tárgyalása előtt egy kérelemben 
döntött a testület. A döntése alapján 2006. szeptember 1-től 
Jászboldogházán az Mátyás Király Általános Iskolában meg-
kezdi működését a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola kihe-
lyezett tagozata. A képzés az alsó tagozatra vonatkozik, 1-4 
osztályig. Egy osztály indítása 25 főből áll. Térítési díjat kell 
fizetni, melynek minimális összege 1.200 ,-Ft/ 16 óra. Szoci-
ális rászorultság alapján eltekintenek a térítési díj megfizeté-
sétől. A tagozat célja, a Jászság Népi Együttes utánpótlásá-
nak biztosítása. 
Ezt követően a testület meghallgatta a Jász Világtalálkozó 
Szervezőbizottsága elnökének, Zrupkó Ferencnének a beszá-
molóját, majd a megyei Polgárőrnap megtartásáról adott tájé-
koztatást Joó Kovács Balázs.  Összességében megállapításra 
került, hogy sikerült a vállalt feladatnak magas színvonalon 
eleget tenni.  
 
Világtalálkozóhoz kapcsolódó  

 
kiadások: 

A 3 nap rendezvényei és emlékmű 10,1 mFt 
Kerékpárút és park térkövezése 19,7 mFt 
Buszmegállók, kandelláberek,  
templom előtti térkövezés, szemetesek,  
padok, növények ültetése  2,5 mFt 
Összesen 32,3 mFt 
 
 

bevételek: 
Pályázati támogatások: 
TEKI Kerékpárút 12,6 mFt 
TRFC világtalálkozóra  3,0 mFt 
NKA-NKÖM  1,0 mFt 
OFA – eszköz  2,5 mFt 
 
Képviselőtestület 2 éves tiszteletdíja  3,8 mFt 
Egyéb támogatások  7,3 mFt 
Önkormányzati hozzájárulás  2,1 mFt 
Összesen: 32,3 mFt. 

Tájékoztató 
 
Iskolalátogatási igazolás ellenében, a középiskolai 

tanulmányokat folytatók szeptember 5-től, pénztári 
napokon egyszeri, 5000 Ft beiskolázási segélyt vehet-
nek fel a Polgármesteri Hivatal pénztárában. 
 
Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményi jogo-

sultságban részesül,  az erre az ellátásra NEM jogosult. 



K öszönet a mesteremberek-
nek, akik szakértelmükkel, 

munkájukkal tevékenyen részt 
vettek a felújításokban és mara-

dandó értékeket alkottak ne-
künk, Jászboldogháziaknak. 
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A XII. JÁSZ  VILÁGTALÁLKOZÓ 
megrendezésében munkájukkal vagy anyagi  támogatásukkal segítséget nyújtottak.  

1. Fő Anyagi Támogatóink a szám-
lákra befizetett összegek alapján: 

Képviselők és bizottsági tagok: 
Bóta Mizsei Ilona 
Gömöri Béla   
Nagy József 
Gömöri Mihályné 
Joó-Kovács Balázs 
Kispálné Baranyi Aranka 
Menyhárt Ernő 
Dr. Kiss Imre 
Dr.Pap Béla  
Kőhidi Györgyné 
Fajka Jánosné 
Petróczki Lászlóné 

Észak Alföldi Regionális Területfej-
lesztési Tanács 
Nemzeti Kulturális Alap 
Gaál Ferenc és családja 
Jászok Egyesülete 
OTP BANK Rt. 
Oktatási Kulturális Minisztérium 
„Aranykalász” MGTSZ 
ALURAD Fűtéstéstechnikai Kft. 
Konkoly Béla és családja 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ön-
kormányzat 
KITE Nádudvar 
Jászkun VOLÁN 
Jászsági Többcélú Társulás 
Magyar Fejlesztési Bank 
Eszes Zoltán 
Dr. Pap Béla és családja 
ÖKO Pannon 
Electrocord Budapest 
Sziráki Károly 
Kovács István 
Nagy László és családja 
Xanta Ruhaipari Kft. 
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 
Konkoly Vilmos 
Olga – Major Kft. 
Szarvák Miklósné 
Veliczki Józsefné 

Köszönjük a Civil szervezeteinknek: 
�A Faluvédő – Szépítő Egyesületnek a 
település szépítéséért és virágosításá-
ért. 

�Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 
rendezvény alatti  szervező munkáju-
kért, a szertár felújításáért, 

�A Sportegyesületnek a sportlétesítmé-
nyek rendbetételéért, és a focimeccs 
megszervezéséért. 

�Az „Ezüstkor” Nyugdíjas Egyesület-
nek a Tájház létrehozásáért és a kiállí-
tás berendezéséért. 

�Polgárőrségnek a fokozott biztosítás 
megszervezéséért, és a sikeres Megyei 
Polgárőrnapért. 

�Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület-
nek a szervezésben és a megrendezés-
ben nyújtott segítségéért. 

�A Honismereti Egyletnek az Emlékek 
a boldogházi tanyavilágról szóló 
könyv anyaggyűjtéséért. 

�A Boldogházi Gyermekekért Alapít-
ványnak (gyerekeknek, szülőknek és 
nevelőknek) az óvodaudvar, az intéz-
mények felújításáért és a kiállítások 
szervezéséért, a rendezvényen végzett 
munkáért. 

�Coondors Motoros Egyesületnek a 
rendezvényhez nyújtott technikai se-
gítségért. 

�MÁV jelenlegi és volt dolgozóinak a 
Vasúttörténeti kiállítás megszervezé-
sért. 

�Az „Aranykalász” Termelőszövetke-
zet dolgozóinak a környezetük megújí-
tásáért és a kiállítás megszervezéséért. 

�ALURAD Fűtéstechnikai Kft-nek a 
község szépítéséhez nyújtott támoga-
tásáért. 

�A Borostyán Vendéglőnek a testvérte-
lepüléseinkről érkezett delegációk 
étkeztetéséért. 

�Az  Egyházközség tagjainak a plébá-
nia épületének felújításáért és a temp-
lomkert szépítéséért. 

�Öregfiúk „mesterszakács” csapatának 
a finom étkekért. 

�A fogatosoknak a felvonulásban való 
részvételért. 

�Az önkormányzat jelenlegi és nyugdí-
jas dolgozóinak munkájukért és ven-
dégfogadásban és ellátásban végzett 
lelkes közreműködésükért. 
És mindazon JÁSZBOLDOGHÁZI 
LAKOSNAK, aki szívügyének tekin-
tette a VILÁGTALÁLKOZÓ sikerét, 
és házigazdaként fogadta a hozzánk 
érkezőket. 

Fajka János 
Farkas Imre 
Farkas János TV 
Fecske János 
Fecske Jánosné ifj. 
Fortuna Zöldség Nagykereskedés 
Gerőcs Kerámia Kft. 
Gerőcs Vendel Szolnok 
Gömöri Béla 
Gömöri Gábor 
Gömöri Mihályné 
Hamar Lajosné 
Horti István 
Jász Sütőház 
Jászsági Vendéglátók Egyesülete 
Jásztej Rt. 
Jászvíz Kft. 
K és N beruházó 
Kemencés Pizzéria Jánoshida 
Kézvarázs Kft. 
Kocza Imre Bocskai u 
Konkoly József 
Kovács Ernő 
Kőhidi György 
Kövér László Dr. Nagy Erzsébet 
Krasnyánszki Imre 
Lívia Csokoládé Kft. Salgótarján 
Magiszter Kft. 
Magyar Közút KHT. 
Magyar Posta 
Ménkű László és felesége 
Mizsei Ferencné Rákóczi u. 
Mizsei László 
Mizsei Zoltán Kecskemét 
Tokár István JNSZM Közgyűlés  

elnöke 
JNSZM EU Bizottság 
Nagy  György István 
Nagy Gyula 
Nagy János 
Nagy Lászlóné Május 1. 
Nagy Sándorné Hunyadi u. 
Öregfiúk futball csapat JBH. 
Óvodai Szülők Munkaközössége 
Pataki Kálmán 
Répás Pál 
Sándor Mária gyógyszerész 
Sármány Szikvíz Jászdózsa 
Seres Zoltán 
Sütőipar (Tóth Kálmán) 
Szadai Zoltánné 
Szatmári Zoltán 
Szőrös Sándor 
Szűcs Károly 
Téba Tüzép 
Törőcsik Béla kőfaragó 
Treff Kft. 
Tusor Kft. 
Új Néplap 

Köszönjük! 

2. További anyagi támogatóink: 
(ABC sorrendben) 
Alsójászsági Takarékszövetkezet 
Aprítógépgyár Rt. 
Aprócikk 2000 Kft. 
Baráth Sándor Kossuth u. 
Bau-Plan 67 Kft. 
Behinya család 
Berénykom Kft. 
Boldog Bt. 
COOP Star Rt. 
Csibi Csemege 
Darázs keverő 
Darók Sándor 
Durucz Tibor 
E-ON 
Eszes Istvánné özv. Lehel u. 
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Egyházközségünk 
életéből  

– másképpen 
Egy hívő ember számára fontos, hogy 

keresse azokat az alkalmakat, amikor 
lelkileg megújulhat. Nagy lelki élményt 
jelenhet egy zarándoklat vagy a nemzeti 
imaév keretében meghirdetett programo-
kon való részvétel. Ilyenkor más környe-
zetben a magyar egyház vezetői, lelki-
pásztorai által bemutatott szentmise, az ott 
elhangzott szentbeszéd tovább mélyítheti 
hitünket és segíthet értelmezni a keresz-
tény hit lényegét, annak mindennapi meg-
élését. 
Mi, jászboldogházi egyházközségben 

élők ezen a nyáron kivételes helyzetben 
voltunk, hiszen templomunkban sok lelki-
pásztor megfordult, ezzel gazdagították 
egyházközségünk életét, és mindez ne-
künk, hívők számára nagylelki élményt 
nyújtott. 
A XII. Jász Világtalálkozó alkalmával 

köszönthettük az Egri Főegyházmegye 
főpapját, Dr. Seregély István érsek urat, 
akinek tiszteletére megtelt kis templo-
munk, sőt a számos ideérkező vendéggel 
együtt most kicsinek is bizonyult. 
Szintén a Világtalálkozó eseményeire 

érkezett erdélyi testvértelepülésünk lelki-
pásztora, Hatos Mihály atya, aki a vasár-
napi szentmisét mutatta be, és a gyónás-
ról, bűnbánatról tartott elmélkedése mind-
annyiunk számára hasznos lelki útravalót 
adott. 

Kalna Zsolt minorita szerzetes atya 
Ervin atya vendégeként töltött itt néhány 
napot, és kinek szerénysége, alázatot su-
gárzó személyisége mélyen hatott ránk. 
Az idei templombúcsú vendége 

Kladiva Imre kanonok úr volt, aki a 10 
évig vezette egyházközségünket. Ő a nyá-
ron második alkalommal volt vendégünk, 
de mint mondta, mindig örömmel jön 
Boldogházára. Az ünnepi szentmisén a 
Szent Családhoz könyörgött értünk, bol-
dogháziakért és minden magyar családért. 
Minden kedves lelkipásztornak örül-

tünk, és szeretettel várjuk őket vissza! 
                                                                                

Bóta Mizsei Ilona 

A bérmálkozásról 
A keresztség, az Eukarisztia 

(szentáldozás) és a bérmálás együtt al-
kotják a keresztény beavatás szentségeit. 
Ezért fontos, hogy aki megkeresztelke-
dett, meg is bérmálkozzék és a szentáldo-
zás szentségében rendszeresen részesül-
jön. Különben hasonló lenne a torony-
hoz, amelyet valaki elkezdett építeni, de 
nem fejezte be.  

2007 nyarán egyházközségünk hívei 
részesülhetnek a bérmálás szentségében. 
Az iskolába járó gyermekek közül a 7. és 
8. osztályos tanulókat fogom előkészíteni 
erre a nagy eseményre, de a felnőttek is 
részesülhetnek bérmálkozási oktatásban 
a plébánián. A részleteket majd a temp-
lomban hirdetem. 

Szeretném erősen hangsúlyozni, hogy 
a keresztség, a szentáldozás és a bérmál-
kozás szentsége nem az Egyházba való 
„beiratkozás” különböző fokozatai. Aki 
be lett avatva a keresztény életbe, az 
megismerkedett Krisztus szeretetével, és 
ezt a szeretetet akarja továbbadni a körü-
lötte élő keresztény testvéreknek és a 
többi embernek. Szent Pál apostol a ró-
maiaknak írt levelének elején így fogal-
mazza meg a keresztény szeretet lénye-
gét: „Amikor még erőtlenek voltunk, 
Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösö-
kért, noha az igazért is alig hal meg vala-
ki, legföljebb jó emberért vállalják a 
halált. Isten azonban azzal tesz tanúságot 
irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus 
meghalt értünk, amikor még bűnösök 
voltunk.”  

A beavatott keresztény napról napra 
megtapasztalja, hogy mennyire gőgös és 
lázadó Isten szeretetével szemben, 
ugyanakkor látja, hogy Isten kevélysé-
günk ellenére hűséges ígéreteihez. Ez a 
hála a keresztény szeretet indítéka. A 
keresztény ember nem azért szolgálja 
felebarátja javát, mert az megérdemli, 
hanem azért, mert érzi, hogy Isten min-
den érdemtelensége ellenére szereti őt. 

Ahogy az emberi kapcsolatok kihűl-
nek a találkozások és közös programok 
ritkulásával, úgy Isten szeretetét sem 
lehet megtapasztalni évi két szentmise 
által. Aki pedig az Egyházon kívül, 
„magánúton” rendezi az „Istennel” kap-
csolatos dolgokat, annak a magán-Istene 
sok csalódást fog okozni, és tévútra jut. 
Ha bármelyik ateista fel tudná tárni 
őszintén hit-történetét, megtalálnánk 
benne legalább egy nagy csalódást, amit 
az az isten okozott neki, akiben ő saját 
hite szerint hitt.  

A bérmálkozásra való előkészület 
tehát egyáltalán nem a szövegtanulással 
történik, hanem a keresztény élet gyakor-
lásával. A keresztény élet három fő terü-
leten zajlik: Isten szavának hallgatásában 
(szentmise), a keresztény ünneplésben 
(szentmise és más vallási események) és 
a keresztény közösségben (egymás közt). 
Ha valaki nem hallgatja, hogy mit mond 
neki Isten, és nem ünnepli ezt az Istent, 
valamint nem viszi a közösségbe Istennel 
szerzett tapasztalatait, akárhány könyvet 
olvasott és akárhány iratot szerzett ke-
reszténységéről, az hasonlítható a nem 
zenélő zenészhez. (Fontos kérdés e ha-
sonlat kapcsán: zenéltem én valaha egy-
általán?)  

Azt kérem tehát azoktól, akik bérmál-
kozni akarnak: kapcsolódjanak be nyitott 
szívvel és hittel az egyházi életbe. Ne 
azért jöjjenek szentmisére és áldozzanak 
rendszeresen, mert a plébános erről nap-
lót vezet, és a hiányzókat nem bérmáltat-
ja meg, hanem azért, mert Isten küldött-
jei, az Egyház „munkásai” akarnak lenni 
családjukban, munkahelyükön, közsé-
gükben. Erre a feladatra nem a plébános, 
hanem Isten hív, és nem a plébánosnak, 
hanem Istennek kell válaszolnunk maga-
tartásunkkal, cselekedeteinkkel. 

Bátorság! Amit Isten elkezdett ben-
nünk a keresztég szentségében és táplált 
az Oltáriszentséggel, azt a bérmálás által 
Ő maga akarja teljessé tenni!  

 Csergő Ervin 
 plébános 

XVI. Benedek pápa jóvá-
hagyta azt a dekrétumot, 
amely elismeri „az 1899. 
május 11-én, Kassán 
született és 1944 decem-
berében Budapesten 
meghalt Isten Szolgája, 
Salkaházi Sára szociális 
testvér vértanúságát”  
Ez azt jelenti, hogy az 
Egyház immár oltárra emelte, a 
boldogok sorában tiszteli azt a 
Salkaházi Sára szociális testvért, 
aki szerény, hűséges szociális 
szolgálat, értékes újságírói, írói, 
kulturális munka után 1944-ben, a 

legnehezebb utolsó hó-
napokban rejtegette ül-
dözött zsidó nők és gye-
rekek százait Budapesten 
rendházában. Miután 
följelentették, a nyilasok 
az általa bújtatottakkal 
együtt a Duna-partra 
hajtották és kivégezték. 

„A nemzet lelki megúju-
lásának évében ez a legszebb 
ajándék, amit a Szentatya a ma-
gyar Egyháznak és talán a ma-
gyar társadalomnak is adha-
tott.”  /Erdő Péter bíboros/ 

Nemzeti kegy-
hely lett, ahol 
Szent László vi-
zet fakasztott 
A Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia ez év 
márciusában nemzeti kegyhellyé nyilvánította a 
mátraverebély-szentkúti Nagyboldogasszony-bazilikát. 
E döntés ünnepélyes kihirdetésére augusztus 12-én, 
szombaton, a déli 12 órakor kezdődő szentmise kereté-
ben került sor. Főcelebráns Erdő Péter bíboros. A Jász-
ságban élőknek is népszerű zarándokhely hazánk máso-
dik kiemelt búcsújáró helye, mivel 2005 decemberében 
a Püspöki Konferencia a máriapócsi bazilikát is nemzeti 
kegyhellyé nyilvánította.  

A Magyar Katolikus Egyház életéből  

Salkaházi Sára boldoggá avatásáról 
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Faluszépítők hírei 
A 2006 fontos év Jászboldogháza lakosai számára. Az idén 

ünnepeltük a falu önállóvá válásának 60. évfordulóját. 
Örömteli esemény volt ehhez kapcsolódva a Jászok Világta-
lálkozójának megrendezése. A Faluszépítő Egyesület a falu 
lakosaival és az önkormányzattal együtt azon igyekezett, 
hogy ez a nagyszabású, 3 napos ünnepség méltó környezet-
ben kerüljön megrendezésre. 
A közös munka eredményeképpen a következő értékek ke-
rültek a község tulajdonába: 

- A Polgármesteri Hivatal előtti falutérkép, melyet 
Lónyai Tibor készített. 

- Az Arany János utcai korlátok egy része, melyet az 
önkormányzat egészített ki. 

- A Vasút utcai köcsögfa, körülötte virágok, melyeket a 
környék lakói gondoznak. 

- A Lehel utcai Mária-szobor, melynek talapzatát Darók 
János és Darvas Árpád faragta; tetejét Nagy János ké-
szítette 

- A Lehel utcai díszkorlát, mely a Mária-szobor talapza-
tának köveivel együtt Darók Sándor adománya. 

- A Mária szobor körüli parkosítás, melyet a környék 
lakói gondoznak. 

- Emlékfa felállítása a parókia kertjében a Jászok Világ-
találkozójának emlékére. 

- Az utcajelzőtáblák csiszolása és festése, melyet az ifjú 
egyesületi tagok végeztek. 

- Utcai szemetesládák elhelyezése. 
- A Bocskai utcai korlát festése. 
- Padok elhelyezése a közterületeken. 
- A Rákóczi út villanykaróira kaspók elhelyezése futó-
muskátlival. 

- Az utak mentén 35 facsemete, illetve cserjék elültetése. 
- 70 db virágláda elhelyezése virágokkal. 
- A közterületekre és a lakóházak előtti virágládákba ki-
ültetett virágok nagy részét Nagy Gyula és családja, 
Répás Pál és Menkó Miklósné adományozta. 

A Faluszépítő Egyesület tagjai és a község lakói szabad-
idejükben, társadalmi munkában végezték a szükséges mun-

kálatok többségét. 
Minden résztvevő 
nevét képtelenség 
lenne felsorolni, 
ezért egyszerűen 
szólva: mindenki 
segítségét köszön-
jük! Az összefogás 
közös érdekünk volt. 
Így sokkal szebb 
környezetben fogad-
hattuk a több ezer 
látogatót, és mara-
dandó értékekben 
gyönyörködhetünk. 

A Mária-szobor, 
a talapzat elkészítése 
és a parkosítás után 
júl. 30-án egy benső-
séges ünnepség keretein belül került felszentelésre. A szobor 
Orczi Imréné adománya. ő az édesanyjától örökölte, aki bér-
málási ajándékként kapta 14 éves korában. Így a Mária-
szobor már 82 éves. Csergő Ervin plébános úr celebrálta a 
szentmisét. Megáldotta a Szűzanya szobrát, és méltatta an-
nak jelentőségét. Javaslatára az elkövetkezendő időkben 
minden évben, Kisasszony napján /szept. 8./ fogunk megem-
lékezést tartani. A tápióiak lelkesen fogadták ezt a javaslatot, 
mert ahogyan a szertartás után a parókián egy családias be-
szélgetés közben elmondták, a tápiói búcsú is ehhez a nap-
hoz kötődött. Így az évenkénti ünnepségeket nagy örömmel 
várják. A szentek szobrainak, illetve az ún. kőképeknek az 
utcai elhelyezése jász hagyomány. Jászberényben sok ilyen 
szobrot láthatunk. Nálunk ez volt az első ilyen kezdeménye-
zés, de talán nem az utolsó. Két szobor vár még arra, hogy 
méltó helyre kerülhessen. Bízunk benne, hogy találunk eh-
hez támogatókat és megfelelő kereteket. 

Reméljük, hogy a Mária-szobor elhelyezése a község 
minden lakója számára örömet jelent. Egy lehetőséget, hogy 
egy pillanatra megálljunk előtte egy imára, vagy mérlegeljük 
cselekedeteinket, gondoljunk szeretteinkre. 

Tugyiné Orczi Zsuzsanna 

10 ÉVES A POLGÁRŐRSÉG 
2006. 08.13. 

Az ünnepi ebéd Közös kép:foci derbi a polgárőrök és a rendőrök között                                                                     
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Mind a ketten nyugdíjba vonultak, 
bár fiatalos lendületük, tevékenységük, 
szervezőkészségük ezt nehezen tudják 
velünk elhitetni. 
 
 Ilike 26 évet tanított iskolánk-
ban, földrajz – testnevelés szakos ta-
nárként.  
 Ezalatt az idő alatt az iskola 
diáksportja a jászberényi járás élvona-
lába emelkedett. 1987 óta tagja a Jász-
sági Diáksport Bizottságnak is. Óriási 
lelkesedése ösztönző volt tanítványaira, 
erről tanúskodnak  a versenyeredmé-
nyek. Tehetséges kézilabdás tanítvá-
nyai , meghívást kaptak Olaszországba 
Terramóba, az ifjúsági VB-re, illetve a 
focisták Franciaországban szerepelhet-
tek meghívottként. Atlétikában is sok 
egyéni bajnokot nevelt. (Pályafutása 
alatt, szolnoki edzőként kinevelt játé-
kosai a Vasas, FTC, TFSE, Ózd, 
DVSC, Martfű csapatoknál folytatták a 
játékot.) 
 Az utóbbi években a földrajzi 
versenyeken is szépen szerepeltek ta-
nítványai. 
 Felejthetetlenek a Mikulás – 
kupák hangulata, az ezer veszélyt rejte-
gető – ugyanakkor,  nagyon izgalmas – 
TRIATLON versenyek, játékos ügyes-
ségi versenyek, a KRESZ-, asztalite-
nisz , sakk bajnokságok. 
 Ilike ötlete volt a Luca napi 
1 Ft-os vásár is, ami nagy népszerűsé-
get ért el. 
 Mindene volt a sport, a gyerek-
nevelés, a pedagógus munka, amit most 
annyi év után abba fog hagyni, leg-
alábbis a mindennapok gyakorlatában. 
Abban bízunk, hogy a Faluvédő és 
Szépítő Egyesületben elkezdett munká-
ját – mindannyiunk érdekében – tovább 
folytatja. Hiszen munkájával, ötleteivel 
szervezésével megújult településünk 
arculata, megszépültek tereink, virágo-
sak lettek utcáink. Köszönjük! 

 
Marika 23 évet tanított 

Jászboldogházán. Kengyelről érkezett 
hozzánk, és tizenhárom év tanyai isko-
lában eltöltött gyakorlat állt mögötte, 
melynek tapasztalatait kitűnően kama-
toztatta a differenciált oktatása során. 

Munkájára a Megyei Pedagógiai 
Intézet is felfigyelt, és több éven ke-
resztül a tanítás mellett szakértőként is 
dolgozott. Nevét megyénk határain túl 
is jól ismerik. 

Írásai több pedagógiai lapban 
megjelentek, módszertani tanácsait, 
bemutató óráit kérték az iskolavezetők. 
 Együtt örültünk sikerének, ami-
kor egy hátrányos helyzetű kisfiúról 
szóló története díjnyertes műként sze-
repelt egy megyei kiadványban. 
 Férje betegsége miatt a sok uta-
zással járó szakértői munkáját abba-
hagyta, és napközis munkát kért. A 
napköziben kreativitását kibontakoztat-
va csodálatos dolgokat készítettek a 
gyerekekkel. Mézeskalácsot sütöttek, 
adventi koszorút varrtak…., mindezzel 
színesítették a hétköznapokat, és az 
ünnepvárását, annak szépségét megta-
nította a gyerekeknek.  
 A mai napig aktív tagja a jász-
berényi Palotásy János Vegyeskarnak. 
Az ott szerzett kórusgyakorlatot isko-
lánkban is ragyogóan kamatoztatta. 
Énekkarosai mindig készen álltak az 
ünnepségek hangulatát fokozni. Azt 
hiszem senki nem fogja elfelejteni az 
étterem átadásának kedves dalait, a 
piros pöttyös kendős kislányok huncut, 
csúfolódó és vidám főzőcskés énekeit.  
 10 éve fáradhatatlanul szervezi 
a kisújszállási lovas tábort – több éve 
már két turnusban. Munkáját a gyere-
kek kérő szava értékeli legjobban: 
„Ugye, ha nyugdíjas is Marika néni, de 
azért jövőre is szervez nekünk lovas 
tábort?” 
 

Kedves Olvasó! Nehéz méltatni két 
szívvel – lélekkel a munkájáért lelkese-
dő embert. Értékvesztett világban 
élünk, ahol hivatásunkkal és ember és 
gyermek iránti érzékenységünkkel 
mostanában bizonytalanul állunk.  
Azokat az értékeket, melyeket Ilike és 
Marika is közvetített és gyakorolt 
(szeretet, tolerancia, másság tisztelete) 
lassan felváltja egy más szemlélet. Ők 
mégis a pályán maradtak nyugdíjba 
vonulásig, és ami itt tartotta Őket – a 
gyerekek szeretete. 
 
 „Azt, hogy egy pedagógus hány 
mikronnyival emelte meg nemzete mű-
veltségét, ellenőrizni nem lehet, csak a 
jövő mérheti le munkáját” – írja Né-
meth László. 
 
Kedves Kollégáink! Köszönjük munká-
tokat és aktív nyugdíjas éveket, jó 
egészséget kívánunk. A Tantestület és 
a volt tanítványok nevében: 

 
Zrupkó Ferencné igazgató  

és Fajka Jánosné igazgatóhelyettes. 

Hihetetlen, de nyugdíjasok lettek…. 
„Nincs az életben nagyobb fe-
lelősség és nagyobb megtisztel-
tetés, mint hogy felnevelhetjük 
a következő nemzedéket.”  

Németh László 
 
 A szeptemberi csengetés 
már nem hívja órára Mészáros 
Béláné Ilikét és Nagyné Bori 
Máriát. 
  

A Mátyás Király Általános Iskola és 
Óvoda tájékoztatja   

tanulóit és szüleiket, hogy 
 

A  T AN É V N Y I T Ó  
Ü N N E P S É GET  

 
2006. szeptember 1-jén 

(pénteken) 8.00 órakor tartja 
az iskola udvarán. 

Az ünnepség után kezdődik a 
tanítás. Az órarend az iskola 
bejáratánál megtekinthető. 
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Emlékeim a 
ZOO-táborról 
Az első nap megismerkedtünk egy-

mással, huszonegyen voltunk a jászbe-
rényi táborban. Majd terepszemlét tar-
tottunk az állatkertben. Ezután két csa-
patra oszlottunk az egyiknek én lettem 
a csapatkapitánya. Csapatunk neve: 
„Halak” volt. Minden délután meg 
kellett keresni a zászlót, ami más-más 
helyre volt elrejtve. Pl. az ormányos 
medvéknél a patak hídja alá, gyűrűs-
farkú makik és az emuk kifutójánál, 
nyulaknál a fára volt felrakva, valamint 
a hiúznál. Naponta részt vehettünk az 
állatok etetésében és az ételek előké-
szítésében. Az emuk és a kenguruk 
káposztalevelet, almát, salátát, napra-
forgót és búzát kaptak. Valamint vita-
min tablettát, amit én is megkóstoltam. 
A szurikáták lisztkukacot ettek a tenye-
rünkből. Az ormányos medvéknek 
epret szedtünk  a fáról. A medvéknek 
jégkrémet készítettünk. Zöldségeket és 
gyümölcsöt tettünk egy ládába, vizet 
engedtünk rá, és ezt a ládát betették a 
fagyasztóba egy napra. Másnap ezt a 
megfagyott, jeges csemegét odaadták a 
medvéknek hűsítőként. A gyűrűsfarkú 
makik banánt és mazsolát kaptak. Az 
egyik maki olyan közel került hozzám, 
hogy meg tudtam simogatni. Szőrének 
tapintása sima és puha volt.  Van egy 
jávai makákó „Csicsi”, aki nagyon 
agresszív, képes megtámadni az em-
bert. Csicsi veszélynek volt kitéve, 

mert patkányok jelentek meg a lakhe-
lyén. Ezért elaltatták, átvitték egy zárt 
helyre, és így sikeresen ki tudták irtani 
a patkányokat. Tartottak vizes és ma-
daras napot. Vizes napon, a Zagyva 
árterén merítő szákkal fogtunk kárászt 
és süllőt és így közelebbről megvizs-
gáltuk őket. Beszélgettünk a halak test-
felépítéséről és életmódjukról. A ma-
daras napon egy solymász hozott há-
rom madarat. Egy kékvércsét, sólymot, 
és „Verát” a szirti sast. Velük kapcso-
latban bemutatót tartott nekünk. Ezután 
madárgyűrűzésen vettünk részt és se-
gíthettünk is. Erről naplót kellett vezet-
ni, amit megtarthattunk magunknak 
emlékként. Naplómban a következő 
madarak vannak feljegyezve, feketeri-
gó, fülemüle, barátposzáta, zöldike, 
vörösvércse és a kuvik. 
A legvégén tesztkérdésekre kellett 

válaszolni, én lettem az első, és jutal-
mul megkaptam a sólyom farktollát.  
A rendőrségtől is meglátogattak min-

ket. Felvilágosító előadást tartottak a 
D.A.D.A. vagyis a Dohányzás, Alko-
hol, Drog, Aids ellen. Emlékbe kaptam 
egy bögrét.  
Az utolsó nap emléket készítettünk 

az állatkertnek. Ha eljössz, megnézhe-
ted a kuckó falára festett teknőst. Amit 
én készítettem. 
Sajnos gyorsan eltelt az öt nap. Sze-

rintem Ti is gyertek el, mert nagyon jó, 
itt nem a hétköznapi állatokkal talál-
kozhattok és foglalkozhattok. Remé-
lem jövőre is sikerül ide eljutni! 
 

Gróman Levente 
 6. osztály 

A lovastábor 
Hétfő reggel elindultunk Kisúj-

szállás felé. Mikor Megérkeztünk 
Gyuri bácsi (Horváth György kunka-
pitány) várt minket. Ő volt a táborve-
zető. A Horvát tanyán táboroztunk. 
Egy nagy sátorban aludtunk mind a 
15-en.  

Az istállóban 5 ló volt, ezeken 
lovagoltunk 3 csoportban. Ezen kívül 
még sok állat volt a tanyán, pl. tyúk, 
kutya és galamb. Étkezni a garázsban 
lehetett.  

Sok jó történt velünk a héten. Első 
nap lovagoltunk, de még nem lehetett 
ügetni. Délután 5 óra felé mentünk a 
strandra. 2. nap lecsutakoltuk a lova-
kat, ezután fölnyergeltük őket. Csü-
törtökön este rőzsét gyűjtöttünk a 
tábortűzhöz, de sajnos nagy vihar lett 
és a sátor is beázott. Pénteken elmen-
tünk terepre lovagolni. Egy jó hosszú 
utat tettünk meg, és nagyon jól érez-
tük magunkat. Délben  Gyuri bácsi 
unokaöccsének az éttermébe mentünk 
ebédelni. Ezután a strandra indultunk. 
Egy jót fürödtünk, és a vonattal haza-
utaztunk.  

Köszönjük a sok élményt Gyuri 
bácsinak és a táborvezetőnek: Nagyné 
Bori Máriának. 

Farkas Ibolya  
5. osztály 

A tiszapüspöki tábor 
 már fogalom iskolánkban. Minden 
évben a természetismeret  versenyeken 
legjobb eredményt elérők kapják ezt a 
lehetőséget jutalmul a verseny szerve-
zőitől. 
Az idén augusztus 6-án 11-én érkez-

tünk a Tisza melletti szálláshelyünkre. 
Egy szobában aludtunk, de nevelőink 
úgy alakítottak 4 munkacsoportot, 
hogy 2-en, 3-an kerültünk egy helyre. 
Napközben is volt tehát lehetőségünk 
ismerkedni más településekről érkezett 
gyerekekkel.  
Programjaink között szerepeltek: ke-
rékpártúra az Óballai gémtelepre, ma-
dárgyűrűzés, hidrobiológiai és ökoló-
giai vizsgálatok. Munkálkodásaink 
során sok új ismeretre tettünk szert. A 
hét alatt többször is volt lehetőségünk 
bemenni a faluba kerékpárral, és min-
den este „pásztortűz” mellett énekel-
gettünk. 

A négy munkanap során naplót ve-
zettünk a látottakról, amit a végén 
ajándékokkal jutalmaztak. 
Tanáraink nagyon kedvesek voltak, 

mindent megtettek, hogy jól érezzük 
magunkat. 
Elmondhatjuk, hogy élményekben és 

ismeretekben gazdag, kellemes napo-
kat töltöttünk a táborban. 
Megbeszéltük, hogy jövőre is úgy fo-
gunk dolgozni, kiérdemeljük ezt a le-
hetőséget. 

Szőllősi  Tamara, Gehát Edina,  
Gerhát Adrienn 

Út Óballára 
Polgárőr tábor  
Debrecenben 

10 vidám gyermek indult a távoli 
szép városba. Tudták nem lesz 
felelőtlen hancúrozás, hiszen az 
elmúlt évben is megtapasztalták a 
„katonás fegyelmet” . Csodálatos 
program várt rájuk, melyről a kö-
vetkező számban olvashatunk. 

Köszönjük a Községi Önkor-
mányzatnak, Gömöri Bélának, 
hogy gépkocsit biztosítottak a 
csomagok szállításához, Joó Ko-
vács Balázsnak, Nagy Jánosnak
(Cs iki), Tamás i Zoltánnak 
(lakatos), Simon Sándornak, hogy 
biztonságban hazahozták gyerme-
keinket. 
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HATVAN ÉV KÉPEKBEN Életképek a hatvanas évekből 
Elsőáldozás 

Sajtárusítás 

Ebéd utáni fröccs parti 

Testvérek 

Névnapi összejövetel 

Vonatra várva Az Erős család és tanyája 
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A Magyar Köztársaság 
Elnöke az önkormányzati 
képviselők és polgármes-
terek általános választá-
sát 2006. október 1. nap-
jára tüzte ki. 
 
Jászboldogháza község-
ben a választójoggal ren-
delkező választópolgárok 
száma 1.485 fő. 
 
� Önkormányzati képvi-

selő- jelölt az lesz, aki a 
választópolgárok 1,0 %-
ának érvényes ajánlását 
( 15 fő ) megszerezte, 

� Polgármester jelölt az 
lesz, aki a választópolgár-
ok 3,0 %-ának érvényes 
ajánlatát ( 45 fő ) meg-
szerezte, és jelöltként tör-
ténő nyilvántartásba véte-
lét a Helyi Választási Bi-
zottságnál kezdeményez-
te. 

 
�  Önkormányzati képvi-

selő jelöltként, polgár-
mester jelöltként történő 
nyilvántartásba vétel, a 
nyilvántartásba vételre 

vonatkozó bejelentő-lap 
kitöltésével és megfelelő 
számú ajánlószelvény le-
adásával kezdeményezhe-
tő a Helyi Választási Iro-
dában munkaidőben. 
(5144 Jászboldogháza, 
Rákóczi u. 27.) 

 
A jelöltek nyilvántartás-
ba vételének határideje: 
200 6 .  s z e p t embe r 
8. (péntek) 16.00 óra. A 
határidő elmulasztása 
jogvesztő! 

A választásokkal kapcso-
latban információval a 
Helyi Választási Iroda 
szolgál.  

Az Iroda vezetője: 
Turóczi Istvánné jegyző, 
Telefon: 57/460-023 

Tagjai: Da lmadi Nándorné, 
Farkasné Szabó Mária, 
Kisádám Józsefné  Telefon: 
57/460-011  

A választási Irodánál a jelöl-
tek bejelentésével, nyilván-

tartásba vételével, megbízá-
sokkal kapcsolatos nyomtat-
ványok beszerezhetők. 

A HELYI VÁLASZTÁSI BI-
ZOTTSÁG TAGJAI 

Elnöke:  Sós Ferenc 
Jászboldogháza, Lehel u. 
13. 
Elnök helyettes: Tóthné 
Markót Edit Jászboldogháza, 
Rózsa u. 37. 
Tag: Kocza Gábor Imre 
Jászboldogháza, Bocskai u. 
63. 
A jelöltek, jelölő szerveze-
tek a választási szervekbe 
( szavazatszámláló bizottsá-
gok, helyi választási bizott-
ság ) megbízottjukat 2006. 
szeptember 22. (péntek) 
16.00 óráig jelenthetik be 
a Helyi Választási Irodánál.  
 
A határidő elmulasztása 
jogvesztő ! 
 

Turóczi Istvánné 
jegyző  

Választási Iroda Vezető 

TÁJÉKOZTATÓ 

"A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel ren-
delkező minden nagykorú magyar állampolgárt 
és az Európai Unió más tagállamának a Magyar 
köztársaság területén lakóhellyel rendelkező 
nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és a polgármes-
terek választásán VÁLASZTHATÓ és - amennyi-
ben a választás napján, a Magyar Köztársaság 
területén tartózkodik - VÁLASZTÓ legyen. 

Szintén megilleti az aktív (azaz, hogy VÁLASZT-
HAT ) választójog a menekültként, bevándorolt-
ként vagy letelepedettként elismert nagykorú 
személyeket 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK  
ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁRÓL 

Tájékoztatjuk a helyhatósági választáson 
indulni szándékozó jelölteket, hogy 2006. 
szeptember 8-át követően minden jelölt 
lehetőséget kap, hogy fényképpel és 500 
karakter szöveggel egy tájékozató jelenjen 
meg róla a „Boldogházi Hírek” különszáma-
ként. A választópolgárok ezt díj mentesen 
kapják, a jelölteknek 25OO,- azaz kettő-
ezer-ötszáz forintot kell fizetni érte. 

Minden jelölt lehetőséget kap arra, hogy a 
Művelődési Házban jelölő gyűlést tartson 
egyszer, ingyenesen. 

Ezen igényeiket a Helyi Választási Iroda 
vezetőjénél jelenthetik be. 
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MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT…… 

Minden nagyon tetszett!  
 
Ahogyan az emberek készültek az ünnepségre, csinosí-

tották lakókörnyezetüket, tevékenykedtek, segítettek 
egy-egy területen. 
A település központja is szemet gyönyörködtető lett.  
Nagyon gazdag, színes programból válogathattunk, és 

azok az emberek is felejthetetlen élményhez jutottak, akik-
nek távolabbra nincs lehetőségük kimozdulni. 
Örülök a TÁJHÁZ-nak. Szüleim múltját idézi, és a mai 

gyerekek közvetlenül is megismerkedhetnek azokkal az 
eszközökkel, amelyekkel régen dolgoztak. 
 

Simon Mária tanítónő 
 

 
Rendezvénnyel meg voltam elégedve. Maguk az előadások 
színvonalasak voltak. Étel, ital volt bőven, jól szórakozha-
tott a vendégsereg. A szervezőknek elismerés, hogy ilyen 
jól sikerült a három napos Világtalálkozó. 

 Bathó Dezsőné 
 
Teljesen meglepődtem, hogy rövid idő alatt, gyors munka-
csoportok alakultak. Sikerült széppé, rendezetté tenni a 
falut, csak így maradjon tovább! 
Három nap alatt összefüggő műsort láthatott a nagyérdemű 
közönség. Családommal együtt jól szórakoztunk. 
 

 Matók Lajos 
 
Jász Világtalálkozó! 
 
Vasárnap került megren-
dezésre a sörivó verseny. 
Gyanútlanul ültem a kö-
zönség soraiban, mikor 
váratlanul Kovács Lázár 
rám mutatott és kiinvitált 
a versenyzők közé. Díjam 
3 napos Tiszafüredi nyara-
lás volt másod magammal. 
Füred gyönyörű hely, az 
emberek nagyon kedve-
sek, barátságosak. Ott 
mindenki a kerékpárt 
használja közlekedési esz-
közként, így a város tisz-
tasága és szépsége meg-
marad. Már az első nap 
lenyűgözött minket a Ti-
sza, a csónaktúra alatt. A 
víz tiszta volt, a folyópartot zöldre festették a terebélyes 
fák. A várost híressé teszi a termálfürdő, a múzeum, a táj-
ház és a Tisza. Csodálatos volt az a 3 nap, amit ott töltöt-
tem a párommal. Legjobban a város szépsége nyűgözött le. 

Gömöri Piroska 

 
.„A XII. Jász Világtalálkozó megrendezése egy nagyon 

szép, sikeres a résztvevők számára élményben és program-
ban gazdag rendezvény volt. Ezúton szeretnénk gratulálni 
községünk vezetőinek, a Világtalálkozó Szervező Bizottsá-
gának, a Polgárőr Egyesületnek ahhoz a sikeres, fáradságos 
munkához, amit a nagyszabású rendezvény megszervezé-
séhez nyújtottak. 

 Köszönet azoknak, akik a rendezvények alatt ki-ki a 
maga területén helytállva, a reábízott feladatot az adott 
körülmények között maximálisan teljesítve mindent meg-
tett a sikeresség érdekében. Köszönet községünk lakossá-
gának, azoknak, akik településünk szépítésében, csinosítá-
sában részt vettek.  Köszönet mindazon ismert és ismeret-
len embernek, akik műsorukkal, jelenlétükkel, a kiállított 
tárgyaikkal, a kiállítások megrendezésével segítették és 
emelték a rendezvény színvonalát. Egyesületünk külön 
köszöni azt a segítséget, melyet a tájház kialakításához 
nyújtottak. 
 

Az” Ezüstkor” Egyesület megbízásából: Fózer Tibor  és 
Orczi Imréné 

 
 

Amikor arra kértek, hogy írjak néhány mondatot a jász 
világtalálkozóról, úgy éreztem, ez csaknem lehetetlen fel-
adat. Hangulatok, élmények jutottak inkább eszembe, bár 
ezek közül sem könnyű kiválasztani a számomra leginkább 
meghatározókat: Ilyen a megnyitó délutánjának bensősé-
gessége, a szívfájdítóan gyönyörű dal az erdélyi kislány 
előadásában; az iskolások műsora, az óvodások önfeledt, 
vidám játéka. Az új emlékmű kecses szépsége az eső utáni 
napsütésben, s a redemptusok neveit böngésző utódok 
megható látványa. A tanyavilágról szóló könyvet először 
kézbe vevők megilletődöttsége, ahogyan rátalálnak tanyá-
juk alaprajzára, az egykor ott lakók fényképeire. Az ünnepi 
szentmise után a felvonulók soha nem látott tarka sokasá-
ga, a zászlók, viseletek ünnepélyessége, a jász kapitány 
avatásának méltósága; s a találkozások öröme a régen látott 
ismerősökkel, rokonokkal – az összetartozás érzése. Az 
erdélyi színjátszók fergeteges Ludas Matyi előadása; a kéz-
művesek, árusok, forgataga, a kürtős kalács illata, vagy a 
kiállításokat látogatók büszkesége: milyen sok a tehetséges 
boldogházi. A véget nem érő fellépések az árnyas fák alatti 
színpadon, a színvonalas bemutatók sokasága – s egyben a 
hiányérzet, hogy egyszerre nem tudtunk több helyen is 
jelen lenni. A vadvirágcsokor a tájház előszobájában, s az 
eredeti, múltat idéző hangulat a megkapó gondossággal 
berendezett szobákban; a megszépült, virágos utcák, s a 
hangulatossá varázsolt főtér – s még számtalan kép, amely 
majd emlékké válik. 

Igazi hagyományteremtő alkalom volt a világtalálkozó a 
még csupán 60 éve önálló, fiatal község számára, amely 
nemcsak felejthetetlen élményt jelentett, hanem maradandó 
értékek sokaságát hozta létre. Ezzel segíti a hagyományok 
őrzését, s egyben ösztönzést jelenthet a további közös 
munkára, az összefogásra. 

Papp Izabella 

Mi a véleménye Világtalálkozó szervezéséről? 

Tiszafüred 
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Hízott bika tartás támogatása: 
Magyarország számára a 2006. évre 94.620 egyedben határoz-
ták meg azt a hímivarú állományt, amely tekintetében a kérel-
mezők támogatásban részesülhetnek, amennyiben megfelelnek a 
jogosultsági feltételeknek. 
� Az állat betöltötte a 9 hónapos kort. 
� Az állatot 2006. január 1. és december 31. között levágják, 

hogy élőállatként harmadik országba exportálják, illetve 
másik tagállamba kiszállítják. (Hazai vágás esetén csak azon 
állatok után jogosult a támogatás, amelyeket 9/1999.(I.27.) 
és a 75/2003. (VII.4.) FVM rendelet előírásainak megfelelő 
vágóhídon vágták le.) 

� A termelő az állatot legalább 2 hónapig a tenyészetében 
tartotta, s a tenyészetből való kivétel és a vágás (exportálás) 
kiszállítás közötti idő nem több, mint 30 nap. 

� A tenyészetben lévő állatállomány tekintetében a termelő 
gondoskodik a 2000. július 17-i 1760/2000/EK. Tanácsi és a 
99/2002.(XI.5.) FVM. rendeletben foglaltak betartásáról. 
(Állomány nyilvántartási lap vezetése) 

� A támogatási kérelem benyújtása a 2006. január 1. és 2006. 
május 31. között levágott, exportált, kiszállított állatokra 
vonatkozóan 2006. május 31-ig, május 31. után pedig legké-
sőbb az állat vágása, kiszállítása, exportja napján megtör-
tént. 

� A termelő bejelentkezett az ügyfélregiszterbe. 
� A kiszállított / exportált állatot a támogatás igénylés jelzésé-

vel ellátott szarvasmarha – útlevél kísérte. 
2006. évben egyedenként 40.000,- Ft. támogatás vehető igény-
be. 

Ha 2006. évben az országos felsőhatárnál több állatra vonat-
kozóan érkezik be jogosult kérelem, akkor az igénylőnkénti 
támogatási összeg arányosan csökken. 

 

Haszonállattartásra vonatkozó előírások betartása mellett 
előállított vágósertés termelési támogatása: 

 
A támogatási kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani, s ahhoz 
csatolni kell: 
 
� A falugazdász igazolását, illetve a vonatkozó rendeletnek 
megfelelő nyilatkozatot a vágósertés legalább 60 napos tar-
tásáról. 

� A települési hatósági állatorvos igazolását, illetve a vonatko-
zó rendeletnek megfelelő nyilatkozatot arról, hogy az értéke-
sített vágósertéseket a „haszonállat rendelet” szerint tartot-
ták. 

� A sertés értékesítéséről szóló számla, illetve a felvásárlási 
jegy másolatát; saját vágás esetén a vágás végrehajtását iga-
zoló belső bizonylat másolatát (ha az igénylő integrátor, 
kereskedő, szövetkezet, akkor az alapanyag – termelőktől 
történő felvásárlást igazoló bizonylat másolatát is). 

� Integrátor, kereskedő, szövetkezet esetén az FM Hivatal 
igazolását a nyilvántartásba vételről, és arról, hogy a támo-
gatást a kérelmet benyújtó igényelheti. 2006. évben a terme-
lési támogatás 1800,- Ft/db. 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

A mezőgazdasági termelők figyelmébe 

Tájékoztató 
Jászboldogháza község képviselő-testülete 

2006. szeptember 13-án 15.00  órakor  
testületi ülést tart. 

Minden érdeklődőt  várunk! 

MEGHÍVÓ 
Jászboldogháza község Képviselő-testülete  

nevében tisztelettel meghívja 
a község lakosságát 

2006. szeptember 20-án, 
szerda 18°°kor 

a Művelődési házban tartandó 

FALUGYŰLÉSRE. 
 

Szűcs Lajos polgármester 
 

Napirend: 
Tájékoztató a képviselőtestület 4 éves, valamint a 

2006. évi munkájáról. 

 

Anyakönyvi hírek 

Újszülött 

Deák Csenge  
2006. április 21. 

Varga Marianna - Deák János 
Tóth Éva 

2006. június 22. 
Ilona Tünde - Tóth Csaba 

Nagy László 
2006. július 9. 

Matók Anikó - Nagy László 

Házasságkötés: 
Csinger Károly Elek - Báder Rozália 

2006. június 3. 

 Sas Zsolt - Szőllősi Anita 
2006. június 24. 

Búcsúzunk 

Dávid Ferencné  1917-2006 
Csinger Jánosné  1950-2006 
Gömöri Ferencné  1926-2006 
Petróczki Lászlóné  1925-2006 
Rigó László  1942-2006 
Szarvas Mária  1932-2006 
Gömöri Béla  1926-2006 

Tájékoztatás eboltásról 
Szeptember 7-én csütörtökön: 8.00-16.00. 

Pótoltás: 
szeptember 14-én 14.00-17.00. 

Az oltás díja 1700 Ft, ami az oltóanyagot és az orvosi ellá-
tást tartalmazza. 
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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 

Sokan dolgoztak  
a világtalálkozó sikeréért 

Vendégeinket szívélyes fo-
gadtatás övezte 

A díszebéd lebonyolításához 
összehangolt munkára volt 

szükség 

Átalakult az autóbuszmegálló és környéke 


