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Képviselőtestület  munkájáról 2. old. 60 év képekben 8. old 
Polgármester tájékoztatója 3. old. 125 éves a Vöröskereszt  9. old 
Egyházi hírek 4. old. 50 éve történt 10. old 

 

 "Az ember csak beszél, de nem mindig cselekszik, 
Gyakran hosszú az út a szándéktól a tettig."  

Kedves Támogatóink! 
Ezúton is köszönjük mindazoknak a segítségét, akik 
munkájukkal vagy támogatásukkal hozzájárultak a 

Sportbál megszervezéséhez. Ebben most is nagy szere-
pet vállalt az „Öregfiúk” serege, akik a vacsorát meg-
főzték. Mindenkinek köszönjük az önzetlen munkáját! 

Jászboldogházi SE 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A 2006.október 1-jén megtartott helyhatósági választás 
után a Képviselőtestület alakuló ülésére az önkormányzati tör-
vényben meghatározott 15 napon belül, 2006.október 16-án  
15,00 órától került megtartásra. 

Régen volt már testületi ülésen ennyi érdeklődő és vendég. 
Az ülést megtisztelte jelenlétével Nagy Albert jászkapitány és 
Matók István a község díszpolgára. 

Először a Himnusz csendült fel, majd Koncsik Barbara a 
Mátyás Király Általános Iskola 8. osztályos tanulója Vass Al-
bert: A láthatatlan lobogó című versét szavalta el. 

A láthatatlan lobogó 
Konok hűséggel hordozom 
Az úttalan bozótokon. 
Seb a vállam és seb a markom, 
De fogom, viszem és megtartom. 
S fogcsikorgatva hirdetem: 
Nem ért véget a küzdelem! 
Mert valami még megmaradt. 
Görcs zsibbasztja a markomat, 
De markomban még itt a Szó: 
A láthatatlan lobogó! 
Ereklyém. Kincsem. Fegyverem 
Magosra tartom, s lengetem! 
És védem, foggal és körömmel! 
Vad dühvel és őrült örömmel! 
És mentem, mindeneken által, 
Íntépő, végső akarással! 
Dúlt otthonom rég összedőlt. 
Kifordult alólam a föld. 
Társaimat ár elsodorta. 
Mögöttem ég a poklok pokla. 
Előttem vad sziklák merednek. 
De nekivágok a meredeknek! 
Mert élek még! Ha törten is, 
ha vérben is, ha görcsben is. 
még ha utolsó is vagyok 
kit az özönvíz meghagyott, 
de harcom végigharcolom 
s a lobogót megmarkolom! 
Megmarkolom, és nem hagyom, 
ha le is szakad a két karom, 
ha két lábam térdig kopik: 
de feljutok a csúcsokig! 
S utolsó jussomat, a Szót, 
ezt a szent, tépett lobogót 
kitűzöm fent az ormokon 
s a csillagoknak meglobogtatom! 

Az ülést a korelnök Fazekas Józsefné képviselőnő vezette 
a képviselők és a polgármester eskütételéig. 

Az első napirendi pont keretében Sós Ferenc a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke adott hivatalos tájékoztatást a hely-
hatósági választás jogi végeredményéről. Polgármester Szűcs 
Lajos 846 szavazattal, a leadott voksok 85,02 %-ával. Képvi-
selők: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Joó Ko-
vács Balázs, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szaszkó Béla, 
Szűcs Gergely és Túróczi Béla. A jogorvoslatra rendelkezésre 
álló idő alatt, október 2-án Joó Kovács Balázs lemondott a 
mandátumáról. Így az alakuló ülésen az esküt Kobela Margit 
tette le. A Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízó 
leveleket. A választás igazgatási jogi lebonyolításáról Turóczi 
Istvánné a Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a jelen-
lévőket. 

„Kedves Hölgyeim és Uraim!  
Köszönöm, hogy elfoglaltságuk ellenére megtiszteltek je-

lenlétükkel bennünket. 
A 2006.október 1-jén megtartásra került helyhatósági vá-

lasztás jogi eredményét ismertette Önökkel a Helyi Választási 
Bizottság elnöke. Az eredmény következménye, hogy az itt 
ülő Képviselő Asszonyok, Urak és Polgármester úr fogják az 
elkövetkezendő 4 évben a választópolgárok felhatalmazása 
alapján a választópolgárok alkotmányos jogát gyakorolni. 

Megválasztásukhoz gratulálok. 
Ahhoz, hogy a jogi végeredmény megszülethessen 

2006. október 4-én a Hivatal munkatársainak már 
2006. júniusában meg kellett kezdeni az úgynevezett választá-
si munkát. Ki kellett alakítani a szavazóköröket, a választási 
eljárási törvény szerint, úgy, hogy egy szavazókörben mini-
mum 600 és maximum 1500 választópolgár legyen. A telepü-
lésen ennek megfelelően 2 szavazókör került véglegesítésre. 
Az egyikben 790 fő a másikban 695 fő választópolgár került 
regisztrálásra a névjegyzék elkészítésekor  

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjait a Képviselőtestü-
let még a tavasszal megválasztotta, hisz ezek a bizottságok 
már az országgyűlési képviselők választásakor is működtek. 
Tagjai: a Községházán:  Szádvári Istvánné elnök 
    Petróczi Róbert elnökhelyettes 
    Kocsis Imréné tag 
    Szőllősi Béla, Fehérváry Mária, 
    Neisz Józsefné póttagok 
 a Művelődési Házban: Szádvári Jánosné elnök 
    Szappanos Anikó elnökhelyettes 
    Bajor Zoltán tag 
    Bódi Margit, Rácz Géza póttagok 
A helyhatósági választásra is delegáltak a pártok megfigyelő-
ket: Pap Kálmánné, Krasnyánszki Márta, Tugyi Imréné Orczi 
Zsuzsanna és Fózer Balázsné személyében. 
Új bizottság, mely csak a helyhatósági választásokon működik 
a Helyi Választási Bizottság.  
Elnöke: Sós Ferenc, Tagjai: Tóthné Markót Edit elnökhelyet-
tes és Kocza Imre. 
A bizottságok munkáját segítette a Helyi Választási Iroda: 
tagjai: Dalmadi Nándorné, Farkaskné Szabó Mária, Kisádám 
Józsefné, Tamási Zoltán. 
A kézbesítésnél közreműködtek nemcsak az iroda tagjai, ha-
nem az önkormányzatnál szerződéssel dolgozók Turócziné 
Terjéki Erika vezetésével. 
Az értesítőket nemcsak a helyhatósági választásra, hanem a 
kisebbségi választásra is kikézbesítettük, de nem jelentkezett 
senki július 15-ig kisebbségi névjegyzékbe vételre. Ezért nem 
került sor Jászboldogházán kisebbségi választásra a helyható-
sági választás időpontjában. 
A technika hiába fejlődött, nem fogadtak semmit faxon, inter-
neten, mindent csak személyesen és papíralapon. 

Így miután július 11-én a Köztársasági elnök kitűzte a helyi 
választás időpontját 18 alkalommal kellett az országgyűlési 
egyéni választási irodába, Jászapátiba menni, egy nap akár 
többször is, pl. a választás éjszakáján a megyei adatokat, min-
dent megelőzve személyesen kellett elvinni. 

A helyi választási iroda vezetőjének, a jegyzőnek kétszer 
kellett vizsgát tenni, hogy le tudja e bonyolítani a választáso-
kat, a jegyzőkönyvvezetőkkel és az anyakönyvvezetővel két-
szer kellett informatikai próbát tartani, hogy a gépek és a 
rendszer üzemel-e. A rendszer nem üzemelt. Ezért az 1 órás 
próba egész nap tartott. A jogi igazgatási próba szintén egy 
napot vett igénybe. 4 ember dolgozott a hivatalból a próbákon. 
Az ügyfelek ügyeit ilyenkor nem tudtuk intézni, mivel a szá-
mítógépeken időre kellett jelentkezni. 

A választást megelőzően a helyi választási bizottság 6 >>> 
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� Október 7-8-án településünk képviseletében részt vet-
tünk az erdélyi tes tvér  önkormányzatunk 
Szentmihályfalva felújított katolikus templomának ava-
tásán. A rendezvényre a polgármester és a katolikus 
pap meghívására látogattunk ki. Az önkormányzatot 
három település alkotja, Szentmihályfalva, Mészkő és 
Sínfalva, mellyel együttműködési megállapodásunk 
van. 

 
� Szeptember – október hónapokban útalapot építettünk a 

Bocskai utca egyes szakaszain, illetve egyéb javítások-
ra is sor került saras bekötő utakon.  Ezt több helyi vál-
lalkozó illetve gazdálkodó segítségével tudtuk elvégez-
ni. 

 
� Több alkalommal megkerestem október-november hó-

napokban a Magyar Közút Rt.-t, a települést összekötő 
utak javításával kapcsolatban. Az utak állapotának 
gyorsa romlását idézi elő a cukorrépa szállítás is, mely-
nek megakadályozásában az illetékes hatóságok 
(közlekedési felügyelet) nem tanúsítanak együttműkö-
dést. 

 
� Több alkalommal folytattam megbeszélést a strandfür-

dő fejlesztésével kapcsolatban. Ebben tervezők, pályá-
zati szakértők, turisztikai szakemberek segítségét kér-
tem. Célként kell kitűznünk, hogy a tavaszra előkészít-
sünk egy pályázatot, mely átfogó fejlesztést és turiszti-
kai terméket tartalmaz. 

 
� Október 27-29 között a Jászság polgármestereinek szer-

vezett turisztikai és gazdasági tanulmányúton vettünk 
részt Ausztriában. Itt a 20 évvel ezelőtt szarvasmarha-
tenyésztésről almatermesztésre átálló kistérséget láto-
gattuk meg. 

 
� Október 27-én Pap Béla alpolgármester vett részt a 

Megyei Önkormányzat által szervezett szennyvíz-
beruházási lehetőségek tájékoztatóján, Szolnokon. 

 
� A Szent Vendel nap alkalmából október 29-én a hagyo-

mányokhoz híven az Egyháztanáccsal megkoszorúztuk 
a település határaiban található Szent Vendel szobrokat. 

 
� Október 30-án sor került a Jászsági Többcélú Társulás 

alakuló ülésére. A települések polgármesterei komoly 
kritikákat fogalmaztunk meg a jelenlegi titkárság mű-
ködésével kapcsolatosan. A társulás elnöke Hajdú 
László, Jászkisér polgármestere maradt. Alelnökök 
lettek: Dr. Gedei József Jászberény, Szerencsés István 
Jászdózsa, Dankó István Jászladány polgármestere. A 
kialakult helyzet miatt többen is nem kívántunk a társu-
lásban tisztséget vállalni. 

 
� November 6-án sor került a Regio-Kom Térségi Kom-

munális Szolgáltató Társulás soros ülésére, ahol többek 
között döntés született a 2007-évi hulladékszállítási- díj 
megállapításáról is. A díj mértékét 2007-évre 9960 Ft/
év, azaz 2490Ft/negyedév ingatlanonkénti összegben 
állapítottuk meg. 

 
� Két alkalommal került sor az új képviselőtestületnek 

szervezett megbeszélésére, melyeken az aktuális egész-
ségügyi, szociális, pénzügyi, adóügyi, turisztikai kérdé-
sekkel ismerkedtek és tanácskoztak a települési képvi-
selők. 

 
Jászboldogháza, 2006. november 9.  

 Szűcs Lajos sk. 

Polgármesteri tájékoztató 

alkalommal ülésezett. Döntést kellett 
hoznia, hogy a jelölt rendelkezik az 
ajánlószelvényekkel, majd a szavazó-
lapok formájáról, a szavazólapokon sze-
replők nevéről.  

A szavazás napján a közreműködők 
élelmezéséről Ráczné Barát Andrea és 
Oláh Béláné gondoskodott. 

A közrendre a polgárőrök vigyáztak. 
Köszönöm a közreműködésüket. 

A központi költségvetésből a helyha-
tósági választásra plusz költségként 
277. 325,- Ft-ot biztosítottak. 

Még egyszer gratulálok minden meg-
választottnak, a közreműködőknek pe-
dig megköszönöm a munkájukat.” 

A helyi önkormányzatokról szóló tör-
vény alapján először a képviselők, majd 
a polgármester tette le az esküt. A pol-
gármester ismertette az elkövetkezendő 
4 évre szóló programját. Módosításra 
került a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat. Így az önkormányzat képviselő-

testülete létrehozta az Ügyrendi Bizott-
ságot, a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságot és civil szervezetek tanácsno-
ka címet alapított. 

Az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Gerhát Károly, tagjai: Fajka János és 
Szűcs Gergely. A Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke: Menyhárt 
Ernő, tagjai: Fazekas Józsefné, Kobela 
Margit, Szaszkó Béla képviselők és 
Fajka Jánosné nem képviselő. Tanács-
noknak Túróczi Béla képviselőt válasz-
tották. Ezt követte az alpolgármester 
választás titkos szavazással a polgár-
mester helyettesítésére. Az alpolgármes-
ter személyére kizárólag a polgármester 
tehet javaslatot. A titkos szavazás ered-
ménye, alpolgármester: dr. Pap Béla. 

A törvény szerint a polgármester il-
letménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása 
közérdekű adat, ezért azt nyilvános ülé-
sen kell tárgyalni. A képviselőtestület a 
polgármester illetményét az alábbi ösz-

szegben állapí totta meg: bruttó 
331. 200,- Ft/hó és költségátalányként 
az illetményének a 25.%-át, azaz nettó 
82. 800,- Ft/ hó. Az alpolgármester illet-
ménye is megállapításra került. Bruttó 
18. 400,- Ft/hó és költségátalányként a 
tiszteletdíja 10%-a nettó 1840,-Ft/hó. 
Elfogadásra került a 8/2006./X. 31./ 
képviselőtestületi rendelet az önkor-
mányzati képviselők, a bizottsági elnö-
kök, a bizottság tagjainak és a tanács-
noknak a tiszteletdíjáról. A díjak a kö-
vetkezők: képviselő: bruttó 7. 400,-Ft/
hó, bizottsági elnök, tanácsnok: bruttó 
14.  000,-Ft/hó,  bi zottsági  ta g 
10. 700,- Ft/hó. 

Kiosztásra került a képviselők va-
gyonnyilatkozat tételére szolgáló cso-
mag, amelyet 30 napon belül kell kitöl-
teniük.  

 
A Szózattal zárult az alakuló ülés. 

>>> 
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A szentmise értéke 
Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szent-
misét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az íté-
letre és ezek lesznek közbenjáróid. Minden szentmisével 
buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes 
büntetésedet. Mikor jelen vagy a szentmisén, a legnagyobb 
hódolatot mutatod be az Úr Jézusnak. A szentmise sok mu-
lasztásodat, hanyagságodat pótolja. A szentmise letörli bo-
csánatos bűneidet, amelyeket sohasem gyóntál meg. A sátán 
gyengébb lesz veled szemben. A szentmisehallgatással a 
lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenve-
dő lelkeknek. 

Egyetlen szentmise, melyet életedben hallgattál, többet 
használ neked, mint számos, melyet halálod után hallgat-
nak érted mások. Sok veszélytől és szerencsétlenségtől 
szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki. Minden 
szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben. Minden 
szentmisehallgatással megrövidíted a tisztítótűz szenvedése-
it, melyek különbem reád várnak. A szentmisében a pap ál-
dásaiban részesülsz, amit Isten megerősít az égben. A szent-
mise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisz-
telettel vannak jelen az isteni áldozatnál. A szentmiséről Is-
ten áldását viszed haza evilági ügyeidre is. 

( Forrás: Katolikus Kalendárium 2007) 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia által a magyarság lelki megúju-
lásáért meghirdetett Engesztelő Imaév 
kiemelkedő eseménye volt az október 
17. és 20. között tartott fatimai nemzeti 
zarándoklat.  
 
Ebben az időszakban körülbelül ezer 
magyar tartózkodott a portugáliai Fati-
mában.  
Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke a 
jelenlévő püspökökkel és papokkal 
október 19-én, csütörtökön felajánló 
szentmisét mutatott be a nemzeti zarán-
doklaton, a fatimai szentélyben, amely-
nek során egy II. János Pál pápa nyo-
mán írt imával ajánlotta nemzetünket a 
Szűzanya oltalmába. 
 
Részletek a felajánló imából: 
„Legyenek áldottak mindazok, akik 
nap mint nap fáradhatatlan áldozat-
készséggel követik a Te anyai utasítá-
sodat, ó Mária, és azzal, hogy azt te-
szik, amit a Te Fiad, Jézus mond nekik 
(vö. Jn 2,5), az Evangélium élő hírnö-
keiként élnek az Egyházban és a világ-
ban. 
 
  Mindenek fölött áldott légy Te ma-
gad, Istennek Szolgálóleánya, aki a 
legtökéletesebb engedelmességgel kö-

vetted Isten hívó szavát! Üdvözlégy 
Te, aki egészen egyesültél Szent Fiad 
üdvözítő áldozatával! Egyházunk Any-
ja! A Te világosságod vezesse Egyhá-
zunkat és népünket a hit, a remény és a 
szeretet útjain! Segíts, hogy mi is telje-
sen egyesülhessünk Krisztus áldozatá-
val, hogy az Õ igaz áldozatát ajánlhas-
suk fel nemzetünkért és az egész embe-
riségért a mai világban.” 
 
”  Amikor hazánkat és nemzetünket a 
Te anyai oltalmadba ajánljuk, és kö-
nyörögve kérjük számára a lelki meg-
újulás kegyelmét, ezt a felajánlásunkat 
is a Te anyai Szíved szeretetére bízzuk. 
Mária Szeplőtelen Szíve, segíts legyőz-
nünk a gonosz minden fenyegetését, 
mindazt a rosszat, ami a mai ember 
szívében oly könnyen gyökeret ereszt, 
aminek már ma is mérhetetlen követ-
kezményei terhelik népünket és az 
egész világot, és ami a jövő útját egé-
szen elzárni látszik előlünk! 
 
Az éhínségtől és a háborúktól – ments 
meg minket! 
Az atomháborútól, az emberiség belát-
hatatlan következményekkel járó ön-
pusztításától és minden háborútól – 
ments meg minket! 
Az emberi élet, a fogantatás pillanatá-

ban kezdődő élet elleni minden bűntől 
– ments meg minket! 
A gyűlölettől és az ember istengyerme-
ki méltóságának semmibe vételétől – 
ments meg minket! 
A társadalmi, állami és nemzetközi 
igazságtalanságok minden megnyilat-
kozásától – ments meg minket! 
Isten parancsolatainak semmibe vételé-
től – ments meg minket! 
Minden törekvéstől, mely arra irányul, 
hogy az Istenre vonatkozó igazságokat 
kiirtsa az emberek szívéből – ments 
meg minket! 
A Szentlélek ellen elkövetett bűnöktől 
– ments meg minket! 
 
  Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltá-
sunk hangját, melyben egész népünk és 
minden ember szenvedése benne re-
meg! Nyilvánuljon meg újra a világ 
történetében az Irgalmas Szeretet hatal-
ma! Állítsa meg a rosszat! Formálja át 
a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen 
Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk 
számára a Remény világossága és az 
Isten szeretetében való jövő bizonyos-
sága! 
Magyarok Nagyasszonya, hazánk véd-
asszonya, könyörögj nemzetünkért! „  
 

Ámen. 

Nemzeti Zarándoklat Fatimában 

2006. november 19., vasárnap 

Szent Erzsébet Jubileumi Év  
megnyitása Budapesten  

Az Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évforduló-
jára meghirdetett Szent Erzsébet Jubileumi Év nyitó szent-
miséjére november 19-én 16 órakor kerül sor a budapesti 
Szent István-bazilikában. A szentmisét követően ünnepi 
műsor keretében Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke átad-
ja a Szent Erzsébet rózsája-díjat. 
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10 éves a Polgárőr Egyesület 
 

1996. augusztusában alakult meg Jászboldogházán 
a Polgárőr Egyesület 17 alapító taggal. Az eltelt idő 
alatt bebizonyosodott, hogy a civil tenni akarás és az 
önkormányzat fogadókészsége, valamint a 
rendőrség szakmai segítsége meghozta az 
eredményét. A 17 alapító tagból 15 fő ma 
is oszlopos tagja egyesületünknek. Két fő, 
aki hiányzik a kezdő csapatból, elköltözött 
Jászboldogházáról. Létszámban, szakmai 
tudásban és anyagiakban is jelentősen gya-
rapodott egyesületünk. Számtalan elisme-
rést kaptunk. 1998-ban az év polgárőre 
kitüntetést, 2002-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendészeti és Közbiztonsági díjat, 2006-ban pedig 
Nagy Mihály a polgárőr érdemkereszt arany fokoza-
tát, Kispálné Baranyi Aranka a polgárőr érdemke-
reszt ezüst fokozatát, Szádvári János pedig a polgárőr 
érdemkereszt bronz fokozatát vehette át. 

A Polgárőr Egyesület is újabb elismerést kapott 

2006-ban. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a 
„Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesített 
minket. A 2006-os év különösen eredményes volt az 
egyesület szempontjából. Napi szolgálatot láttunk el 
az iskola előtti területen, ügyelve gyermekeink biz-

tonságára. Mindennaposak az éjszakai szol-
gálatok is. Száznál több alkalommal élt jel-
zéssel a lakosság az ügyeletes polgárőr irá-
nyába. Nagy összefogást igényelt a XII. 
Jász Világtalálkozó programjainak a bizto-
sítása és a megyei polgárőrnap megszerve-
zése. 
Úgy gondolom, hogy itt tisztességesen helyt 
állt az egyesület tagsága, mert a résztvevők-

től sok elégedett visszajelzés érkezett. 
Az év hátralévő részében is folytatjuk munkánkat. 

Bizalommal fordulhatnak hozzánk, számíthatnak se-
gítségünkre. Remélem találkozunk a tornateremben a 
szilveszteri bálunkon. 

 
Joó-Kovács Balázs 

Polgárőr Egyesület elnöke 

A Jászsági Fejlesztési Koncepció, 
valamint a kistérség a 2007-2013-ig 
terjedő időszakra szóló Stratégiai és 
Operatív Programja a Jászsági 
Többcélú Társulás a 2005. évi 43. sz. 
Társulási határozata alapján, a 
36/2005. Kormányrendelet szerinti 
támogatásból készül. 2006. júniusá-
ban megkezdődött a Jászsági Fej-
lesztési Koncepció és Program kidol-
gozása. 
A Társulás kifejezett célja, hogy 

olyan dokumentum készüljön el, 
amely megvalósítható lesz az elkö-
vetkező időszakban. 
 
Célja, hogy valamennyi fejleszté-

si ötlet, amely már korábban meg-
jelent a kistérségben, kerüljön be-
dolgozásra a kistérség koncepciójá-
ba, fejlesztési terveibe. 
 
Elsődleges cél, hogy minden kis-

térségi szereplő javaslata, vélemé-
nye megjelenhessen a program készí-
tése során, hogy felmérhessük a tér-
ségi érdeklődést, és hozzáállást a 
fejlesztési dokumentumok jelentősé-
géhez. 

A fejlesztési dokumentum készítésé-
nek, egyeztetésének és elfogadásának 
célja, hogy: 
 
•alakítson ki vonzó, követhető és 

elérhető jövőképet a Jászság érintett 
lakossága, vállalkozói és intézményei 
számára, 
 
•dolgozzon ki olyan célrendszert, 

amely összehangolja, rendszerbe fog-
lalja és egyben ösztönzi a kistérségi 
szereplők kezdeményezéseit, amely-
ben a helyi társadalom minden tagja 
megtalálhatja és betöltheti helyét és 
szerepét a megvalósítás során, szol-
gálja a program kidolgozott intézke-
déseivel: a jászsági kohézió és identi-
tás fejlődését, a közösségi értékrend 
átgondolását, a helyi társadalom, gaz-
daság és a környezet együttműködé-
sét, dinamikus egyensúlyának fenn-
tartását, javítását, a kistérség szerep-
lőit, döntéshozóit a program kidolgo-
zása, egyeztetése és elfogadása során 
kezdeményezéseik összehangolásá-
ban, egymáshoz és a célrendszerhez 
illeszkedésükben, és ennek során a 
konfliktusmenedzsment, konszenzus-

teremtési és partnerségi tapasztalat-
szerzésben, segítse a kistérséget a 
külső források megszerzésében, 
különösen a 2007-2013-as időszak-
ban. 
 
Az Egyeztetési anyag (Jászsági 

Fejlesztési Koncepció – 2. munka-
rész) a www.jaszsag.hu oldalon érhe-
tő el és tölthető le. Továbbá betekin-
tésre elérhető a nyomtatott verzió a 
Jászsági Többcélú Társulás Titkársá-
gán (5100 Jászberény, Szabadság tér 
16. II. em.). 
 
A készítők várják a lakossági, ön-
kormányzati véleményeket, javas-

latokat 
 

a Titkárság elérhetőségein kizáró-
lag írásban (fax:57/500-606;  
e-mail: titkarsag@jaszsag.hu), 

amelyekkel a fenti célok eléréséhez 
kívánnak hozzájárulni. 

 
Véleményezési határidő:  

2006. november 30. 

STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 
VÉLEMÉNYEZÉSI FELHÍVÁS 



Október 19-én a boldogházi csapat futás versenyszámban új meg-
mérettetésre készült Jászberénybe. A pálya kicsit szokatlan volt, de ez 
nem változtatott a hangulatunkon, ami legfőképpen izgulásból állt. A 
helyszínen 16 csapat gyülekezett, iskolánkat 4 korcsoportban 18-an 
képviseltük. Korcsoportonként 150 tanuló indult a környező iskolák-
ból. 

Az „emeltes” vonat elkápráztatta al-

sósainkat. Valamennyien integettek a 
reggeli járatnak, délután pedig ki-ki 
szüleivel, a nagyobbak már egyedül 

utaztak Szolnokra és Jászberénybe. 
 
A 8. osztályos Matók Dóri így véleke-

dett: 

  - „Nagyon tetszett ez a vonat, a szí-
ne is ragyogó volt. Belül tágas, a pa-
dok kényelmesek és tiszták. Olyan jó 

lenne, ha jövőre, amikor bejárók le-
szünk, ilyen vonaton utazhatnánk!” 

Legjobb eredményeink: 
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� Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkal-
mából a felsősek számára vetélkedőt rende-
zünk november 19-én pénteken. 
4 fős csapatok mérik össze tudásukat és 
ügyességüket. 

 
� November végén egészségügyi vetélkedő 

lesz! 
 
� A Sportbálra műsorral készültek a 7. és 8. 

osztályos tanulók Konkoly tanár néni vezeté-
sével. Nagyon nagy sikert arattak. 

 
� December 6-án reggel ¾ 8-kor hangverseny 

lesz a tornacsarnokban, s ha jók lesznek a 
gyerekek – utána a Mikulás szétosztja ajándé-
kait. 

 
� Ez év december 15-én folytatni szeretnénk 

Mészáros Béláné tanár néni kezdeményezé-
sét: a Luca-napi vásárt. Kérünk mindenkit, 
akinek szép, használható – általa kinőtt – ru-
hája van, hozza be a tornacsarnokba, ahol 
kiárusítást szervezünk. Ugyanezen a napon 
karácsonyi díszeket készítünk. 

 
� Vetélkedőre utazik négy hatodik osztályos 

tanuló - a felkészítő Rigó tanár néni-
vel - Jászárokszállásra. 

A vetélkedő témája „Jászsági honismeret”. 
Sok sikert kívánunk! 

 
� Pókok szőtték be az iskolát! No nem valódiak, 

hanem az angol szakkörösek Csinger tanár 
nénivel. 
Hallowen napi partijukon megjelent a boszor-
kány is (akitől a takarító néni majdnem szív-
bajt kapott, amikor este belépett a terembe), 
sőt a csontvázak is táncra perdültek! 

 
� Miért nincs aprópénz a faluban? 

Mert a gyerekeink otthon ezt könyörgik ki szü-
leiktől, hogy reggel forró csokit, teát, tiramisut 
tudjanak vásárolni a november első hetében 
felszerelt automatából. 

 
� Nagy gondban a 8. osztályosak! Gyakran fel-

hangzik a szájukból a régi Illés nóta: „Csak 
tudnám hova, de hova….,de hova megyek” 
Elkezdődtek a pályaválasztási hetek a közép-
iskolákban. Tanulóink körében a nyílt napok 
igen népszerűek. Betekinthetnek egy-egy 
gimnázium, szakközépiskola életébe, megis-
merkedhetnek az induló osztályokkal.  
Sok sikert a választáshoz! 

 
� Hulladékot gyűjtött az óvoda, a 2., a 6. és a 7. 

osztály. Akciójuk nagyon jól sikerült, 116 ezer 
forinttal lettek gazdagabbak 

Iskolai hírek 

II. korcsoport: 
Baráth Andrea 
Buzi Bianka 
Fecske Nóra 
Túróczi Viktória 

 
IV. korcsoport lányok: 
Csáki Nikolett 
Horti Nagy Nikolett 
Kobela Eszter 
Matók Dóra 
Racs Barbara 
 

III. korcsoport: 
Farkas Ibolya 
Gerhát Edina 
Racs Bettina 
Tóth Csilla 
 
IV. korcsoport fiúk: 
Dudás Richárd 
Háfra Tibor 
Peták Ádám 
Peták Balázs 
Tóth Martin 

Nagyon jól éreztük magunkat, bár a hideg miatt kapkodnunk 
kellett a lábunkat, ami nem vált hátrányunkra. 

Túróczi Viktória 8. 
Baráth Andrea 10. 
Farkas Ibolya 14. 
Racs Bettina 24. 

Kobela Eszter 3. 
Matók Dóra 11. 
Peták Balázs 15. 
Peták Ádám 17. 

A legjobb csoportos eredményt a IV. korcsoportos lányok érték 
el a 4. helyezésükkel. 

Matók Dóra 
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Megemlékezés az 1956-os forradalom 50. évfordulójára. 

5.osztály Limbó-hintója 

6.osztály Kalózkodott 

Modern Kalinka táncot roptak a 4. osztályosok „Robi a Robot” c. számra  robotoltak a 3. osztályosok 

Hawaii hangulatot teremtettek a 8.-os lányok 

Az 1. osztályosok  az Őszi karneválon 

Pinokkió tánca a 2. osztálytól 



HELYTÖRTÉNET 8 
Boldogházi Hírek 2006. november 

HATVAN ÉV KÉPEKBEN a hatvanas-hetvenes évekből 

Koszorúzás 1965 

A gázcsere épülete és strandfürdő építése 1967 A tanácsháza 1964 

Alsóboldogházi iskolások 1959 Útfeltöltés a Szegfű utcában 1982 

A strandfürdő 1970 
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A vöröskeresztes mozgalom 1948-ban indult Veres Illésné 
vezetésével. Sokat tettek az egészségügyi felvilágosítás, csa-
ládi és nővédelmi tanácsadás területén. Fásítással és az utcák 
parkosításával szépítették környezetüket. 1957-től Hegyi 
Andrásné szülésznő lett a Vöröskereszt vezetője. Ekkor a 
taglétszám 400 fő volt. Megindult az önkéntes véradás, és a 
tanyavilágban 5 egészségügyi állomást szereltek fel. Az is-
kolák központosításával új lendületet kapott az ifjúsági vö-
röskeresztes munka is. Titkárok: 1964 Bazsó Miklósné, 1967 
Szőrös Éva, 1970 Szalóki Ferencné, 1972 Rácz Erzsébet. 
Gazdaságvezető volt két évtizeden át Eszes Jánosné és lelkes 
aktíva Sass Lajosné.  
Jól szervezett elsősegélynyújtó és szállító szakasz műkö-

dött a polgárvédelem terén. A 28 fő 1975-ben eredményes 
vizsgát tett. Az 1976-ban lebonyolított önkéntes ápolónőkép-
zőn a községből 2 fő vett részt. Évente 50-60 véradó jelent 
meg a községi véradáson. Az 1977-ben megtartott vezető-
ség- és küldöttválasztó taggyűlés jegyzőkönyvéből tudjuk, 
hogy a Vöröskereszt elnöke dr. Kiss 
Imre, titkára Petróczki  László és 
Eszes Máténé, gazdaságvezetője 
Eszes Istvánné volt. A taglétszám 120 
fő. Az iskolában a körzeti orvos mel-
lett Eszes Zoltánné védőnő és Hegyi 
Andrásné tartottak előadást a tanulók-
nak.  
Az önkéntesek részt vettek a család-

védelmi munkában a szociális és 
gyámügyi segélyek elosztásában. Ok-
tóber hónapban megünnepelték az 
öregek napját. Minden évben megem-
lékeztek a  Vöröskereszt Világnapjá-
ról 1977-ben már működött önálló 
szerszervezet a Radiátor Gyáregység-
ben, amelynek elnöke Papp Gábor, 

titkára Németh Istvánné volt, 
később pedig Szabó Józsefné. 
A gyáregységben 16 fő végez-
te el az egészségügyi tanfolya-
mot. Figyelmet fordítottak az 
üzem tisztaságára, a Szép kör-
nyezetet még a Hűtőgép Újság 
is méltatta. Önálló véradó na-
pot is tartottak, valamint vér-
adó találkozót. 
A rendszerváltás után maga-
sabb fokozatot elért véradók, 
huszonötszörös véradók: 
Baráth Gábor, Berkóné Háfra 
Izabella. 
A 80-as években a szervezet 
170 fővel működött, melynek 
elnöke dr. Kiss Imre, titkára 
Kovács Istvánné volt. Majd őt 
váltotta ebben a funkcióban 
Muhariné Kovács Mária, ké-
sőbb Lestákné Túróczi Mag-
dolna. Petróczki László és fele-

sége gyógyszertári működésük mellett segítették az egész-
ségnevelő munkát, és a szervezet képviseletét biztosították a 
járási vezetőségben. Az általános iskolában az ezredforduló-
ig Bazsó Ernőné látta el a vöröskeresztes tanárelnöki felada-

tokat, ma pedig Rigó 
Andrásné irányításával folyik 
eredményes ifjúsági munka. 
Évente versenyeket, vetélke-
dőket, megemlékezéseket 
tartanak. A mozgalom jelen-
legi községi irányítója Kövér 
Imréné, aki a véradások szer-
vezésén túl törődik a vér-
adókkal, színvonalas ünnep-
ségeket is szervez számukra. 
Az önkéntesek közreműködé-
sével karácsonyi csomagot 
készít a rászorulóknak. 

Hegyi Andrásné  

Petróczki László és Eszes Máténé 

125 éves a Vöröskereszt 
Részlet Máté Éva a (Vöröskereszt jászsági szervezetének vezetője): 

 Vöröskereszt a Jászságban  c. könyvéből 

A Vöröskereszt története Jászboldogházán 

Ötleteket lestek el  
a stájerektől, mit lehet  
idehaza hasznosítani  

A jászsági polgármesterek a Jászsá-
gi Többcélú Társulás munkatársaival a 
napokban Kelet-Stájerországban jár-
tak egy szakmai úton — tájékoztatta 
lapunkat Sebestyén Klára térségi me-
nedzsment-felelős. 

Az „Alma-út” elnevezésű tematikus 
turistautat látogatták meg egy közös 
program keretében. A látogatás célja 
az volt, hogy tapasztalatokat gyűjtse-
nek az osztrákok egyik népszerű útvo-
nalán. A minta alapján a jászságban is 
hasonlóan kialakítanák saját tematikus 
turisztikai útvonalaikat. Weiz és Puch 
hangulatos kisvárosait és környékét 
látogatták meg. Programjukban szere-

pelt almagazdaságok, üzemek, az Al-
mamúzeum meglátogatása, és egy 
kancatej termeléssel foglalkozó ménest 
is megtekintettek. 

A gazdaságok vezetőivel, a gazda-
sági kamara egyik tagjával és a turisz-
tikai szervezet elnök asszonyával is 
tanácskoztak. Az almautat egy egyesü-
let működteti, amelyhez helybeli gaz-
dák csatlakoztak. Közös programokat 
szerveznek. Ezekre nemcsak a kör-
nyékről, de más országokból is elláto-
gatnak az érdeklődők. Közös kiadvá-
nyaik finanszírozására saját forrásokat 
használnak. Az almatermeléshez, érté-
kesítéséhez és a termékek népszerűsí-
tését elősegítő programjaik kedveltek a 
kelet-stájerországi térségben. 

(Forrás:Új Néplap) 

A 2007. évi munkaszüneti napok  
— a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel 

járó — munkarend a következő: 

a) március 10., szombat  munkanap 
 március 16., péntek pihenőnap 
b)  április 21., szombat  munkanap 
 április 30., hétfő pihenőnap 
c)  október 20., szombat  munkanap 
 október 22., hétfő pihenőnap 
d)  október 27., szombat  munkanap 
 november 2., péntek pihenőnap 
e)  december 22., szombat  munkanap 
 december 24., hétfő pihenőnap 
f) december 29., szombat  munkanap 
 december 31., hétfő pihenőnap 
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Emlékeim  
50 év távlatában 

Nekem 1956 forduló volt az életem-
ben, mert 1956. 08. 31-én született az 
első gyermekem. Nagy izgalommal 
vártam a babát. Tanyán laktunk, ott is 
született. Nem jó emlékezni azokra a 
szegény évekre. A fiam 7 hetes volt 
akkor, amikor a forradalom elkezdő-
dött. Nem lehetett kapni kenyeret, 
szappant, cukrot, sót, petróleumot 
(ugyanis azzal világítottunk). Nem 
volt tüzelőnk. A kicsi gyermekünket 
alig tudtuk fürdetni a hidegben. Nem 
lehetett disznót vágni, csak engedél-
lyel. Zsírunk nem maradt, mert azt be 
kellett az államnak szolgáltatni. Ivó és 
fürdővizet 4 km-ről hoztuk kerékpár-
ral. Rettenetes akaraterő, nagy türe-
lem, és nagy-nagy szeretet kellett hoz-
zá, hogy túléljük a borzalmakat, amik 
évekig tartottak. 
A forradalmi eseményeket mi csak 

hallásból tudtuk, mert nem volt rádi-
ónk sem a tanyán. Mondhatom, hogy 
a szomszédokkal jóban-rosszban 
egyek voltunk. Soha senki nem pa-
naszkodott, tette mindenki a dolgát 
magáért, és egymásért. 
Most visszatekintve 50 évre, mi is 

alig hisszük, hogyan kezdtük a közös 
családalapításunkat. Ugyanis három 
gyermekünk van. Van közöttük, aki 2 
diplomás, de a középfokú végzettsége 
mindnek van, és első munkahelyen 
dolgoznak. Gyönyörű 7 unokánk és 
egy dédunokánk van. Megtanultam a 
szüleimtől, hogy nem panaszkodni 
kell! Hanem dolgozni, hinni, szeretni. 
Nem hazudni! Ahol hit van, ott a sze-
retet is meg van. Mindenhez Isten se-
gítsége is kellett. Azért hálás vagyok. 

Jászboldogháza, 2006. november 5.
 Szórád Béláné 

„EGYES jászboldogházai tanács dol-
gozók sorozatos visszaéléseiről közöl-
tünk az előbbi lapszámokban részlete-
ket. Több napon át írhatnánk még hosz-
szú hasábokat ahhoz, hogy minden rész-
letében feltárjuk a kulákok mesterkedé-
seit, a község vezetőinek mulasztásait. 
Nagy hiba, hogy a községi pártszer-

vezet vezetői, ős tagjai sem vették azt 
észre, bár a dolgozó parasztok több eset-
ben felhívták a figyelmet a sza-
bálytalanságokra. — Szünete1t a nép-
nevelő és felvilágosító munka.  
A kisgyűléseken sem mondották el, 

hogy. a község lakói két norton-kutat, 
villanyt, tűzoltószertárt, motoros-
fecskendőt, mozit és járdát kaptak. Még 
ezévben elkészül az orvosi lakás rende-
lővel együtt. —Nem tudatosították, 
hogy mindezeket jó adófizetéssel, a 
beadás teljesítésével, a tavaszi munka 
időben való elvégzésével, mind keve-
sebb szemveszteségű aratással és be-
gyűjtéssel lehet és kell viszonozni… 

...Helyi pártszervezeteink és tanácsaink 
vonják le a tanulságot a jászboldogházai 
eseményekből. — Véssék emlékezetük-
be, a kulákok minden eszközt megra-
gadnak, hogy félrevezessék a dolgozó 
parasztokat, megvesztegessék az egyes 
vezetőket. Járási pártbizottságaink és 
tanácsaink pedig adjanak mindenkor 
gyors segítségét oda, ahol észreveszik, 
hogy az osztályellenség végzi káros 
aknamunkáját. 
A megyei tanács végrehajtó-bizottsága 
Tóth Elek vb. titkár és Kovács Béláné 
begyűjtési előadót azonnali hatállyal 
felfüggesztette, míg Bozsó István vb. el-
nök, Papp István mezőgazd. előadó, 
valamint Riczkó Zoltán igazgatótanító 
ellen a fegyelmi vizsgálat lefolytatását 
az elrendelte.” 

 

(Részlet a Szolnok Megyei Néplap 
1954.június 25-ei számából) 

A pártszervezet is felelős, amiért Jászboldogházán 
megalkuvó a tanács 

Mindenekelőtt bevalljuk: a gondolat, hogy egy év után láto-
gassunk ismét a jászboldogházai Aranykalász Tsz-be, s nézzük 
meg tavaly óta mire haladt - némi aggodalommal töltött el ben-
nünket. Hátha nincs fejlődés, vagy esetleg vissza is esett - véle-
kedett a szerkesztőség egy része. S ha tekintetbe vesszük az idei 
aszályos esztendő okozta nehézségeket, ez a borúlátás teljesen 
jogosult. 

Az első benyomás mégis bíztató volt. Ugyanis míg tavaly 
ilyenkor csak gyalog és térdig érő sárban tudták megközelíteni a 
tsz-t, most gépkocsink végig makadám úton gurult be a közös 
gazdaságba. Bizony a látottakon— mielőtt még bárkivel is szót 
váltottunk volna— elámultunk; a tsz központja csaknem a két-
szeresére nőtt azóta, s körülötte szinte gombamódjára szaporod-
tak el a szebbnél szebb lakóházak, melyeket a tsz tagjai ebben az 
esztendőben építettek. 

Bent az irodában Konkoly Béla elnök néhány jellemző adattal 
illusztrálta a fejlődést. Elmondta, hogy az idei bevételük előrelát-
hatólag hasonlatos lesz a tavalyihoz, vagyis meghaladja a 10 
millió forintot. Az egy munkaegységre jutó részesedés értéke is a 
tavalyihoz hasonlóan alakul, azaz körülbelül 42-43 forint lesz, 
noha saját erőből többet építkeztek mint a múlt évben. Felépítet-
tek egy háromszázas hizlaldát, egy 150-es borjúnevelőt, egy 60-
as kocaszállást, valamint egy kovács—és bognárműhelyt s ezzel 

egyidejűleg a tsz gépparkját két T 28-sal, és egy MTZ 50-sel 
gyarapították. 

 
— No és az aszály — vetettük közbe a kérdést, — milyen 

terményféleségben okozott kárt? 
— Csupán a kukoricában — hangzott a felelet, — itt a tavalyi-

hoz képest jelentős, majdnem ötven százalékos a terméscsökke-
nés. A többi terményből viszont magasabb lett a holdankénti 
átlag. A kukorica-kiesést a hízómarhák számának növelésével 
igyekszünk pótolni: a múlt évi 210 darab helyett az idén 300 
darabot állítottunk be hízlalásra, 

Megkérdeztük Konkoly Bélától: miben látja annak az okát, 
hogy a viszonylag nehezebb gazdasági év ellenére is előrejutot-
tak? 

–Elsősorban a tagság öntudatának  növekedésében, abban, 
hogy nálunk az emberek tehetségük teljes latbavetésével a közös 
gazdaság gyarapításán dolgoznak — mondta az elnök. 

Aztán megemlítette, hogy az idén 21 állattenyésztő tett szak-
munkás vizsgát, s jelenleg ketten — Balla János és Pesti Margit 
— borjúnevelői tanfolyamon, ketten — Besenyi István és Bazsó 
Antal — gépészképző iskolán vesznek részt. Négy ösztöndíjas 
fiatalja is van a tsz-nek, akik közül egy gépésztechnikumon, 
három pedig az agráregyetem tanul. 

Gyorsan elszalad egy esztendő. Ám az Aranykalász nagy utat 
tett meg ez idő alatt: karácsonytól karácsonyig, 

(1961. dec., Képes Újság ) 

Karácsonytól karácsonyig 



Az anyatehén tartásra vonatkozó feltételek az alábbiakkal 
egészülnek ki: Támogatás csak abban az esetben nyújtható a 
kérelmezett állatra, ha annak termékenyítése, illetve fedeztetése, 
háremszerű vagy szabad pároztatása, illetve embrió átültetése a 
Szarvasmarhák Termékenyítési Rendszerébe (továbbiakban 
TER) bejelentésre került. A termelő a szaporítás bejelentésének 
megtörténtéről az OMMI ügyfélszolgálatán tájékozódhat. Ha a 
bejelentés elmaradt, akkor a tartó a TER-ben rendszeresített 
bizonylatokon az OMMI központi adatbázisába legkésőbb 
2007. február 1-ig, az OMMI (cím: OMMI, TER, 1525 Pf: 30.) 
részére történő megküldésével pótolhatja. (További részleteket a 
TER rendszer útmutatóiból kaphat, melyek az ÁT kit TER fele-
lőseinél hozzáférhetőek). A bejelentés elmaradása esetén az 
állat nem lesz támogatható és a kérelmezett állat szankcionálás-
ra kerül!  

A támogatás feltétele, hogy a kérelmező a támogatásra beje-

lentett állományában központi lajstromszámmal ellátott tenyész-
bikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ. Ha ellenőrzés 
erről eltérő bika használatát mutatja ki, akkor az érintett állat 
után nem jár támogatás és a szankció során a szándékosságra 
előírtakat kell alkalmazni.  

Központi lajstromszámú bika használata esetén, ha a problé-
mát az okozza, hogy a bika bejelentése nem történt meg, a ter-
melőnek módjában áll a hiányosságot pótolni legkésőbb 2007. 
február l-ig, de ha ez nem történik meg. akkor az érintett állat 
nem támogatható és szankciót kell alkalmazni.  

Amennyiben a kérelmen bejelentett állatnak 2006. január 1. 
és a birtokon tartás vége közötti szaporítása nem az anyatehén-
tartás támogatásában kérelmezett tehenekre előírt fajtájú bikával 
(hús, kettős) történik, vagy nem jelentették be az ebben az idő-
szakban történt szaporítást, akkor a kérelmezett egyed nem lesz 
támogatható. és ez szankciót is maga után von.  

 
Vadkerti Tivadar 

falugazdász 
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A mezőgazdasági termelők  
figyelmébe 

82 Szolnok Hatvan 

Vasúti menetrendváltozás: Érvényes 2006. december 10-től. 

82 Hatvan Szolnok  
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