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Bernáth William:

Karácsony
Hó nem szitál. Az ég derűs.
Csupán az este hűs.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhitata szállt.
Idézve látom múltamat...
a gyémántos havat.
S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.

A
Községi
Önkormányzat
nevében
Jászboldogháza minden lakosának boldog ünnepeket, eredményekben és egészségben gazdag új
évet kívánok!
Szűcs Lajos polgármester

A TARTALOMBÓL
Képviselőtestület munkájáról
Polgármesteri tájékoztató
Hitélet

2. old.
3. old.
4. old.

Az Ezüstkor életéből
Világtalálkozós hírek
Karácsony ünnepe

5. old
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9.-10. old
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató

Önkormányzati ülésekről

A Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2005. évben eddig
13 ülést tartott.
Időpont
február 2.
február 16.
április 7.
április 14.
április 27.
május 18.
május 24.
június 8.
július 27.
augusztus 24.
szeptember 14.
október 12.
november 30.

Határozatok száma
7
16
1
10
12
1
1
15
6
3
13
14
15
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Rendeletek száma
1
1
1
1
3
-

A testületi ülések napirendi pontjai az alábbiak voltak:
február 2.
A Regionális Fejlesztési Operatív Program 3.2. intézkedés 2.
komponense keretében Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban című pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására került sor.
február 16.
Beszámoló a községi Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2006. évi Jász Világtalálkozó Szervező Bizottságának létrehozása
2005. évi munkaterv elfogadása
április 7.
Temetőhöz vezető kerékpárút megépítéséhez pályázat benyújtása
április 14.
Folyószámlahitel felvétele
Strandfürdő 2005. évi üzemeltetése
Majális megrendezése
Ugyanezen a napon lakossági fórum megtartására került sor,
melynek témája: A Településrendezési Terv tervezetének ismertetése, vélemények, javaslatok meghallgatása.
április 27.
Önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság - Jászboldogházai Hőforrás Kft. - tevékenységéről tájékoztató
2004. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadási rendelet megalkotásáról és vagyonkimutatásáról rendelet alkotása
Az Önkormányzat és intézményeinek 2004. évi ellenőrzéseiről, a
2005. évi ellenőrzési programról
Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2005.
évi célok meghatározása
május 18.
1994. évben kötött ajándékozási szerződés módosítása
május 24.
Konyhatechnológiai berendezések beszerzéséhez beérkezett pályázatok elbírálása, és eredményhirdetése.
június 8.
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával kapcsolatos kérelem
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal igazgatási testületi munkával
kapcsolatos tevékenységéről
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásáról
Az önkormányzat tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság tevékenységéről
Folyószámlahitel igénybevételéről
júlis 27.
Temetőhöz vezető kerékpárút útépítési munkáinak kivitelezéséhez
beérkezett pályázatok elbírálása, és eredményhirdetése
Községi falunap megrendezésének megtárgyalása

Az Alsójászsági Leander Programban való részvétel
augusztus 24.
Beszámoló a konyha építésének megvalósulásáról
Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szennyvízkezelési
Projekt folytatásáról
szeptember 14.
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
A község Településrendezési Terve, Helyi Építési Szabályzat
Beszámoló az Önkormányzat és intézményeinek 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázat 2005. évi részvétel
október 12.
2005-2006. évi közmunkaprogramban való részvétel
Önkormányzati intézmények belső világítási rekonstrukciója
Jászsági Többcélú Társulás keretein belül ellátandó közszolgáltatási feladatok
november 30.
Tájékoztató az Önkormányzat és intézményeinek háromnegyedévi
gazdálkodásáról
Az önkormányzat 2006. évi költségvetését megalapozó rendeletek
módosítása
A községi önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója
Tájékoztató a Jászboldogházai Hőforrás Kft. Társasági szerződés
módosításáról
A Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
A Jászsági Többcélú Társulási megállapodás módosítása
Minden testületi ülés napirendi pontjai között szerepel a polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről, valamint az aktuális kérdések témája.
A Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága 2005. évben eddig 5 ülést tartott, és 21 határozatot hozott. Napirendi pontok az alábbiak voltak:
február 14-én:
Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztés a községi Önkormányzat és intézményeinek 2005.
évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztés a 2005-ben az önkormányzat által finanszírozott és
szervezett rendezvényekre. A Jász Világtalálkozó szervező Bizottságának létrehozása
Aktuális kérdések – pályázatok beadásáról
április 25-én:
Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2004.
évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadási rendelet megalkotásáról, és vagyonkimutatásáról
Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek 2004. évi ellenőrzéséről, és a 2005. évi ellenőrzési programra a 193/2003.
(XI.26.) Korm.rendelet alapján
Július 26-án:
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása
Aktuális kérdések – TRFC és OFA pályázat benyújtásáról
Szeptember 12-én:
Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2005. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra
November 28-án:
Tájékoztató a községi önkormányzat és intézményeinek 2005. I-IX.
havi gazdálkodásáról
Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetését megalapozó
rendeletek módosítására
A Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 alkalommal tartott ülést. Az üléseken hozott határozatok száma: 81. A
bizottság napirendi pontja: Benyújtott kérelmek elbírálása.
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Polgármesteri tájékoztató
Szeptember 23-25 között az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület tagjai Bogácsra látogattak, ahol idén is megszervezték 3 napos kirándulásukat.

uniós pályázatot nyújtunk be ezen programok szervezéséhez, mely támogatások nagy segítséget jelentenének a
települési rendezvények lebonyolításához is.

Szeptember és október hónapban megtörtént a település
belterületi útjainak javítása. A takarékosság érdekében a
kátyúkat saját dolgozóinkkal vágtuk körbe és takarítottuk ki, majd a Bau Plan 68 Kft végezte az aszfaltozást.
Összesen mintegy 200 m2 területet javítottunk ki.

Mivel a JNSZ Megyei Kincstári Vagyoni Igazgatósággal
nem sikerült megállapodnunk a hivatal 133/1000-ed
részének megvásárlására, november 7-én árverést tartottak az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan. Nem volt
jelentkező vevő. A kikiáltási ár 2,3 millió Ft volt.

Ezt követően novemberben kezdődött a temetőhöz vezető kerékpárút építése, a névtelen utcai szakasszal. Itt
rövidesen elkészül az útalap, hogy a téli időszakban már
közlekedésre alkalmas legyen. A tavasszal folytatódik a
másik két utcában is, egyszerre lesznek leaszfaltozva.
Ezzel egyidejűleg készül az iskola előtti park építése is.
Itt is csak részben készül el 2005-ben, mert a közútkezelőtől még nem kaptuk meg a hozzájáruló nyilatkozatot.
Vele párhuzamosan a tavasszal folytatódik az óvoda
kerítésének az építése is, nagyrészt társadalmi munkában. Sajnos az időjárás minden munkát leállított.

Október 17-én Regio Kom Társulási, majd november
22-én Regio Kom Kft. ülésén vettem részt, ahol többek
között a féléves beszámolók megtárgyalására került sor.
A 2006-évi hulladékszállítási és kezelésí díj 8400Ft-ban
lett éves szinten megállapítva, ez 5%-os emelést jelent
mind a 33 érintett településen.

A héten sor került a Rákóczi utca melletti csatorna tisztításra- mélyítésre is, a belvízmentesítés zavartalan biztosítása érdekében. Itt sajnos történt egy bekötő gázvezeték szakítás, ami lassította a munkát.
A napokban zajlik a volt tüzép telep területén a bontott
beton és aszfalt törmelék zúzása, melyet követően több
utcának javítására kerül még sor, illetve a Liszt Ferenc
utca Bocskai- Széchenyi közötti szakaszán készítünk
útalapot.
Október és november hónapban a Jászsági Többcélú
Társulás két ülést tartott, melyeken az új szolgáltatások
beindításáról, a társulás által átvállalt feladatokról folytak tárgyalások. Ezekhez kapcsolódóan a bizottságok
tagjaként 2 alkalommal feladatkoordináló, 1 alkalommal
közbeszerzési bizottsági üléseken vettem részt.
November 4-én Szlovákiában részt vettem egy megbeszélésen a „Visegrádi Négyek” országaiból hívott polgármesterekkel. Ennek célja a másik 3 országgal közös
programok szervezése, egymás településeinek megismertetése. Megállapodás született abban, hogy közös

Kedves Jászboldogháziak!
Kedves Barátaim!
Néhány nap és újra egy évet hagyunk magunk mögött.
Az idei év is sok szépséget, kemény munkát és remélhetőleg örömöt is okozott.
Karácsony közeledtével jobban odafigyelünk egymásra,
átgondoljuk az átélt élményeket, kicsit megpihenünk.

Tárgyalásokat folytattunk az egyházzal az üres telek
hasznosításával kapcsolatosan, erről szerződés tervezet
készült, melyet a képviselőtestületnek kell ma elfogadnia.
November 23-án a Jászkun Volán Rt. vezérigazgatójával
tárgyaltunk. Önkormányzatunk részéről Dr. Pap Béla
alpolgármesterrel és Zrupkó Ferencné igazgatónővel
kerestük meg az iskolai bejárással és az egyéb buszközlekedéssel kapcsolatban. Sajnos nem kaptunk a problémánk orvoslásához segítséget.
November 24-én Agrárfórum szervezésében
segítkeztünk és vettem részt a Purina Kft. és Járvás István országgyűlési képviselő kérésére.
A Jászboldogházi Hőforrás Kft. működésével kapcsolatosan 2005. november 3-án volt megbeszélésünk, melyet
követően késve illetve hiányos információkat kaptunk a
Kft. tevékenységéről. Napirendi pontként kell tárgyalnunk a Kft. további működtetéséről, mely a történtek
után bizonytalanná vált.
Jászboldogháza, 2005. november 30.
Szűcs Lajos polgármester

Kívánok Önöknek békés, meghitt adventi készülődést
és Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Kívánom, hogy a jövő év is hozzon szép élményeket és
gyarapodást mindnyájunknak!
Szeretettel:
Szekeres Imre
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HITÉLET

Gyermek született nekünk
Hányszor mondtuk már: szeretem a füstölt
kolbászt és nem gondoltuk, hogy csupán önmagunkat szeretjük. Hányszor mondtuk már:
szeretem a feleségemet, a férjemet, a gyermekeimet – holott csak azt lestük, amit kapunk tőlük: szolgálatukat, mosolyukat, hálájukat. Hány ajándék mellé írtuk vagy mondtuk: SZERETETTEL ADOM! – és feszülten
vártuk a fizetséget: a köszönetet, az elismerést.
Az effajta szeretet valójában önzés. Rólunk szól, és általa hirdetjük mindenkinek,
akit elérünk: LÉTEZEM! VAGYOK!
Isten szeretet más. Nem akar meggyőződni arról, hogy
észrevettük – e őt. Nem lesi kétségbeesetten: SZÁMÍTOK
ÉN VALAKINEK?
Ha így jött volna közénk, ahogyan mi szoktunk az emberekhez, akkor legyőzte volna hadseregeinket. Vagy elménk
okosságát gyűrte volna le tudásával. Vagy valamilyen sztár
szerepében érzelmeinktől fogva rabolt volna el. Vagy gazdagságából vásárolta volna meg barátságunkat.

Ő nem tette. Ő igazán SZERET.
A szeretet és a szabadság együtt jár. Akinek
nincs választási lehetősége azzal szemben, amit
adnak neki, az nem szeretet kap.
Karácsonykor a látható alakban megjelent Istent
ünnepeljük. A tehetetlen, az emberek segítségére teljesen rászoruló Isten-babát, akitől senkinek
sem kell tartania. Lehet hinni, hogy ez a csöppség a világot teremtő és fenntartó Isten. És lehet
nem hinni. Nincs különösebb következménye.
Teljesen szabadon választhatunk.
Mivel mi csak emberi nagyságunk eszközeivel
tudunk bármit is megszerezni, kifürkészhetetlenek számunkra Isten útjai. Talán ezért nem tudunk Karácsonykor másvalakivel csak önmagunkkal találkozni. De a gyermekek előtt,
akik még nem tudnak nagyok lenni, és a felnőttek előtt, akiknek nincs más lehetőségük az életre, mint az alázatosság, ez
a titok nyitott. Akik pedig megismerték Isten szeretetét, azok
szabadon választják, hogy kicsik legyenek.
Ervin atya

Programok, aktualitások az egyházközség életéből – röviden








November 12 – én, az egyházközség hagyományait folytatva – igaz kicsit később az eredeti időponttól – Szent
Vendel tiszteletére szentmisét mutatott be Ervin atya, majd a misét követően az Egyházközség, és az Önkormányzat képviselői néhány hívő kíséretében a településen és a határban felállított Szent Vendel szobornál imádkoztak
és elhelyezték koszorúikat.
Még folyamatban van a plébánia épületének felújítása. A gázvezeték bekötés után a tényleges rácsatlakozásra
várunk, amelynek eredményeként beindulhat a gázfűtés az épületben, nagyban megkönnyítve ezzel az atya mindennapjait. A felújítási munkákhoz való anyagi hozzájárulást, szervező munkát és segítséget mindenkinek ezúton
is köszönjük. Isten fizesse meg!
Az idei egyházadó még rendezhető Ervin atyánál a plébánián, Kispálné Arankánál a Szegfű utcában és misék után
a sekrestyében is. Szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik lelkiismeretesen teljesítették az Anyaszentegyház iránti kötelességeiket és támogatták az egyházat!
A Karácsonyi és Újévi szentmisék rendje:
December 24.
SZENTESTE
24 óra

December 25.
KARÁCSONY
9 óra

December 26.
KARÁCSONY
9 óra

December 31.
HÁLAADÁS
17 óra

Január 1.
ÚJÉV
9 óra

P. Roth: Mentsd meg a karácsonyt!
Óh, Jézus, mentsd meg a karácsonyt. Nekünk már nincs hozzá erőnk. Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, karácsonyfákat díszítünk, és énekeljük: „ Csendes éj”. De a titok, Isten Fiának titka, hogy emberré lett értünk, gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.
Jézusom, a mi bűnünk is, hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. Megakarunk szabadulni végre a vásárlási és ajándékozási görcstől. Szent ünnepet akarunk
ülni, melyen nem az a mérték: ki mennyit
ad.

Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, mit jelent ez az ünnep, segíts, hogy ne
csak télapók legyünk. Segíts, hogy az adventi hetekben a lelkünkbe nézzünk. Segíts,
hogy az útra visszatérjünk, s elinduljunk
megint. Csak így lesznek az ajándékok jeleivé a szeretetnek – mint megannyi tükre a
Te Szeretetednek.
Óh, Jézus, mentsd meg a karácsonyt, ments
meg minket. Ezért vállaltál embersorsot.

Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona
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Az „Ezüstkor” életéből
Immáron már az év utolsó hónapjában járunk, és még nem
is tájékoztattuk az olvasókat az egyesületünkben történtekről.
A nyár folyamán eltöltöttünk egy felejthetetlen napot
Nagykőrösön a Bajor család vendégeként.
Megrendeztük a Strandpartit a jánoshidai nyugdíjasokkal
közösen.
Részt vettünk a községi rendezvényeken. (majális, falunap)
A Jászok Világtalálkozójára átmentünk Jánoshidára – a
község több lakójával együtt -, hogy részesei legyünk e
nagyszabású rendezvénynek.
Augusztusban az elszármazottak baráti társaságainak tagjaival közösen átadásra került a „Menyhárt terem” az általános iskolások számára. A gyönyörűen felújított teremben
megszeppent másodikosok, meghatódott felnőttek társaságába került sor bensőséges kis ünnepség keretén belül a terem
felavatására, melyen elszorult torokkal Mária néni is felelevenítette a boldogházán eltöltött göröngyös, de nagyon szép
életutat. Az eseményt az 50 évvel ezelőtt végzős nyolcadikosok osztálytalálkozója zárta. Boldogházán Marika néninek ez
volt az első osztálya.
Szeptemberben a bogácsi 3 napos hétvége igazi kikapcsolódás volt az ott lévők számára. Mai napig mindannyian szívesen emlékeznek vissza az ott eltöltött napokra, és a jövő
évi kiruccanást tervezik.
Október első hétvégéjén szüreti felvonulásra és az azt
követő rendezvényre kaptunk meghívást a jánoshidai Nyugdíjas Klubtól. Több, mint 200 résztvevő társaságában töltöttünk el, egy estébe nyúló délutáni mulatozást.
Az október hónap további része szinte az elszármazottak
baráti társaságával együtt megrendezésre kerülő nagyszabású
esemény megszervezésével telt el. A találkozó október 29-én
volt. Mintegy 130 fő részvételével, 60 fő elszármazott, 60 fő
egyesületi tag, és 10 fő vendég jelenlétével. Megtisztelte
rendezvényünket a Jászkapitány és felesége, a Polgármester
úr és felesége, és az Általános Iskolának igazgatója is. Az
iskolások nagyon szép műsorral kedveskedtek. Először Petőfi Sándor Szülőföldemen című versével, majd a népi táncosok fergeteges műsorukkal melengették meg a jelenlévők
szívét. Ezt követően Szűcs Lajos polgármester úr köszöntette
a rendezvény résztvevőit. A nap fénypontja ezúttal is a mármár szokásos születésnaposok köszöntése volt. Most is sikerült meghatódottságot és mosolyt csalni az emberek arcára,
hisz hiába harmadik alkalommal került sor a rendezvényre,
mégis volt, akit meglepett az ünneplés. Az évfordulósakat az
elszármazottak vezetője Veliczkiné Koncsik Ica és Fózer
Tibor az „Ezüskor” elnöke köszöntötte. Az év ünnepeltjei:
Menyhárt Jánosné (Nagy-György Mária)
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Baranyi Sándor
Ezüstkor Egyesületi tag
Burka Józsefné (Fabrinczius Julianna)
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Háfra Józsefné (Varga Rozália)
Ezüstkor Egyesületi tag
Káposztás István
Ezüstkor Egyesületi tag
Káposztás Istvánné (Baráth Margit)

Ezüstkor Egyesületi tag
Racs Bálintné (Szántó Irén)
Ezüstkor Egyesületi tag
Kis Zoltánné (Nagy Mária)
Ezüstkor Egyesületi tag
Kőhidi Györgyné (Benke Mária)
Ezüstkor Egyesületi tag
Orczi Imréné (Szőrös Veronika)
Ezüstkor Egyesületi tag
Kövér László
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Turóczi Antal
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Vígh Zoltánné (Pintér Mária)
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Kövér Tiborné (Taczman Éva)
Ezüstkor Egyesületi tag
Móra István
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Lakatos Ferenc
Elszármazottak baráti társaságának tagja
Rácz János
Elszármazottak baráti társaságának tagja

70.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
50.
50.
50.
50.

A finom ebéd elköltése után sor került a sok-sok tombola
kisorsolására is. A rendezvény végén megállapodtunk, hogy
jövőre augusztus utolsó hétvégéjére tesszük a születésnapi
bulinkat.
Most már az évvégéhez közeledve az Adventra, karácsonyra koncentrálunk. Szeretnénk most is bensőségessé,
meghitté tenni az egyesületi tagjaink számára az ünnepet. A
18-i gyertyagyújtást – vacsorával, kis ünnepséggel, némi
ajándékkal megfűszerezve, egymásnak békés meghitt karácsonyt és boldog új évet kívánva – tartjuk meg tagjaink számára.
Ugyanezeket kívánjuk a község összes lakójának, vezetőinek
az év végi ünnepekre és a 2006-os esztendőre.
Orczi Imréné
egyesületi titkár

80.
70.
70.
70.
70.
70.

Szórád Béla és Szelei Erzsébet
1955-2005
50 éves házassági évfordulójukat november 20-án
ünnepelték
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A CSALÁD
E földi vándorúton ama bizonyos
hamuban sült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védőszentje
a mesebeli hősnek
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek
közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben…
Némelykor épp legutolsó menedék….
A család az, ahol zúzmarás időkben
titkon ünnepelhető a titok:
az együvé tartozás tudata.”

A Mikulás csodálatos
csomagot hozott az iskoláso knak. A JászNagykun-Szolnok Megyei Közoktatási közalap ít vá n y p á l yá zat á n
209 000 Ft-ot nyertünk, melyet az önkormányzat 52 000 Ft önerővel támogatott. Ezt
az összeget ismeretterjesztő, szépirodalmi
könyvekre, videó és CD filmekre fordítottuk
Köszönet érte!

Sütő András

Az Apostol együttesről…
Október 7-én községünk apraja-nagyja részt vehetett az Apostol együttes koncertjén.
A szórakozás mellett ez az est nemes célt is szolgált, hiszen a bevételből származó összeg-az
együttes segítőszándékának köszönhetően-nagyon jó helyre került. Az óvodai és iskolai felszerelések bővítésére nyílik ebből lehetőség.
A meghitt, családias hangulatú együttlét további tenni akarásra késztette vendégeinket.
Így az est folytatásaként – 2006. december 16-án 20 órakor– újra ellátogatnak községünkbe. Most
is az óvodásoknak és az iskolásoknak ajánlva a segítséget.
Ezúttal is Berecz Bea, Meződi József és Pete László érkezik karácsonyi dallamokkal.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

DIÓ-BÁL

DIÓ-BÁL

DIÓ-BÁL

Mint minden évben, a 8. osztály idén is megrendezte
az őszi bált, most október 27-én Dió-bál néven. Délután
2 órakor kezdődött a fergeteges műsorok sora. Amennyire emlékszem az eddigi bálokra, szerintem soha nem volt
még ilyen izgalmas egyik sem.
A legkülönfélébb műfajokból kaptunk ízelítőt: volt
country, funky, rocky, néptánc, disco - hogy csak a
legfontosabbakat említsük! Én 7-es lánytársaimmal Fenyő Miki egyik örökzöldjére táncoltam - remélem, jól!
Véleményem szerint a műsorokat remekül válogatták
össze - ez is a 8. osztályt dicséri!
A műsorszámok után, a rendező osztály tanulói a kisebbeket vidám játékokkal szórakoztatták a tombolahúzásig. Miután gazdára talált a sok szép nyeremény, kezdődött a diszkó! A 8. osztályosok ismét kitettek magukért:
remek számokat adtak, egész este táncoltunk!
Nagyon szórakoztató és vidám nap volt, remélem
jövőre mi is hasonlót fogunk rendezni!
Koncsik Barbara
7. o.
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SPORTBÁL – egy diák szemével
A sportegyesület november 19-én ismét megszervezte a
sportbált, melynek helyszíne ezúttal a tornaterem volt.
Körülbelül 280 vendég vett részt ezen az estén, köztük
néhányan diákok is, akik focizunk az ifi csapatban.
A bál az iskolások műsorával kezdődött. Táncoltunk a
Nox együttes és Arash számára, volt countryt, csacsacsa,
rock and rollt,. Nagyon izgultunk a sok vendég előtt, de

Karácsony böjtjén egyes jász településeken babot szórnak az asztal alá, hogy
sok kiscsibe legyen. Más helyen az asztal alá lefordított bögrét helyeznek és a
tetejére egy csóva szénát. Ünnep elmúltával a szénát kiviszi a gazda az istállóba
az állatok elé, a bögrébe pedig tejet fej, hogy a tehenek egész évben jól tejeljenek.
A böjti ételek legjellemzőbbike a mákos tészta. Több jász településen reggel
nem ettek, csak délben, sóbavízbe levest vagy tejbebablevest. Utána következett
a mákos csík és az aszalt gyümölcsök.
Karácsony estén már gazdag volt az étlap. Sok helyen fokhagyma, méz és
alma volt először az asztalon, hogy ne legyenek betegek. Utána orjaleves, töltött
káposzta, este kocsonya, hurka, kolbász, béles. Az étkezés után a maradékot az
asztalon hagyták, mert a néphit szerint a halottak ilyenkor hazajöttek enni. A
morzsát pedig másnap összeseperték és Gyümölcsoltóig a kemence vájában
gyűjtötték, szárították. Tavasszal a gyümölcsfák alá szórták és a beteg állatoknak
is adtak belőle.
Ha valakinek kedve támad karácsony estére az asztalra varázsolni egy finom
„ Kőtött bélest”, megteheti, mert közreadjuk a receptet.

Hozzávalók:
3 dkg élesztő, tej, 2 marék liszt,
só, cukor, 1 tojás, kevés ecet,
fejtett meggy, mazsola, fahéj.
Az élesztőt langyos tejben megfuttatjuk, hozzáadunk összemarék
lisztet, kicsi sót, félmaroknyi cukrot, egy tojást, kevés ecetet és anynyi langyos tejet, hogy gyenge
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azért sikert arattunk. A sok izgalom után jólesett a kedves
megvendégelés. Majd mi, ifisták továbbra is ott maradhattunk
A vacsora birka-és marhapörkölt volt, melyet a sportolók
tálaltak fel. A vacsora utáni hangulatról a Party zenekar
gondoskodott. Nagyon jó volt a hangulat, sokan táncoltak.
Szerintem ez a bál nagyon jól sikerült, s örülök, hogy
én is részt vehettem rajta.
Káposztás Dávid
8. o.

Karácsony böjti - és étkezési szokások a Jászságban

Kőtött béles

Boldogházi Hírek

tésztát csináljunk belőle. Két kis
cipóba szakítjuk, olvasztott zsírral
meglocsoljuk, meggyet, mazsolát,
fahéjat ízlés szerint cukrot szórunk
rá. Tepsi nagyságúra hajtjuk mindkettőt és a tepsibe egymásra helyezve kisütjük.
A karácsonyi vacsorához jó étvágyat, az ünnepekhez boldogságot,
békességet adjon az Isten!
Nagyné Bori Mária

Téli Vidámság

Télen forog az egész világ!
Csillog az ablakon a jégvirág.
Míg nyáron lubickol a tó,
Télen gyorsan siklik a szánkó.
A téli tájon minden fehér.
A nyári tájon mindez eltér.
Míg télen esik a hópehely,
Nyáron olvad a fagyiskehely.
De ha vége lesz a télnek,
Sok értelme nincs az évnek.
Akkor siet gyorsan a tavasz,
Ekkor ennek örülhet a kamasz.
Kelemen Nóra
8. o.
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A Jász Világtalálkozó szervezőbizottságának tájékoztatója
Szeptember hónaptól már
megkezdődtek a világtalálkozó
szervezésének előzetes lépései.
A három napos rendezvénysorozat programjainak fő egységeit a
bizottság elkészítette. Jelenleg a
lebonyolítás részleteinek, a teljes forgatókönyv kidolgozása
folyik. A település lakóit folyamatosan igyekszünk majd tájékoztatni az aktuális feladatokról.
Annyi bizonyos, hogy a világtalálkozón és – az azt megelőző
időszak alatt – sok ember segítségére, összefogásra és közös
munkájára számítunk.
 Most a legfontosabb feladat
a jászkapitány személyének
eldöntése, melyet a lakosság
szavazatai alapján a községi
önkormányzat választ ki.

F
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Elkészült a világtalálkozó logója is,
amely minden információs anyagon szerepel majd .

Ezért arra kérünk minden
boldogházi lakost, hogy az alkalmasnak ítélt jelöltjének nevét szíveskedjen a polgármesteri hivatalban található gyűjtődobozba elhelyezni. (A jászkapitány választásról és a tisztségről az októberi számban ta-

lálható részletes információ ill.
megtalálható lesz a gyűjtődoboznál is.)
 Szintén a világtalálkozó jegyében szilveszteri mulattságot szervezünk, amelynek a
bevételét a költségek fedezésére szeretnénk fordítani. Ez
is lehet a segítségnyújtás
egyik formája, ha részt vesz
vagy tombola adományokkal
támogatja a rendezvényt.
A szervezőbizottság minden
építő jellegű információt, ötletet
szívesen fogad.
Az alábbi felsorolásban közzé
tesszük a tervezett bemutatók és
kiállítások témáit valamint, a
felelős szervezők névsorát. A
későbbiekben velük is fel lehet
venni a kapcsolatot.

Kiállító

Szervező

Berényi Műhely
Boldogházi festők
Fotó: Rigó Róbert, ifj. Muhari László, Rigó András
Helyi kézművesek
Foltvarrók
Vadászati kiállítás Kövér Gyula trófeáiból
Tanyavilág képekben
Jászsági rajzverseny
Gyűjtemény népi
egyházi
Vasúttörténeti kiállítás

Szűcsné K. Szilvia
Zámbori Gyuláné
Rigó Andrásné
Turócziné Teréki Erika
Nagyné B. Mária
Orczi Zsuzsanna
Gerhát Károlyné
Káposztásné Istvánné
Orczi Imréné
Bóta Mizsei Ilona
Menyhárt Ernő
Sósné Baráth Erika
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Kedves BOLDOGHÁZI KÉZMŰVES
ALKOTÓK !
Az ünnepek, a jeles napok mérik az idő szüntelen folyását. Ezek sorában különleges helyet foglalnak el az évfordulók, melyek ráirányítják figyelmünket mindarra, ami fontos,
meghatározó életünkben.
Ilyen évfordulót ünnepeltek 10 évvel ezelőtt a jászok, az
egykori hármas-kerületi székvárosban, Jászberényben: a
jászkunok önmegváltásának 250. évfordulóját.
A redemptios ünnepség új hagyományt teremtett, s azóta
minden évben más-más jászsági településen gyűlnek össze
az otthon élő, az elszármazott és a szervezett telepítés eredményeként elköltözött jászok.
2006. június 30-tól – július 2-ig a XII. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ színhelye Jászboldogházán, községünkben
lesz.

A rendezvényt hagyományosan a helyi önkormányzat és
az elszármazottakat tömörítő Jászok Egyesülete szervezi.
A találkozónak várhatóan 3- 4000 résztvevője lesz. A három
napos rendezvény során könyvbemutatóra, kiállítások megnyitására, főpapi szentmisére, a jász települések díszes felvonulására, bemutatkozására, tapasztalatcserére, és természetesen szórakozásra is lehetőség nyílik.
Jászboldogháza község lakói és a Jászok Egyesülete nevében tisztelettel felkérünk minden kedves Alkotót, hogy a
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓN néhány művével mutatkozzon be.

(Ezen levél minden jászboldogházi emberhez
szól, külön értesítést nem küldünk.)
Jelentkezni lehet Turócziné Teréki Erikánál vagy az
alábbi információs számokon.)
(További információ: 57/460-011
Szűcs Lajos
57/460-022
Zrupkó Ferencné
igazgato@altisk-jbhaza. sulinet. hu
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December, a legértékesebb hónapunk!
Az év utolsó hónapja tartogatja
számunkra a legtöbb ünnepet. Először
megérkezik a Télapó, azután december
24-én, a szentestével kezdetét veszi
legmeghittebb családi ünnepünk, a
karácsony, amely a szeretet és béke
szimbóluma.
A szilveszteri óévbúcsúztató vidám
forgataga pedig lezárja életünk egy
részét. Már az ókorban is ünnepeltek
december végén az emberek. A rómaiak ugyanis Mithrásznak, a Legyőzhetetlen Nap istenének születésnapjáról
emlékeztek meg. A fény ekkor újra
győzött a sötétség felett, hosszabbodni
kezdtek a nappalok és rövidülni az éjszakák. A különféle örökzöld növények
már a rómaiak korában is az ünnep
díszei közé tartoztak.
2000 évvel ezelőttől Isten fiának,
názáreti Jézus születésének évfordulójával kapcsolódik össze a karácsony.
Az ünnepi időszak nem szenteste kez-

dődik, hanem négy héttel korábban. Ez
az advent időszaka (latinul: Adventus
Domini, az Úr eljövetele). Az emberek
feldíszítik a lakásukat, a gyerekek adventi kalendáriumok ablakait nyitogatva számolgatják vissza a napokat, a
családtagok pedig megpróbálják kitalálni egymás titkos vágyait, és megvásárolni a legmegfelelőbb ajándékokat.
Régi néphagyomány az adventi koszorú készítése, miszerint az aratáskor
kötött első kévét eltették karácsonyig,
amikor is feldíszítették. A koszorú
négy gyertyáját hétről hétre gyújtjuk
meg, így szenteste már az összes világít. A karácsonyfa elengedhetetlen
kelléke minden család meghitt ünneplésének. Az elsőt valószínűleg Luther
Márton állította gyermekeinek 1536ban. Magyarországon német közvetítéssel vált szokássá a fenyőfa feldíszítése. A feljegyzésekben Brunswick
Teréz grófnő és báró Podmaniczky

Frigyes szerepelnek a hagyomány meghonosítóiként.
A legkülönbözőbb színösszeállításokban, csillagszóróval, égősorokkal
díszítve tündökölhet a karácsonyfa
világszerte. A szaloncukor viszont kimondottan magyar találmány. 1904ben kezdte el gyártani Gundel Károly.
A karácsonyi menü összeállítása
szintén néphagyományokon alapul, így
minden országban más és más. Nálunk
szenteste a legtöbb családban halétel
kerül az asztalra, karácsony másnapján
pedig töltött káposzta az ebéd. Amerikai mintára azonban egyre elterjed a
pulykából készült étel tálalása. Az ünnep közkedvelt édessége a diós és mákos bejgli. Az asztal terítéke legyen
ilyenkor az alkalomhoz illően díszes,
csakúgy, mint a mellé ülők öltözéke. A
külsőségekben is adjuk meg a módját,
hogy a karácsony a családi szeretet,
béke és harmónia legyen!

AHÁNY ORSZÁG, ANNYI SZOKÁS!
Anglia
A szigetországban már november elején karácsonyi öltözetben pompázik a város. A lakásokat borostyánfüzérekkel, fagyönggyel díszítik, különös tekintettel a kandallópárkányra. Erre akasztják ugyanis 24-én este a gyerekek hoszszú, piros gyapjúzoknijukat. Éjszaka megérkezik a kéményen keresztül a Santa Claus és megtölti a zoknikat minden
jóval. A családi ajándékok csak 25-én kerülnek kibontásra.
Ezután következik az ebéd, amely elképzelhetetlen
gesztenyével töltött pulyka nélkül, az ebéd fénypontja pedig
a fűszeres karácsonyi puding. Apró jóslásra szolgáló tárgyakat is tesznek bele: aki az adagjában ezüstpénzre bukkan, az gazdagságra,aki gyűrűre, az boldogságra számíthat.
Németország
A német hagyományok szinte mindenben megegyeznek
a mi hagyományainkkal. Az utcákat fényes égőkkel díszítik
és advent idején karácsonyi vásárnak nevezett bódévásár
nyílik, ahol kisebb ajándékokat árulnak. Szenteste a karácsonyfa mellett ajándékozzák meg a családtagok egymást.
A gyerekek azonban nem a Jézuskának, hanem a
Weihnachtsmann-nak mondanak köszönetet. A menü főétele a libasült.
Egyesült Államok
Kissé elhalványítja a karácsonyt november utolsó csü-

törtökén a hálaadás, amely jellegzetesen amerikai ünnep.
Az asztalra ezen a napon sült pulyka és tökből készült sütemény kerül. A következő hét péntekén megkezdődik a karácsonyi vásár.
A Fehér Ház előtt óriási fenyőfát állítanak, amelynek
gyertyáit az elnök és felesége gyújtja meg.
Oroszország
Oroszországban december 31-e, szilveszter estéje a fenyőfadíszítés ideje. Az óévbúcsúztatón lepi meg a Télapó,
vagyis a Gyed Maroz ajándékokkal a gyerekeket.
Az asztalra kocsonya, vörös és fekete kaviár, valamint
különböző füstölt és sózott halak kerülnek.
Finnország
December 24-én, pontosan 12 órakor karácsonyi békét
hirdetnek. Ez a hagyomány 600 éve tart formálisan, és az
egész országra érvényes. A karácsonyesti gyertyagyújtást
szaunázás előzi meg, majd szűkebb családi körben folytatódik az este. Az ünnepi étel különlegessége az egy szem
mandulát tartalmazó rizskása. Akinek a mandula jut, az a
következő évben megházasodik.
Bárhol is éljünk, bármilyen körülmények között, egy
valamiről ne feledkezzünk meg! A karácsony a szeretetről
és a békéről szól. És ez többet ér megannyi ajándéknál!
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Készüljünk az ünnepre lélekben is!
Nem kis gond az ajándékozás sem. Sok a barátunk,
távoli rokonunk, kedves kollégánk, szimpatikus szomszédunk, akiket mind-mind szívesen meglepnénk valami aprósággal. No de kinek van ennyi ajándék beszerzésére pénze,
ideje?
Tudnunk kell azonban, hogy az ilyen jó ismerősök
esetében (is) elsősorban a szándék a fontos, az, hogy
gondoltunk rájuk, eszünkbe jutottak, nem annyira az
ajándék értéke, vagy gyakorlati hasznossága. Az
otthon, saját kezűleg készített figyelmesség ezt
a szándékot sokkal jobban ki is fejezi,
mint valami készen vásárolt (sokszor
semmivel sem szebb, profibb) dísztárgy.
Igaz, hogy az otthoni ajándékkészítés is
legalább annyira időigényes, mintha a
kirakodóvásárokban bolyonganánk,
viszont mennyivel kellemesebb! A
bevásárló körúton a kicsik vagy részt
sem vehetnek, vagy csak plusz terhet jelentenek a
felnőtt számára. Ha azonban otthon, együtt öntünk
használt csonkokból új, színes gyertyát, mézeskalácsot
sütünk, vagy egy egyszerű agyag virágcserépből varázsolunk gyönyörű szobai kaspót némi festék segítségével,
akkor nemcsak személyre szóló, szép ajándékaink lesznek,
de még remek családi programot is kitaláltunk a zimankós
decemberi délutánokra.
Nem szóltunk még az ünnepi készülődés talán legfontosabb részéről, az érzelmi ráhangolódásról. Arról, hogy nem
csak praktikusan, de lélekben készen kell állnunk, ahhoz,
hogy az ünnep igazán szép legyen. Eszünkbe jutnak gyermekkori karácsonyaink, hogy mit mondtak, hogyan titko-

lóztak, miként varázsoltak nekünk annak idején ünnepet
szüleink és nagyszüleink. És elgondolkodunk, mi mit is
fogunk, hogyan is szeretnénk mondani. De akár a télapó,
akár a Jézuska, akár a szülő hozza mifelénk az ajándékot,
akár a Megváltó születését ünnepeljük, akár a családi
szeretet ünnepét, a mesébe, hagyományba mindenképp be kell avatnunk gyermekeinket. Tudniuk, érezniük kell, mit jelent, miért fontos számunkra a
karácsony.
Decemberben az esti mese egyre gyakrabban
szólhat valamilyen karácsonyi témáról, (a
mesekönyv piacon szerencsére bőséges a
kínálat), és az elalvás előtti éneklés során is
megtaníthatunk, felfrissíthetünk egy-két karácsonyi dalt. Akár hívők vagyunk, akár
nem, a bibliai születés történetet mindenképpen elmesélhetjük már az egészen
kicsiknek is, hiszen ez, a jászollal, királyokkal, kisdeddel és angyalokkal biztosan
tetszeni fog nekik, megragadja a fantáziájukat.
De egész egyszerűen sorra vehetjük, átbeszélhetjük velük
esténként a közelgő ünnep menetét: mikor állítjuk fel a fát,
melyik szép ruhánkat fogjuk felvenni, milyen finomságok
kerülnek majd az asztalra, és mikor, melyik rokonnal találkozunk majd vendégségben. Így a gyerek nemcsak jobban
fogja érteni, mi történik körülötte az ünnepek alatt, de az
öröme is nagyobb lesz, ha előre álmodozhat a karácsonyról, amire annyira vár.
Kellemes készülődést kívánok!
Forrás:Győrfi Anna pszichológus
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Kedves Támogatónk!
Ezúton is köszönjük önzetlen
támogatását, mellyel 2005-ben a
Jászboldogházi Sportegyesület
működtetéséhez hozzájárult!
Boldog, békés ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet
kívánunk!

2006. évben
Megjelenik 6 alkalommal:
Előreláthatólag
• Február 2.
• Április 13.
• Június 22.
• Augusztus 24.
• Október 12.
• December 14.
Az ára alkalmanként: (180- Ft/db.)
Előfizetve: 13O, Ft/ db
(6 x 130,- Ft, összesen: 780,- Ft.)
Előfizethető:
a helyi Takarékszövetkezetben
- Gugi Lajosnénál-,
Virágüzletben
– Gömöri Mihálynénál-,
a Polgármesteri Hivatal pénztárában
– Kövér Zoltánnénál –.
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A mezőgazdasági
termelők figyelmébe
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj
után visszaigényelhető jövedéki adó visszatérítésének igénybevétele a 2005-ös évre:
A kormányrendelet alapján gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére azon jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet
és természetes személy jogosult, akinek
használatában (tulajdonosként, bérlőként)
olyan földterület van, amelyen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Ez alapján
éves viszonylatban és hektáronként a szántó
művelési ágban legfeljebb 95 liter, gyep
művelési ágban legfeljebb 12 liter gázolaj
vehető igénybe jövedéki adó visszaigényléshez. A szarvasmarha ágazatban éves taglétszámra vetítve tehenenként legfeljebb 85
liter gázolaj képezi a visszaigénylés alapját.
Támogatás a következő munkaműveletekre igényelhető:
/Talajelőkészítés/ -/vetés, ültetés, palántázás,/ /növényápolás, növényvédelem/-/
talajerőpótlás, tápanyagellátás/ - /
betakarítás/ -/betakarításhoz kapcsolódó
szállítás/.
A jövedéki adóvisszaigénylés a munkafázis elvégzését követő hónap 15. napjától
érvényesíthető.
A visszaigényléshez az alábbiakkal kell
rendelkezni:

Gázolaj vásárlásáról vagy gépi bérmunka szolgáltatás igénybevételéről
szóló saját névre kiállított számlával,

A falugazdász által igazolt FM hivatal: igazolással. (Ehhez szükséges a
hrsz-okat tartalmazó - -Földhasználati
lap-),

Vámazonosító számot (VPID) tartalmazó, Vámhivatal által kiadott igazolás.
A visszaigénylés érvényesítésére kizárólag
erre a célra rendszeresített „Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után
visszaigényelhető jövedéki adó összegéről,
valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről” elnevezésű nyomtatvány szolgál.
Vadkerti Tivadar
falugazdász

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Matók Erika 2005. 11. 15.
(Tóth Henrietta-Matók Gábor)
Váróczi Balázs 2005. 11. 30.
(Nagy Zsuzsanna - Váróczi Csaba)
Polyák Alex 2005. 12. 04.
(Dudok Éva - Polyák Gyula)

Búcsúzunk
Hamar Jánosné
Dr. Szilágyi János
Csák János
Szórád Gyula
Besenyi József
Menkó Béla
Pesti Istvánné

(1941-2005.)
(1922-2005.)
(1934-2005.)
(1928-2005.)
(1926-2005.)
(1957-2005.)
(1911-2005.)
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Találkozás a Mikulással 1.

Találkozás a Mikulással 2.

Találkozás a Mikulással 3.

Halloween parti az angol szakkörön

Dió-bál: a nyolcadikos népi táncosok

Dió-bál: a negyedikesek tánca
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