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„ Az igazságot is meg lehet szokni.” 

1956 őszén Budapestre figyelt a világ. A magyar forradalom, a magyar nép felkelése a szovjet típusú 
rendszer ellen világszerte meglepetést és reményt keltett. Reményt, hogy az emberi méltóság forradal-
mának esélye van egy szuperhatalom nyomasztó erejével szemben is. A felkelés elbukott, de erkölcsi 
példázatát megőrizte az emlékezet. 

A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolá-
sával fejeződött be november 10-11-én. A forradalomban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statiszti-
kai adatok szerint elesett 3652 magyar és 640 szovjet állampolgár. A sebesültek száma magyar oldalon 
19 226, míg orosz oldalon 1251 fő. A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta 
el az országot, nyugati országokba menekülve. 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A Képviselőtestület 2006. szeptember 13-án tartotta so-
ros ülését. A következő napirendi pontok kerültek meg-
tárgyalásra: 
1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, 

tett intézkedésekről. E napirendi pont keretében a Polgár-
mester tartott tájékoztatót, többek között a Nyugdíjas 
Egyesület július 26-ai strandfürdőn tartott rendezvényé-
ről. A Polgárőr Egyesület 10 éves fennállásának ünnepsé-
géről. A Tűzoltó Egyesület tagjainak baráti összejövetelé-
ről a szomszédos települések tűzoltóival.  

2. A település közbiztonsági helyzetéről Hamar Gábor 
rendőrszázados írásbeli és szóbeli beszámolóját tárgyalta 
meg a testület, amelyet Körei-Nagy József rendőr alezre-
des, kapitányságvezető is jóváhagyott. 
A beszámoló végén támogatási kérelemmel fordult a 

Rendőrsparancsnok a Testülethez. A döntés alapján a he-
lyi körzeti megbízott, Jenei Tamás  munkájához biztosíta-
nak nyomtatót. 

3. Személyesen érkeztek a testületi ülésre a községi ön-
kormányzattal közösen létrehozott Hőforrás Kft képvise-
lői. A gazdasági társaságban az önkormányzat 51%-ban 
tulajdonos. A napirend tárgyalásánál jelen volt az önkor-
mányzatot jogilag képviselő dr. Cziffra György ügyvéd. 
A tájékoztató meghallgatása után, megállapítást nyert, 
hogy a jogszabályoknak megfelelő 2005. évi pénzügyi 
beszámolót a képviselők nem bocsátották az önkormány-
zat rendelkezésére. A pályázatok nem voltak sikeresek, a 
pénzügyi fedezetet nem tudták megteremteni, így a beru-
házás nem készült el. Nem célszerű azonban kilépni a 
gazdasági társaságból, mert tovább keresik a pénzügyi 
befektetőket. 

4 . Beszámoló 
hangzott el, a közsé-
gi önkormányzat és 
i n t é zm én ye i ne k 
2006. évi költségve-
tésének I. félévi tel-
jesítéséről. „Az ön-
kormányzat pénz-
ügyi helyzete a má-
sodik félévben kellő 
takarékossággal év 
végére tartható lesz. 
A bérek oldalán 
semmilyen problé-
ma nincs. A dologi 
kiadások között a 
különböző díjak 
emelése, pl. a gázár 
emelkedése, érinti 
az önkormányzatot. 
Az önkormányzat 
folyószámla hitelét 

egyrészt a mindennapos kintlévőségek okozzák, melyek 
soha nem realizálódnak nullára. Nagy gondot jelentett a 
2004. évi áfa törvény módosítás. A konyhaépítésénél kö-
zel 10 millió forintot nem tudtunk visszaigényelni.” – 
mondta Szűcs Lajos polgármester. 
5. A képviselőtestület áttekintette a Szociális és Egész-

ségügyi Bizottság 2004-2005 évi segélyezési tevékenysé-
gét a kiadott táblázat alapján. Észrevétel nem volt. 

6. A választási ciklus zárásaként egy összefoglaló füzet 
kiadására került sor. Ennek a tartalmát véleményezte a 
Testület. Kispálné Baranyi Aranka a Pénzügyi Bizottság 
elnöke a következő bizottsági javaslatot ismertette: „ A 
bizottságnak egy kérése volt, hogy maradjon meg az utó-
kornak, hogy ez a testület foglalkozott a szennyvízberu-
házással, de nem vezetett eredményre. A szervezési mun-
kában résztvevők sokat dolgoztak azon, hogy a helyi vízi 
közmű társulás létrejöjjön, de sajnos nem lett meg a szük-
séges létszám.”  

7. Továbbra is csatlakozik a községi önkormányzat a 
BURSA HUNGARICA pályázathoz, mely a felsőoktatási 
intézményben tanuló diákoknak nyújt anyagi támogatást. 
A pályázatok beadásának határideje: 2006. november 3. 

8. Aktuális kérdések keretében megállapításra került az 
október 1-től érvényes térítési díjak összege. 
Általános iskola: 330,-Ft, Óvoda 240,-Ft, vendégétkez-

tetés: 430,-Ft. A testület döntött az Országúti Keselyűk 
Motorkerékpáros Klub kérelméről, mely szerint 2007. 
május 11-12-13-án ismét megrendezésre kerülhet a 
Strandfürdő területén a találkozó. 

A zárt ülés keretében 3 ifjú párt részesítettek az első 
lakáshoz jutók 
200.000,Ft/ pár 
támogatásában. 
Nem fogadták el 
Virág Gellért 
néprajzi és nép-
művészeti Táj-
ház kialakítását 
lehetővé tevő 
értékeinek fel-
ajánlását, amiért 
cserében a fel-
ajánló gondo-
zást és ápolást 
kért volna. 
Az ülés lezárá-
sát követően, a 
testület és a bi-
zottságok tagjai 
az utókor szá-
mára fényképet 
készítettek. 

Első sor balról : Bóta Mizsei Ilona , Turóczi István Zoltánné jegyző,  
Kispálné Baranyi Aranka, Gömöri Mihályné, 

Hátsó sor: Menyhárt Ernő, Joó Kovács Balázs, Gömöri Béla, Szűcs Lajos polgár-
mester, Dr. Papp Béla, Dr. Kiss Imre, Nagy József 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 
Boldogházi Hírek 2006. október 

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 
érvényes 
szavazat 

%   

1 Fajka János FÜGGETLEN 590 9,76 Képviselő 

2 Fazekas Józsefné FÜGGETLEN 398 6,59 Képviselő 

3 Gerhát Károly FÜGGETLEN 535 8,85 Képviselő 

4 Joó-Kovács Balázs FÜGGETLEN 412 6,82  

5 Kobela Margit Magdolna FIDESZ 364 6,02   

6 Kovács István FÜGGETLEN 305 5,05   

7 Menyhárt Ernő FÜGGETLEN 608 10,06 Képviselő 

8 Orczi Imréné FÜGGETLEN 354 5,86   

9 Dr. Pap Béla FÜGGETLEN 615 10,18 Képviselő 

10 Racs Tiborné FÜGGETLEN 292 4,83   

11 Szaszkó Béla FÜGGETLEN 494 8,17 Képviselő 

12 Szűcs Gergely FÜGGETLEN 607 10,04 Képviselő 

13 Túróczi Béla FÜGGETLEN 469 7,76 Képviselő 

Érvényes szavazatok száma 

 
Szavazó-
ként 

megjelen-
tek 

száma 

Urnában 
lévő 

szavazó-
lapok 
száma 

Eltérés a 
megjelen-
tek számá-

tól 
(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvényte-
len 

szavazó-
lapok 
száma 

Érvényes 
szavazó-
lapok 
száma 

Érvényes 
szavazatok 
száma 

E F G H I J 

995 
66,87 % 

995 0 
32 

3,22 % 
963 

96,78 % 
6 043 

Szavazás 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 
érvényes 
szavazat 

% 

1 Joó-Kovács Balázs FÜGGETLEN 135 13,76 
2 Szűcs Lajos FÜGGETLEN 846 86,24 

A polgármester választás eredménye 

A képviselőválasztás eredménye után Joó Kovács Balázs visszalépett, így a következő szavazatszám  alapján  Kobela 
Margit  lett a képviselő-testület tagja. 

Előző nap 16 
óráig 

a névjegyzék-
be 

felvett 
választópol-

gárok 
száma 

A szavazás 
napján 

a névjegyzék-
be 

felvett 
választópol-

gárok 
száma 

A választópol-
gárok 

száma a 
névjegyzék-

ben a 
választás 

befejezésekor 

A B C 

1 488 0 1 488 

Tisztelt  
Választópolgár! 
 
Köszönöm, hogy október 
1-jén részt vett az önkor-
mányzati választáson és 
megtisztelt bizalmával. 
Ennek során a következő 
4 évben is becsületesen 
és lelkiismeretesen fo-
gom végezni munkámat! 
Kérem Önt, működjünk 
együtt a jövőben is tele-
pülésünk érdekeit szol-
gálva! 
 
Jászboldogháza,  
2006. október 9. 
 
Köszönettel:Szűcs Lajos 

 
„fizetett hirdetés” 
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Az öröm titkai 
A rózsafüzér titkainak első csoportjára, az örvendetes 
titkokra a megtestesülés eseményéből fakadó öröm jel-
lemző. Nyilvánvaló ez az Angyali üdvözlettől kezdve, 
amikor Gábor főangyalnak a Názáreti Szűzhöz intézett 
köszöntése szorosan kapcsolódik a messiási örömre 
szóló meghíváshoz: "Üdvözlégy, Mária”. Ehhez a kö-
szöntéshez kapcsolódik az egész üdvtörténet, sőt, bizo-
nyos módon a világ történelme. Az Atya lehajlik Máriá-
hoz, hogy Fiának anyjává tegye őt. S viszont: az egész 
emberiség benne foglaltatik abban a "legyen”-ben, 
mellyel Mária készséges engedelmességgel válaszol 
Isten akaratára. 
Az örvendetes titkokról való elmélkedés a keresztény 
öröm végső indítékaival és mélységes tartalmával való 
találkozás. Azt jelenti, hogy tekintetünket a megtestesü-
lés titkának fogható valóságára és az üdvözítő szenve-
dés még homályos jövendölésére szegezzük. Mária el-
vezet minket a keresztény öröm titkának megértésére, 
és emlékeztet rá, hogy a kereszténység mindenekelőtt 
euangelion, ‘örömhír’, melynek központja, sőt lényegi 
tartalma Krisztus személye, a testté lett Ige, a világ 
egyetlen Üdvözítője. 
 

A világosság titkai 
A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva 
Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz 
a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság 
titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a 
titka, aki a világosság. Ő "a világ világossága” (Jn 
8,12). Ez azonban különösen megmutatkozik a nyilvá-
nos működés éveiben, amikor hirdeti az Ország Evan-
géliumát. Ha a keresztény közösségnek Krisztus nyilvá-
nos életéből öt jellegzetes mozzanatot, mint a világos-
ság titkait kellene kiemelni, úgy gondolom, a követke-
zők lehetnek: 1. a Jordánnál történt keresztség, 2. ön-
maga kinyilatkoztatása a kánai menyegzőn, 3. Isten 
Országának meghirdetése a megtérésre hívó fölszólí-
tással, 4. színeváltozás, 5. az Eucharisztia alapítása, a 
húsvéti misztérium szentségi kifejezése. E titkok mind-
egyike a Jézus személyében immár elérkezett Ország 
kinyilatkoztatása.  
 

A fájdalom titkai 
Az evangéliumok kiemelt hangsúllyal beszélnek Krisz-
tus fájdalmának titkairól. A keresztény jámborság kez-
dettől fogva – főként nagyböjtben a keresztút végzésé-
vel – elidőzött a passió mozzanatainál, szemlélve, hogy 
ez a szeretet kinyilatkoztatásának a csúcsa és itt van 

üdvösségünk forrása. A rózsafüzér kiemeli a passió 
néhány mozzanatát, s az imádkozó lelki szemét ráirá-
nyítja és segíti, hogy átélje azokat. Krisztus magára 
veszi az emberiség összes bűne mellé az emberiség 
minden kísértését, hogy elmondhassa minden ember 
nevében az Atyának: "Ne az legyen, amit én akarok, 
hanem amit Te” (Lk 22,42). Ezzel az "igen”-jével hely-
rehozta az ősszülők Édenkert-beli "nem”-jét. S hogy 
mibe került neki az Atya akaratához való ragaszkodás, 
az a fájdalmas titkokból derül ki, melyek a keresztúttal, 
az ostorozással, a töviskoronázással és a kereszthalál-
lal megmutatják, hogy a legnagyobb megvetésben lett 
része: Íme, az ember!  
A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje 
Jézus halálát – ott állva a kereszt alatt Mária mellett –, 
s hogy vele együtt merüljön el Isten ember iránti szere-
tetének mélységében, s érezze meg e szeretet egész újjá-
teremtő erejét.  
 

A dicsőség titkai 
"Krisztus arcának szemlélése nem állhat meg a Megfe-
szítettnél. Ő a Föltámadott!” A rózsafüzér kezdettől 
fogva kifejezi ezt a hitigazságot, amikor a hívőt arra 
készteti, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekinte-
tét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze 
Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a 
Föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indokait 
(1Kor 15,14), és átéli nem csupán az apostolok, Mag-
dolna és az emmauszi tanítványok örömét, akiknek 
Krisztus megjelent, hanem Mária örömét is, akinek az 
előbbieknél nem kisebb tapasztalattal kellett bírnia a 
megdicsőült Fiú új létformájáról. A mennybemenetel-
kor Krisztus megdicsőül az Atya jobbján, Mária pedig 
különleges kiváltságként – hogy elővételezze az igazak 
föltámadott állapotát – ugyanebbe a dicsőségbe vétetik 
föl. És az utolsó dicsőséges titokként Mária a dicsőség 
koronájával mint az angyalok és a szentek királynője 
ragyog föl, elővételezvén az Egyház eszkatologikus ál-
lapotát és annak tökéletességét.  
A Fiú és az Anya megdicsőülésének útja közepére he-
lyezi a rózsafüzér a harmadik dicsőséges titkot, a Pün-
kösdöt, mely úgy mutatja be az Egyházat, mint a Mária 
körül egyesült családot, melyet a Szentlélek hatalmas 
kiáradása éltet és kész az evangélium hirdetésének kül-
detésére.  
 
 

Csergő Ervin, plébános 

Október hónap a rózsafüzér hónapja. Naponta szemlélődünk ezzel az imádsággal Krisz-
tus életének titkai fölött. Jónak látom megosztani az imádkozó hívekkel II. János Pál pá-

pa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levelének néhány gondolatát. 
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Tájékoztató 
 

Öt éve nem bejegyzett szervezetként működő 
BOLDOGBT tagsága 2006. augusztus 26-i összejövete-
lén úgy határozott, hogy közhasznú szervezetté alakul. 
Bírósági bejegyzés folyamatban. 

Az Egyesület neve:   
JÁSZBOLDOGHÁZÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK  

BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK EGYESÜLETE  

Rövidített neve: BOLDOGBT EGYESÜLET 
Székhelye:  2040. BUDAÖRS, CSEREBOGÁR U. 1 
A társaság célja: 

Az Egyesület, mint nevében is jelzi a  
Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyo-
mányok ápolása, a kulturális, természeti és települési ér-
tékek megőrzése és gazdagítása céljából jött létre. 

Célja továbbá:  Kapcsolattartás Jászboldogházával,  a 
község anyagi, erkölcsi, szellemi segítése. 

A Jászboldogházáról elszármazott emberek  felkuta-
tása. 

Személyes találkozások szervezése, más hasonló 
önálló szervezetekkel, valamint kapcsolat kiépítése más 
civil szervezetekkel. 

A sikeres működés érdekében állandó kapcsolat 

fenntartása a község önkormányzatának vezetőivel és 
mindazokkal, akik az egyesület céljai elérését erkölcsileg 
és anyagilag elősegítik. 

Az Egyesület rendes tagja  lehet minden 18. életévét 
betöltött magyar vagy külföldi magánszemély, aki koráb-
ban Jászboldogházán élt, vagy családja, rokonai 
jászboldogházi lakosok voltak illetve jelenleg is ott élnek. 
Az Egyesület pártoló  tagja  lehet az a bel és külföldi termé-
szetes vagy jogi személy, - politikai párt kivételével – aki 
munkájával vagy szellemi javaival, illetve anyagi eszközei-
vel az Egyesület tevékenységét támogatja és vállalja a pár-
toló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. 
Elnökség: 

 Veliczky Józsefné - elnök 
 Besenyi Vendel- alelnök 
 Kövér Gyula- alelnök 
 dr. Mikhely Istvánné  gazdasági vezető 
 Túróczi Antalné -  pénztáros  
 Bajor István 
 Baranyi Mihály 
 Hamar Lajosné 

Ellenőrző bizottság: 
 Gazsi Istvánné  elnök 
 Hegyesi Jánosné 
 Szaszkó Sándorné 

Folytatás a 9. oldalon 

A Tűzoltó Egyesület életéből 
 
Augusztus 26-án baráti összejövetelt tartottunk, ahol vendé-
gül láttuk a jászalsószentgyörgyi és tápiógyörgyei tűzoltókat. 
A Jász Világtalálkozóra felújított, kifestett tűzoltó szertá-
runknak egyúttal ez volt a felavatása. Vendégünk volt a me-
gyei tűzoltó szövetség elnöke és a jászberényi Tűzoltóság 
Parancsnoka és helyettese, valamint a helyi polgárőrség el-
nöke és a körzeti megbízott. Részt vett az összejövetelen 
Szűcs Lajos polgármester Úr is. Nagy István alezredes 
jászberény tűzoltó parancsnoka rövid beszédében méltatta az 
önkéntes tűzoltók munkájának fontosságát, elmondta, hogy a 
jövőben is számítanak az önkéntes munkájára. A beszédek 
elhangzása után Káposztás István által megfőzött birkapör-
költet, ami igen finomra sikerült, (biztos nem véletlenül) 
elfogyasztottuk, és jót beszélgettünk. Itt szeretném megkö-
szönni egyesületünk tagjainak munkáját, amivel a szertárat 
rendbe hozták és meg szervezték ezt a baráti összejövetelt, 
ezért anyagi áldozatot is hozva ugyanis nem az egyesület 
pénzéből finanszíroztuk a találkozót. 
Egyesületünk ez év tavaszán pályázott a Belügyminisztéri-
umhoz, pályázatunk nyert, így lehetőségünk van szerény 
mértékű fejlesztésre. Október elején pályázatot írt ki a Biz-
tonságos Magyarországért Alapítvány is, amire szintén bene-
vezünk. Az itt megpályázható összeg 1 millió forint. 
Örömteli dolognak tartom, hogy a Tűzoltó Egyesület eljutott 
addig, hogy olyan előfordul, hogy fiatalok önként jelentkez-
nek az egyesület tagjának. Az elmúlt fél évben három fő, ifj. 

Papp Ferenc, Papp Gyula és Szőrös Tamás csatlakozott hoz-
zánk. Továbbra is várjuk a 16. évüket betöltött fiatalokat 
tagjaink sorába. 
Jövő évi terveink között szerepel egy községi tűzoltó hétvége 
megrendezése, várjuk ötleteiket, javaslataikat és segítségüket 
a programok összeállításához. Részt szeretnénk venni a jász-
sági tűzoltó versenyen, amit jövőre jászszentandráson ren-
deznek meg, és természetesen eleget kívánunk tenni alapfel-
adatunknak. 
Az utóbbi fél évben négy tűzesettel birkóztunk meg sikere-
sen a község gazdálkodóinak segítségével, ugyanis mind a 
négy esetben eloltottuk a tüzet mikorra a hivatásos tűzoltók 
megérkeztek. A négy tűzesetből három kisebb méretű volt, 
egy viszont nagykiterjedésű avar tűz volt, ami komolyan 
veszélyeztetett egy aratás előtt álló tökéletesen száraz búza-
táblát. 
ISMÉT ELJÖTT AZ ŐSZ,, A KERTI HULLA-
DÉKOK ÉGETÉSÉNEK AZ IDEJE, SZERET-
NÉM FELHÍVNI MINDENKINEK A FIGYEL-
MÉT, HOGY EZT AZ (EGYÉBKÉNT TILTOTT) 
MUNKÁT A LEHETŐ LEGNAGYOBB ODAFI-
GYELÉSSEL VÉGEZZE,. FOKOZOTTAN 
ÜGYELJEN A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZ-
TONSÁGÁRA… 

Szűcs Gergely  
Tűzoltó Egyesület elnöke 



Szeptember 1-jén 1 órakor már mindany-
nyian ott voltunk az iskola előtti parkban. 
Izgatottan vártuk az indulást. Miután 
megkaptuk az utolsó búcsúpuszikat, el-
foglaltuk a helyünket a buszon, és végre 
elindultunk 
A hosszú út kellemesen telt beszélgetés-
sel, zenehallgatással, a táj figyelésével. 
Ahogy északabbra haladtunk, egyre 
szebb lett a vidék. A lankás dombokat 
felváltották a magas hegyek. 
Amikor átértünk a szlovák – lengyel ha-
táron, felélénkültünk. Örömmel vártuk az 
érkezést. Két órával később jókedvűen 
ugrottam le a buszról. Jó érzés volt visz-
szatérni ide. 
Miután felcipeltük a csomagokat, és el-
foglaltuk a szobánkat, lementünk a szép 
étkezőbe. Vendéglátóink finom vacsorá-
val vártak minket. Az evés befejezése 
után elmentünk zuhanyozni, majd……
nem, nem aludni. Halkan beszélgettünk 
nevetgéltünk. Végül 2 –3 óra körül alud-
tunk el. 
Reggel meglehetősen fáradtan másztunk 
ki az ágyból a telefon hangjára. 
A reggeli után kirándultunk egyet, a ta-
valyelőtti helyszínre. A lanowka – hat-
személyes sífelvonó – láttán mi, lányok 
bizony eléggé megijedtünk. De félelmün-
ket legyőzve egész jókedvűen nézelőd-
tünk a fülkéből. 
Az ízletes ebéd után kimentünk Jaworze 

hatalmas színpadára próbálni, majd pi-
hentünk egyet a fellépés előtt a plébáni-
án. 
Késő délután teljes „harci díszben”, ide-
gesen várakoztunk a színfalak mögött. 
Mikor végre sorra kerültünk, tudásunk 
legjavát nyújtottuk – és szerintem siker-
rel! Megkönnyebbülve öltöztünk át, és 
kezdődött a szabadprogram. Kötetlenül 
sétálhattunk mindenfelé. 
Néhány órával később már újból 
Pogorzéban voltunk. Természetesen 
megint átbeszélgettük a fél éjszakát. Reg-
gel meglepve tapasztaltuk, hogy már 
eltelt két nap. De nem sok időnk volt 
gondolkodni, felvettük a táncosruhát, és 
készülődtünk az aratófesztivál talán leg-
érdekesebb programjára, a felvonulásra. 

Elhelyezkedtünk a kicsi, afféle városnéző 
vonaton, és elindultunk. Előttünk, mögöt-
tünk a rengeteg feldíszített fogat, 
lovaskocsi traktor és teherautó haladt. 
Sorban elvonult mind a színpad előtt egy 
– egy ősi mesterséget, történelmi jelene-
tet bemutatva. 
Az újabb fellépés talán még jobban sike-
rült az elsőnél. A tapsvihar után elégedet-
ten mentünk öltözni, utána pedig sétálni. 
Később elkezdődött a diszkó a színpa-
don, ott még táncoltunk egy jót. Igyekez-
tünk nem gondolni arra, hogy holnap 
hazamegyünk, holnapután pedig az isko-
lába. Olyan távolinak tűnt ez! 
De – mint tudjuk – semmi sem tart örök-
ké. Vége lett a napnak is, visszamentünk 
a plébániára. Utoljára beszélgettünk, 
nevetgéltünk együtt. Sajnos fénysebes-
séggel repült el a hétvége. Már csoma-
goltunk is. 
Hétfőn elköszöntünk előbb a plébánián, 
majd a községházán. Hazafelé már csön-
desebbek voltunk, mint három nappal 
azelőtt. 
Csodálatos volt ez a négy nap! Soha nem 
fogom elfelejteni. 
Ezúton szeretném megköszönni Gerhát 
Károlyné tanár néninek és Kelemen Péter 
táncoktatónknak, hogy négy napon ke-
resztül elviseltek minket, és köszönöm a 
lehetőséget, hogy ott lehettem Lengyelor-
szágban! 
 
 Koncsik Barbara 8. oszt. tanuló 
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Négy nap Lengyelországban 

Hírek 
 
 A Jász – Nagykun – Szolnok Me-
gyei Közoktatási Közalapítvány 
taneszköz pályázatán 156 000 Ft-ot, 
könyvtár fejlesztő pályázatán 
137 000 Ft - ot nyertünk. 
 
„Mozgással az egészségért” címmel 
a Nemzeti Sporthivatal pályázatán 
910 000 Ft támogatást kaptunk. 
 
Szolnok megye Sporthivatalától a 
sportolók utaztatására 20. 000 Ft-ot 
nyertünk 
 
Október 11- én 8 órakor az 1956 – 
os forradalom emlékére ünnepi 
hangverseny és előadás volt a torna-
csarnokban. 
 

Október 14-én Őszi-bált szervezett 
a 8. osztály. Szertettel várunk min-
denkit! 
 
Gyűjtés I. 
 
Gépjármű gumit gyűjtöttünk az 
óvoda ütésgátló burkolatához. Kö-
szönjük a segítséget Sziráki Károly 
úrnak, az EURO NOVEX Kft igaz-
gatójának. 
 
Kérjük a lakosságot, hogy továbbra 
is gyűjtsék a használt gépjármű 
gumikat, mert tavasszal ismét gyűj-
tést szervez az iskola. Előre is kö-
szönjük. 
 
Gyűjtés II. 
 
Üdítős kupakokat gyűjtünk, hogy 
egy kisfiú elektromos tolószékhez 
jusson. 

A Vigano Művészeti Iskola kihelyezett tagiskolája lettünk  
szeptember 1-jétől. 

30 tanuló heti 4 órában a JÁSZSÁG Népiegyüttes kiváló művésztanáraival  
lelkesen tanulják a népitánc alapjait 

Szakköreink elkezdődtek 
Időpontok: 

 
Hétfő:  

Kis foci  1730 – 1900 
Angol I.  1340 – 1435 
Angol II.  1440 – 1525 
Természet ism. 1600 – 1645 

Kedd:  
Néptánc   1150 – 1325 
Mazsorett I.  1340 – 1415 
Mazsorett II. 1415 – 1450 
Hip – Hop I. 1450 – 1525 
Hip – Hop II.  1530 – 1605 
Mazsorett III. 1605 – 1640 

Szerda:       
Kis foci  1730 – 1900 
Kézilabda I. 1410 – 1455 
Kézilabda II. 1500 – 1545 

Csütörtök:     
Néptánc  1150 – 1325 
Természet ism. 1500 – 1545 

Péntek:   
Foci I.   1410 – 1455 
Foci II.  1500 – 1545 



  Elsőseink 
Egy tanító életében nincs annál szebb 
dolog, mint amikor a kis elsősöket 
megtanítja írni, olvasni, és számolni. 
Ebben a tanévben én kaptam ezt a cso-
dálatos feladatot, ami számomra nem is 
feladat, hanem a hivatásom. 
14 kicsi gyermek lépte át izgatottan 
szeptember 1. napján az iskola küszö-
bét. 5 lány és 9 fiú, akik megszeppenve 
ültek be az iskolapadba. (2 kisfiú 
Jánoshidáról jött, őket a kezdetektől 
befogadta és elfogadta az osztály.) a 
kezdeti csendességük hamar elszállt, 
mert rájöttek, hogy az iskola nem is 
olyan félelmetes és a tanár néni sem 
boszorkány. 
Szorgalmasan gyűjtögetik a csillago-
kat, amit napocskára válthatnak be 
minden tantárgyból. Matematikából a 
számok írásánál tartunk, írásból a betű-
elemeket írjuk, olvasásból pedig még 
hangösszeolvasásokat végzünk. Ügye-
sen és lelkesen veszik az akadályokat. 
Történt már néhány mosolyt fakasztó 
dolog is az osztályban, ebből gyűjtöt-
tem össze néhányat. 
 

Az egyik jánoshidai kisfiúnak kis-
testvére született. 

Minden nap kérdezgettem: 
Van –e már kistestvéred Balázska? 
Nincs még! Nem tudom, mit szösz-

mötöl már annyit! 
 
A másik jánoshidai kisfiú az első 

napokon reggelente sírt. A többiek lé-
lekszakadva rohantak ki utánam az 
udvarra! 

Tanár néni! Gyere már, mert nagy 
baj van, Lambi sír! 
Mi baj van Lambikám, miért sírsz? 
Azért, mert nem voltál itt! 
 
Egyik nap esőre állt az idő, mire az 

egyik kisfiú: 
Ugye tanár néni, te is reméled, hogy 

nem fog esni az eső, amikorra me-
gyünk haza? 
 
A hetes jelent a reggeli köszönés 

után (minden nap elmondják, hogy 
milyen az időjárás) 
Ma……..(gondolkodik) ma van! 
              Az idő borultos. 
 
Az egyik kislány a néptánc után: 
Tanár néni képzeld! Van házi feladat 

is néptáncból. 

Valami cirkuszt kell gyakorolni.
(cifra lépést) 
 
Néhány fiú a napköziben többszöri 

figyelmeztetés után is felmászott a 
kőfalra, erre a napközis tanár néni leül-
tette őket a padra: 
Üljetek már le egy kicsikét és gon-

dolkodjatok! 
Ültek néhány percig, látszott hogy 

megbeszélik a dolgokat, tanakodnak, 
mire az egyikőjük megszólalt: 
Tanár néni! Már gondolkodtunk! 
És mire jutottatok? 
Arra, hogy többé nem csinálunk 

ilyet! 
 
Matematikaórán: 
Milyen szám a 2, páros, vagy párat-

lan? 
Páros. 
Miért páros? Honnan tudjuk? 
Mert…….párzik. 
 
Vidám, összetartó, lelkes és szorgal-

mas kistársaság. Remélem, hogy ez 
végigkíséri őket iskolás éveik alatt, s 
nagyon sok örömet szereznek majd 
szüleiknek és nekünk pedagógusoknak 
is! 
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Az első osztály 

TÓTH PÁL - 
Új kolléga iskolánkban 

1980-ban születtem Jászberényben. Általános iskolai tanulmányaim befejezése után Szol-
nokon a Tiszaparti Gimnáziumban tanultam tovább. 2003-ban Szegeden a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán testnevelés-technika szakos tanári diplomát szereztem. 3 évig 
Jánoshidán a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítottam, ami nagy kihívást jelentett és 
kiváló lehetőséget adott a pedagógusi munka gyakorlására.  
Közben labdarúgó játékvezetői, röplabda sportedzői és UEFA „D” licence labdarúgó edzői 
bizonyítványt szereztem. 
A Jánoshidán felkészített alsó tagozatos fiú focicsapatom az elmúlt 3 évben megyénket 
képviselte a Góliát gyermekfoci országos döntőjén, ahol 552 csapatból a 9. helyezést értük 
el. 
Örömmel jöttem Jászboldogházára és szeretném a sport iránti szeretetemet itt is átadni a 
diákjaimnak. 

Nevet kapott az általános iskola és óvoda. Több évtize-
des adósságát törlesztette az iskola azzal, hogy nevet 
választott magának. 
Kérdezhetik néhányan, miért volt erre szükség, hisz 

eddig megvoltunk nélküle. Mi azonban úgy gondoljuk, 
ha önmagunkat meg akarjuk határozni, másoktól megkü-
lönböztetni, nevet kell választanunk. A választott név 
nem öncélú. Mindenki igyekszik olyan nevet választani, 
ami többet mond, mint a puszta név önmagában. Így 
tettünk mi is. 
Olyan személyt kerestünk névadónknak, akinek a neve 

összekapcsolódik a tudással, a műveltséggel, a tenni aka-
rással, Boldogházával. Ezért esett választásunk Mátyás 
királyra. Bízom benne, hogy a név kötelez bennünket: 
 

Mátyás Király Általános Iskola  
és Óvoda 
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HATVAN ÉV KÉPEKBEN a hetvenes évekből 

1972.  Az új tanácsháza A termelőszövetkezet részére adományozott vándorzászló átvétele 

Felépült a lakótelep 

1970. A Radiátorgyár átadása  

1974. A gyógyszertár elkészülte  
Iparcikk és élelmiszer  üzleteink 

Nagy András tanácselnök  
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Taglétszám bővítése, új tagok felkutatása. folyamatos 
Jászboldogházi temetőben az elhunyt elszármazottak és tanítók részére em-
lékhely állítás 

2007. november 1 

Kirándulás Kenderesre  2007. május 
Részvétel a Jászboldogházi falunapon az önkormányzattal 

egyeztetett időpontban  
Kétnapos jutalom kirándulás 4 fő részére Budapestre 
  

az iskolával egyeztetett idő-
pontban  

Kerekévfordulósok születésnapi köszöntése a Jászboldogházi Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesülettel közös rendezvényen  

2007. 08. 31. 

Családfakutatás folyamatos 
Adatgyűjtés a Gyermekévek címmel kiadandó könyvhöz folyamatos 
Gyermekjátékok kiállítás anyagának gyűjtése folyamatos 
Adatgyűjtés az Életutak címmel kiadandó könyvhöz  folyamatos 
Támogatók,  pályázati lehetőségek felkutatása folyamatos 

Folytatás az 5. oldalról 

A közgyűlés a 2006/2007-es évekre az alábbi programot fogadta el: 

Hogy mi a is az a Jász Világ-
találkozó és hogy mi is a rendezvény-
sorozat lényege? Nehéz ezt röviden 
megfogalmazni röviden, talán ha mégis 
megpróbálja az ember akkor úgy lehet-
ne definiálni, hogy van valahol Európá-
ban, Magyarországon, Szolnok megyé-
ben egy csipetnyi kis népcsoport akik 
nem felejtenek el évente legalább egy-
szer fejet hajtani az identitásuknak, 
tisztelegni hagyományaiknak, kultúrá-
juknak. Mindez olyan keretek között 
zajlik, ahol a szervezők biztosítani pró-
bálják a megfelelő színvonalat, hogy 
minden korcsoport megtalálja a számá-
ra megfelelő szórakoztató programot. 

Tette ezt így Jászboldogháza 
is, akire az a megtisztelő szerep hárult, 
hogy immáron 12. alkalommal rendez-
hette a találkozót. Az utolsó nap egyik 
programja volt a Jász Világtalálkozó 
rally. A versenyt már jóval a találkozó 
előtt plakátoltuk, hirdettük a környé-
ken, hogy minél többen látogassanak el 
és próbálhassák ki vezetési tudásukat, 
autóikat. Lassan már híressé válik 
Jászboldogháza az autós és motoros 
rendezvényeiről, hiszen minden évben 
helyszínt biztosít a strandfürdő a 
Condors of The Road helyi motorosok 
egyre színvonalasabb találkozójának és 
mi autósok is évente legalább egyszer 
szervezünk egy hivatalos „csapatást”. 

A verseny Jászboldogháza és 
Portelek közötti erdőben bonyolítottuk 
le, megkímélve a helyi lakosokat az 
esetleges károkozástól hangoskodástól 
és természetesen a klasszikus rally ver-
senypálya hangulatát is hitelesebben 
kimerítette ez a helyszín az erdőben, 
tehát mindenképp jó választásnak bizo-
nyult az új platform. 3 kategóriában 
közel 50 nevezővel Jászberényből, 
Nagykátáról, Farmosról, Tápiószeléről 
stb. és természetesen a boldogházi au-
tósokkal elindult a pályabejárás, majd 
maga a verseny a tervezett időben. So-
kan kilátogattak nézők Boldogházáról 
is és a környező településekről is. A 
pálya talaja jó minőségű 60 % beton és 
40 % keményhomok. Egy ilyen rendez-
vényt megszervezni igen nagy felada-
tokat ró a programgazdákra. ANTSZ 
engedély, rendőrségi hozzájárulás, tűz-
oltóautó, mentő, rescue team, fotocellás 
időmérő berendezés stb. A legfonto-
sabb célkitűzésünk az volt, hogy egy 
balesetmentes jóhangulatú napot tud-
junk a hátunk mögött. Szerencsére így 
lett, és nem volt szükség komolyabb 
beavatkozásra, csak kisebb becsúszá-
sok voltak. A rendezvényről a Trió TV 
egy 10 perces összefoglalót is készített, 
riportokkal, és akció közbeni jelenetek-
kel. A kb. 2,5 km- es gyorsasági sza-
kaszt 2 szer teljesítették a versenyzők. 
Támogatónk volt a Kemencés Pizzéria 

Jánoshidáról, aki a kategória győzteseit 
5000 Ft-os vacsora utalvánnyal ajándé-
kozta meg. 

Összességében a visszajelzé-
sek szerint mindenki meg volt elégedve 
a szervezéssel, mindennel és sokan már 
azt kérdezgették mikor jöhetnek újra. 
Ez erőt ad nekünk, jóleső érzéssel tölt 
el bennünket és ilyenkor tudjuk azt, 
hogy van értelme csinálni, még ha me-
net közben vannak is feszültségek. A 
befektetett lelkiismeretes munka való-
ban meghozta gyümölcsét. Terveink 
szerint nem szakad meg a sorozat, ter-
vezzük további versenyek szervezését 
is a jövőben. Ezúton is szeretném meg-
köszönni mindenkinek akik közremű-
ködtek és segítették a munkánkat. 
 
 
A képek a www.jaszboldoghaza.hu 
internetes oldalon megtekinthetők. 

 
Kategória győztesek: 

 
I. 1000 cm3 alatt:  

Kiss Levente- Trabant 
 

II. 1000-1500 cm3 :  
Swet György- Renault 

 
III. 1500 cm3  felett:  
Mékúti Lajos- Honda 

XII. Jász Világtalálkozó Rally 2006.07.02 Az előző számból kimaradt 



HÍREK 10 
Boldogházi Hírek 2006. október 

Dutka Ákos 
Ember és magyar 
 
Ady kérdezte sorsa éjjelén: 
Lehet-e, az ember, ember és magyar? 
Feleltek ti bátor, szent fiúk 
Lássuk: a Világ most vélünk mit akar? 
Vagyunk egy szálig elszánt emberek, 
Kiket tiporni tovább nem lehet 
Ha kell még én is veletek halok, 
Ha engedtek Ti szent fiatalok. 
Öt nap, s öt véres, szörnyű éjszaka 
A csillagokba írta szentelt nevetek, 
Köszönöm néktek drága, szent fiúk, 
Hogy visszaadtátok a csüggedő hitet, 
S a barikádok hunyó szent sugarainál 
Adynak kiáltsuk szabadon már 
Mit az ég falára vérrel írtatok 
Emberek vagyunk, újra magyarok. 
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A mezőgazdaságban felhasznált  
gázolaj utáni jövedéki adó  

visszaigényléséről: 
 

 
A 216/1997.(XII.1.) Kormányrendelet alapján gáz-

olaj jövedéki adójának visszaigénylésére azon jogi sze-
mély, jogi személy nélküli szervezet és természetes 
személy jogosult, akinek használatában tulajdonosként 
vagy más jogcímen (pl. bérlet) olyan földterület van, 
amely mezőgazdasági tevékenység folytatása alkalmas. 
A visszaigénylés érvényesíthetőségének az is feltéte-

le, hogy ezen művelési ágakban ténylegesen is végez-
zenek mezőgazdasági tevékenységet. 
Az állattartási tevékenységek körül kizárólag a jogo-

sult tulajdonát képező tehénállomány esetében van le-
hetőség a jövedéki adó visszaigénylésére 
A vonatkozó rendelet alapján éves viszonylatban és 

hektáronként a szántó művelési ágban legfeljebb 95 
liter, gyep művelési ágban legfeljebb 12 liter vehető 
igénybe visszaigényléshez. A szarvasmarha ágazatban 
éves átlaglétszámra vetítve tehenenként legfeljebb 85 
liter vehető igénybe éves viszonylatban. 

A földterület használati jogát a földhivatali igazolás-
sal (földhasználati lap) kell igazolni. A szarvasmarha 
tartó az általa tartott tehenekről marhalevéllel kell, 
hogy rendelkezzen. 
A jövedéki adó visszatérítésének érvényesítéséhez a 

jogosultnak rendelkeznie kell: 
A gázolaj vásárlásáról szóló saját névre kiállított 

számláról, vagy gépi bérmunka szolgáltatás igénybevé-
teléről, amely tartalmazza az elvégzett művelet megne-
vezését, a felhasznált gázolaj mennyiségét és értékét. 
A földművelésügyi hivatal igazolásával, amelyet a 

falugazdász állít ki a figyelembe vett terület nagyságá-
ról is a munka elvégzéséről. 
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki 

adójának visszatérítésével kapcsolatos feladatokat, 
mint adóhatóság a VPOP Regionális Jövedéki Kapcso-
latok látják el. Ezt Jász-Nagykun-Szolnok Megye vi-
szonylatában a Nyíregyházi Regionális Jövedéki Köz-
pont látja el. 
2006. 01. 01-től a visszaigényelhető jövedéki adó 

mértéke: 68,00 Ft/liter. 
 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

 

A mezőgazdasági termelők figyelmébe 

A szerkesztőség postájából 

Vettem a bátorságot! 

Vettem a bátorságot, ahhoz hogy 2006.-ban az önkor-
mányzati választáson jelöltessem magam polgármes-
ternek és képviselőnek. Nem gondoltam, hogy sok em-
bernek ekkora traumát fog ez okozni. Hosszú évek óta 
élek boldogházán családommal. Úgy gondolom kevés 
olyan ember van ebben a faluban aki annyi munkát 
végzett a közösség érdekében mint én. Soha nem kér-
tem és nem is kaptam ezért térítést. Gyalázkodást vi-
szont annál többet. A kampányidőszak alatt a nevem-
ben rémhírterjesztés folyt. 

Többek között: 

• Be akarom záratni az iskolát, mert szállodát 
akarok a helyébe. 

• Az óvodát is be akarom záratni. 
• A strandnak szintén ezt a sorsot szántam. 

A választáshoz közeledve pedig az a hír terjedt el, 
hogy csak az alsó tagozatot akarom elvinni. Volt aztán 
vacsoráztatás, kultúrházban indokolatlan teremfogla-
lás. A választás napján pedig szálló ige volt a faluban, 

hogy a kettesre kell X-et tenni. Aztán még hab a tortán, 
hogy iskolázatlan bunkó parasztként emlegettek, aki-
nek tán szakmunkás-bizonyítványa van. Felmerült ben-
nem a gondolat, hogyha polgármester jelöltként ennyi-
re nem kívánatos vagyok, akkor miért van az, hogy 
képviselőnek igen. Ami még hozzátartozik ehhez az 
ügyhöz az, hogy ha minden rendben és során megy 
legutoljára mindig előjön az ász „ de nem boldoghá-
zi". Ehhez idézni szeretnék egy névtelen gyalázkodó 
levélből: 

„Bevándorló, nyugdíjas, leszázalékolt, akkor dögölj 
meg…., stb." 

Nem gondoltam volna, hogy édesanyám szülőhelyétől 
három kilométerre bevándorló jött-ment alak leszek. 

De boldogházi legyen kifejezést hallottam nyilvános-
ság előtt, felelős ember szájából a jászkapitány válasz-
tás idején is. Úgy gondolom azzal mindenki egyetért, 
hogy ez nem lokálpatriotizmus, hanem rasszizmus. 
Remélem mindenki jól szórakozott, a szervezők elége-
dettek lehetnek. 

Joó-Kovács Balázs – volt képviselő 
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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 

„A BOLDOGHÁZI GYER-
MEKEKÉRT” A lapí tvány  
kurató riuma a g yerekek ne-
vében kösz öne te t  mond 
mindaz oknak,  akik sz emélyi  
jöve de lemadój uk 1%-ával  
támogat ták e lképz e lése ik 
me gvalós í tását .  
A 2005.  évbe n be val lot t  adó 
utá n járó 1% támogatásának 

össze ge  

411 943 Ft 
A kapot t  össze get  óvodai já-
tékok vásárlásá ra,  tá ncokta-
tásra,  5  e lőadássoroz atból  
álló  hangve rse ny re ,  te he tség-
gondoz ásra és  e sz köz vásár-
lásra fo rdí t juk.  
  
A  g y e rme ke k  ö röme  l e í r-
ha t a t la n,  é s  e z t  Ö nökne k  
kö s z önj ük .  

Testvértelepülésünkön jártunk a felújított katolikus templom avatásán: 
A képen balról jobbra: 

Szűcs Lajos polgármester, Csergő Ervin plébános, Erős Zoltán,  
Hatos Mihály plébános, Zeng János polgármester, Nagy János 

Szentmihályfalva, 2006. október 8. 

Anyakönyvi hírek 

Házasságkötés 
 

Szűcs Krisztina - Lipták Mihály 

2006. szeptember 2. 

Tiliczki Adrienn - Steckl János 

2006. szeptember 17. 

Szappanos Beáta - Majnár János 

2006. szeptember 23. 

Búcsúzunk 

Koncsik Béla  (1950-2006.) 

Kalla Miklósné  (1931-2006.) 

Pap Béla  (1925-2006) 

A 8. oldalhoz: A Kossuth utca 1970 körül 


