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A TARTALOMBÓL 
 
Képviselő-testületi ülés 2. old. Az iskola-óvoda hírei 6-7. old 
Polgármesteri tájékoztató 3. old. Köztünk élnek 8. old 
Sportegyesület hírei 5. old. Rekviem a boldogházi tsz-ért 12. old. 

„Az fársángnak jeles napja” 
 

Jöjjön a tavasz, ne késsen, 
múljon el a tél egészen. 

Fán a gyümölcs pirosodjon, 
ólban a tojás sokasodjon 
malac farka kunkorodjon, 

a kamrában kolbász lógjon, 
bokron a nap rügyet bontson, 
kertünk sok virágot ontson, 
a jó kedvünk szaporodjon, 

búbánatunk elosonjon, 
boros hordónk hasasodjon, 
tele hasunk dagadozzon, 
a sok bolond okosodjon, 

minden okos bolondozzon, 
hidegtől többé ne féljünk, 

aki nem ad, attól ne kérjünk, 
aki nem kér, annak is adjunk, 
jöjjön a tavasz és vigadjunk! 

Farsang előtt 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Boldogházi Hírek 2004. január 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről 

A Képviselőtestület 2003. december 
17-én megtartott ülésén egyrészt a 
2004. évi gazdálkodási évet érintő ren-
deleteket alkotott meg. 2004-ben az 
általános iskolai napközi otthon teljes 
ellátásáért / tízórai, ebéd, uzsonna / 
253,-Ft-ot kell fizetni. Az óvodában 
ugyanezen ellátás 191,-Ft-ba kerül. A 
szociális étkeztetést igénybe vevők 
244,-Ft-ot míg a vendég étkeztetést 
igénylők 390,-Ft-ot fizetnek 2004. ja-
nuár 1-től. 

A házi segítségnyújtás díja: 300,-Ft/
óra, míg az ebédkihordás 110,-Ft/adag/
nap. 

A vízdíj áremelése kizárólag a meg-
emelkedett áfát tartalmazza, így 173,-
Ft/m3.  

A hulladékszállítási díj is emelke-
dett 7.200,-Ft/év. Megmaradt azonban 
az egy fős háztartások kedvezménye, 
így azok 5.320,-Ft-ot fizetnek. Az ipar-

űzési adó mértéke és a kedvezményei 
nem változtak. Változott viszont a gép-
jármű súlyadó tétel, ami 1.200,-
Ft/100kg lett. 

Hosszú egyeztetés után kiírásra ke-
rült – ismételten - a háziorvosi állás. 

A Képviselőtestület elfogadta a 
2004. évi munkatervét. A közoktatás 
törvény módosítása miatt többször kell 
napirendre tűzni az oktatás helyzetét. 

Fontos döntést hozott a testület. Le-
hetőséget biztosít az Egyház Tanáccsal 
közösen a Plébánián az arra rászorulók 
és igénylők részére, nappali melegedő 
helyet alakítanak ki. Előreláthatóan 
2004. február 9-től lehet igénybe venni, 
minimális térítés ellenében. 

2004. január 15-én is ülésezett, so-
ron kívül a Képviselőtestület. 
Jászboldogháza önkormányzat gesztori 
tevékenységével, ami azt jelenti, hogy 
a polgármester irányításával és összefo-

gásával jászsági ifjúsági referensi intéz-
ményt hoznak létre és működtetnek, 
kísérleti jelleggel, pályázati támogatás-
sal. Amennyiben az elképzelések és a 
tervek megvalósulnak  - több rendez-
vény a jászsági településeken az ifjúsá-
gi korosztály számára -, akkor a későb-
biekben véglegesítik ezt az intézményt. 
Ismételten benyújtásra kerül az iskola-
konyha megépítésének pályázata. Ah-
hoz, hogy a támogatást pozitív elbírá-
lást nyerjen, ismételten szükséges stati-
kai vizsgálatot kérni az épület állagára. 

Ezen a testületi ülésen Kövér Szil-
via képviselő lemondott képviselői 
mandátumáról 2004. február 1-ei idő-
ponttal. A lemondása következtében a 
helyhatósági választáson, a sorban utá-
na következő, legtöbb szavazatot ka-
pott képviselő juthat mandátumhoz, 
amennyiben elfogadja. 

 

Tájékoztató 
 

„Az újságban megjelenő cikkek tartalmi, 
nyelvtani és nyelvhelyességéért, a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget.  

A leadott kéziratokban, utólagos javítást nem 
végez. Tehát azok, a leadott formában kerül-
nek nyomtatásra.” 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képvi-
selőtestülete pályázatot hirdet olyan 
jászboldogházi illetőségű, 18. életévét betöl-
tött, főiskolai vagy egyetemi, nappali vagy 
levelező tagozatos, vagy mindezekre előfelvé-
tellel rendelkező hallgató részére ÚSZÓMES-
TERI TANFOLYAMRA. A tanfolyam díját az 
önkormányzat átvállalja, azzal a feltétellel, 
hogy a pályázatot elnyerő a 2004.évi strand-
idény alatt / 2004.06.01. – 2004.08.31. / úszó-
mesteri feladatokat az önkormányzat strandján 
ellátja. 

Jelentkezés, érdeklődés:  
Szűcs Lajos polgármesternél 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képvise-
lőtestülete meghirdeti eladásra, vagy bérbeadásra 

a tulajdonában lévő un.  
HÚSBOLTOT. 

Érdeklődni: Szűcs Lajos polgármesternél 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képvise-
lőtestülete meghirdeti eladásra a tulajdonát  

képező Radnóti utcai telkeket. 
Érdeklődni: Szűcs Lajos polgármesternél 

Rajzpályázat 
 
A Boldogházi Hírek szerkesztősége rajzpályázatot hirdet óvodá-
sok, általános valamint középiskolások részére  
„Ilyennek látom községünket” címmel. A képek A/4 (21x29,7 
cm) méretben bármilyen technikával készülhetnek. Az elkészült 
munkákat május végéig az általános iskolába kell eljuttatni. A 
verseny jutalmaként valamennyi korosztály legjobb 3-4 alkotása 
az év végén megjelenő színes, megvásárolható kiadványban 
fog szerepelni. 
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Szeretettel köszöntöm az Olvasót az Új évben! 
 
Nagy öröm számomra, hogy az év első híreként tájé-

koztathatom Önöket a Plébánia épületében február 2-tól 
induló napközi nyugdíjasklubról. Mivel az önkormány-
zat jelenleg nem rendelkezik ennek megfelelő épülettel, 
így a Községi Egyháztanács és az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület hozzájárulásával tudjuk ezt felajánlani a bol-
dogházi nyugdíjasoknak. Ezzel lehetőség nyílik arra, 
hogy az egyedül, magányosan  élők is megtalálják a 
közösséget, és együtt, társaságban töltsék nyugdíjas nap-
jaikat. A három szervezet együttműködésével vállaljuk 
az otthonról történő oda- vissza szállítást és lehetőség 
lesz az ebéd közös elfogyasztására is. Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket! További információ kérhető az 56/ 
460-011 telefonszámon. 

 

Jászboldogháza község gesztorságával pályázatot 
nyújtottunk be a Jászság kistérség ifjúsági feladatainak 
hatékonyabb ellátására ifjúsági referens foglalkoztatásá-
ra. Ehhez a  Gyermek- Ifjúsági – és Sport Minisztérium 
960 ezer forint támogatást nyújtott. Az országban 14 
kistérség kapott támogatást ehhez, melyet próbaként 
indítottak el. 

 
 
Tájékoztatom a település gazdálkodó szervezeteit, 

hogy terveik megvalósításához segítséget nyújthatnak az 
interneten már megtalálható Nemzeti Fejlesztési Terv 
operatív programjai. Itt olvashatók a tervek szerint tá-
mogatott beruházások és célok. A konkrét pályázati ki-
írások február- márciusban kerülnek kiírásra. Elérhető-
ség: www.nfh.hu oldalon. 
 

Szűcs Lajos polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Napjainkban sokat beszélnek a házasság és a család válsá-
gáról. Valójában nem csak a családi, hanem az emberi kap-
csolatok, egyáltalán az emberi értékek váltak viszonylagossá, 
s ennek következményeivel találkozunk az élet számos terü-
letén. Az alapítvány munkatársai a Biblia tanítására, saját 
életük tapasztalataira és a mozgalomban felhalmozódott is-
meretanyagokra támaszkodva szeretnének bátorítást, világos 
felismeréseket és gyakorlati tanácsokat adni a résztvevőknek 

-Jegyeseknek 
Helyszín: Tihany, Bencés Apátság   

2004. március 12-14. 
Szeretnétek egymást jobban megismerni? Fel akartok ké-

szülni közös életetekre, avagy jó a kapcsolatotok, de szeret-
nétek még jobbá tenni vagy egyszerűen közös kikapcsoló-
dásra vágytok, sok meghitt beszélgetésre kettesben? Ezt a 
hétvégét Nektek szervezzük! Célunk, hogy a szeminárium 
során helyes és biztos alapokra helyezzétek közös életeteket, 
elmélyítsétek és szilárddá, kríziseket is bíróvá tegyétek kap-
csolatotokat. 

-Anya-lánya 
Helyszín: Győrújbarát, Apor Vilmos Ház   

2004. április 23-25. 
Az anya és lánya közti jó kapcsolat rendkívül fontos a nővé 

válás szempontjából. Hogyan tudom erre felkészíteni a lá-
nyomat? Hogyan maradhatunk jó barátnők? Miként hat az 
anya példája? Közös beszélgetés, kreatív tevékenység, játék, 
Istenre figyelés! 

Lányok korhatára: 10 éves kortól 

-Apa-lánya 
Helyszín: Győrújbarát, Apor Vilmos Ház   

2004. május 21-23. 
Az apa és lánya közötti jó kapcsolat erősíti lányaink önbi-

zalmát, mintát ad későbbi kapcsolataik számára, alakítja a 
férfiakról alkotott véleményüket. Hétvégénk célja, hogy erő-
sítsük a szülő és gyermeke közötti kapcsolatot, és elősegít-
sük kettejük párbeszédének alakulását, fejlődését. Ezt közös 
beszélgetésekkel, kreatív tevékenységekkel, játékkal, Istenre 
figyelve akarjuk elérni. 

Lányok korhatára: 10 éves kortól. 

-Ifjú házas szeminárium 
Helyszín: Pannonhalmi Főapátság   

2004. szeptember 24-26. 
Szeretnétek a házasságotok első évei után tisztázni remé-

nyeiteket, elvárásaitokat egymás előtt? Vannak olyan terüle-
tei a kapcsolatotoknak, ahol egy helyben topogtok? Ötletek-
re, új impulzusokra van szükségetek? Vagy egyszerűen kö-
zös kikapcsolódásra, meghitt beszélgetésre kettesben? Itt a 
lehetőség! 

-Házasoknak I. 
Helyszín később kerül meghatározásra,  

Időpont 2004. október 15-17. 
Sokféleképpen őrizhetjük meg házasságunk frissességét, 

erejét. Az elmélyült beszélgetések, a közös időtöltések, a 
közös imádság, a megbocsátás, az örömteli szexualitás mind 
fontos eszköz lehet ebben. Előadásainkon bátorítjuk a részt-

Tájékoztató az Új Életet a Családoknak Alapítvány  
2004 évi programjairól 
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Az egyházközség képviselő testülete a 2003-as évben 
az egyházi elnök, Molnár József plébános úr vezetésé-
vel, 12 fős tagsággal végezte munkáját. Az 1-2 havonta 
megtartott üléseken az aktuális feladatokat, ünnepi elő-
készületek feladatait beszéltük meg. Elvégzett tevé-
kenységek: 

- A tavaszi-nyári időszakban folyamatosan gondoz-
ták a templom körüli parkot, kisebb javításokat végez-
tek. 

- Két egyházi közösség (Rózsafűzér Társulat, Mária 
Légió) közreműködésével a plébánián levő közösségi 
termet felújítottuk. Új függönyök, függönykarnis, csil-
lárok vásárlásával tettük kicsit barátságosabbá. Állag-
megőrzés érdekében szükséges lenne nagyobb festés, 
felújítás. 

- Az őszi hónapokban a templom csatornájának teljes 
felújítására került sor, amely nagy anyagi kiadást jelen-
tett. A csatorna  cseréjére használtuk fel az egyházköz-
ség pályázati úton nyert összegét, 100.000 Ft-ot. A 
munkálatok közben derült ki, hogy a tetőszerkezet is 
javításra szorul. Statikus által végzett vizsgálatok  alap-
ján a csatornázást végző szakember végezte el a jelen-
leg szükséges és elégséges javításokat. 

- A képviselő tagság évről – évre gondozza a jakabi 
Szent Vendel szobrot és környékét és ennek kapcsán a 
Szent Vendel Társulat hagyományát is őrzi. Október 
20-án, Szent Vendel ünnepén szentmisével, a faluban 
és a határban levő szobrok koszorúzásával emlékeztünk 
meg a jász pásztor nép védőszentjéről.  

Pénzügyi gazdálkodásról.  
A testület 2004. januárjában  megtartott ülésén elfo-

gadta a pénztáros 2003-as év pénzügyi gazdálkodásról  
benyújtott jelentését. 

Az egyházközség bevételei /perselypénz, egyházadó, 
szertartások egyházra eső része, pályázat/: 1.712.927 
Ft. 

Kiadások: járulékok, villany, víz, gáz, javítások, be-
szerzések, missziós gyűjtések: 1.267600 Ft 

A bevételi és kiadási tételek összevetésének eredmé-
nye : 445.327 Ft-os záró egyenleg.  

A bevétel jelentős részét a perselypénz adja, amely a 
rendszeresen templomba járó hívek adománya. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy növekvő az egyházadót befize-
tők száma.( 2002-ben 241 fő, 2003-ban 310 fő fizetett 
egyházadót.) Ők azok, akik fontosnak tartják egyházuk 
anyagi támogatását, hiszen látják mily nagy szükség 
van (Egyre fontosabb lenne a FESTÉS!) templomunk 
folyamatos karbantartására. A templomra, amely Isten 
háza , ahol összegyűlnek a hívek, ahol a család legfia-
talabb tagjai felveszik a keresztséget. Ahol fiataljaink 
esküt tesznek a házasság szentségére, ahol elhunyt sze-
retteinkért imádkozunk. A templom mindannyiunké, a 
vallásukat gyakorló és nem gyakorló katolikusoké egy-
aránt. Jézus mondja: „Adjátok meg a császárnak, ami a 
császáré és Istennek, ami az Istené”. Lukács (Lk21,1-4) 
evangéliumában olvasható a szegény özvegyasszony 
története, aki az utolsó fillérjét is a Jóistennek adja. A 
mai világban sokszor  a feleslegünkből sem szívesen 
adunk, pedig Isten százszorosan adja vissza annak aki 
neki ad. Kérjük a híveket, a jószándékú boldogházi 
embereket, hogy adományaikkal, egyházadó befizeté-
sével támogassák Jászboldogházi Szent Család Temp-
lomot.Az egyházadó befizethető a vasárnapi szentmise 
előtt és után a pénztárosnál (hétköznapokon Szegfű 
utca 7).Az egyházközség képviselő testülete nevében 
ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik az elmúlt 
évben munkájukkal, felajánlott segítségükkel, adomá-
nyaikkal segítették a katolikus közösséget. ISTEN FI-
ZESSE MEG!  2004-es év elején énekeljük együtt: „Új 
esztendőben, új szívekkel dícsérjük Jézust énekekkel.” 

                                        
Bóta Mizsei Ilona 

vevőket, hogy időt, energiát szenteljenek házastársi kapcso-
latuk ápolására, hiszen tapasztaljuk, hogy így nem hűl ki a 
házastársi szeretet tűzhelye. Célunk, hogy a szeminárium 
során a párok elmélyítsék, megszilárdítsák kapcsolatukat, és 
egy kellemes hétvégét töltsenek együtt. 

-Apa-fia 
Helyszín: Tihany, Bencés Apátság   

2004. november 19-21. 
Együtt gondolkodunk férfi mivoltunk lényegéről, férfi hi-

vatásunkról. Őszintén vállaljuk egymás előtt önmagunkat, 
érzelmeinket, sebeinket. Közösen imádkozunk. Apa és fia 

közti kapcsolat. Közös beszélgetés, kaland, játék, Istenre 
figyelés. 

Fiúk korhatára: 10 éves kortól. 
Ha valaki szeretne jelentkezni bármely hétvégére, jelentke-

zési lapot tudunk adni. Jelentkezés esetén az Alapítvány az 
aktuális szeminárium előtt részletes tudnivalókat tartalmazó 
levelet küld. A szállás és a teljes ellátás díját az általuk kül-
dött csekken lehet befizetni. 

A www.csaladszolgalat.hu honlapon további információk 
találhatók, továbbá fotók a korábbi szemináriumokról és 
egyéb hasznos információk, érdekességek. 

Muhari András 

Egyházközség hírei: a 2003-as év rövid áttekintése 
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2003 augusztusától újra ifjúsági csapattal kiegészülve ké-
szültek községünk focistái az őszi idényre. A megyei II. 
osztályban 16 település részvételével rúgják a labdát.  
 
Felnőtt csapat a szerzett gólokkal: 
Gömöri András, Darók János(1), Konkoly Mihály, Nagy 
Mihály, Darók László(1), Juhász Gábor, Juhász Andor, 
Szűcs Béla, Kövér Gyula, Nádasi Gábor(1), Vári Attila(6), 
Tiliczki Tibor(3), Báder Dénes(7), Falusi M(1), Vámos T., 
Kántor(2), Endrődi László, Tóth Bertold,  

Edző: Farkas Imre. 
 
Ifjúsági csapat és a gólok száma: 
Kerekes Dániel, Gömöri Péter(4), Káposztás Dá-
niel, Vass Zsolt(1), Turóczi Ádám, Vámosi Nor-
bert(1), Nagy-Szűcs Csaba(2), Burka Gergő(5), 
Ézsiás Szabolcs, Lengyel Károly(8), Bontovics 
Imre(4),  Szűcs Tibor, Mizsei Máté, Káposztás 
Dávid, Berczeli Endre, Tóth Attila, Szaszkó Ta-
más(3), Eszes János(4), Rácz Béla(1). 

Edző: Gömöri Béla. 
 

Az őszi eredmény:  
 
 Felnőtt: Ifjúság: 
Döntetlen: 3 2 
Vereség: 7 5 
Győzelem: 4 7 
Pontszám:  15( 35% ) 23 (55%) 

A sport szeretetét és igényét mégis a téli „szünet” alatt 
szervezett teremtorna példázza igazán. A szombat délutáni 
rendezvényeken átlagosan 180-200 ember vett részt a telepü-
lés sportcsarnokában.  A  hét héten keresztül zajló mérkőzés-
sorozat eredményei a számok tükrében:  
8 csapat összesen 90 játékossal lépett pályára, közülük 38 
játékos összesen 486 gólt rúgott. 
 
Az eredmény: 
 

Gratulálunk a résztvevőknek, és további jó sportolást kívá-
nunk! 
 
A Jászboldogházi Sportegyesület  
elnöksége nevében: 

  Szűcs Lajos 

CIVIL SZERVEZETEK 5 Boldogházi Hírek 2004. január 

A Jászboldogházi Sportegyesület hírei 

1. REAL 21 p 
2. Hanyatlás 18 p 
3. FUBU 13 p 
4. Futottak még 11 p 
5. Szerencse   9 p 
6. Niggerek   7 p 
7. Portelek   3 p 
8. Stampedli   0 p 
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A félévet január 23-án zártuk, az ered-
ményekről 28-án értesültek a szülők.  

*** 
Január 24-én a szolnoki Szigligeti Szín-
házban a Pinokkió előadásán vettek 
részt az érdeklődő 3. és 4. osztályos 
tanulók. 

*** 
A közös felvételi írásbeli vizsgán a 27  
8. osztályos tanulóból 20 tanuló vett 
részt január 31-én. 

*** 

A farsangi bál az óvodában február 6-
án, az iskolában 28-án lesz. 

*** 
Február és március hónapban Farkas 
Helga és Árvai Ágnes tanítójelöltek, 
Pintér Krisztina történelem-földrajz 
szakos végzős hallgató tanítási gyakor-
laton vesznek részt iskolánkban. 

*** 
Február 11-én „Itt a farsang, áll a bál” 
címmel komolyzenei hangversenyen 
veszünk részt a tornacsarnokban. 

*** 
Február 18-án, szerdán meseelőadás 
lesz a tornacsarnokban az óvodások és 
a kisiskolások számára.  

*** 
A nagycsoportosak leendő tanító néni-
je- Káposztás Istvánné – márciusban 
folyamatosan látogatja a foglalkozáso-
kat és ismerkedik a gyerekekkel. 

*** 
Április 8-án lesz az iskolai beiratkozás, 
melyre a leendő elsős szülők hozzák el: 

- a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát 

- az óvodai szakvéleményt 
*** 

Májusban a nagycsoportos óvodások 
beülnek az elsősökhöz egy órára, hogy 
a gyakorlatban is megtapasztalják, mi-
lyen dolog iskolásnak lenni. 

HÍREK 

Félév végén 
Január 28-án iskolánk tanulói meg-

kapták a félévi értesítőt.  
A beírt jegyek, értékelések arról tájé-

koztatják a szülőket, hogy az adott 
osztály és tantárgy követelményeinek 
elsajátításában hol tart a gyermeke: 
eredményesen vagy gyengébb teljesít-
ménnyel vette-e az első öt hónap aka-
dályait. Hol kell segítséget adnia, és 
megfelelő volt-e az a figyelem, amit 
gyermekére fordított. 

Mert a család értékrendje, elvárásai 
meghatározóak a gyermek életében. Ha 
a szülők ismerik gyermekük adottsága-
it, képességeit és ennek megfelelőek az 
elvárásaik, a gyermek lelkileg is meg-
felelően tud fejlődni. Nagyon súlyos 
hibát véthet viszont az a család, ame-
lyik túlzott követelményeket támaszt 
csemetéje iránt, de az is, amelyik nem 
törődik vele. Mind a két esetben maga-
tartási, pszichés zavarok jelentkeznek. 
Ezért fontos, hogy a szülői figyelem és 
szeretet lankadatlan legyen, a gyerek 
érezze, hogy mindig és mindenben 
számíthat édesapjára, édesanyjára. Így 

érvényesülhet a család védő-óvó, támo-
gató funkciója. 

 
Megkezdődött a második félév. Segít-

sünk együtt a gyerekeknek! Ehhez kí-
nálja továbbra is a tantestület pedagógi-
ai tudását, pszichológiai tapasztalatait 
és szeretetünket, melyet a gyerekek 
iránt érzünk. 

 
„Örömünk: az ezerarcú gyermek, 
 feladatunk: a gyönyörűséges nevelés 
 célunk: az értékes ember.” 

  /Kozéki/   

„Hát kérem szépen… tanfelügyelői 
középülésen” (Tanár úr kérem: 46. 
oldal) 
 

Olvashatjuk ezt Karinthy Frigyes: 
Tanár úr kérem című frappáns gyer-
mekregényében. 

Bizony elálmélkodunk mi, a felnőt-
teknél kisebbnek a gyerekeknél viszont 
nagyobbnak titulált tinik azon, amit e 
fenti idézetben olvashatunk. Milyen jó 
lenne, ha tényleg így lenne! Ha egy 
tanfelügyelői középülésen csakugyan 
ellenőriznénk azokat a híres bizonyít-
ványokat, s egy-két helyen ki is javíta-
nánk! Persze csak ott, ahol szükséges!!! 
Szerintem, azért csak mi (tinik) álmo-
dunk ilyenekről, mert a kicsik még 
élvezik, hogy tanulhatnak, a felnőttek 
meg már visszanézve csak legyintenek 
rá, hogy: - Nem is olyan nehéz az! Pe-
dig szerintem, ha jobban belegondolná-
nak, ők is épp, ugyanúgy átélték mind-
ezt és meg is szenvedtek vele, mint mi.  

 

Na de térjünk vissza a címhez: A 
„sorsdöntő” félév. Azért is tettem idé-
zőjelbe a sorsdöntőt, mert egyáltalán 
nem az. Ugyanis ennek nyoma, tükre 
az életben soha nem lesz. Ezt a minősí-
tést, ha akarod senkinek sem mutatod 
meg, KIVÉTEL szüleidnek, mert a 
tantárgyak osztályozása végén kell egy 
aláírás, apué vagy anyué. Sokan örül-
nek, sokan viszont nem, hogy egy autó-
grammot mégis kérni kell az ősöktől, 
ugyanis, ha úgy sikerült az a témazáró, 
ahogy nem kellett volna, annak nagy 
esélye van, hogy nyoma marad a fél-
éviben. Van, aki halálaként éli meg a 
januárban összesített jegyeket, pedig 
elmondtam, vagy inkább leírtam Nek-
tek, amit már ti is tudtok, hogy ennek 
nyoma nem lesz sehol. Kivétel a Te 
lelkedben, ami nem is baj, mert leg-
alább a következő félévben jobban rá-
hajtasz majd.  

De hagyjuk már a lelki fröccsöt, in-
kább valami jó téma: ha nem sikerült a 
féléves bizid, ne bánkódj, bulizz egy 

nagyot. Ajánlom a klubdélutánt, persze 
tanári beleegyezéssel. Semmi magán-
akció!!! Szóval csak előre, tovább a 
végtelenbe. Mindjárt itt a nyár! (Ha 
úgy vesszük!) 

 
És ha már az elején Karinthy Frigyes-

sel kezdtem, hadd fejezzem be így is. 
Szintén a Tanár úr kérem című regény-
ből megint csak egy komikus idézet. 
Ha megfogadjátok a tanácsom; figyel-
tek arra milyen osztályzatot kaptok, 
hogy ne járjatok úgy, mint a könyv 
főhőse. (Amúgy nagyon jó könyv, ol-
vassátok el.):  

„Most egyelőre kéreti a papát… de 
akkor elvesztette a noteszt.” Tanár úr 
kérem: 47. 
oldal  

 
Ménkű Judit  
7. o. 

 

A „sorsdöntő” félév 
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December 17-ét már 
nagy izgalommal várták a 
gyerekek. Ezen a napon 
színházlátogatásra készül-
tünk Szolnokra. 

A kis Vuk történetét 
néztük meg bábelőadásban. 
Nem sokkal elindulásunk 
után Jászalsószentgyörgyön 
lerobbant a buszunk. Sze-
rencsére a talpraesett sofő-
rünknek sikerült a hibát 
elhárítani. Közben már tele-
fonáltunk a színházba, hogy 
ha lehetséges, várjanak meg 
az előadás kezdetével. Húsz 
perces késéssel megérkez-
tünk, és végre elkezdődhe-
tett a bábjáték. 

Ezt a kis kellemetlensé-
get feledtette a színvonalas 
műsor. Szájtátva nézték a 

gyerekek a kis Vuk című 
mesejátékot.  

A város már karácsonyi 
hangulatban pompázott. A 
karácsonyi falun keresztül-
sétálva ámulva nézték a 
színes forgatagot. Az egyik 
kisgyerek meg is kérdezte 
az óvó nénitől: - Óvó néni, 
most búcsúban vagyunk? 

Amíg a buszhoz eljutot-
tunk, lehetőségünk volt a 
városi közlekedés szabálya-
it is gyakorolni. 

A hazaérkezésünk már 
zökkenőmentes volt. 

Maradandó élményt 
nyújtott a bábelőadás, napo-
kig a hatása alatt voltak a 
gyerekek. 
  Rácz Béláné 

Színházlátogatás 
 izgalmakkal Pinokkió 

2004. január 24-én 
szombaton a szolnoki 
Szigligeti Színházban 
jártunk iskolánk 14 
tanulójával.  

 
Autóbusszal utaz-

tunk a jánoshidai Álta-
lános Iskola nevelőivel 
és tanulóival együtt. 

A Szegedi Nemzeti 
Színház társulatának 
előadásában Litvai-
Collodi: Pinokkió című 
zenés mesejátékát néz-
tük meg.  

A televízióhoz és 
videóhoz szokott gye-
rekekkel egy egészen 
más világba csöppen-
tünk erre a két órára. 
Az ismerős történetet mai, modern feldolgozásban láthat-
tuk sok zenével, tánccal. 

Nagyon jól szórakoztunk, újszerű élményekkel gazda-
godva tértünk haza. A gyerekek azóta is szívesen éneklik 
Pinokkió kedvenc dalát. 

Köszönet Koncsikné Orczi Andreának, amiért gondolt 
ránk a kirándulás megszervezésekor. 

Gerhát Károlyné 

Tárgy össze-
sen 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

Magatartási átlag 4,8 4,7 4,55 4,2 4,5 4,5 4,35 4,4 4,5 

Szorgalom átlag 4,9 4,5 4,3 4,6 4,1 3,9 3,58 3,7 4,1 

Kitűnők száma  5 7 2 3 2 1 2 22 

Jelesek száma  4 2 5 4 2 4 2 23 

Elégtelent kapott          

Osztályátlag  4,2 4,4 4,3 4,23 4,03 3,69 3,8 4,09 

Hiányzási átlag nap/fő 2,4 2 4,3 3,6 1,2 1,5 3,8 4,6 2,9 

Jól megfelelt 13         

Megfelelt 3         

Osztályok 

FÉLÉVI ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS OSZTÁLYONKÉNT 

Mester; beszéltél egyszer egy 
száz éves bácsiról akitől a szá-
zadik születésnapján valaki 
megkérdezte: “Hogy lehet az, 
hogy te mindig boldog vagy?” 

Az öreg azt válaszolta: 
“Minden reggel, amikor föléb-
redek, választhatok: 

Boldog legyek ma, vagy bol-
dogtalan? ….  és én a boldog-
ságot választom...” 

Hogy lehet az, hogy mi mindig 
a boldogtalanságot választjuk? 
Hogy lehet az hogy nem vesz-
szük észre, hogy választha-
tunk? 
(QSHO: Az én utam a bárány-
felhők Útja) 

Jótanács 2004. évre 
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K öztünk élnek; címmel cikkso-
rozatot kívánunk elindítani 

azokról a tehetséges emberekről, akik 
már némi ízelítőt adtak számunkra 
munkájukból, hisz az elmúlt évben 
megrendezett Falunap alkalmából kiál-
lítottuk azokat. A kiállítás résztvevői 
közül elsőként Zrupkó Antalnét, Klári-
kát, mindannyiunk, volt postásnénijét 
faggatom hobbijáról, a kézimunka sze-
retetéről. 

Mióta műveli ezt a mesterséget, és 
milyen munkákkal kezdte? 

- Már kisgyermekkorban láttam 
édesanyámat hímezni, szövőszéken 
szőni és rokkán fonni. Mindezt, mint 
kisgyermek ellestem és én is megpró-
bálkoztam. Édesanyám gyönyörű mun-
kái, melyek még ma is megállják a he-
lyüket egyre jobban arra ösztönöztek, 
hogy én is csináljam. 

Akkoriban tanyán laktunk és az esti összejövetelek alkalmával nekünk lányoknak a kézimunka volt az elsődleges 
tevékenység. Kötöttünk sálat, kesztyűt abból a fonalból, melyet édesanyám kartolt gyapjúból rokkán megfont. Horgol-
tunk terítőket, hímeztünk falvédőket, párnahuzatokat. Minden olyan kézimunkát megtanultunk, ami az idő tájt elérhető 
volt, és az akkori divatnak megfelelt. Ekkor már használaton kívüli ruhákból csíkokat hasítottunk, összevarrtuk, kallan-

tyúval megsodortuk és – édesanyánk szövőszéken mesés szőnyegeket ké-
szített belőle. 
Megtanulta-e édesanyjától ezeket a mesterségeket? 
- Igen megtanultam valamennyi általa ismert mesterséget, és azóta nagyon 

sokféle tevékenységgel ki is egészítettem. Megtanultam a csipkeverést, 
szalmafonást, a hímzés különböző fajtáit, például a goblein és szűr-

hímzést. A goblein képeim többnyire életképek – arató jelenet, táj-
kép – és ezek már az országban több helyen kiállításon is 
résztvettek. 
Mikor és mennyi időt fordít hobbijára? 
- Hetente egy alkalommal járok Újszászra, ahol szakkörben töltünk el 
néhány órát és ekkor teljes egészében a kézimunkával foglalkozom. 
Ezen túl odahaza is szívesen veszem a kezembe bármelyik fajtáját a 
kézimunkának. Hétvégeken általában rendre havi egy-két alka-
lommal bemutatók vannak az ország különböző tájain. Elmentem 
a szakkör keretén belül bemutatózni Szombathelytől Tokajig, 
Pesthidegkúttól a Nemzeti Múzeumig, Újszásztól Jászberényig 
és a környező községek meghívásainak is szívesen eleget teszek. 
A családba folytatja-e tovább valaki ezt a szép tevékenységet? 
-Igen. Mindkét lányom szívesen kézimunkázik. A nagyobbik lá-
nyom riseliőzni tud szinte mesterfokon, míg a kisebbik a szövőszé-
ket érzi inkább barátjának. De mindketten más kézimunkákban is 
nagyon profik. 

 
Csak köszönetünket fejezhetjük ki Klárikának azért, hogy be-
szélt sokoldalú tevékenységéről. Tudjuk azt, hogy az általános 
iskolások is többször megkeresik, hogy részükre is mutassa 
meg a rokkával fonás tudományát és a különböző mesterfo-
gásokat a kézimunka fortélyaihoz. 
Végezetül mit is kívánhatnánk mást, mint sok sikert a mun-
kájához, hobbijához és jó egészségben eltöltött hosszú, bol-
dog életet. 
 

Orczi Imréné 
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Falunk határában található egy folyó, 
melyet Tápiónak hívnak. Volt idő mi-
kor a folyó kilátogatott az emberekhez, 
napjainkban szerencsére csak akkor 
találkozhatunk vele, ha mi megyünk 
hozzá. Valamennyire mindannyian 
ismerjük, de had mutassam be egy ki-
csit természettudományi szempontból.  

Mely területhez tartozik  
a Tápió? 

A Tápió rendszer a Tisza vízgyűjtő 
területéhez tartozik, a Zagyva egyik 
legjelentősebb jobb parti mellékága. A 
Tápió rendszer három részvízgyűjtőre 
tagolódik: Hajtarendszer, Alsó- Tápió 
rendszer, Felső- Tápió rendszer. A te-
rületet Újszász, Tápiószentmárton, 
Mende, Maglód, valamint Vácszent-
László, Zsámbok, Jászfelsőszent-
györgy, Jászboldogháza községek hatá-
rolják. Együttesen Tápió- Hajta víz-
gyűjtőterületről beszélhetünk.  

Hogyan is néz ki a  
Tápió- Hajta vízgyűjtőterület? 

A Tápió völgye 4 völgyeletből áll, 
nevezetesen a Tápió fő-völgyének a 
Gödöllő alatti forrásvidékétől a 
Tápióbicskéig terjedő völgyszakaszból, 
az Úri-Gombai patak völgyéből, 
amelynek vize Tápióbicske felett ömlik 
a Tápióba; az Isaszegtől DK-re eredő 
Tápióágból, amely Újfalu felett egyesül 
a  Tápió fő ágával  és halad 
Tápiószecsőig. Innen az egyesült 
Tápió- Hajta medervölgy vezet a Zagy-
váig. Az Alsó- Tápió péceli dombok 
között ered. Több kisebb mellékág be-
fogadása után Tápiósülynél délkelet 
felé fordul, Tápióbicske felett felveszi a 
Gombai-patak kiterjedt vízgyűjtőjének 

vizeit, majd Tápiószentmártonnál bele-
torkollik a Felső-Tápióba, miután mint-
egy 25 km-en keresztül közel párhuza-
mosan futottak le, egymástól 2-4 km 
távolságra. A vízrendszer főtengelye a 
Tápiószentgyörgy határában eredő 
Felsőtápió, amely kereken 60 km hosz-
szú medrével átszeli az egész vízgyűj-
tőt. A Tápióágak közül ez a vízbővebb. 
Tápiószentmárton határában befogadja 
jobbról az Alsótápió vizét, majd Egye-
sült-Tápió /röviden csak Tápió/ néven 
Tápiószelénél felveszi a Hajtát és 
Újszásznál betorkollik a Zagyvába.  

Mekkora ez a terület és  
milyen a felszíne? 

A Tápió és mellékvizeinek víz-
gyűjtője, az un. Tápióság tája, két me-
gye- Pest megye és Jász- Nagykun- 
Szolnok megye – területén fekszik. 
Keleti része síkvidék jellegű, nyugati 
része dombvidék. Az egész vidék nyu-
gatról kelet felé lejt. Kiterjedése össze-
sen 898 km2. Ebből Felső- és Egyesült 
Tápió 240 km2–rel, Alsó- Tápió 144 
km2-rel, Gombai patak 133 km2-rel, a 
Hajta 381 km2-rel részesedik.  

Mennyire változatos  
a terület talaja? 

A talaj kialakulása, módosulása 
jelentősen összefügg a geológiai jel-
lemzőktől, illetve az emberi beavatko-
zástól. A vízgyűjtő területének kialakí-
tásában a Duna hordalékának, a szél 
által szállított homoknak, illetve lösz-
nek, valamint a Tisza felé közeledve a 
folyóvízi üledéknek egyaránt szerep 
jutott. Antropogén beavatkozásnál gon-
doljunk az erdőirtásra, mezőgazdasági 
munkálatokra, vagy akár a belvízelve-

zető csatornák által előidézett talajvíz-
csökkenésre. A Duna vízválasztójához 
közeli területeken a mészben szegény, 
kilúgozódott barna erdőtalaj volt a jel-
lemző, erdőborítottságának köszönhe-
tően. A terület mezőgazdasági befogá-
sát követően a talaj is átalakult és me-
zőségi jellegű lett. A kilúgozott terüle-
teken vályogos homoktalajok is kiala-
kultak. Tápióbicske határától kezdődő-
en gyengén humuszos futóhomok al-
kotja a dombokat. A vízfolyások mel-
lett- hol a folyóvízi üledék is megje-
lent- réties jellegű. Tápiószele határától 
megnő a szikes- szolonyeces talajok 
mennyisége. Itt a kötöttségi viszonyok 
az agyag felé tolódnak el. A legalacso-
nyabb területeken a vízállásos szikeket 
találjuk. Ezek felett a réti és mezőségi 
talajok az uralkodók ezeknek az altala-
ja többnyire szikes.  

Mitől függ vízjárása? 
A vízjárás a csapadékviszonyokhoz 

alkalmazkodik. Nagyobb vízállás hóol-
vadáskor (január-március, levonulás  
4-10 nap) és nagyobb esőzések esetén 
(2-4 nap a végigvonulási idő) figyelhe-
tő meg. A Tápió- Hajta vízgyűjtőre 
jellemző az erős csapadékhiány. A 
dombosabb térsíneken magasabb (536-
580 mm) (40 évi átlag) ), síkvidéki 
területeken (524-534 mm (40 évi át-
l a g )  ) .  
A hócsapadék is kevés 15 évi átlagban  
6-7 mm.  

Arra a kérdésre, hogy mi jellemzi 
élővilágát egy következő írásban térek 
ki, hol igyekszem majd néhány fény-
képpel is szemléltetni annak gazdagsá-
gát.  
 

Falunk határában található egy folyó… 
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2003. március 17-én 16 ember félszegen – akár kisisko-
lások első nap az iskolában – ült be az újonnan elkészített 
munkaasztalok mellé. Valamennyien várakozással, de tele 
bizonytalansággal vágtak neki az újnak, az ismeretlennek. 
Hisz mind a tizenhat ember más-más munkaterületről jött, 
előzőleg valamennyien mást csináltak, közös benne csak az 
volt, hogy mindannyian rokkant nyugdíjasok. Az itt végzen-
dő munkáról csak szóban hallottak attól a néhány embertől, 
akik már előzőleg is végeztek hasonló munkát. Mindenki 
tudta azonban azt, hogy kevéske rokkant nyugdíját szeretné 
valamilyen formában kiegészíteni, és olyan tevékenységet 
folytatni, amiért fizetés is jár. 

Az itt dolgozó emberek többsége jóval innen van a nyug-
díjkorhatárnál, tehát fiatalok. Gyermekek, családok állnak a 
hátuk mögött. Szükségük van pénzre a jobb megélhetéshez, a 
családok gondtalanabb eltartásához. Nehezen ugyan, de szin-
te valamennyien megbirkóztak a feladatokkal, és jelenleg is 
dolgoznak. Ez a lehetőség gyorsan szárnyra kapott, jöttek a 
jelentkezők Lászlóné Icukához, az üzemvezetőnkhöz. A kör-

nyező településekre is eljutott a hír és most már Újszászról, 
Jászberényből, Portelekről, Tápiógyörgyéről is vannak dol-
gozóink. A létszámunk már jóval túl van a kezdetinek duplá-
jától is és még mindig vannak jelentkezők, várományosok, 
akik szeretnének dolgozni és egy kis keresethez jutni. Bizo-
nyos az, hogy ez a munkahely mintegy negyven család anya-
gi gondjain tud ezzel a a munkalehetőséggel segíteni. 

A különféle előre gyártott gumialkatrészek sorjázása a 
végzendő munka. Mintegy ötféle gumi alkatrészt kapunk, 
melyeket a sorjázáson túl, osztályozni, számolni, csomagolni 
kell. A munkát heti két alkalommal Budapestről az anyavál-
lalattól saját szállítóeszközünkkel hozzuk , és a készterméket 
odaszállítjuk. 

Úgy érzem, hogy e munkahely kialakítása kapcsán meg 
kell, hogy említsem Urbán István úr nevét, aki ezt a munka-
helyet megálmodta, létrehozta, megteremtette, és az itt dol-
gozók segítségét szolgálja. 

A dolgozók a jól végzett munkával köszönik meg a szá-
mukra nyílott lehetőséget, és az érte járó bért. 

Tudjuk, hogy ez a szűk egy esztendő még elég kevés ah-
hoz, hogy mérleget készítsünk, de nekünk dolgozóknak biz-
tos, hogy jobbra billen, hiszen több pénz jutott a családi 
kasszába. Egy évesek még  csak márciusban  leszünk, de úgy 
gondoljuk, hogy a községnek mi is egyfajta színfoltja va-
gyunk. 

Már alig várjuk március 15-ét, hisz akkor szeretnénk 
megünnepelni a születésnapot. 

 
Orczi Imréné, egy dolgozó 

Első esztendő a REHAB 
CHANCE-nál 

Tájékoztató  
mezőgazdasági 
termelőknek 
 
Őstermelői igazolványra vonatkozó 
szabályok: 
A kiadott igazolványokat 2004-re is érvé-
nyesíteni kell. Az igazolvány az adóévre 
kiadott érvényes értékesítési betétlappal 
együtt érvényes. A kiállító az értékesítési 
betétlapot:  
- Az év első napjától érvényesíti, ha 

azt az adott év március 20-a előtt 
adja ki. 

- Kiállítás napjától kezdődően érvé-
nyesíti, ha azt március 20-a után adja 
ki, az azt jelenti, hogy március 20-a 
után őstermelői bevételnek, illetve 
költségnek csak az értékesítési betét-
lap kiadását követően megszerzett 
bevételek, kiadások tekinthetők. 

2004-ben az őstermelők által alkalmazha-
tó adózási módok változatlanok. A mező-

gazdasági őstermelőknek a jövőben is a 
következő adózási módok egyikét kell 
választani. 
- 10 % vélelmezett költséghányad alkal-

mazása 
- tételes költségelszámolás alkalmazása 
- kistermelői átalányadózás. 
Továbbra is érvényes az a szabály, hogy 
az őstermelők közül az minősül kisterme-
lőnek, akinek őstermelői tevékenységből 
az adóévben elért bevétele a 6 millió 
forintot nem haladja meg. 
 
2004-ben Hatszázezer forintra növeke-
dett az adómentes őstermelői bevétel. A 
mezőgazdasági őstermelőknek bevételé-
ből nem kell jövedelmet figyelembe ven-
nie, ha az őstermelői tevékenységből 
származó bevétele az évi 600 ezer forin-
tot nem haladja meg. (korábban ez az 
értékhatár 400 ezer forint volt.) Fontos 
tudnivaló: A törvény előírásai szerint az 
őstermelők, egyéni vállalkozók időrende-
sen, folyamatosan, ellenőrizhető módon 
kötelesek megfelelően nyilvántartani és 
rögzíteni minden olyan adatot, amely 
adókötelezettségük teljesítéséhez és el-
lenőrzéséhez szükséges. Alapnyilvántar-

tást kell vezetnie az egyéni vállalkozónak 
és a mezőgazdasági őstermelőnek. Alap-
nyilvántartás: A naplófőkönyv, a pénztár-
könyv, a bevételi és költségnyilvántartás, 
valamint az őstermelői igazolvány részét 
képező értékesítési betétlap. A nyilván-
tartásokat az adó megállapításához való 
jog elévüléséig kell megőrizni. 
 

Vadkerti Tivadar 
 

Tájékoztató 
Az Agrár Csatlakozási  

Hitelprogramról 
A csatlakozási hitelek két hitelkonstruk-
ció feltételrendszere szerint vehetők 
igénybe, amelyek elsősorban a hitelcélok-
hoz kapcsolható kezességvállalás tekinte-
tében különböznek egymástól. A külön-
böző – elsősorban fejlesztési célokra – 
felvehető összesen 100 Mrd Ft hitel 50 
%-át a kereskedelmi bankok a Magyar 
Fejlesztési Bank RT (MFB) által rendel-
kezésükre bocsátott refinanszírozásból, 
50 %-át pedig saját forrásból biztosítják. 
A banki saját forrásokból származó hite-
leket minden jogosult igénybe veheti, az  

è 
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MFB által refinanszírozott hitelekhez 
azonban csak a kis- és középvállalkozá-
sokról szóló 1999. évi XCV. törvény 
szerint kis- és középvállalkozásoknak 
minősülő igénylők juthatnak hozzá. 
A két hitelkonstrukció alapján felvehető 
hitelek igénybevételére vonatkozóan a 
részletes szabályokat tartalmazó minisz-
teri rendelet közös, illetve egyedi szabá-
lyokat is megállapít. 
 

I. 
A hitelek igénybevételének közös  

feltételei 
A hiteleket mindkét konstrukció eseté-

ben a kereskedelmi bankok folyósítják. A 
hitelezésben a saját forrásai terhére min-
den pénzügyi intézmény részt vehet, az 
MFB forrást illetően pedig csak azok a 
bankok, amelyekkel az MFB erre vonat-
kozóan megállapodik. Ezek listája külön 
közleményben kerül közzétételre. 

A hitelforrástól függetlenül a hitelek 
elnyerése érdekében az igénylőknek az 
alábbi feltételeket kell vállalniuk: 
- vállalkozásukat legalább a hitel fu-

tamideje alatt fenntartják, 
- beruházási célú felhasználás esetén a 

fejlesztés megvalósításához szüksé-
ges áfa nélküli költségek legalább 25 
%-val rendelkeznek, amelyet igazol-
niuk kell, 

- a megvalósult beruházást az üzembe 
helyezéstől számított legalább 5 évig 
rendeltetésének megfelelően üzemel-
tetik és az üzembe helyezést követő-
en legkésőbb 60 napon belül beszá-
molnak az FM hivatalok és a FVM 
felé a beruházás megvalósításáról, 

- beruházási célú hitelfelhasználás 
esetén hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
megvalósult fejlesztést a hitel lejára-
táig biztosíték (jelzálog) terhelje, 

- a mezőgazdasági termékek feldolgo-
zását és az állati termékfeldolgozó 
kapacitások élelmiszerhigiéniai elő-
írások teljesítését szolgáló hitelek 
esetében megfelelnek az Európai 
Gazdasági Közösséget Létrehozó 
Római Szerződés I. számú mellékle-
tében meghatározott feltételeknek, 

- a hitelkérelmeket a hitelcéloknak 
való megfelelés céljából záradéko-
lásra be kell nyújtani a területileg 
illetékes FM hivatalokhoz, illetőleg 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumhoz, 

- a hitelszerződéseket és a kezesség-
vállalási szerződéseket a pénzügyi 
intézményekkel 2004. április 30-ig 
meg kell kötni. 

A II. fejezetben részletezett hitelfeltéte-
lek mellett a csatlakozási hitelt az igény-
lők átlagosan, a kamattámogatást is fi-
gyelembe véve 5,5-7,0 %-os kamatteher 
mellett vehetik igénybe. A hitelt folyósító 
pénzügyi intézmények megítélésétől füg-

gően a hitelekhez kezességvállalás kap-
csolódhat. 

II. 
A hitelek igénybe vételének egyedi  

szabályai 
 

Csatlakozási hitelek, amelyekhez ke-
zességvállaló intézmények kezességválla-
lása igényelhető 

Milyen hitelcélokra vehető igénybe a 
hitel? 

A mezőgazdasági termelés fejlesztését 
szolgáló beruházások, korszerűsítések, a 
mezőgazdasági termékek feldolgozását, 
tárolását, csomagolását szolgáló beruhá-
zások, a birtokösszevonásra és az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésére irá-
nyuló termőföld vásárlás, telephely vásár-
lás (lakóépület kivételével), öntözésfej-
lesztést szolgáló beruházások, az Európai 
Unió által  előírt állatjóléti követelmé-
nyek teljesítését szolgáló beruházások, az 
uniós csatlakozást elősegítő minőségbiz-
tosítási rendszerek kiépítése, a meglévő 
állati termékfeldolgozó kapacitások élel-
miszerhigiéniai előírások teljesítését szol-
gáló korszerűsítése, a beruházások üze-
meltetéséhez szükséges forgóeszköz fi-
nanszírozás, korábban felvett hitelek 
törlesztése. 
 

Kik vehetik igénybe a hitelt? 

A pénzügyi intézmények saját forrásai 
terhére folyósított hiteleket a mezőgazda-
sági termelők (beleérte az őstermelőt is), 
termelői szerveződések, integrátorok és 
élelmiszeripari vállalkozások vehetik 
igénybe, az MFB forrásaiból pedig csak a 
kis – és középvállalkozások részesülhet-
nek hitelben. 

Milyen kedvezmények mellett vehető 
igénybe a hitel? 

A pénzintézeti saját forrásból történő 
finanszírozás esetén a hitelfelvevő a ka-
matterhelés időpontjában érvényes három 
havi BUBOR+2 százalékpontnak megfe-
lelő kamatot fizet a kamatterhelés idő-
pontjában érvényes három havi BUBOR 
alapján számított kamat 70 %-ának meg-
felelő kamattámogatás mellett. 

Az MFB refinanszírozási forrásából 
folyósított hitelek után az igénylők a ka-
matterhelés időpontjában érvényes három 
havi EURIBOR+4 százalékpontnak meg-
felelő kamatot fizetnek, amely hitelek 
esetében – tekintettel az alacsony kamat-
szintre – nincs kamattámogatás. 

A hitelekhez a hitelt nyújtó pénzügyi 
intézmény kezdeményezésére a Hitelga-
rancia Rt., vagy az Agrár- Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány legfeljebb  
80 %-os mértékű kezességet vállalhat. A 
kezességvállalási díjhoz a költségvetés  
50 %-os támogatást biztosít, amennyiben 
a kezességvállalási díj a mindenkori tőke-
összegre és annak járulékaira vonatkoz-
tatva nem haladja meg a 1,5 %-ot. 

Igénylőnként milyen összegű hitel ve-
hető fel és milyen futamidőre? 

A felvehető hitel összege igénylőnként 
legalább 2 millió Ft, a felső határ 350 
millió Ft, illetve az integrátorok és terme-
lői szerveződések esetében 750 millió Ft. 
A hitelek futamideje a forgóeszköz hite-
lek esetében legfeljebb 5 év, egy év türel-
mi idővel, a többi hitelcél esetében 5-10 
év, 1-2 év türelmi idő mellett. 

 
III. 

 A hitelezéssel kapcsolatos egyéb 
 információk 

A hitelkérelmeket a programban részt-
vevő pénzügyi intézmények területi fiók-
jaihoz lehet benyújtani február elejétől. 
Felhívjuk az igénylők figyelmét, hogy a 
hitelkérelmeket a hitelcéloknak való 
megfelelés céljából a területileg illetékes 
földművelésügyi hivataloknak – illetőleg 
a meglévő állati termékfeldolgozó kapa-
citások élelmiszerhigiéniai előírások tel-
jesítését szolgáló hitelek esetében az 
FVM-nek  - záradékolnia kell. 

A záradékolást ezek a szervezetek csak 
abban az esetben tudják érdemben elvé-
gezni, ha a hitelkérelmező az ehhez szük-
séges dokumentumokat a záradékolásra 
benyújtott hitelkérelméhez csatolja. Ezek 
a dokumentumok az alábbiak: 
- a gazdálkodási formát igazoló ok-

mány (őstermelői igazolvány/
vállalkozói igazolvány/ 30 napnál 
nem régebbi cégkivonat), 

- a vállalkozás főbb adatairól szóló 
dokumentum, vagy nyilatkozat, 

- igazolás a regisztrációs kötelezettség 
teljesítéséről, 

- integrátor igénylő esetén az integrá-
ciós szerződésekről készített összesí-
tő kimutatás, 

- termőföld, telephely vásárlás esetén 
adóérték-bizonyítvány, valamint 30 
napnál nem régebbi tulajdoni lap, 
osztatlan közös tulajdon vásárlása 
esetén valamennyi tulajdonostárs 
hozzájáruló nyilatkozata, 

- beruházás esetén legalább tervezői, 
vagy árajánlati költségkalkuláció, 

- a 4. §(1) bekezdés i) pontja szerinti 
hitelek esetében a kiváltandó hitelt 
nyújtó pénzügyi intézmény igazolása 
a fennálló és a törlesztésre kerülő 
hitelállományról. 

Felhívjuk az igénylők figyelmét, hogy 
ezeket a dokumentumokat minél előbb 
szerezzék be figyelemmel arra a körül-
ményre, hogy az alacsony kamatozású 
hitelek csak a 2004. április 30-ig megkö-
tött hitelszerződések alapján vehető 
igénybe. 
 

Vadkerti Tivadar 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


TÁJÉKOZTATÓ 12 Boldogházi Hírek 2004. január 

  
  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Turóczi István Zoltánné Felelős kiadó: 
 Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona Szűcs Lajos 
 Jernei Zoltán, Kövér Szilvia Nyomda: Repro Stúdió-Szolnok 
 Konkoly Béláné, Muhari András 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; (60) 486 - 793 

Boldogházi 

R e k v i -
e m   

a boldogházi Tsz-
ért 

 Kedves szövetkezeti tagtársaim! 
1 9 4 9 .  e l s ő  " T s z - e s í t é s " 

Jászboldogházán. 1959. második "Tsz-
esítés" Jászboldogházán. 

 
Kétszer forgattak ki bennünket a vagyo-

nunkból, dúlták föl az életünket. Nem kér-
deztek, egyszerűen elvették a terménnyel 
bevetett földjeinket, jószágainkat, gépein-
ket, mindent. Mindent, amit kemény mun-
kával teremtettünk meg magunknak, csalá-
dunknak.  

Elvették a nyugalmat az életünkből! 
Bőven "kárpótoltak" azonban mindenkit 

a sérelmekért. Volt, akit többször összever-
tek, mert szót emelt (akkor nem létező) 
jogaiért. Engem például többször börtönbe 
zártak....  Sorolhatnám. Még emlékezni is 
rossz ezekre a nehéz időkre. 

Mi azonban engedtünk, hisz mindannyi-
an családos emberek voltunk. 1959. október 
végén az Aranykalász MgTsz-ben a legne-
hezebb munkát vállaltuk. A brigádnak a 
fele háborút viselt ember volt. Volt köz-
tünk, aki csendőri szolgálatot is teljesített. 
Rengeteg munkánk volt. Építettük az orszá-
got, melyet a háború tönkretett. A fiatalabb 
munkatársak nehezen viselték ezt, de mi, 
akik már sok megpróbáltatást átéltünk a 
fronton, mindig azzal biztattuk egymást, 
amit a harcmezőn is kiáltottunk: ELŐRE! 

Hajnali három órakor kezdtünk, reggel 
nyolc órára végeztünk. Kettő embernek 
állandóan bent kellet lenni. Tizenegy órakor 
másik két személynek is be kellet menni: 
fejni, etetni. Ez a munka tizenhárom óráig 
tartott. Minden munkás 150 - 160 liter tejet 
fejt naponta. Tizennégy órakor megint 
kezdtük a munkát. Esténként viharlámpák 
mellett, szentjános bogár fényénél fejtünk. 
Lőcsös kocsival hordtuk ki a trágyát az 
állatok alól, amely a nagy sárban jobbra - 
balra csúszkált, néha a lefolyóban landolva. 
Azt ilyenkor ki kellett emelni, a kiömlött 
trágyát újra kocsira lapátolni. 

Be volt osztva a kapálás is: kukorica, 
répa, mák, stb. 

Ilyen rossz körülmények között kellett 
keményen dolgoznunk, azokon a földeken, 
azokkal az állatokkal és gépekkel, melyeket 

úgy vettek el tőlünk, mint a rabszolgáktól. 
A brigád munkájának az lett a gyümölcse, 
hogy az ország harmadik legjobb Tsz-e volt 
a jászboldogházi. Ma pedig azt kell látnom, 
hogy mindez hiába volt, tönkrement a Tsz. 
Mert mondjuk ki: bár még működik, de 
csak azért, hogy létezzen: tönkrement. 

Bizonytalan a munkabérek kifizetése, 
nem fizet földhaszonbért, nem fizet végki-
elégítést. Mert bizony csoportos létszámle-
építés is végbement. Márpedig ha több 
évtizedes munkaviszony után kirúgják az 
embert a munkahelyéről, joggal várja vég-
kielégítését.  

Hogyan történhetett ez meg? 
A felelősöket nem akarom megnevezni.  
A fejlődést együtt, közös munkával 

értük el, azokkal a földekkel, jószágokkal, 
gépekkel, melyeket elvettek tőlünk. Az a 
jövedelem vitte előre a Tsz-t, melyet mi, 
majd gyermekeink ezekkel kitermeltek. Ez 
van még mindig a Tsz tulajdonában 
"üzletrész" formájában. 

A fölmerülő problémákat közgyűlése-
ken vitattuk meg. Most mindenről közgyű-
lés összehívása nélkül egy pár ember dön-
tött. Legutóbb így került sor a szarvasmar-
ha – állomány értékesítésére is. ( Felelő-
sök ? ) 

Hála Istennek most már vannak jogaink. 
Kérek mindenkit, hogy ezzel éljen! Érdek-
lődjetek, hogy hogyan kaphatnátok meg 
mindent, ami benneteket, bennünket meg-
illet. 

Mi annak idején nem tehettünk semmit. 
Most ne hagyjuk, hogy újra elvegyék tő-
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