
2007. ÁPRILIS  8. ÉVFOLYAM  2. SZÁM   180 Ft 

POLGÁ RMESTER I 

H I V A T A L 

5144 Jászboldogháza 
Rákóczi u. 27. 

Tel.: 06 (57) 460-023 
faluujsag@jaszboldoghaza.hu 
www.jaszboldoghaza.hu 

Jászboldogháza Község  
időszakos lapja 

A TARTALOMBÓL 
 
Önkormányzat hírei, munkaterve 2. old. 44 éve történt 9. old 
Polgármesteri tájékoztató 3. old. A jászkapitány jelenti 10. old 
Civil hírek 5. old. Mezőgazdasági hírek, változások 11. old 

 

„ Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni.” 

Március 14-én iskolánkban rendhagyó megemlékezést tartot-
tunk nemzeti ünnepünk alkalmából. Színvonalast műsort 
láthattunk a hatodik osztályosoktól. 

Március 15-én jótékonysági bált rendezett  „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány”. Több mint 400 vendég  vett 
részt a jó hangulatú rendezvényen. Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást és a segítséget. 

Részlet a báli műsorból 

Hamisítatlan korai tavasz köszöntött ránk, amit mi sem bizo-
nyít jobban, mint, hogy a méheknél is beindult a nagyüzem. 

Fotó: Babinyecz J. 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A képviselőtestület első ülésére 2007.február 14.-én került 
sor. Tájékozató hangzott el a két ülés között történt esemé-
nyekről. Megtárgyalásra került az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodás. Elfogadásra került az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetése. Ebben az évben 207.623,-e Ft-ból kell gazdál-
kodnia az önkormányzatnak. Meghatározásra kerültek a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§ 
(3) bekezdése alapján a 2007. évi teljesítménykövetelmény 
alapját képező célok. Az aktuális kérdések között teljes rész-
letességgel tárgyalta a testület a 2004.szeptember 17-én lét-
rehozott Jászboldogháza Hőforrás Fejlesztési és Hasznosítási 
Korlátolt Felelősségű Társaság további működésének vagy 
felszámolásának lehetőségét. A Kft.-t az önkormányzat 51%-
os tulajdonával azzal a céllal hozták létre, hogy a Strandfür-
dő fejlesztését az önkormányzat saját erőből nem tudja meg-
valósítani. Megtárgyalásra került a Tájház sorsa is. A község 
lakosai és más támogatók által a Világtalálkozóra kialakított 
Tájház nem az önkormányzat tulajdona. A megállapodás 1 
évre szólt. Az összegyűjtött tárgyakat fontos lenne az utókor 
számára egyben megőrizni. A központi normatívák csökke-
nésének következtében minden önkormányzati intézmény 
működtetését gazdaságossági szempontból meg kell vizsgál-
ni. A Polgármester a jelenlévő választópolgároknak, civil 
szervezetek képviselőinek megadta a szót, azok az adott té-
mákhoz hozzászóltak, véleményt nyilvánítottak. 
A képviselőtestület második ülésére 2007. március 28.-án 

került sor. Szándéknyilatkozatot adott ki a képviselőtestület 
oktatási intézmény fenntartási társulás létrehozásáról 
Jászalsószentgyörgy nevelési oktatási intézményével 2007. 
szeptember 1-től. A háziorvosi pályázatról az alábbi tájékoz-
tatás hangzott el: 
Tisztelt Képviselőtestület! 
A 2006.november 15-én megtartásra került ülésen döntöt-

tünk a 73/2006./XI.15./ számú határozatunkkal arról, hogy a 
háziorvosi álláshelyet pályázat útján  2007.július 1-től betölt-
jük. 
Az ülés után az Egészségügyi Közlöny kiadónak megkül-

désre került a pályázat, amely a 2007.január 9-i számban 

megjelent. 
A kiírás szerint pályázatokat a megjelenéstől számított 30 

napon belül lehetett benyújtani, azaz 2007. február 9-ig. 
A megadott határidőig pályázat nem érkezett. 
2007. február 27-én került beadásra egy pályázat, amely a 

határidőn túli benyújtás mellett, formai hibás is. A kiírásban 
szerepel ugyanis, hogy be kell csatolni a pályázónak a pra-
xisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodását, a jogot 
értékesítő háziorvossal. 
Ez alapján a képviselőtestületnek javaslom, hogy ismétel-

ten kerüljön kiírásra a háziorvosi pályázat és hívjuk fel a 
pályázó figyelmét a kiírásban szereplő, praxisjogra vonatko-
zó megállapodás fontosságára, valamint, hogy nyilatkozzon 
arról, melyik formában kívánja ellátni a háziorvosi tevékeny-
séget: közalkalmazott, vagy vállalkozó. 
A közalkalmazott esetén a törvényben meghatározott, be-

sorolásának megfelelő bért tudjuk adni, és tovább foglalko-
zatásra kerül közalkalmazotti státuszban a jelenlegi orvos 
írnok és ápolónő. 
Ha vállalkozási formában kívánja ellátni a feladatot a pá-

lyázó, nyilatkozzon a két közalkalmazott foglalkoztatásáról, 
valamint az önkormányzat tulajdonát képező épület, és esz-
közök bérleti használatáról. 
A képviselőtestület következő ülése 2007.április 25-én 

szerdán 15,00 órától kerül megtartásra. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 12.§ (1.) be-
kezdése szerint. 
A képviselőtestület szükség szerint, 

a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott számú, de évente leg-
alább hat ülést tart. 
 
Az ülések időpontja: szerdai napo-

kon 15,00 óra. 
Az ülés helye: Községháza, tanács-

kozó terem. 
Az előterjesztések elkészítésének, 

leadásának határideje: a testületi ülést 
megelőző hét keddi napja. 
A képviselőtestület elé kerülő napi-

rendek, előterjesztések véleményezésé-
re az ülés napját megelőző napon kerül 
sor. 
A képviselőtestület által kötelezően 

és határidőre megtárgyalandó napiren-
dek: 
 
Ötv: 13.§ A képviselőtestület évente 

legalább egyszer, előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart, amelyen az 

állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kér-
dést és javaslatot tehetnek. 
 
I. félév 
1/ 2007. február 14. szerda 
 
Beszámoló az önkormányzat átme-

neti gazdálkodásáról 
 
(Áht. 77. (2) Az átmeneti gazdálko-

dásról a képviselőtestület előtt el kell 
számolni, a beszedett bevételeket és 
teljesített kiadásokat az új költségveté-
si rendeletbe kell beilleszteni.) 

(folytatás a 8. oldalon) 

 

Jászboldogháza községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 2007. évi ülés- és munkaterve 

 
A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete 
 
2007. február 21-én véradást szerveztünk a településen. 

Nagyon sokan adtak vért, 28 fő. Mindenkinek köszönjük a 
segítségét. A bajba jutott embereknek nagy szüksége van 
rá. Mi csak egy kis szerény vendéglátással tudunk kedves-
kedni. Az elismerés a kitüntetések, amiket a Falunap alkal-
mával kapnak meg a többszörös véradók.  

Köszönjük. Kövér Imréné 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 
Boldogházi Hírek 2007. április 

� Február 24-én labdarúgó emléktornát rendezett a 
Sportegyesület a 9 éve elhunyt Fabrinczius Lajos bácsi 
emlékére. A tornán 6 település sportolói vettek részt, 
amely vacsorával zárult.  

� Szintén február 24-én került sor a Polgárőr Közgyűlés 
megtartására is, ahol újabb 5 évre választott magának 
tisztségviselőket az egyesület tagsága.  

� Egy héttel később március 3-án pedig a Tűzoltó egyesü-
let éves közgyűlésére került sor, ahol részletes ismerte-
tést kaptunk az egyesület jövőbeni terveiről is.  

� Március 2-án került megrendezésre az Óvodai farsang. 
A gyerekek után az óvónők műsorát is láthatták a jelen-
lévők, mely most is nagy sikert aratott. 

� Március 5-én került sor az orvosi rendelő átalakításával 
és a vízmű üzemeltetésével kapcsolatos részletes egyez-
tetésre az illetékes ANTSZ munkatársakkal. A munká-
kat a hatóság írásbeli határozata alapján végezzük.  

� Március 6-án részt vettem a Berekfürdőn megrendezésre 
kerülő JNSZ Megyei Gyógy- és Termál Egyesület köz-
gyűlésén, ahol pályázati támogatásokról is tájékoztatást 
kaptunk. Ezen túl egy medenceépítéssel foglalkozó 
szakértő cég vizsgálja a strand további üzemeltetésének 
lehetőségeit. Sajnos az előírásoknak csak úgy tudnánk 
megfelelni, ha minimum 30-40 millió Ft közötti fejlesz-
tést elvégeznénk. Ehhez 50%-os pályázati támogatást 
lehetne megcélozni. A problémát a másik 50% önerő 
biztosítása jelenti és a beruházás gazdaságossági megté-
rülése esélytelen. Folyamatosan foglalkozunk a témával, 
mit tudunk kezdeni a strandunkkal. Sajnos az önkor-
mányzatnak nincs pénze a fejlesztéshez, még az 50-60% 
önerő biztosításához sem. 

� Március 11-én az önkormányzat nevében köszöntöttem 
az Ezüstkor nyugdíjas egyesület nőtagjait. A nőnap 
alkalmából a rendezvényen Nagy Albert Jász-kapitány 
is üdvözölte a hölgyeket. 

� Ismételten megpályáztuk az önkormányzat részére ked-
vezményes megvásárlásra a Polgármesteri Hivatal és 
hozzá tartozó területének 133/1000-ed részét. Ez a Ma-
gyar Állam tulajdona és a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság a kezelője, melyért az önkormányzat bérleti díjat 
fizet.  

� Több érdeklődő is megkeresett a háziorvosi álláshely 
meghirdetésére. Azonban határidőre egy pályázat sem 
érkezett. Most újra ki kell írnunk a pályázatot, melyre a 
vonatkozó jogszabályok szerint lehet jelentkezni.   

� Március 15-én A Boldogházi Gyermekekért Alapít-
vány rendezett egy sikeres jótékonysági bált. Az alapít-
vány minden évben jelentősen hozzájárul az oktatási 
intézmények működtetéséhez. 

� Hónapok óta nagyon sokat foglalkozunk az oktatási 
társulás kérdésével. Szinte napi kapcsolatban vagyunk 
egymással polgármesterek, igazgatók, jegyzők, képvise-
lők. A hónapokon át tartó hosszas előkészítés után elő-
ször egyeztető fórumon, majd Falugyűlésen tájékoztat-
tuk a lakosságot a lehetőségekről. A szeptembertől ter-
vezett társulást Jászalsószentgyörgy és Jászboldogháza 

települések között szeretnénk létrehozni, mely jelenleg a 
legjobb feltételeket biztosítja számunkra. Sajnos a jog-
szabályi előírások miatt egyelőre csak 1 évre tudunk 
tervezni. Ennek következtében lehet, hogy már jövőre 
kénytelenek leszünk más lépéseket tenni. A jövő bi-
zonytalansága miatt azonban most ez biztosítja a leg-
kedvezőbb anyagi és szakmai feltételeket. A részletek 
kidolgozása a következő hónapok feladata lesz.  

� Az uniós előírások szerint még ebben az évben módosí-
tásra kerül az ún.” közműtörvény”. Ez alapján átszerve-
zésre kerül országos szinten a víz- és szennyvíz szolgál-
tatás. Hatalmas mamut cégek kialakítása az unió elvárá-
sa, országosan 10-15 db. Valószínű, hogy a fejlesztési és 
felújítási támogatásokat is már csak ezek a cégek kapják 
majd meg. Ennek következtében az önkormányzatok 
valamilyen formában kénytelenek lesznek valamely, a 
területet lefedő céghez csatlakozni majd. Amennyiben 
ez megtörténik, úgy a szolgáltatást és üzemeltetést kive-
szik az önkormányzat kezéből, amely jelentősebb díj-
emeléssel is járhat.  

� Nagy erőkkel készülnek az idei motoros találkozóra a 
szervezők. A strand területét január óta rendezgetik, 
takarítják. Mintegy 500 m3 homokot szállítottak és terí-
tettek el a területen. Majd ezt követően füvesítettek. Így 
sokkal kényelmesebben elhelyezhető lesz az a több ezer 
vendég, akit május 12-14 között várnak a rendezvényre.  

� A belterületi csapadékvíz-csatorna felújítására közös 
pályázatot tervezünk benyújtani 5 alsó- jászsági telepü-
léssel. A beruházási projektméretet így több ütemre 
bontva tudjuk együtt biztosítani. Jelenleg az együttmű-
ködés és a tervek előkészítése folyik. Bár az utóbbi évek 
magas talajvízállása nálunk nem okoz annyi problémát, 
mint a környező településeken, fontos, hogy ne marad-
junk ki a térségi programból. 

� Március 27-én tartotta soros ülését a Jászsági Többcélú 
Társulás. Döntés született a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok kistérségi ellátását szolgáló  Nevelési és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó intézményének további mű-
ködtetéséről is. Az intézményt Jászberény városa nem 
hajlandó tovább működtetni és átadja a Többcélú Társu-
lásnak. Ennek következtében az intézmény működteté-
sének alul-finanszírozottsága miatt szükséges az önkor-
mányzatok anyagi hozzájárulása is. Ez ebben az évben 
lakosonként kb. 100 Ft éves költséget jelent. Szeretnénk 
az intézményt a jászságban a már kialakult színvonalon 
működtetni tovább, hogy kellő segítséget nyújtson a 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondo-
zás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és 
gyógytestnevelés területén. 

� Március 22-25. között Dr. Pap Béla alpolgármester és 
Gerhát Károly képviselő a jászszentandrási delegációval 
együtt a lengyel Jaworze testvértelepülésünkre látogatott 
el. Ennek során az idei kulturális programokat és cse-
relátogatásokat egyeztették. Településünk idei tervezett 
falunapját június 30-án rendezzük meg. 

 Szűcs Lajos sk. 

Polgármesteri tájékoztató 



HITÉLET 4 
Boldogházi Hírek 2007. április 

Jézus Krisztus feltámadása a halálból a 
történelem legfontosabb eseménye. A 
bűn miatt az ember elszakadt az örök élet 
forrásától, ezt a kapcsolatot Jézus önként 
vállalt halála hozta létre újra azok számá-
ra, akik a keresztség szentségében meg-
halnak a bűnnek, és Jézust követve élik a 
feltámadott, Istennel közvetlen kapcsolat-
ban levő ember életét. A krisztusi halál és 
feltámadás misztériumát az Egyház a 
húsvéti ünnepkörben éli át évről évre, 
ezért fontosnak tartom a nagyheti szer-
tartások magyarázatát, hogy a mi ünnep-
lésünk is minél tartalmasabb, gyümölcsö-
zőbb legyen. 
 

Virágvasárnap 
Jézus a legkevésbé dicsőséges állatnak, 

szamárnak a hátán vonul be Jeruzsálem-
be. A nép, amely csak az emberi hata-
lommal szerzett szabadságban hisz, Jé-
zust szabadító, megváltó királynak hiszi, 
és meg akarja koronázni. Ruháikat eléje 
terítik az útra, és pálmaágak lengetésével 
magasztalják. A virágvasárnapi barka-
szentelés és ünnepélyes bevonulás a 
templomba ennek az eseménynek a fel-
idézése. Jézus tudja, hogy elérkezett az 
idő, hogy feláldozza magát, és azt is, 
hogy az emberek nem értenék meg: ő a 
bűn, az emberi kevélység rabságától sze-
rez szabadulást azzal, hogy önként mond 
igent emberi életének kioltására. A virág-
vasárnapi ünneplés lényege Jézus életál-
dozata, ezért hallgatjuk meg ebben a 
szentmisében is a Passiót, Jézus szenve-
déstörténetét. 
 
Nagycsütörtökön du. 3 órától, Nagy-

pénteken és Nagyszombaton reggel 9 
órától tartjuk Jeremiás próféta Siralma-
inak szertartását. Ezek a Siralmak kifeje-
zik az Istentől való elhagyatottság érzé-
sét. A gyertyák elvitele a tartóról azt jel-
képezi, hogy még az apostolok is magára 
hagyták Jézust. Emlékezünk bűneinkre, 
amelyekkel mi is elszakadunk Jézustól, 
és várjuk Jézus ajándékát, a megbocsá-
tást. 
 

Nagycsütörtök 
Az utolsó vacsora és egyben az első 

szentmise napja. Jézus ezen a vacsorán 
változtatja át először a kenyeret az ő tes-
tévé és a bort az ő vérévé. Megbízza az 
apostolokat, hogy ezt a vacsorát a későb-
biekben is tartsák meg. Ennek jegyében 
mutatjuk be a szentmiséket és járulunk 
szentáldozáshoz. 
Az utolsó vacsorán Jézus megmossa az 

apostolok lábát, és ezzel arra tanítja őket, 
hogy ezentúl a feladatuk a szolgálat lesz. 
Isten szeretetének eszközei kell, hogy 
legyenek, úgy, ahogyan tőle, a Mesterük-
től látták. Ezt mutatja a szentmisében a 

lábmosás szertartása. 
A szentáldozás, az utolsó vacsora aján-

dékainak elfogadása azt jelenti: egyesü-
lök Jézus áldozatával. Magamhoz veszem 
testét, amelyet odaadott értem, és ma-
gamhoz veszem vérét, amelyet értem 
ontott. Mivel tudom, hogy az ő áldozata 
nem egy nagy csőd, továbbadom a szent-
áldozás ajándékát azzal, hogy én is máso-
kért áldozom az életemet: ingyen adom 
az erőmet, egészségemet, időmet, javai-
mat, hogy mások is megtapasztalják Isten 
szeretetét, amelyet én a szentáldozásban 
tapasztaltam. Így lépkedek szentmiséről 
szentmisére, áldozatról áldozatra az örök 
élet beteljesülése, a krisztusi megdicsőü-
lés felé. Szentáldozás nélkül venni részt a 
szentmisén olyan, mint könyvet vásárol-
ni, de el nem olvasni, tévét venni, de be 
nem kapcsolni, főzni, de nem enni. Per-
sze, a szentáldozásnak feltétele, hogy 
Istennel szövetségben éljünk. 
A vacsora után Jézus az apostolokkal 

kiment a Getszemáni-kertbe, ahol elfog-
ták. Elfogatását jelezzük azzal, hogy az 
Oltáriszentséget az őrzési helyéről elvisz-
szük, és „oltárfosztást” végzünk, eltávo-
lítjuk a terítőket. Jelezzük, hogy Jézust 
elvitték közülünk. 
 

Nagypéntek 
A Szentírás szerint Jézus kínszenvedé-

se a kereszten hat és kilenc óra között 
tartott. Mivel a zsidó időszámítás reggel 
hat órakor kezdődött, a kilencedik óra a 
mi 15. óránk, ezért kezdjük Jézus szenve-
désének ünneplését délután 3 órakor. 
A pap és segédkezőinek földre borulá-

sa a szertartás elején méltatlanságunkat 
fejezi ki azzal a fenséges ajándékkal 
szemben, amelyet Krisztus önfeláldozása 
árán nyertünk. 
Mint Virágvasárnap, ezen a napon is 

Jézus szenvedéstörténete, a Passió áll az 
igehirdetés központjában. 
Mivel újra meg újra rászorulunk Isten 

közreműködésére, a hívők és nem hívők 
különböző közösségeiért fogunk imád-
kozni az Egyetemes Könyörgésekben, 
majd következik a hódolat a Szent Ke-
reszt előtt. 
A kereszt a nem hívők számára a bot-

rány, a veszteség fája. A hívők számára a 
törlesztett adóslevél. Bár Jézus megaláz-
tatására és kínjaira gondolunk, arra, hogy 
Jézus „fizetett” helyettünk, mégis örü-
lünk a keresztnek, mint hídnak, mely 
összeköt bennünket Istennel, ezért ma-
gasztaljuk a keresztet a nagypénteki szer-
tartásban. A Szent Kereszt iránti tisztele-
tünket keresztcsókolással is kifejezzük, 
amikoris nem a Jézus halála iránti részvét 
a legfontosabb érzés, hanem a remény: 
mostantól fogva a kereszt számomra sem 
a halálnak, hanem a megdicsőülésnek, 
Isten hatalma megtapasztalásának a jele. 

Nagyszombat 
Jézus a sírban van. Feltámadása vasár-

nap a hajnali órákban lesz. A feltámadási 
szertartásnak valójában az éj beálltával 
kellene kezdődnie, és hajnal előtt kellene 
befejeződnie. Gyakorlati okokból a szer-
tartást este 7 órakor kezdjük. 
A halál éjszakájának sötétjét eloszlatja 

Jézus feltámadásának a fénye. Az új tűz-
ről gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát, Jézus 
győzelmének jelét, és ezt az örömhírt, a 
feltámadás fényét osztja ki a híveknek az 
Egyház a húsvéti gyertyáról. Fontos, 
hogy gyertyánk fénye ne a gyufánktól, 
hanem a húsvéti gyertya lángjától szár-
mazzon. Amikor továbbadjuk a húsvéti 
gyertya lángját, a feltámadás örömhírét 
kapjuk és adjuk tovább. Ennek a fénynek 
a dicsőítésére hangzik fel a templomban 
az Exultet, a húsvéti örömének. 
Az ige liturgiája ezen az éjszakán 

bőséges lelki táplálékot ad Isten csodatet-
teiből. A Gloria és az Alleluja ünnepé-
lyes beéneklése az Egyház kitörő örömét 
jelzi Isten legnagyobb csodája, Jézus 
feltámasztása fölött. 
A keresztség liturgiája a hívek számá-

ra hitük kezdetének ünneplése, és az új 
hívők befogadásának szertartása. A ke-
resztvízben való alámerülés (csak leön-
téssel jelképezzük) a halálban való elme-
rülést jelenti, a vízből való felkelés a 
feltámadást, az új élet kezdetét. Minden-
szentek litániájának eléneklésével a meg-
dicsőült egyház tagjainak közbenjárását 
kérjük. A keresztségi fogadalom meg-
újítása az Istennel kötött szövetség meg-
újítása. 
A szentmise végén feltámadási kör-

menetet tartunk. Hirdetjük a világnak, 
akik nem ismerték meg ezt a titkot, hogy 
Jézus legyőzte halálunkat, és örök életet 
szerzett nekünk. 
 
Húsvét vasárnapja a feltámadás örö-

mének ünnepe. Tulajdonképpen minden 
vasárnapi szentmise Jézus feltámadásá-
nak, vagyis Húsvét titkának az ünneplése, 
vagyis örömünnep. Azért tartjuk vasár-
nap az Úr napját, mert Jézus a hét első 
napján, a szombatot követő napon támadt 
fel. Mint minden nagy ünnepet, Húsvétot 
is 8 napig tartjuk. Húsvét másodnapja az 
Egyházban ugyanolyan ünnep, mint har-
mad- vagy nyolcadnapja. Bár vannak 
kísérletek arra, hogy a locsolásnak egy-
házi értelmezést adjanak, nem egyházi 
jellegű hagyomány. A tojás jelentheti a 
rejtett életet (Jézus a sírban), a nyúl az 
örömhírvivők gyorsaságát, de ezek sem 
egyházi szimbólumok. Nekünk a gyer-
tya fénye, és a „Feltámadt Krisztus! – 
Valóban feltámadt!” köszöntésnek kel-
lene első helyet elfoglalnia a húsvéti 
jelképeink között. 
 

Csergő Ervin 
plébános 

A húsvétról általában 



Polgárőr hírek! 
 
A Jászboldogházi Polgárőr Egyesület 2007. február 24-én 

tartotta éves közgyűlését. Egyesületünk 10 éve alakult, a 
kezdeti botladozás után megtalálta a helyét a falu közösségé-
ben. Az önkormányzat támogatása mellett kiérdemelte a 
lakosok bizalmát. Kitartó munkával tudtuk megvalósítani az 
egyesület fő célkitűzését: a bűncselekmények megelőzését, a 
vagyonvédelmet, gyermek- és ifjúságvédelmet, valamint a 
közrend- és közbiztonság védelmét. 
 
A 2006-os év jelentős eredményeket hozott számunkra. 

Úgy az elvégzett feladatok, mint az elismertség területén is. 
A teljesség igénye nélkül említek néhány programot: 
 

• Polgárőr bált szerveztünk 

• Részt vettünk a Jász Világtalálkozó szervezésében és 
lebonyolításában. 

• Elsőként a Jászságban megyei polgárőrnapot szervezhet-
tünk. 

• Rendezvényeket biztosítottunk. 

• 2000 órát meghaladó szolgálati időt töltöttünk a község 
területén. 

• Iskolásaink biztonságára felügyeltünk minden tanítási 
napon, valamint részükre polgárőr tábort szerveztünk. 

• Országgyűlési- és önkormányzati választás alatt ügyel-
tünk közterületeink rendjére. 

• Halottak napja idején a temető és környékének biztonsá-
gát felügyeltük. 
Bűncselekmények elkövetőinek elfogásában vettünk 
részt. 

 
A választott tisztségviselők beszámoltak 2006. évben vég-

zett munkáról, melyet a közgyűlés elfogadott. Tisztújító vá-

lasztás is volt, mivel az elnökség mandátuma lejárt. A tagság 
jelölése alapján a következő négy évre az alábbi személyeket 
választotta meg: 
 

Joó-Kovács Balázs – elnök 
Szádvári János – elnökhelyettes 
Vadkerti Tivadar – titkár 
Kispálné Baranyi Aranka – gazdaságvezető 
Nagy Mihály – szolgálatvezető 
Kispál Tamás – szolgálatvezető 
Vereb Szabolcs – szolgálatvezető 

 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
 

Tóth József – elnök 
Jeneiné Mizsei Melinda – tag 
Füleki József – tag 

 
A megyei közgyűlés küldöttei: 
 

Vadkerti Tivadar 
Tóth Béla 

 
Valamennyiünk nevében köszönöm a bizalmat. Köszönet 

illeti az egyesület tagságát és elnökségét az eltelt négy évben 
végzett önzetlen munkájáért. 
 
Gratulálunk a kitüntetetteknek: 
 

• 2006. évben Nagy Mihály szolgálatvezető Polgárőr Ér-
demkereszt arany fokozatát 

• Kispálné Baranyi Aranka gazdaságvezető a Polgárőr 
Érdemkereszt ezüst fokozatát 
Szádvári János elnökhelyettes a Polgárőr Érdemkereszt 
bronz fokozatát vehette át. 
 

2006. október hónapban az egyesület is elismerést kapott. 
Az Év Polgárőr Egyesülete címet vehettük át Budapesten a 
Stefánia palotában. 

 
A fenti elismeréseket az Országos Polgárőr Szövetség 

elnöke adományozta egyesületünknek. Ez minősíti munkán-
kat, a megtiszteltetés mellett igen magas szintű elismerés is. 

 
A kiegyensúlyozott szervezeti élet mellett anyagilag is 

biztosítva volt az egyesület működése. Sajnos a 2007. évet 
azzal kezdtük, hogy a rendőrségtől átvett szolgálati gépkocsi 
motorja tönkrement. Így azt vissza kell adni. A gépkocsit 
pótolni szeretnénk, hiszen a mindennapi munkánk során nél-
külözhetetlenné vált. Mivel nincs a rendőrségnek használat-
ba adható gépkocsija, így vásárlással tudnánk azt pótolni. 
Ehhez számítunk majd az Önök anyagi segítségére. 

 
2007. évben is számíthatnak a polgárőrök segítéségre, 

forduljanak hozzánk bizalommal. 
 
 

Tisztelettel: Joó-Kovács Balázs 

 elnök 
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Tűzoltó közgyűlés 
Március 3-án éves közgyűlést tartott a tűzoltó egyesület. 

Részt vett a közgyűlésen több meghívott vendég, többek kö-
zött a megyei tűzoltó szövetség elnöke Kurgyis János és a 
jászberényi tűzoltóság parancsnoka Fózer Tibor, valamint 
községünk polgármestere Szűcs Lajos . Elfogadták meghí-
vásunkat a jászalsószentgyörgyi egyesület tagjai is. Egyesü-
letünk tagjai meghallgatták és elfogadták az elmúlt év ese-
ményeiről szóló, valamint a pénzügyi beszámolót és a szám-
vizsgáló bizottság jelentését is. Ezután az ez évi elképzelése-
ket, terveket ismertette a jelenlévőkkel Szász Attila, aki el-
mondta, hogy tervezik a jászsági tűzoltó versenyen való 
részvételt és a falunappal egybekötött tűzoltó nap megrende-
zését. Utolsó napirendi pontban oklevelet és tűzoltó sapkát 
vehettek át azok, akik részt vettek az elmúlt évi tűzoltó ver-
senyen illetve annak előkészítésében. A közgyűlésnek ezút-
tal a tűzoltószertár adott helyet, ahol az utóbbi időben aktív 
egyesületi élet folyik. Örömteli dolog, hogy a község fiatal-
jai közül egyre többen csatlakoznak hozzánk. 

Szűcs Gergely  

Tűzoltó Egyesület elnöke  
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Parádés nap a NYUSZI  jegyében 
Péntek reggel angolul köszöntött bennünket a három 

kismalac, majd a színdarab bemutatása után megindult a 
tojáskeresési akció az osztálytermekben. 
A nyuszi olyan ügyesen rejtette el tojásait, hogy néhá-

nyat -lehet- csak a nyári nagytakarítás során fognak megta-
lálni a takarító nénik. 

Nyuszi kupa 
Március 30-án pénteken igazán izgalmas délutánban 

lehetett részünk. 
Az alsósok vetélkedtek, a nagyoknak pedig a – a Miku-

lás kupához hasonlóan – megrendezték a Nyuszi kupát, 
azzal a kivétellel, hogy a csapatkapitányok kihúzták játé-
kosaik nevét. Így  kisebb-nagyobb eséllyel indultunk neki 
a versengésnek. Mindenki már napokkal korábban várako-
zott,  gyakorolt mind a kézire, mind a focira. És hogy mi 
lett a végeredmény? 
 

Kézilabda   Foci 
1. Racs Barbara csapata 1. Peták Ádám csapata 
2. Matók Dóra csapata 2. Rácz Máté csapata 
3. Csáki Nikolett csapata  3. Peták Balázs csapata 
4. Szőllősi Enikő csapata  4. Dudás Richárd csapata 

 
A legjobbak   

Kézilabda  Foci 
Legtöbb gólt lövő: 

Szőllősi Enikő  Rácz Máté 
Legjobb kapus:  

Bartvai Beatrix Bajor Zoltán 
Legtechnikásabb játékos: 

 Csáki Nikolett  Peták Ádám 
 
Szeretnék magamnak is több ilyen élményt, de mivel 

már nem sokáig tanulok itt, kívánom az összes osztálynak, 
hogy használják ki a lehetőséget, évezzék ittlétüket. 

Matók Dóra 8.o 

Péntek reggel nagy meglepetés 
ért minket: Csinger Mariann tanár 
néni és az angolszakkörösök ango-
lul eljátszották A három kismalac 
című mesét, díszlettel és jelmez-
ben. Nagyon élveztük, és amellett, 
hogy remekül szórakoztunk, tanul-
hattunk is egy-két szót. Jó lenne 
mindig ilyen játékosan tanulni az 
angolt! 
Ez a nap még más szórakozást is 

tartogatott: a Nyuszi kupa után 8-ig 
táncolhattunk a diszkóban. Remek 
volt a hangulat, hála a sulirádiós 
fiúknak, Rácz Máténak és társai-
nak. 
Nagyon jól éreztük magunkat, 

remélem még lesz alkalmunk bu-
lizni. 

Koncsik Barbara 8. o 

BEIRATKOZÁS 

Az 1. osztályosok beíratá-

sa április 19-én  lesz  

reggel 8 –tól délután 16 

óráig. 
Kérjük a leendő 1. osztályos 

szülőket, hogy a beiratkozás-

ra hozzák magukkal a gyer-

mek születési anyakönyvi 

kivonatát, az óvodai szakvé-

leményt és 1 db igazolvány-

képet és 550 Ft-ot a diákiga-

zolványra. 
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Országos kompetencia felmérés  
eredményei  2006. 

Elkészült az OMÉK (Országos Mérési és Értékelési Központ) összehasonlítási anyaga a  
2006. májusában történt felmérésről. 

Ez alapján iskolánk a következő eredményeket érte el. 

Ezek tények és bizonyítják, hogy a kisiskolák is tudnak (tudnának) tanítani, ha hagynák őket. 

Március 21-én, szerdán minden szülőt, 
községünk minden polgárát falugyűlésre 
hívta polgármesterünk. Csalódottan vet-
tem tudomásul, hogy csak néhány szü1ő 
hallgatta meg a tájékoztatót, mely a kü-
szöbön álló oktatási társulásról szólt. 
Bizonyára mindenkinek „jó oka” volt 
távol maradni. 
Röviden összefoglalom az elhangzotta-

kat: 
Iskolánk működési költsége 80millió Ft. 

Ebből 44 millió különböző normatívák-
ból begyűjthető, de még mindig marad 
36millió hiány. Ez gyerekekre leosztva 
181 000 Ft/gyerek/év. 
A jelenlegi színvonal tartásához ennyi 

pénzre lenne szükség.  
Kényszerhelyzetben vagyunk. Vannak 

választási lehetőségek, közülük az oktatá-
si társulás létrehozása a járható út. Hogy 
kivel kell ezt megvalósítanunk, befolyá-
solják a jogszabályok, és a mi akaratunk. 
A törvény megkülönbözteti a 2007. 

előtt létrehozott társulásokat a most ala-
kulóktól. Teljes normatívát csak akkor 

tudunk lehívni, ha csak 6 osztállyal mű-
ködtetjük a sulit. Tehát a 7-8. osztálynak 
menni kellene. 
Tárgyalások folytak:  
Jászberény ajánlata: a maximális nor-

matíva, de szeptembertől csak 6 osztály 
marad. A vidéki gyerekeknek külön isko-
lát „csinálnának”, és nem lenne szabad 
iskolaválasztás. Hmmm… 
Jánoshida: csak 45 000 Ft/gyerek‚ de 

maradhat minden, mint eddig. Ez 
8 955 000Ft. Nem segít rajtunk. 
Jászalsószentgvörgy: 17 938 000Ft tá-

mogatás és minden marad, mint eddig.  
Kézenfekvő a Szentgyörgyhöz való 

csatlakozás. De ez lehet, hogy csak 
rövidtávú alternatíva.  
Nem tudjuk mi lesz jövőre, milyen új 

megszorításokat vezetnek be. 
Létszám szempontjából nem vagyunk 

társulási kényszerben, de az anyagi hely-
zetünk aggasztó. És hitelből nem lehet 
élni a végtelenségig. 
Mivel (szerencsére) a polgármester és 

iskolánk vezetősége is úgy gondolja, 

hogy gyermekeinknek jobb helye van 
itthon, a képviselőtestület valószínűleg a 
Szentgyörgyhöz való csatlakozást fogja 
elfogadni. A SZMK is ezzel értett egyet. 
Valamit azonban tudni kell. Most felad-

juk az önálló működést, soha többé nem 
tudjuk önerőből fenntartani a sulit. Ha 
elvinnék a 7-8. osztályt, soha többé nem 
sikerülne visszahozni. Úgy gondolom, ne 
adjuk fel, mielőtt muszáj. 
Természetesen lehetnek más vélemé-

nyek is, de akkor el kellett volna jönni 
szerdán. 
A társulás nem befolyásolja az Alapít-

ványba befolyt pénzek felhasználását. 
A feladat most az, hogy ebből a lehetet-

len helyzetből a legjobbat kihozzuk.  
Az én véleményem: Szentgyörgy most. 

De maradjon itt minden osztály, mert 
beláthatatlan következményei lehetnek a 
falura nézve, ha „csonka” iskola műkö-
dik. 
Remélem a következő gyűlésen többen 
leszünk, ha a gyermekeink jövőjéről dön-
tünk! 

 
 

Nyerges Katalin SZMK tagja 

Egy falugyűlés margójára… 
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Előterjesztés a községi Önkormány-
zat és intézményeinek 2007. évi költ-
ségvetésének és kötelező előirányzata-
inak megállapítására, a költségvetési 
rendelet megalkotása. 
 
(Az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. tv. ( továbbiakban: Áht.) 
71.§ (1) A jegyző által elkészített költ-
ségvetési rendelettervezetet a polgár-
mester február 15-ig nyújtja be a kép-
viselőtestületnek. 
65.§ (1) A helyi önkormányzat a 

költségvetését önállóan, rendeletben – 
költségvetési rendeletben – állapítja 
meg. 
74.§ (1) A képviselőtestület által 

jóváhagyott előirányzatok és költség-
vetési létszámkeretek között átcsopor-
tosítást a képviselőtestület engedélyez-
het. 
(2) ..az átcsoportosítás jogát az általa 

meghatározott keretek között, a polgár-
mesterre átruházhatja.) 
 
Előterjesztés a községi önkormány-

zat által 2007-ben finanszírozott és 
szervezett rendezvényekre. 
 
2/ 2007. április 25. szerda 
 
Előterjesztés a községi önkormány-

zat és intézményeinek 2006 évi költ-
ségvetésének teljesítéséről, a zárszám-
adási rendelet megalkotása, vagyonki-
mutatás. 
 
( Áht. 82.§ a jegyző által elkészített 

zárszámadási rendelet-tervezetet a 
költségvetési évet követően 4 hónapon 
belül terjeszti a képviselőtestület elé. A 
képviselőtestület a zárszámadásról 
rendeletet alkot.) 
 
Előterjesztés az önkormányzat és 

intézményeinek éves összefoglaló el-
lenőrzési jelentésére. 
 
3/ 2007. május 30. szerda 
 
Előterjesztés az önkormányzat gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról. 
 
 (A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. Tv. 96.§ (6) A helyi önkor-
mányzat a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról min-

den év május 31-éig - a külön jogsza-
bályban meghatározott tartalommal - 
átfogó értékelést készít, amelyet a kép-
viselő-testület, illetve a közgyűlés 
megtárgyal. Az értékelést meg kell 
küldeni a megyei gyámhivatalnak. A 
megyei gyámhivatal az értékelés kéz-
hezvételétől számított harminc napon 
belül javaslattal élhet a helyi önkor-
mányzat felé. A helyi önkormányzat 
hatvan napon belül érdemben megvizs-
gálja a megyei gyámhivatal javaslatait 
és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.) 
 
Tájékoztató az önkormányzati tulaj-

doni részesedéssel működő gazdasági 
társaság tevékenységéről. 
 
II. félév 
 
4/ 2007. szeptember 12. szerda 
Előterjesztés a községi önkormány-

zat és intézményeinek 2007. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
 
(Áht. 79.§ (1) A polgármester a helyi 

önkormányzat gazdálkodásának első 
félévi helyzetéről szeptember 15-ig 
tájékoztatja a képviselőtestületet. A 
tájékoztató tartalmazza a helyi önkor-
mányzat költségvetési előirányzatainak 
időarányos alakulását, a tartalék fel-
használását, a hiány (többlet) összegé-
nek alakulását, valamint a helyi önkor-
mányzat költségvetése teljesülésének 
alakulását.) 
 
Beszámoló a település közbiztonsá-

gának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről, és az 
azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
( A Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. tv. 8. § (4) A rendőrkapitány 
személyesen vagy képviselője útján 
évente beszámol a rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő telepü-
l és i  önkormá nyzat  képvi se lő-
testületének a település közbiztonságá-
nak helyzetéről, a közbiztonság érde-
kében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról.) 
 
5/ 2007. november 28. szerda 
 
Tájékozató a községi önkormányzat 

és intézményeinek 2007.  I-IX havi 
gazdálkodásáról 

 
( Áht. 79.§ A polgármester a helyi 

önkormányzat gazdálkodásának há-
romnegyed éves helyzetéről a költség-
vetési koncepciójához kapcsolódóan 
tájékoztatja a Képviselőtestületet.) 
 
Előterjesztés a községi önkormány-

zat 2008. évi költségvetési koncepció-
jára. 
 
( Áht. 70. § A jegyző által elkészí-

tett, a következő évre vonatkozó költ-
ségvetési koncepciót a polgármester 
november 30-ig  benyújtja a Képvise-
lőtes tüle tnek. 217/1998./XII.30./ 
Korm.r. 
28.§ (4) A bizottságok véleményével 

együtt a koncepciót a képviselőtestület 
megtárgyalja, és határozatot hoz a költ-
ségvetés készítés további munkálatai-
ról.) 
 
6/ 2007. december 12. szerda 
 
Előterjesztés az önkormányzat 2008.  

évi költségvetését megalapozó rende-
letek módosítására. 
 
( Áht. 71.§ (2) A polgármester a 

költségvetési rendelet-tervezet benyúj-
tásakor előterjeszti azokat a rendelet-
tervezeteket is, amelyek a javasolt elői-
rányzatokat megalapozzák.) 
 
Előterjesztés az önkormányzat 2008. 

évi átmeneti gazdálkodására. 
 
(Áht. 77. § (1) Ha a képviselőtestület 

a költségvetési rendeletet a naptári év 
kezdetéig nem alkotta meg, akkor a 
polgármester jogosult a helyi önkor-
mányzat költségvetését megillető be-
vételeknek a hatályos jogszabályok 
szerinti beszedésére és az előző évi 
kiadási előirányzatokon belül a kiadá-
sok arányos teljesítésére.) 
 
Előterjesztés a Képviselőtestület 

2008. évi munkatervére. 
 
( Ötv. 12.§ (1) A képviselőtestület 

szükség szerint, a szervezeti és műkö-
dési szabályzatban meghatározott szá-
mú, de évente legalább hat ülést tart.) 
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1963. márciusában komoly árvíz sújtotta a boldogházi 
tanyavilágot, rengeteg kárt okozva lakó- és gazdasági épüle-
tekben. A Zagyva a csíkosi, a Tápió pedig a két oldalán lévő 
területeket öntötte el. A túl a tápiói részen lakott akkor csa-
ládjával Kisádám János. Jani bácsit és feleségét Ilonka nénit 
kértem, meséljen az akkor történtekről: 1956-ban vettük meg 
feleségemmel a Szűcs tanyasoron lévő egyik tanyát kezdi 
Jani bácsi, éppen az 1956-os forradalom napjaiban költöz-
tünk a túl a tápiói tanyánkra. Jól éreztük magunkat az új he-
lyen, jó szomszédok vettek körül bennünket, gyorsan beil-
leszkedtünk az ottani közösségbe. Közlekedés szempontjából 
is sokkal jobb hely volt, mint az előző lakhelyünk, hiszen a 
pesti vasút közvetlenül a tanya mellett húzódott, és a pokol-
tanyai vasúti megálló is pár szász méterre volt. Sáros időben 
a vasúti töltésen lévő kavicsos úton Újszász vagy 
Tápiógyörgye jól megközelíthető volt. 1963. februárjában a 
rádióból hallottuk, hogy a Mátrában több mint 1 méteres a 
hótakaró, de felénk is szép nagy hó volt. A hideg idő tartotta 
magát egészen február végéig, egyszer aztán megjött a várva 
várt jó idő, langyos eső kíséretében. A rengeteg hó pár nap 
alatt elolvadt, aminek a következménye a hatalmas árvíz lett. 
Március 7-én este hallottuk, hogy a folyó irányából erős zú-
gást hoz a szél, ma már tudjuk, hogy ez a zúgás a folyóból 
kiáramló víz sodrásának a hangja volt. Akkor ezt nem tudva, 
semmi rosszat nem sejtve nyugovóra tértünk. Hajnali négy 
órakor arra ébredtünk, hogy valaki veri az ablakot: - Itt az 
árvíz, itt az árvíz! 

Baranyi Ferenc bácsi volt, aki zörgetett. Az ő tanyája 
közelebb volt a folyóhoz és az már akkorra víz alá került. (az 
a tanya két nap múlva összedőlt). Amikor kijöttünk a házból 
a hold fénye gyönyörűen ragyogott a mi tanyánkat is félkör-
ben körbevevő vízben. A víz szintje olyan gyorsan emelke-
dett, hogy reggel nyolc órakor el kellett hagyni a tanyát, mert 
kezdett a lakásba befolyni a víz. A két fiunkkal, akik 10 illet-
ve 9 évesek voltak a vasút túloldalán lévő MÁV őrházban 
lettünk elszállásolva, a tanyában lévő állatainkat is a vasúton 

túl lévő egyik tanyába menekítettük. A vasútnak ezen az 
oldalán rövidesen víz alá került az egész terület. A lakásunk-
ban maradt bútorokat és egyéb dolgainkat másnap a szovjet 
katonák kétéltű járművekkel szállították utánunk, akkor a 
szobába már csak gumicsizmában lehetett bemenni, mert a 
víz magassága kb. 15-20 cm volt a küszöb felett. Akkor 
olyan hirtelen tört ránk a víz, hogy megijedni sem volt 
időnk, pár nap elteltével fogtuk fel, hogy milyen csapás ért 
bennünket. A tanya lakhatatlanná vált, teljesen elázott a fal 
és az akkor nem ritka földes szoba. Tönkrement a jószágok 
takarmánya. Igaz, hogy néhány nap múlva a víz visszahúzó-
dott, megengedte, hogy mi is „visszahúzódjunk” a tanyába, 
igen ám, de ha a földes szobában ráültünk a székre, az rögtön 
20 centivel alacsonyabb lett, ha az ágy szélére ültünk, akkor 
annak az-az oldali lába ment bele a földbe. Ezen 44 esztendő 
elmúltával persze jót mosolygunk, de bizony akkor nem sok 
mosoly ült az arcunkon, mondja Ilonka néni. Egy egész nyár 
kellett ahhoz, hogy a lakás valamennyire kiszáradjon és újra 
lakható legyen. Az árvíz után még hat évig laktunk túl a táp-
ión, ugyanis addig békén hagyott bennünket a víz. Közben 
felépítettük új házunkat a faluban, aztán 1969 tavaszán az 
előzőnél még nagyobb víz öntötte el azt a területet. Így aztán 
végleg otthagytuk azt a helyet, ahol szerettünk lakni, hiszen 
ott éltük le fiatalságunk éveit. –fejezte be Jani bácsi. 

-------------------------- 
Az 1963-as árvíz volt az elindítója annak az elnéptelene-

dési folyamatnak, aminek eredményeként mára a tápiói terü-
let egy teljesen lakatlan tájjá változott. 2005-ben még a terü-
let központjának számító vasúti őrházat is a földdel tették 
egyenlővé. A tápiói terület nagy részét a Hortobágyi Nemze-
ti Park igazgatósága „tájvédelmi terület”-nek nyilvánította. A 
vidék igyekszik is ennek az új elnevezésnek megfelelni, aki 
esetleg 2006. tavaszán ellátogatott a Tápió gátján az úgyne-
vezett Bábosik hídig és onnan végignézett a tájon az megál-
lapíthatta, hogy sokkal jobban hasonlít a terület egy lápos- 
mocsárvilághoz, ahol nyüzsögnek a vízi madarak, mint egy 
olyan helyhez, ahol néhány évtizeddel ezelőtt sok-sok tanyá-
ban családok élték mindennapi életüket. 

Szűcs Gergely 

44 éve történt 

A földtulajdonosok vadásznak 
A földtulajdonosok többsége előtt ismeretes, hogy 

Jászboldogháza település közigazgatási határában kettő va-
dásztársaság működött – a Jánoshidát Tápiógyörgyével ösz-
szekötő műút volt a határ, attól keletre, illetve délre eső terü-
leten az Újszászi Szabadság Vadásztársaság, míg nyugaton és 
északon a Jászberényi Lehel Vadásztársaság területe helyez-
kedett el.  
Az 1996. évi LV. törvény szerint a 10 évre kötött haszon-

bérleti szerződések 2007. február 28-án lejárnak, ezért 2006. 
évben a határidők betartása és az új vadászterületek kialakítá-
sa érdekében, meg kellett tartani a földtulajdonosi gyűlése-
ket. 
Ezen gyűléseket született döntés a vadászterületek határai-

nak megállapításáról, a képviselet formájáról, képviselő sze-
mélyéről, a vadászati jog gyakorlásának illetőleg hasznosítá-
sának módjáról, valamint a Felügyelő Bizottság megválasztá-
sáról. 
A földtulajdonosi közgyűlés megtartását megelőzően be 

kellett szerezni a földtulajdonnal rendelkező tagok meghatal-
mazását, vagy biztosítani kellett részvételüket a közgyűlésen. 
A földtulajdonosok meghatározó hányada kérte a községben, 

hogy a település közigazgatási határa egy vadásztársasághoz 
tartozzon. 
A 2006. július 19-én megtartott földtulajdonosi közgyűlés 

úgy döntött, hogy a területét nem adja bérbe, azon a vadászati 
jogot a földtulajdonosok gyakorolják és megalakította a Bol-
dogházi Földtulajdonosok Közösségét, melynek képviselőjé-
vé Nagy Istvánt, helyettessé Vadkerti Tivadart választotta. A 
Földtulajdonosok Közössége Felügyelő Bizottságának veze-
tője Dr. Papp Béla lett.  
A közgyűlés a terület bérleti díját 100,- Ft/ha/év összegben 

határozta meg, mely összeg az önkormányzatok részére – a 
vadászati joggal érintett területek arányában – egyszeri átuta-
lással kerül kifizetésre. 
Az eltelt időszakban az FVM Megyei Hivatalának Vadá-

szati-Halászati Felügyelősége a Boldogházi Földtulajdonosok 
Közösségét határozattal nyilvántartásba vette, így 2007. már-
cius 1-től 6.225 ha-on megkezdi működését. 
Valamennyi földtulajdonos vadász nevében megköszönjük 

azt a munkát, amellyel a földtulajdonosok és az Önkormány-
zat segítette ennek a szervezetnek a létrejöttét. 

 
 Nagy István  - Turóczi Istvánné 
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Az utolsó jelentkezésem óta eltelt 
idő sem múlt el események sorozata 
nélkül.  
Ha farsang, akkor báli szezon, zene, 

tánc, szórakozás! 
A szezont a XVIII. Jászbál nyitotta 

meg Jászberényben. A Jászberényi 
Városvédő Egyesület február 10-én, 
18. alkalommal rendezte meg a Jász-
bált a Déryné Művelődési Központ 
emeleti dísztermében. A bált este 7 
óra után nyitották és valamikor hajnal-
ban zárták be. Ezúttal is választottunk 
bálkirálynőt és bálherceget, volt kitű-
nő műsor és tombolasorsolás, termé-
szetesen a tánc sem maradhatott el. 
A bál rendezőbizottsága nevében 

Bolla János köszöntötte a vendégeket, 
s ő adta át a 2007. évi Jászbál bálanyá-
na k Ti bor c z Zol tá nné na k a 
„kinevezéséről” szóló okiratot. 
Hortiné Dr.Bathó Edit arról tájékoz-

tatta a résztvevőket, hogy az idei be-
vételt az ellopott bronzbékák pótlására 
fordítják. 
Miután a bálanya megnyitotta a 

XVIII. Jászbált, vacsora következett. 
A Hotel Lehel Gyöngye finomságait 

fogyasztották el a vendégek, majd a 
Lehel Melody Tánc Sportegyesület 
táncosainak lehetett tapsolni.  
Éjfél előtt került sor a bálkirálynő és 

a bálherceg megkoronázására. Nagy 
érdeklődés kísérte a tombola sorsolá-
sát, majd hajnalig tartott a tánc. Zenét 
a Forgács Trió szolgáltatta, mindenki 
megelégedésére. 
E zt köv et te  f ebr uár  1 7-é n 

Jászárokszálláson a XI. Árokszállási 
Jászbál. A bál rendezője az Árokszál-
lásiak Baráti Köre és a Jászok Egyesü-
lete.  
A megnyitó parádésan kezdődött. 

Bevonulásunkkor a Lehel kürtje har-
sogott, felvételről. Csinos táncos lá-
nyok sorfala között vonultunk be. 
Ahogy haladtunk előre, úgy mindig a 
lányok elénk fordultak, pukedliztek és 
jó szórakozást kívántak. Először a 
nejemmel meglepődtünk, de utána 
díjaztuk a helyzetet. Amikor elhallga-
tott a Lehet kürt hangja, köszöntöttem 
a megjelenteket. 
Ezután Gergely Zoltán polgármester 

úr ünnepi köszöntőt mondott. Az asz-
taltársaságunkban foglalt helyet – a 
város vezetői mellett – Hussein Zakeri 
irányi nagyköveti tanácsos. Ezt azért 
írom le, mert a megnyitó után Indiai 
Tánces t következett, melyet a 
SIVASAKTI KALÁNANDA tánc-
színház táncosai adtak elő iráni népvi-
seletben, mezítláb.  
A vacsorát a gyöngyösi Kékes étte-

rem tálalta fel. Hogy miket kellett en-
nünk? Csibemájjal bolondított pesze 
gomba hirtelen sütve, vagy karon ne-
velt jércének melle tojásban hemper-
getve. Nagyon ízletes volt mindkettő! 
Vacsora után bálnyitó keringőt tán-

coltak a Fortuna TSE versenytáncosai. 
A műsor úgy folytatódott, hogy a tán-
cosok felkértek bennünket keringőzni 
és így fokozódott a hangulat. 
A zenét a Lőrinczi Szalonzenekar 

szolgáltatta. Éjfél előtt tombolasorso-
lás volt, mely nagyon jó hangulatban 
telt el. Éjfélkor kocsonyát szolgáltak 

föl, majd utána hajnalig roptunk a tán-
cot. 
Február 26-án a Jászok Egyesülete 

tartotta rendezvényét Budapesten a 
Pest megyei Megyeházán. 
Napirend: a jászság agrárgazdasága 

ma. Előadók: Szabó Béla a Kossuth 
2006. Mezőgazdasági Termelő Zrt. 
e l n ö k - v e z é r i g a z g a t ó j a 
Jászárokszállásról, majd Pócs János 
mezőgazdasági vállalkozó, családi 
gazdálkodó Jászapátiból. 
Szabó Béla harminc évvel ezelőtt is 

a Kossuth 2006. Zrt. jogelődjének a 
Kossuth MgTsz-nek volt elsőszámú 
vezetője. 
Pócs János családi gazdálkodó, aki 

az apjától örökölte a dinnye termeszté-
sét, ma már a dinnye forgalmazásán és 
exportálásán túl a PURINA tápgyártó 
cég képviseletét is ellátja. Nálunk 
Jászboldogházán és a megye számos 
településén az ő közreműködésével 
történik a PURINA tápok mozgó áru-
sítása. 
Mindkét előadó – szerintem reálisan 

– vázolta a jelenlegi helyzetet. A jövőt 
tekintve bizakodóak. Nem a támogatá-
sokra tették a hangsúlyt, inkább az 
értékesítési nehézségek megoldására 
várnak központi segítséget. 
Február 28-án a Jász Múzeum ren-

dezésében részt vettünk a Rajztanárok 
Zempléni Alkotó Köre kiállításának 
megnyitóján. Az Alkotó Kör több 
mint harminc éves múltra tekint vissza 
és több országos tárlaton szerepeltek. 
Vezetőjük Debreczeni Zoltán festő-
művész és Goda Gertrúd művészettör-
ténész. 
Március 11-én az „Ezüstkor” Nyug-

díjasok és Magányosok Egyesülete 
felkérésére Nőnapi köszöntőt mond-
tam, majd ezt követően a Polgármes-
ter Úrral egy-egy szál virággal kedves-
kedtünk a jelenlévő hölgyeknek. 
Március 14-én Jászfényszaru Város 

Önkormányzata  által rendezett Nemzeti 
Ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra 
kaptunk meghívást, amelyen Dobák Gá-
bor diakónus, Jászfényszaru szülötte mon-
dott beszédet. A koszorúzás után a Műve-
lődési Házban léptek fel a Művészeti 
Szakiskola diákjai, a Fortuna  Együttes,  
az Iglice Gyermek-néptánc Együttes >> 

Nőnapon az Ezüstkor Nyugdíjas klubban 
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Az őstermelők járulék fizetési kötelezettségeinek változásai 
 
A 2006. év vonatkozásában a más jogviszonyban nem bizto-
sított őstermelők által kötelezően fizetendő egészségbiztosí-
tási járulékot a költségvetés teljes egészében átvállalta, ezál-
tal az egészségügyi szolgáltatásokra az őstermelők jogosulttá 
váltak. 2007. évtől kezdődően azonban azoknak az ősterme-
lőknek, akik biztosítottnak minősülnek járulékfizetési kötele-
zettségük keletkezik. 
A biztosítotti jogállás az egészségügyi szolgáltatásokra 

való jogosultságnál egy bővebb kategória, amely pótlólagos 
jogosultságokat és kötelezettségeket von maga után. A 
biztosítotti jogállással járó jogosultság, hogy a biztosítottnak 
minősülő személy a társadalombiztosítás valamennyi ellátás-
ra (pl. nyugdíjra is) jogosultságot szerez, nem csak egészség-
ügyi szolgáltatásra. A biztosítotti jogálláshoz kötelezettség is 
párosult, a járulékokat meg kell fizetni a biztosítottság fenn-
állása alatt. A biztosítotti jogállás nem választás kérdése, 
amennyiben törvényi feltételek fennállnak, kötelezően bizto-
sítottá válik az őstermelő, annak jogosultságaival és kötele-
zettségeivel együtt. 
Főszabály szerint biztosított a mezőgazdasági őstermelők 

közül, aki 
� családi gazdálkodó, 
� családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműkö-

dő családtag, 
� érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő. 
 
A fentiek járulék fizetésére kötelezettek. 
A főszabályban meghatározott személyek közül nem biz-

tosított tehát mentesül a járulék fizetéstől – az, aki 
� közös őstermelői igazolványon kiskorú személynek, vagy 
� családi gazdaság kiskorú tagjának, vagy 
� párhuzamosan – különböző jogcímek szerint – egyéb 

biztosítottnak minősül, 
� saját jogú nyugdíjas vagy, 
� a reá irányuló nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már 

megszerzett szolgálati idő együttesen nem éri el legalább 
a húsz évet. (A meglévő szolgálati időt az illetékes nyug-
díjfolyósító Igazgatóság kérelem ellenében közli a ma-
gánszeméllyel.) 

 
A fizetendő járulék mértéke, a befizetés határideje: 
Főszabály szerint a biztosított őstermelő 2007. január 1-ét 

követően a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvé-
nyes minimálbér után  
-29 % társadalombiztosítási járulékot, (18 995,- Ft/hó) 
-8,5 % nyugdíjjárulékot, (5 568,- Ft/hó) 
-7 % egészségbiztosítási járulékot fizet (4 185,- Ft/hó) 
Amennyiben azonban a 2006. évi – támogatások nélkül 

számított – őstermelői bevétele nem haladja meg a 7 millió 
forintot, akkor a 2006. évi – támogatások nélkül számított 
őstermelői bevételek 20 %-a után  
-8,5 nyugdíjjárulékot 
-4 % egészségbiztosítási járulékot fizet. 
(pl.2 millió forint árbevétel esetén ez várhatóan 4170,- Ft/

hó) 
A fenti szabályoktól függetlenül az őstermelő 2007. febru-

ár 12-ig nyilatkozhat az adóhatóság felé arról, hogy a tényle-
gesen fizetendő járulékok alapja helyett egy magasabb járu-
lékalap után fizeti meg a, 
29 % társadalombiztosítási járulékot, 
8,5 % nyugdíjjárulékot, 
7 % egészségbiztosítási járulékot. 
A járulékot negyedévente, az adott negyedévet követő 

hónap 12-ig kell megfizetni. 
Bejelentési-, nyilatkozattételi kötelezettségek: 
A biztosításra kötelezett őstermelőnek – lehetőleg 2007. 

január 31-ig be kell jelentkeznie az APEH- nál a 07T1051 
számú nyomtatványon. Ez a nyomtatvány fog szolgálni a 
bejelentett adatokban történt változások közlésére is. 
2007. január 1-től új igazolvány kiállításakor, illetve csalá-

di gazdaság nyilvántartásba vételével egyidejűleg köteles 
nyilatkozni arról az őstermelő, hogy van-e kizáró körülmény 
a biztosítási kötelezettsége alól. 
A biztosított őstermelő, ha tagságra kötelezett pályakezdő-

nek minősül, akkor köteles magánnyugdíjpénztári tagságot is 
létesíteni. 
A biztosított őstermelők 2007. január 1-től negyedévente, 

a negyedévet követő hónap 12-ig kötelesek elektronikus úton 
07085 – ös számú adatszolgáltatást adni a fizetendő járulé-
kokról. Abban az esetben, ha a 2006. évben a biztosított me-
zőgazdasági őstermelőnek nem volt bevétele, akkor nem kell 
az adatszolgáltatást (nemlegesen) elküldeni. 
Olyan őstermelő, aki szünetelteti őstermelését és más jog-

címen sem jogosult egészségügyi ellátásra 2007. január 1. és 
március 31-e között köteles a minimálbér után (2007. évben 
65.500,- forint, 16 % (10400,- Ft/hó) egészségügyi szolgálta-
tási járulékot fizetni, amely várhatóan április 1-től 9 % 
(5895,- Ft/hó). 

Vadkerti Tivadar 

A falugazdász tájékoztatója 

és a Pedagógus Kórus. 
Március 15-én a Jászberényi Városi 

Ünnepségen vettem részt, mely az 1848-
as emlékműnél volt megtartva. A forrada-
lom és szabadságharc eseményeit a 
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katoli-
kus Általános Iskola tanulói elevenítették 
fel versben, prózában, dalban, táncban. 
Koszorúzás előtt Kun Tibor történelem 
tanár mondott beszédet.  
A nap következő eseménye a Városvé-

dő- és Szépítő Egyesület rendezésében – a 
Fehértói temetőben – a tápióbicskei és 
isaszegi csatában megsebesült és elhalálo-
zott hősök síremlékének megkoszorúzása. 

Ünnepi beszédet Bolla János egyesületi 
elnök mondott. 
Ezután a védett kertben megkoszorúz-

tuk Sipos Orbán síremlékét, akiről azt kell 
tudni, hogy ő szervezte meg – felsőbb 
utasításra – Jász-Nagykun- Szolnok Vár-
megyét és annak közigazgatását. Ugyanis 
ő volt a vármegye első alispánja. Jászbe-
rény sokat köszönhet neki, többek között 
ő alapította a Jász Múzeumot, a Népban-
kot, a Járási Bíróságot. A nép ajkán 
„Jászkirályként” élt személye. 
Este a Boldogházi Gyermekekért Ala-

pítvány báljára voltunk hivatalosak a ne-
jemmel. A megnyitók, köszöntők elhang-

zása után az iskolások tartottak zenés, 
táncos bemutatót. Rám legnagyobb hatás-
sal a mazsorettek műsora volt. Csodálatos 
volt a neonfényben végzett mozgásgya-
korlatuk.  
A vacsora hagyományosan jászsági 

volt. Lehetett válogatni marha- és birka-
pörkölt között. Mindkettő nagyon finom 
volt, én tudom, mivel mindkettőt megkós-
toltam. Zenét a L’amur együttes szolgál-
tatta, kivilágos-kivirradtig.  
Ez eltel időszakban ezeken a rendezvé-

nyeken vettünk rész. 
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