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„Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, s az értelem 
egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, 
az évszakokat. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot.” 

Márai Sándor 

BÚCSÚZUNK 

MATÓK ISTVÁN    
1948-2006 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 
Boldogházi Hírek 2007. február 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordulunk” 
Márai Sándor 

 
Matók István    
1948-2006 

 
Megrendülten értesültünk róla, hogy Matók István, községünk díszpolgára 2006. december 28-ára 

virradóan életének 58. évében váratlanul elhunyt. 

Matók István 1985-ben lett Jászboldogháza első számú vezetője. Tanácselnökként öt évet, polgár-
mesterként 12 évet dolgozott. Szolgálata a szó legnemesebb értelmében közszolgálat volt. 

Mindig azon fáradozott, hogy kis  községünk épüljön, szépüljön. Munkássága alatt a sáros utcák 
nagy része szilárd útburkolatot kapott, felépült a tornacsarnok, valamennyi intézmény központi fűtésre 
tért át. Szorgalmazta a II. világháborús emlékmű felállítását, új kutat fúratott, és elkészült a felszíni víztá-
rozó is. Kiharcolta, hogy a vízmű és a strand településünké maradjon. A gáz- és telefonhálózat kiépítésé-
ben a Jászság területén elévülhetetlen érdemeket szerzett. A nők foglalkoztatása érdekében munkalehető-
séget teremtett. Megnyugtató volt, ahogyan magalkuvást nem ismerve harcolt Jászboldogháza fejleszté-
séért a gazdaságilag nehezebb esztendőkben is. Az intézmények működtetésére, fejlesztésére mindig 
megteremtette a lehetőséget. Így pályázati pénzekből elkezdte az új ebédlő építését, Jászboldogháza  
központjának parkosítását.  

Nem feledjük el azt a gyűjtő, kutató munkát sem, amelyet halála évében, 2006-ban a boldogházi 
tanyai kutatásra fordított. 

Megyei ismertsége, tettrekészsége számtalan alkalommal polgármester kollégáinak is megnyugtató 
szakmai támaszt, biztonságot jelentett. Jó volt tanácsért fordulni hozzá, jó volt tudni, hogy van egy olyan 
vezetőnk, barátunk, aki jó szívvel örül annak, ha sikereink vannak, aki küzdelmeinkben bátorítani, kudar-
cainkban vigasztalni képes. 

Mindig volt egy jó szava az emberekhez, szociális érzékenységét nem csökkentette a vezetői státusz, 
optimizmusa, jóízű humora a nehezebb helyzetekben sem hagyta el. 

2006 vége az Ő földi életét is lezárta. Korán és gyorsan elment közülünk, és magával vitte azt a sok 
ismeretet, tapasztalatot, amire gyermekeinek, unokáinak, de nekünk is nagy szükségünk lenne. 

Matók István élete, munkássága olyan utat jelölt ki számunkra, melyen emelt fővel haladni 
valamennyiünk kötelessége. 

Jászboldogháza lakói nevében tisztelettel búcsúzunk attól a vezetőtől, aki örökre beírta nevét közsé-
günk történetébe. 

Nyugodjon békében szeretett párja mellett. 

 
Zrupkó Ferencné 

BÚCSÚZUNK 

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még….” 
(Juhász Gyula) 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 
Boldogházi Hírek 2007. február 

Eljöttünk Hozzád, itt vagyunk Pista, a Jász Önkormányzatok képviseletében, hogy fejet hajtsunk 
előtted, életműved előtt a szeretett Jászboldogházádon. 
1990. októberében ismertelek meg, mikor közzétették, hogy Matók Istvánt Jászboldogháza pol-
gármesterévé választották! 
 
Emlékszem az első találkozásunkra, az állomáson barátoddal Nagy Sanyival együtt beszélget-
tünk, hogy hit, tettvágy volt benned és annyi erő – annyi, hogy az egész Jászság meríthetett belő-
le – és optimizmus, hogy majd együtt megcsináljuk és vállaltad a kollégáiddal a telefonfejlesztés 
bonyolítását, itt volt Jászboldogházán az iroda. S megannyi mást itt, és a Jászságért is. És volt 
benned önzetlenség. 
 
Hogyan is mondtad? Nem kell félni gyerekek, Mártika az önálló vízüzemeltetéstől, majd meg-
mutatom, elmondom, és mondtad és segítettél. És őszintén kérdezted mindig a kollégáktól, tő-
lünk, hogy vagy? És Te azon kevesek közé tartoztál, akik a válaszra is kíváncsi voltál és emlé-
keztél is rá. Kérdezted, hogy mi a baj? Miért vagy szomorú? És mindig – mindig volt valami erőt 
teremtő abban, amit válaszoltál. Úgy hiszem, ezt hívják kisugárzásnak. Te tudtál örülni velünk, 
és volt időd eljönni hozzánk egy – egy beruházás átadásakor és melegen kezet fogva azt mond-
tad: Ez igen! Idézem most fel az arcodat, hitedet, mosolyodat, a könnyeidet, mert voltak azok is. 
Fátyolos szemmel tudtál beszélni szeretett családodról. 
 
Nem tudom hány megosztott első hely fért abba a nagy szívedbe. A családod, Jászboldogháza, a 
barátaid, az egész Jászság. Sokan vagyunk nagyon Pista, akik szeretettel, hálával gondolunk rád 
és biztos vagyok abban, ha most itt állnál azt mondanád ne sírjatok! Rendeznéd a sorokat, hogy 
hová is álljunk, ne tétovázzunk, vagy csak úgy ránk néznél egy biztató, mosolygós tekintettel, de 
ez most miattad nagyon nehéz! 
 
Jászjákóhalmán a Zagyva parton beszélgettünk mi kollégák utoljára, de Te akkor nagyon siettél 
haza feleségedhez, de elmondtad: Tudjátok gyerekek – és felemelted a kezedet, de csak az egyi-
ket, - hogy hány emberre és kikre számíthat az ember igazán, s csak a családodat számoltad el 
nekünk, s a barátaidnak, és tudom volt módod kitapasztalni ennek az ellenkezőjét is. Most itt 
nagyon sok kezet kellene felemelni, akiknek minden ujján jutna egy jó emlék Rólad. Egy emlék, 
egy szó, egy mozdulat Tőled idézve, vagy Rólad. 
 
Köszönjük Polgármester Úr! 
Szervusz Pista! 
Isten áldjon! 
 
Henry Scott ezt mondta volna el: 
 
„A halál tulajdonképpen jelentéktelen dolog…. Valójában csak átmentem de a szomszéd szobá-
ba. Én, én vagyok, te pedig te. Akármit is jelentettünk egymásnak egymás életében, ez mit sem 
változott. Nevezz csak nyugodtan a megszokott nevemen, beszélj velem ugyanazon könnyed 
hangon, melyen mindig is beszéltél. Ne változtass hangszíneden. Nevess ugyanúgy, ahogy vala-
ha együtt nevettünk a vicceken. Imádkozz, mosolyogj, gondolj rám, emlegesd fel a nevem nap, 
mint nap, ahogyan annak előtte is, de ne árnyékolja be semmi a hangulatot, amikor szóba kerü-
lök. Az élet nem kapott semmiféle új jelentést. Minden olyan, mint amilyen volt, nem szakadt 
meg a folytonosság. Az, hogy nem látnak, még nem jelenti azt, hogy nem kell rám gondolni. 
Várok rád, itt vagyok a közeledben – egészen közel. Nincs semmi baj. 
 
        Isten áldjon! 
       Győriné dr. Czeglédi Márta  
       polgármester Jászfényszaru 

Jászsági Önkormányzatok Szövetség elnökének búcsúbeszéde 
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1.§ 
 /1/ Az önkormányzat tulajdonában és fenn-
tartásában működő iskolakonyhát és étkezőt 
az alábbi díjtételekkel adja bérbe 
a./ egy alkalomra az étkező bérleti díja 
55.000,-Ft + 10.000,-Ft takarítási díj, 
melyet minden esetben meg kell fizetni. 

b./ a konyha bérleti díja: 1.500,-Ft/fő/óra + 
4.000,-Ft/óra rezsiköltség. 

c./ az ebédlő óradíja 4.000,-Ft/óra, de a 
bérbevevőnek mindenképpen 2 órát és a 
takarítási díjat, ami 10.000,Ft ki kell 
fizetnie, ha az időszak a 10 órát megha-
ladja a 10/A § a./ pontban meghatározott 
díjakat kell megfizetni.  

2.§ 
Az önkormányzat közigazgatási területén a 
hulladékszállítási díj heti egyszeri szállítás-
sal, 110 literes gyűjtőedénynél 9.960,-Ft/év 
áfával együtt. 
3.§ 
A közműves ivóvíz ellátás díja 170,-Ft/m3, 
melyet 20 %-os áfa terhel.  
4.§ 
Az önkormányzat tulajdonában és kezelésé-
ben lévő temetőben a 10/2000./XI.24./ ren-
deletben a következő díjak érvényesek: 
A/ Sírhely díja áfával: 25 évre a kettes sír-
hely  18.000,- Ft 
 az egyes sírhely  15.000,-Ft 
B/ Sírásás díja áfával: 
Kereten belüli sírásás  12.000,-Ft 
Kereten kívüli sírásás      9.500,-Ft 
A sírásási díj magában foglalja az elhalt 
sírba helyezését, elhantolását, 2 fő segédle-
tét. 
C/ Hűtőkamra használata 48 órára 2.500,-Ft 
D/ Villanyáram használat  1.250,-Ft/nap 
E/ Urnás temetés 5.000,-Ft 

A sírhely és a sírásás díját az önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának pénztárába kell 
megfizetni. 

5.§ 
Az önkormányzat tulajdonát képező jármű-
vek bérbevétele dolgozók és községi lako-
sok részére 
MTZ traktor 1.800,-Ft/óra+áfa 
Barkas, Toyota  100,-Ft/km+áfa 
 (helyi temetéshez díjmentes) 

6.§ 
Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású 
Művelődési Házban a termek bérleti díja 
Nagyterem 44.000,-Ft/alkalom, 
téli időszakban a fűtési díjat külön meg kell 
fizetni. 
Kisterem fűtéssel   5.500,-Ft/alkalom, 
fűtés nélkül 3.300,-Ft/alkalom 
Alkalmi árusítás a nagyteremben 7.000,-Ft/
alkalom + helyi adó, a fűtési díjat külön 
meg kell fizetni. 
7.§ 
/1/ Polgármesteri Hivatal hangosbemondó-
ján a kereskedelmi és szolgáltatási tevé-
kenységet szolgáló bemondás díja: 150,-Ft/
alkalom. 
/2/ A Polgármesteri Hivatalban végzett 
fénymásolás díja 20,-Ft/oldal, amennyiben 
megfelelő minőségű papírt hoznak a díj 
50%-kal csökkenthető. 
/3/ A Polgármesteri Hivatalban végzett fax 
továbbítás 200,-Ft/ oldal. 
/4/ Hirdetési felület 1.000,-Ft/m2/év +áfa, 
de minimum 5.000,-Ft. 

8.§ 
Az önkormányzat tulajdonát képező laká-
sok bérleti díja a komfort fokozattól függ. 
Az összkomfortos lakás díja 200,-Ft/m2, a 
komfortos lakás díja 170,-Ft/m2.  

9.§ 
E rendelet 2007.január 1 napján lép hatály-
ba.  
A rendelet hatályba lépésével  hatályát 
veszti az önkormányzat költségvetését érin-
tő rendelet és  módosításai: 11/2003./XII.7./ 
rendelet, 14/2004./XII.1./ rendelet, 3/2005./
IV.14./ rendelet, 8/2005./XI.30./ rendelet. 
 
Kelt: Jászboldogháza, 2006. december 13.-
án megtartott Képviselőtestületi ülésén 
 
Szűcs Lajos   Turóczi Istvánné  
polgármester    jegyző 
 
Kihirdetve: 2006. december 28. 

/:Turóczi Istvánné:/ 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselő-
testületének 12/2006./XII.28./ számú rendelete 

a helyi adó rendeletek módosításáról 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testület – a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi adókról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján módosítja a magánszemélyek 
kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló rendeleteit 

1.§ 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2004./XII.1./  
rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„ 4.§ (1) Az adó mértéke adótárgyanként:  

 2005.január 1.-től 2007.január 1.-től 
Lakás    3.000,-Ft/év  4.000,-Ft/év 
Telek   3.000,-Ft/év  4.000,-Ft/év 
Bérlakás  3.000,-Ft/év  4.000,-Ft/év 
Műhely   4.500,-Ft/év  6.000,-Ft/év 
Raktár   4.500,-Ft/év  6.000,-Ft/év 
Rendelő  4.500,-Ft/év  6.000,-Ft/év 
Üzem   4.500,-Ft/év  6.000,-Ft/év 
Üzlet 100m2-ig  4.500,-Ft/év   6.000,-Ft/év 

üzlet 100m2-től              6.500,-Ft/év   8.600,-Ft/év 
2.§ 

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2003./XII.17.// rendelet 5.§ (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 
az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.” 

3.§ 

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi 
iparűzési adóról szóló 14/2003./XII.17./  rendelet 2.§ (3) bekezdé-
se. 
 (2) E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba 
 
Jászboldogháza, 2006. december 13. 
 
Szűcs Lajos      Turóczi Istvánné 
Polgármester       jegyző 
 

Kihirdetve: 2006. december 28. 

/:Turóczi Istvánné:/ 

ÁLLÁST KÍNÁL 
A jászboldogházi Önkormányzat fenn-
tartásában működő Mátyás Király Ál-
talános Iskola tornacsarnokába 1 fő 
GONDNOKOT keresünk karbantartási 
feladatok, takarítás és felügyelet ellátá-
sára. Bérezés Kjt szerint. 

Jelentkezési határidő: 2007. február 20. 

  A jelentkezést írásban kell benyújta-
ni, melyhez csatolni kell a végzettséget 
tanúsító dokumentumot. (Alkalmazás 
esetén erkölcsi bizonyítvány szüksé-
ges.) 

 
Cím: 

 
 Mátyás Király Általános Iskola 

Igazgatója 
Jászboldogháza, Kossuth u. 1. 

Jászboldogháza község  Önkormányzatának 
10/2006./XII.28./ számú rendelete 

az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételekre 
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Tisztelt Lakosok!  
Kedves Szülők! 

 
A meghatározó helyzet 
 
A településünk egyetlen oktatási- nevelési 
intézménye, a  Mátyás Király Általános 
Iskola és Óvoda fenntartásáról, jövőjéről 
szeretnék egy rövid tájékoztatót adni 
Önöknek. Az intézmény működtetésénél 
az elmúlt években is és a jövőben az a 
legfőbb célunk, hogy biztonságosan 
fenn tudjuk tartani. Hiszen mindnyájan 
tudjuk, hogy bár kis település kis iskolájá-
ról és óvodájáról van szó, de nagyon is 
kultúrált és színvonalas képzést nyújt ez 
az itt felnövekvő gyermekek részére. Saj-
nos ezzel nincs összefüggésben a finan-
szírozás kérdése, hiszen nagyon kemé-
nyen csak a gyereklétszám alapján számí-
tott normatív támogatások a meghatáro-
zóak Az erre vonatkozó jogszabályok 
alapján a különböző osztályokban elté-
rő és többféle normatív támogatásokat 
igényelhet az önkormányzat, hogy mű-
ködtesse az intézményt. Sajnos az utóbbi 
években az alapszolgáltatások minél taka-
rékosabb biztosítása a kormányzati cél. 
Ez pedig nincs tekintettel a kis települé-
sekre és a kis iskolákra, csak a minél ke-
vesebb pénz biztosítására. Az iskola és 
annak osztályai mindaddig fenntartható, 
míg a jogszabályokban meghatározott 
osztálylétszámokat tudjuk biztosítani, hi-
szen a különböző normatívákat csak ab-
ban az esetben lehet megigényelni, ha a 
minimális létszámok megvannak. A kü-
lönböző osztályokra különböző létszám-
minimumok vannak előírva. 
 
A finanszírozás változásai: 
 
2004-óta a finanszírozás központi céljai 
minden területen a kistérségi társulá-
sok és mikro-társulások létrehozása. 
Természetesen az önkormányzatok – félt-
ve az elmúlt évtizedekben megszerzett jo-
gaikat és szolgáltatásokat – ezzel nem ér-
tenek egyet, és amíg lehet megpróbálják 
ezt elkerülni. De pénzügyi eszközökkel 
egyszerűen és könnyen keresztül lehet 
húzni az önkormányzatok számításait 
az alábbiak szerint: 
Az önkormányzatok saját, önálló iskolái-
nak finanszírozását a normatívák csök-
kentésével visszafogják, de ugyanakkor 
megkapjuk a lehetőséget a plussz norma-
tívák lehívására is abban az esetben, ha 
társulunk. Ez összegszerűen azt jelenti, 
hogy a társulással megszerezhető plussz 
normatíva körülbelül 35-50%-a lehet az 
alap normatívának. Így a társulásban 
működő oktatási – nevelési intézmé-
nyek kb. másfél-szeresét kapják az 

önálló intézményhez képest. Itt fontos 
megjegyezni -  a probléma súlyát érzékel-
tetve-, hogy 2007-ben az iskolánk- óvo-
dánk működtetéséhez szükséges pénznek 
csak kb. 46-48 %- át kapjuk meg a társu-
lás nélküli normatívákkal. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a költségvetésben ez kb. 
40 millió Ft hiányt jelent, melyet egyéb 
más bevételekből kellene pótolni. Kelle-
ne, de nem tudunk máshonnan ennyi 
pénzt összeszedni! Az önkormányzat ösz-
szes adóbevétele kb. 20 millió Ft lesz 
2007-ben. Tehát nincs más lehetősége az 
önkormányzatoknak, nekünk sem, mint 
vagy sorozatos és végeláthatatlan hitelek 
felvételével vagy társulásos formában 
működteti tovább az intézményét.  
 
Milyen feltételeink és céljaink lehet-
nek? 
 
1. Szeretnénk az iskolánkat a je-
lenlegi 8 osztályos formában működtetni 
mindaddig, míg az előírt osztálylétszámo-
kat biztosítani tudjuk. Ez előre láthatólag 
8-10 évig nem okoz problémát akkor, ha 
a Jánoshidáról átjáró gyerekek száma nem 
csökken, esetleg emelkedik. Ennél előbb-
re nem lehet számításokat végezni, hiszen 
azok a gyerekek még meg sem születtek. 
2. Szeretnénk, ha meg tudnánk tar-
tani az oktatás színvonalát és nem kellene 
a pedagógus létszámot csökkenteni. 
3. Már most figyelemmel kell len-
ni arra is, ha hosszabb távon a gyereklét-
számok nem lesznek biztosítottak (illetve 
egy tollvonással módosítják odafönn a 
jogszabályokat), milyen irányú társulás 
lenne kedvezőbb a szülőknek, gyerme-
keknek, ha valóban meg kell majd szün-
tetni osztályokat és el kell járniuk másho-
vá. Itt meg kell jegyeznem, hogy elméle-
tileg a jövőben is lesz lehetősége a telepü-
léseknek más tárulást létrehozni illetve 
más településhez társulni abban az eset-
ben természetesen, ha erre fogadókész 
egy másik település.  
 
Milyen lehetőségeink vannak? 
 
Mivel Jászboldogháza Önkormányzata 
részéről mindig is tartózkodtunk ettől a 
társulástól, a szomszédos települések 1 
évvel ezelőtt létrehoztak egy mikro-
társulást. Jásztelek – Alattyán –Jánoshida 
települések óvodái és iskolái már szep-
tember óta egy-egy intézményként mű-
ködnek. Ezzel az intézmények irányítását 
összevonták, mind óvodai mind iskolai 
szinten 1- 1 fő igazgatót és tagintézmény-
vezetőket neveztek ki. Az iskolák társulá-
sa illetve óvodák társulása egy-egy külön-
álló költségvetési szervként működnek, 
egy kasszából gazdálkodnak, és ha hiány 
van a költségvetésben (mert társulásos 

formában is lehet), akkor gyereklétszám 
arányosan kell az önkormányzatoknak 
hozzájárulni egyéb bevételeikből. A há-
rom település gesztora, Jánoshida felaján-
lotta a lehetőséget Jászboldogházának, a 
hozzájuk történő csatlakozásra.  
Együttműködési felkérést kaptunk 
Jászalsószentgyörgy településtől, mely-
nek célja, hogy egy két-településes társu-
lást hozzon létre. Ez rövid távon bizonyos 
plussz normatívák megszerzését teszi le-
hetővé a települések számára, viszont 
nincs perspektívája hosszabb távon.  
Megkerestük Jászberény városát is, mint 
lehetséges partnert, foglaljanak állást ok-
tatási társulás létrehozásának lehetőségé-
ről. Ebben több Berény melletti kis tele-
pülés is érdekelt lehet, hiszen még nem 
dőlt el a sorsa sem a jászalsószentgyörgyi, 
jászfelsőszentgyörgyi, a jászágó i, 
jászdózsai, jákóhalmi, a pusztamonostori 
iskola társulásának sem. Mindannyian a 
város állásfoglalását várjuk, hiszen ez 
meghatározó lesz a további tárgyalások 
folytatásában.  
 
Kedves Szülők! 
 
Erről a kialakult kényszerhelyzetről tud-
tam most beszámolni Önöknek. Az elmúlt 
időszakban nagyon sokat foglalkoztunk 
az oktatási társulás kérdéseivel. Tájéko-
zódtunk a lehetőségekről, segítséget és ta-
nácsot kértünk mástól, jártunk Lengyeltó-
ti minta iskolájában. A kérdésben az ön-
kormányzatnak pár hónapon belül dönte-
nie kellene, hogy a szeptemberi iskola-
kezdésre elő lehessen készülni. Bízunk 
benne, hogy ez inkább csak adminisztra-
tív mint sem fizikai és szervezési teendő-
ket jelent majd. Remélem addig mi is 
tiszta, átláthatóbb képet kapunk a most 
még tisztázatlan lehetőségekről, és egy-
hangúan tudunk majd dönteni. Amennyi-
ben ez nem sikerül, úgy a döntést el kell 
halasztanunk. Felmerült a lehetősége a 
népszavazásnak is ebben a kérdésben, de 
szeretném felhívni a figyelmet ennek a 
veszélyére is. Amennyiben erre sor kerül, 
úgy nagyon veszélyes, hogy a szavazati 
joggal rendelkező állampolgár esetleg 
személyes előítéletei alapján választ majd 
a lehetőségek közül anélkül, hogy ismer-
né az egyik vagy másik település által kí-
nált részletes feltételeket. 
 
Kérem Önöket, legyenek türelemmel! A 
téma fontosságára és jelentőségére való 
tekintettel falugyűlést fogunk tartani, 
melyről a későbbiekben kapnak tájékozta-
tást. 

Szűcs Lajos sk. 

Az oktatási társulás lehetőségeiről – azaz, az iskolánk jövőjéről 
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Külsőségei miatt a karácsonyt érezzük 
a legnagyobb egyházi ünnepnek. Talán 
azért, mert gyermekkori vallási élmé-
nyei ehhez az ünnephez kapcsolódnak, 
és talán azért, mert a televízió irányítot-
ta emberiséget erre az ünnepre sikerült 
jobban ráhangolni.  
Pedig a kereszténység igazi ünnepe, 
ami körül minden más ünnep forog, a 
Húsvét. A keresztényt Jézus feltámadá-
sa teszi hívővé, és minden reménye, 
ami segíti, hogy másképp oldja meg a 
problémáit, mint a nem hívő emberek, 
Jézus Krisztus feltámadására alapszik. 
Eleinte csak Húsvétkor kereszteltek 
(több éves előkészület után!), és a ke-
resztelendőkkel együtt a megkeresztel-
tek is készültek az ÜNNEPRE.  
A készületnek egyik lényeges eleme a 
negyven napos böjt volt, a nagyböjt. 
Nagyböjt hétköznapjain nem ettek húst. 
(A vasárnapok nagyböjtben is Jézus 
feltámadásának ünnepei voltak, Ham-
vazószerdától Nagyszombatig a hét-
köznapok száma 40.) De a böjtnek en-
nek a külsőséges jele mellett tudták, 
hogy a Húsvétra való előkészület lé-
nyege a megtérés önmagunkhoz, az 
Istenhez és felebarátunkhoz. A böjt 
mellett az imádság és az alamizsna is 
fontos megnyilvánulása volt annak a 
belső küzdelemnek, amely arra töreke-
dett, hogy legyőzze a kevélység követ-
kezményeit: önmagunk győzelmét em-
bertársunk és Isten terve fölött. A jól 
sikerült nagyböjti előkészület eredmé-
nye az lett, hogy az ember önmagában 
újra felismerte az Isten erejéből kisza-
badított (megváltott) rabszolgát, szívé-
nek minden vágyát az Istennel való 
találkozás irányába fordította, és mint 
olyan ember, aki elnyerte a szív sza-
badságát, le tudott mondani mindenről, 
ami elválasztotta őt felebarátjától. 
Február 21-e Hamvazószerda, a nagy-
böjt kezdete. A 14 és 60 év közöttiek 
csak háromszor étkezhetnek, és csak 
egyszer ehetnek jóllakásig. Húst senki 
sem fogyaszthat. Egészségügyi okok-
ból ezt a szabályt meg lehet szegni. 
Nagypéntekre is ugyanez az előírás 
vonatkozik. Nagyböjt péntekjein nem 
szabad húst enni. De ez a külső jel ön-
magában semmit nem ér. Az imádság 
és az alamizsna, ami ugyanolyan erős 
jel, szintén akkor gyümölcsöző, ha a 
célt nem tévesztjük szem elől: legyőzni 
gőgös önmagunkat, eljutni oda, hogy át 
tudjuk adni magunkat Istennek és a 
felebarátnak. És ennek a küzdelemnek 

a világossága, iránymutatója Jézus ke-
reszthordozása. Ha ő nem akarta meg-
menteni saját magát, hanem önként 
lemondott mindenről, ami az életet 
jelentette számára, akkor nekem, az ő 
követőjének sem kell megmentenem 
semmit önmagam számára. Isten – 
mint Jézus esetében – az örök élet aján-
dékával válaszol minden önfeláldozá-
somra. 
Böjtölésünk: a lemondás, az imádság 
és az alamizsna tehát ne merüljön ki a 
külsőségekben. Kérjük Istent, hogy 
messen le minden vadhajtást, ami el-
szakít keresztény önmagunktól, Istentől 
és a felebarátunktól, legyen az akár 
becsületbeli, akár anyagi kérdés, akár 
olyan emberi kapcsolat, ami rendetlen, 
önző szeretetre épül. 
 
 
 
Részletek az év végi templomi hála-

adásból: 
 
 Egyházközségünk lelki életének 
néhány eseményére szeretnék emlékez-
ni: 
 
 Az a l sós ze ntg yör gyi  és 
jánoshidai egyházközségekkel együtt 
Márianosztrára zarándokoltunk, és 
részt vettünk a jászberényi főtemplom-
ban a nemzet lelki megújulásáért vég-
zett szentségimádáson. Mindkét zarán-
doklatról szép lelki kincsekkel tértünk 
haza. 
 Egész kis számban, de jelen 
voltunk a testvértelepülés, Sinfalva 
filiájának, a szentmártoni templomnak 
a szentelésén és búcsúján. 
 Ugyanúgy lelki gazdagodásun-
kat szolgálta a nagyböjti lelkigyakorlat, 
amelyet a Miskolcról érkezett Kalna 
Zsolt minorita atya vezetett. 
 Szép lelki élmény volt egyház-
községünk számára a Lehel utcai Má-
ria-szobor megáldása és az ott végzett 
imádság, hasonlóképp a Szent Család-
kilenced is. A jövőben szeretném, ha a 
kilenced imádkozásába új családok is 
bekapcsolódnának. 
 Községünk, de egyházi közössé-
günk történetének is kiemelkedő ese-

ménye volt a XII. Jászok Világtalálko-
zója, amelyben megtapasztaltuk az 
egymásra utaltságot. Hála Istennek, 
hogy örömmel tekinthetünk vissza 
azokra a napokra! 
 A templombúcsúnk szentmiséjét 
Kladiva Imre esperes atya mutatta be. 
A búcsú kapcsán nem csak azon kell 
szomorkodnom, hogy egyre keveseb-
ben veszünk rajta részt, hanem azon is, 
hogy – sajnos – az Istennel való teljes 
kiengesztelődés helyett egyre inkább 
családi ünneppé alakul át. Remélem, a 
jövőben sikerül helyes irányba terelni a 
templombúcsúról alkotott elképzelé-
sünket. 
 A lelki élet eseményei mellett 
meg kell köszönnünk Istennek, hogy 
anyagi gyarapodást is lehetővé tett. 
 A templomtorony sisakjának 
lefestése és a torony belsejének kitisztí-
tása, fertőtlenítése kirívóan „véletlen”, 
azaz gondviselésszerű körülmények 
között sikerült, de Isten gondoskodása 
mellett köszönetet mondok mindenki-
nek, aki áldozatot hozott, hogy ezt a 
munkát el tudtuk végezni. 
 Hálás vagyok mindazoknak a 
férfiaknak és asszonyoknak, akiknek 
munkája nyomán a plébánia épületének 
külsője és udvara, úgyszintén a plébá-
nia udvarának kerítése új ruhát öltött. 
Köszönöm azok munkáját is, akik a 
templom és a plébánia udvarán a füvet 
levágják, és rendben tartják a templom 
környékét. Isten fizesse mindnyájuk 
áldozatát, fáradságát!  
 Köszönetet kell mondanom az 
Önkormányzatnak, és mindazoknak, 
akik az egyházi múzeum kialakításán 
fáradoztak. Köszönöm az anyagokat, 
amelyeket kiállításra adományoztak a 
kedves hívek. 
A templom előtti járda elkészítése szin-
tén adomány volt, Isten fizesse! 
 

A lelkipásztori munka 
adatai a 2006-os évben: 

 
6 fiú és 6 lány gyermeket kereszteltünk 

ebben az évben (tavaly 8-5).  
5 házasságkötés volt (tavaly 1).  
15 férfit és 13 nőt helyeztünk örök nyu-

galomra (tavaly 14-15).  
15 gyermek járult első szent áldozás-

hoz (tavaly 17). 
32-en jelentkeztek a bérmálkozásra 

(tavaly 37-en bérmálkoztak   � 

A böjt helyes 
lelkülete 
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Plébániánk pénzügyeinek főbb adatai: 
 
2005. jan. 1-jén a nyitóegyenleg  1 019 202 Ft volt 
Bevételeink ebben az évben: 4 486 977 Ft 
Kiadásaink ebben az évben: 4 642 000 Ft 
Záró egyenleg: 864 179 Ft  
 
Bevételeink: 
saját bevételek: 2 275 000 Ft 
egyházi adó:  643 000 Ft (219 család) 
persely:  1 015 000 Ft (Világtalálkozó miatt kiemelkedő) 
adományok:  277 000 Ft = 
 190 000 Ft toronyra  
 50 000 Ft Világtalálkozóra 
 37 000 Ft plébánia felújítására 
stóladíjak:  225 000 Ft 
egyéb bevételek:  115 000 Ft 
Érsekség részéről támogatás:  1 000 000 Ft 
Kistérségi támogatás:  360 000 Ft 
Célgyűjtések:  87 000 Ft (iskolák, misszió, Szentföld stb.) 
Kamat:  64 977 Ft 
átfutó összeg:  700 000 Ft 
 
Kiadásaink: 
személyi jellegű:  1 243 000 Ft 

plébánia felújítása:  1 113 000 Ft 
templomtorony:  430 000 Ft 
eszközbeszerzés:  183 000 Ft (175 000 Ft hangosító) 
Világtalálkozóra:  65 000 Ft 
célgyűjtés:  87 000 Ft 
Plébánia és templom fenntartása:  821 000 Ft 
átfutó összeg:  700 000 Ft 
 

A jövőben tervezzük a templom és a sekrestye felújítását, 
amelyhez a pályázatok és az Érsekség támogatása mellett 
szintén reméljük a hívek nagylelkű hozzájárulását is. Fájó 
dolog, hogy községünk gazdasági szempontból kiemelkedő 
helyet foglal el, több mint 1500 személynek van takarékbe-
tétje önmaga számára, az egyházat viszont alig több mint 
200 család tartja fenn. Nagyon kérem a híveket, tartsák szív-
ügyüknek az egyházi adó kifizetését, és szíveskedjenek úgy 
jönni a plébániára a különböző ügyeik intézésére, hogy el-
maradt hozzájárulásukat be tudják fizetni. Az egyházi hoz-
zájárulás összege jövedelemmel rendelkező személyek szá-
mára évi 2 000 Ft. 
Bízzuk újra életünket Isten gondviselő jóságában, és re-

méljük, hogy a 2007-es évet még több lelki kinccsel és 
egyéb gyarapodással zárhatjuk. 

Csergő Ervin plébános 

2007. január 28-án vasárnap az egyesület éves tagérte-
kezletén elfogadásra került a 2006. évi gazdálkodási tevé-
kenységről készített éves beszámoló és a 2007. évi mun-
katerv. Az alábbi határozat született: 
Az egyesület a Boldogházi Híradó hasábjain keresztül 

fejezi ki köszönetét valamennyi támogatójának. 
Köszönet az egyesület mindazon tagjának, aki odaadó 

munkájával elősegítette a tájház kialakítását, a Világtalál-
kozó megrendezését. 
Elfogadja a 2006-os év tevékenységéről, gazdálkodásá-

ról szóló beszámolókat és a Számvizsgáló Bizottság el-
lenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót. 
A gazdasági beszámoló alapján a költségvetés főbb szá-
mait az alábbiak szerint állapította meg: (adatok ezer Ft-
ban) 
Előző évi pénzmaradvány:   277/MFt. 
2006. évi összes bevétel:   406/MFt. 
 Ebből működési bevétel:   31/MFt. 
Összes bevétel 2006. december 31-ig: 683 M/Ft. 
 
2006. évi összes kiadás:   385/MFt. 
 Ebből működési kiadás:    31/MFt. 
Összes kiadás:    385/MFt. 
 
2006. évi év végi pénzmaradvány: 298/MFt. 
 
Az egyesület tagjai felhatalmazták a vezetőséget, hogy a 
2006. évi pénzmaradvány terhére mintegy 30/MFt-ot 
fordítson 2007. évben is az egyesületi csoportos kirándu-
lásra. 

Fózer Tibor elnök 
 

Az „Ezüstkor Nyugdíjasok és  
Egyedülállók Egyesületnél” történt 

Hónap Napirendek    

Január: 

1./ Kéthetenkénti megbeszélés – A vezetőség beszámolójának 
összeállítása a 2006-os évről 
2./ Beszámoló tagértekezlet megtartása: 2007. január 28-án 
18,00 órakor 
A vezetőség beszámolója a 2006. évi tevékenységről. Előadó: 
Fózer Tibor    egyesület elnöke 
Számvizsgáló Bizottság beszámolója a végzett ellenőrzés 
tapasztalatairól. Előadó: Zámbori Gyuláné bizottság elnöke 
Gazdaságvezető beszámolója a gazdálkodási tevékenységről 

Pótszilveszter megtartása. 

Február 
1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 
2./ Az elmaradott és I. negyedéves névnaposok megünneplése 
(február 18.) 

Március 
1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés 
2./ Nőnap megtartása az egyesületünknél március 11-én. (A 
hagyományosan helyben sütött fánkkal) 

Április 1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 
2./ Névnaposok felköszöntése. 

Május 
1./ Bekapcsolódunk a községben szervezésre kerülő Majális-
ba. 
2./ Megtartjuk kéthetenkénti szokásos összejövetelünket. 

Június 

1./ Kéthetenkénti szokásos összejövetel. 
2./ Az egyesület által szervezett kiránduláson részt vétel. 
3./ A Jászok Világtalálkozójára az önkormányzat szervezésé-
hez kapcsolódva képviseljük egyesületünket június 23-án 
Jászszentandráson. 

Július 
1./ Megtartjuk kéthetenkénti szokásos összejövetelünket. 
2./ Vendégül látjuk a jánoshidi Nyugdíjas Klub tagjait július 
25-én. 

Augusz-
tus 

1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. (Felkészülés az el-
származottak találkozójára. 
2./ Elszármazottakkal találkozó megtartása augusztus 25-én. 

Szep-
tember 

1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés, készülődés a Bog-
ácsi kirándulásra. 
2./ Három napos hétvége Bogácson. Szeptember 14,15,16 
vagy 21, 22, 23. 
3./ Aktuális névnaposok felköszöntése. 

Október 
1./ Kéthetenkénti megbeszélés 
2./ Szüreti  felvonuláson részvétel Jánoshidán a környező 
falvak nyugdíjasaival közösen. 

Novem-
ber 

1./ Kéthetenkénti szokásos összejövetel. 
2./ Az utolsó negyedévre eső névnaposok megünneplése. 

Decem-
ber 

1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 
2./ Karácsonyi ünnepségünk megtartása. 

Orczi Imréné egyesület titkára 

„Ezüstkor Nyugdíjasok és Egyedülállók Egyesü-
letének 2007. évre vonatkozó munkaterve 

���� 
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Megnevezés 2006. 2005. 200. 2003 2002 

építés, létesítés 201 269 261 303 311 

Használatbavétel 103 144 143 166 169 

Tűzjelző Tervezés 26 30 21 27 24 

berende-
zés 

használat-
bavétel 

24 25 22 19 19 

Tűzoltó Tervezés 2 2 6 32 3 

berende-
zés 

használat-
bavétel 

3 3 3 28 5 

egyéb (szoc. int., üz-
let, telepeng.) 

213 225 257 362 244 

Konzultáció 72 70 80 66 65 

Összesen : 644 773 801 957 841 

Sajtótájékoztató a 2006-os évről 
 

I. fejezet 
 

Tűz- és káresetek adatai, főbb eseményei 

Tűzesetekhez: 2006. 2005. 2004
. 

2003. 

illetékességi területre 204 204 301 326 

más parancsnokság terü-
letére 

25 47 30 59 

Káresethez:         

illetékességi területre 131 173 125 109 

más parancsnokság terü-
letére 

10 10 4 6 

Ö s s z e s e n : 370 434 460 500 

  2006. 2005. 2004. 2003. 

Megállapított 70 50 45 53 

Ismeretlen 26 25 24 33 

Ö s s z e s e n : 70 75 69 86 

kárnélküli tűzeset 50 152 117 137 

téves jelzés 100 160 136 129 

Ö s s z e s e n : 220 387 322 352 

A tűzesetek gyújtóforrás bizonyítása szerinti megoszlása: 

  2006. 2005
. 

2004. 2003. 

lakás és személyi ingat-
lan 

51 49 49 59 

mező- és erdőgazdálko-
dás 

3 6 5 8 

közlekedés 4 6 3 12 

ipar 3 6 2 4 

egyéb 9 8 10 3 

Ö s s z e s e n : 70 75 69 86 

A tűzvizsgálatot igénylő tűzesetek előfordulási hely sze-
rinti megoszlása: 

Keletkezési okok 2006. 2005. 2004. 2003. 

Elektromos áram 18 15 13 10 
Robbanás 0 1 1 0 
Nyílt láng 11 9 10 15 
Öngyulladás 1 1 1 0 
Technológiai hiba 3 4 1 6 
Hőtermelő berendezés 4 8 6 9 
Dohányzás 0 2 0 1 
Egyéb 7 10 13 12 
Ismeretlen 26 25 24 33 
Összesen 70 75 69 86 

A tűzkeletkezési okok az alábbiak szerint alakultak: 

Parancsnokság vonulásainak statisztikai adatai: 

Tűzvédelmi szakhatósági (engedélyezési) tevékenység 
Szakhatósági tevékenységünk adatai az elmúlt öt évben az 

alábbiak szerint alakultak: 

A BOLDOGHÁZI  
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 

 
Szeretettel meghívja Önt és kedves Családját  

március 15-én 19 órakor 
az Általános Iskola Tornacsarnokában rendezendő 

 
 
 

ÖRÜLNÉNK, HA MEGJELENÉSÉVEL  
MEGTISZTELNÉ RENDEZVÉNYÜNKET. 

 

Zene: L’amour együttes 
 

Belépő 
Felnőtt: 2500 Ft  

gyerekeknek 14 évesig: 1200 Ft  
Tombola:  100 Ft 
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Tűzoltó hírek 
A rendkívüli száraz időjárás 

és az emberi felelőtlenség kö-
vetkezményeként igen sok 
munkája akadt januárban a 
helyi önkéntes és a környező 
városok hivatásos tűzoltóinak. 
Január 13-án szombaton délben 
riasztották először a helyi ön-
kénteseket, hogy ég a Tápióban 
a legelő a pulykatelep mellett. 
Azonnal értesítettük a jászberé-
nyi tűzoltókat is, a helyszínre 
érve látszott, hogy igen nagy 
kiterjedésű a tűz, az erős észak-
nyugati szélben rohant a láng 
megállíthatatlanul. A sűrű száraz avar 
rendkívül nagy füst kíséretében égett. 
A község szombat délutáni nyugalmát 
szirénázó tűzoltóautók zaja zavarta 
meg. Amikor a berényiek ideértek 
meglátva a tűz terjedelmét, azonnal 
riasztották a szolnoki, a ceglédi, a 
nagykátai hivatásos, valamint a 
tápiógyörgyei önkéntes tűzoltókat. 
10 db gépjármű fecskendő és 30 tűzol-
tó dolgozott a tűz megfékezésén több-
kevesebb sikerrel, a viharos szélben 
nem volt könnyű dolguk. Szerencsére a 

szél iránya nem a pulykatelep irányába 
hajtotta a tüzet, így gyorsan elmúlt a 
közvetlen veszély. Körülbelül 200 hek-
táron égett le az avar, mikorra sikerült 
eloltani. Mivel a száraz idő tovább 
folytatódott, így a tűzesetek sorozata is 
tovább tartott. A következő héten még 
több alkalommal volt tűzeset a 
tápióban. A környező városok tűzoltói 
me gta n ul t á k,  ho g y ho l  v a n 
Jászboldogháza tápiói területe. A bol-
dogházi tűzoltók minden tűz oltásából 
kivették részüket, és ami nem kis do-

log, hogy minden esetben meg-
előzve a hivatásosakat elsőként 
értek a helyszínre, de hát éppen 
ebben rejlik az önkéntesek fon-
tossága. 
A tápiói terület jó része termé-
szetvédelmi terület, ezért itt fo-
kozottan érvényes a tűzgyújtási 
tilalom. A természetvédők el-
mondása szerint egy ilyen nagy-
kiterjedésű tűzeset rendkívül 
nagy kárt okoz az élővilágban. 
Sajnos néhány felelőtlen ember 
ezzel nem törődve a viharos 
szélben is tüzet gyújt a száraz 
avarban. 
A Községi Tűzoltó Egyesület 
február végén tartja éves köz-

gyűlését, a közgyűlés nyilvános, így 
bárki részt vehet rajta akit érdekel az 
egyesület munkája. Mivel minden év-
ben támogatást kapunk a község költ-
ségvetéséből, ezért úgy érezzük, hogy 
kötelességünk a falu nyilvánossága 
előtt elmondani, hogy mire használtuk 
fel a kapott támogatást. Ezt az éves 
közgyűlésen meg is tesszük. 

Szűcs Gergely 
Tűzoltó Egyesület elnöke 

Alkalmanként 300 forintos vizitdíj 
fizetése mellett igénybe vehető szol-
gáltatások: 
� Háziorvosi ellátás 
� Fogászati ellátás 
� Járóbeteg-szakellátás 
� Járóbeteg-szakellátás keretében 

nyújtott orvosi rehabilitációs ellá-
tás 

Emelt összegű 600 forintos vizitdíjat 
kell alkalmanként fizetni: 
� Amennyiben az ellátást a biztosí-

tott: 
� saját kezdeményezésére a háziorvo-

si rendelőn kívül veszi igénybe 
� saját kezdeményezésére nem annál 

a háziorvosnál veszi igénybe, aki 
területi ellátásra kötelezett, illetve 
akihez bejelentkezett 

� nem annál a járóbeteg szakellátónál 
veszi igénybe, mint ahová a beuta-
lója szól 

� a csak beutalóval igénybe vehető 
járóbeteg-szakellátást beutaló nél-
kül veszi igénybe.  

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz 
igénybe és azt nem indokolja sürgős 

szükség a vizitdíj összege 1000 forint 
alkalmanként. 

Vizitdíj megfizetése nélkül igénybe 
vehető ellátások: 

Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alatti-
ak. 

Az életkor alapján fennálló mentes-
ség megállapítása tekintetében a bizto-
sított felvételének napja a meghatáro-
zó. 

Amennyiben a biztosított a 18. élet-
évet a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 
igénybevétele alatt tölti be, nem kell a 
benntartózkodása alatt a fennmaradó 
napokra napidíjat fizetnie. 

 
Nem kell vizitdíjat fizetni 
� tartós orvosi kezelés, 
� kötelező járványügyi intézkedés, 
� katasztrófa-egészségügyi ellátás, 
� népegészségügyi célú, célzott szű-

rővizsgálat, 
� terhesgondozás, szülés, szülészeti 

ellátás és gyermekágyas anya gon-
dozása, 

� sürgősségi vagy kötelező gyógyke-

zelés, 
� hajléktalanok ellátására szerződött 

háziorvosnál és az általa kiállított 
beutaló alapján bármely más egész-
ségügyi szolgáltatónál veszi igény-
be. 

Nem számít külön alkalomnak, ezért 
nem kezelésenként kell fizetni: 
� injekciós, infúziós kúráért, 
� kötözésért, 
� gyógytorna kezelés, 
� fizikotherápiás kezelés, amennyiben 

azt nem az orvos végzi. 
A szolgáltató saját szabályzataiban 
határozza meg: 

1. A befizetés módját. 
2. Az egyéb készpénz helyettesítő 

módszerek alkalmazását. 
� A vizitbérlet kiadásáról az 

egészségügyi szolgáltató egyé-
nileg dönt, vagy szerződést köt 
egy adott jogi személy által ki-
bocsátott vizitbérlet elfogadásá-
ról, 

� automatán keresztül, 
� egészségpénztári kártyával, 
� készpénz-helyettesítő eszközzel. 

 
A vizitdíj fizetésének részletes 

szabályai később kerülnek meghatá-
rozásra. 

Egészségügyi Szolgáltatói Tájékoztató 
A 2007. február 15-től bevezetésre kerülő  

vizitdíjjal kapcsolatos tudnivalókról (kivonat) 
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Az előző lapszámban jeleztem, hogy 
nagyszámú meghíváson nem tudtunk 
megjelenni a rendezvények egybeesése 
miatt. Feltették a kérdést, hogy milyen 
szempontok szerint döntöm el, hogy 
melyik település melyik rendezvényén 
veszünk részt. 

• Meghívás az, ha meghívót kapok. 
• Azok a települések előnyben része-

sülnek, amelyek már hívtak, és nem 
tudtam elmenni. 

• A meghívások időbeni sorrendje is 
fontos, akitől korábban kapom az adott 
napra, annak igazolom vissza a részvé-
telt. 

• Minden jászsági települést — ha 
meghívást kapunk — egyszer feltétle-
nül meglátogatjuk a feleségemmel. 

Ezt a módszert vagy rendszert a ko-
rábbi jászkapitányokkal való beszélge-
tés után alakítottam ki. 

A Jászsági Évkönyv 2006. évi be-
mutatójára 2006. december 12-én ke-
rült sor, Jászjákóhalmán. A bemutatót 
Dr. Kertész Ottó kuratóriumi elnök 
nyitotta meg. A megnyitó után a Köz-
ségi Népdalkör adott műsort Fodor 
Dénes karnagy vezetésével. Ezután 
köszöntőt mondott Fodor István Ferenc 
helytörténész, az évkönyv egyik szer-
zője. Az évkönyv bemutatóján több 
szerző, szerkesztő jelent meg, olyanok 
is, akikről portré jelent meg az év-
könyvben. 

Az évkönyv jelentős részét az 56-os 
forradalom és szabadságharc 50. évfor-
dulójára való emlékezés hatja át. Ebben 
a könyvben jelenik meg Donáth Ferenc 
„Börtönlevél” című írása. A cikkhez 
kiegészítőt mondott ifj. Donáth Ferenc 

kardiológus, valamint Donáth László 
evangélikus lelkész, a levélíró Donáth 
Ferenc két fia. A cikk írójáról tudni 
kell, hogy jászárokszállási születésű és 
a jászberényi gimnáziumban érettségi-
zett. 

A könyv foglalkozik az 56-os jász-
berényi eseményekkel is, korabeli fotó-
kon keresztül mutatja be a lerombolt 
Nagytemplom tornyát, valamint a 
Szovjet emlékmű ledöntését. A bemu-
tatón Faragó László korabeli fotográfus 
és Dr. Pethő László a kötet felelős szer-
kesztője tartottak ismertetőt filmvetí-
téssel egybekötve. 

Jeles vendég volt Laki Ida festőmű-
vész, akinek képtára, állandó kiállítása 
van Jászjákóhalmán. A könyv jelentős 
részt ad a munkásságának. A bemutató 
után hosszabb ideig beszélgettem Laki 
Idával a képeiről (korábban már jártam 
a képtárban) a jászokról és a Jászok 
Világtalálkozójáról. Sajnálatát fejezte 
ki, hogy a nyáron nem tudott 
Jászboldogházára eljönni. 

Ismertetőt tartott Bencsik Ferenc 
igazgatóhelyettes „Portrék Jákóhalma 
jeleseiről” valamint Kovács J. Béla 
nyugdíjas orosztanár a „Rokonaink az 
osszétek” címmel. 

A karácsonyi ünneplést december 
17-én az „Ezüstkor” Nyugdíjasok 
Egyesületének összejövetelével kezd-
tük. A köszöntők, a megnyitók és az 
ajándékozások után Fózer Tibor egye-
sületi elnök külön köszöntötte Bajor 
Istvánné Fecske Boriska nénit 93. szü-
letésnapja alkalmából, aki egyben a 
Nyugdíjas Klub 36 évvel ezelőtti alapí-
tó tagja. A továbbiakban kívánunk Bo-
riska néninek jó erőt és egészséget! A 
vacsora után kisebb csoportokban tar-
tottam élménybe-
számolót az ér-
deklődőknek. 

December 30-
ra egy szomorú 
eseményen jelen-
tem meg. Ekkor 
t eme t tü k e l 
Matók Istvánt, 
Jászboldogháza 
d í s z p o l gá r á t , 
korábbi polgár-
mesterét. A te-
m e t é s e n  a 
Boldogháziakon 
kívül nagyszám-
ban vettek részt a 
Jászság különbö-

ző településeiről polgármesterek, jegy-
zők, közéleti személyiségek, ismerő-
sök, barátok. Nekem személyszerinti 
ismeretségem az alsóboldogházi iskolá-
ban kezdődött Matók Istvánnal. Ő első 
osztályos volt, én nyolcadik osztályos, 
amikor először találkoztunk és segítsé-
gére kellett sietnem. Így kezdődött élet-
re szóló ismeretségünk. Munkásságán 
keresztül még sokáig köztünk lesz. 
Maradandót alkotott a szilárd útburko-
lat kialakításával, a gázvezeték, a tele-
fonhálózat kiépítésével. Emlékét őriz-
zük tisztelettel! 

Ez év január 27-én a „Jákó” kertba-
rát kör Pampuskasütő verseny zsűrijé-
ben való részvételre kaptam meghívást, 
melyet a feleségemmel el is fogadtunk. 
A zsűri elnöke Bobák József jeles 
gasztronómiai szakértő volt, aki az 
értékelés megkezdése előtt rövid tájé-
koztatást adott a zsűrizés mikéntjéről. 
A döntés a következő kritériumok alap-
ján kellett meghozni: külalak, szalagos-
ság, íz, és belső állagra terjedt ki, az 
egyes szempontokra 10-10 pontot lehe-
tett adni. Először attól tartottunk, hogy 
mind a tizenkét benevezett versenyző 
pampuskája egyforma ízű lesz, de a 
harmadik kóstolás után már érezhető 
volt az ízbeni különbség. Míg a zsűri a 
munkáját végezte, addig Fodor Dénes 
karnagy citerazenét szolgáltatott a ver-
senyzőknek, akik énekelve várták a 
zsűri döntését. A bírálat teljes titokban 
történt, hogy ki melyik pampuskát sü-
tötte csak az értékelés után az ered-
mény kihirdetésnél tudtuk meg. En egy 
Jászkapitányi Különdíjat ajánlottam föl 
a „Legszebb Szalagos Pampuska” ké-
szítőjének, melyet Nagy Dezsőné ka-
pott meg. Attól nem kellett tartani, 
hogy bárkinek a tányérján pampuska 
marad, ezzel is bizonyítva, hogy a 17. 
Pampuskasütő verseny sikeres volt 
Jászjákóhalmán. 

Nagy Albert 
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Agrár-környezetgazdálkodás és kedvezőtlen adott-
ságú területek támogatásának aktualitásairól 

Gazdálkodási napló kitöltése 

Megváltozott az agrár-környezetgazdálkodási !AKG! és a 
kedvezőtlen adottságú területek /KAT/ kompenzációs támo-
gatásaiban résztvevők számára előírt a Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlatra (HGGY) vonatkozó előírásokat szabályozó ren-
delet. 
A 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet alapján a kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdaságuk teljes te-
rületén végzett tevékenységekről a 2006/2007. gazdálkodási 

évtől kezdődően e rendelet szerinti „Új”típusú gazdálkodási 
naplót kötelesek vezetni. 
A 2005-2006 évi gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási 
naplót /“régi típusú”/ a gazdaság teljes területéről, így mező-
gazdasági parcellákról, állatállományról - a Növény- és Ta-
lajvédelmi Központi Szolgálat (1118 Budapest, Budaörsi u. 
14 1-145) „új” címre kell már küldeni 2006. december 31-ig. 

VÁLTOZÁSOK A GAZDÁLKODÁSI NAPLÓBAN 

A 2006/2007 gazdálkodási évben vezetendő Gazdálkodási 
Napló (GN) formátuma változott az előző évekhez képest. 
GN címlap (GN 01): a megjegyzés rovatban a csatolandó 
dokumentumok listáját kell közölni. Jelen állapot szerint ez 
csak a talajvizsgálati jegyzőkönyv. 
Összesítő adatlap (GN 02): az állatállomány összesítő rész 

a GN 14 tartalmára alapozottan kell kitölteni. Állatállomány 

A mezőgazdasági termelők 
 figyelmébe 

Köszönet…. 
Köszönjük az Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy 
2006. karácsonya előtt nem feledkezett meg a község 80. év 
feletti állampolgárairól. Mi, akik már nem tudunk a község 
építő-szépítő munkákban részt venni, hisz már a „második 
gyermekkorunkat” éljük, különösen ötletesnek és örvendetes-
nek tartottuk a látogatás módját. Bozsó László pónifogattal 
Mikulás jelmezben, Fazekasné Erzsike képviselőasszony nagy 
batyuval, jelmezes öltözetben érkeztek és hozták el ottho-
nunkba a szeretetcsomagokat.  
Mi már mindketten a 80 év felettiek kategóriájába tartozunk. 
A két szép csomag a karácsonyfa alatt gyönyörűen ékeskedett. 
Vendégeinknek büszkén mutogattuk. 
Köszönettel: Baranyi Antal 90 éves és felesége 82 éves Szeg-

fű utcai lakosok. 

Megújult a helyi Takarékszövetkezet 
 

Nemrég, 2006. december 22-én ünnepélyes keretek között 
került átadásra a helyi Takarékszövetkezet üzletháza.  

Nagy öröm volt számunkra, hogy a vezetőség úgy döntött, 
hogy a jászboldogházi kirendeltséget fogják felújítani. 

Az építési engedélyek beszerzése után helyet kellett keres-
nünk, hogy zökkenőmentesen tudjuk kiszolgálni Ügyfelein-
ket. 

Nagy feladat volt számunkra az átpakolás, a költözés, de a 
cél érdekében ezt nagy lelkesedéssel tettük, mert tudtuk, 
hogy pár hónap elteltével egy elegáns, modern üzletházban 
fogunk majd dolgozni. 

Közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt jött el az a pillanat, 
hogy visszaköltözhettünk egy igazán szép, kibővített, és fel-
újított épületbe. 

Az ügyféltér egy modern, elegáns képet kapott, melyben 
igyekszünk színvonalas kiszolgálást nyújtani és családias 
jelleget kialakítani. 

Szeretném megköszönni a lakosságnak, Önöknek, hogy eb-
ben a pár hónapban nagy-nagy türelmet, és megértést tanúsí-
tottak felénk és ugyanolyan lelkesedéssel várták a felújítás 
befejezését, mint mi dolgozók. 

Szappanos Anikó kirendeltség vezető 
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  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Turóczi István Zoltánné Felelős kiadó: 
 Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona Szűcs Lajos 
 Szűcsné Kövér Szilvia Nyomda: Repro Stúdió-Szolnok 
 Konkoly Béláné,  Nyomdai előkészítés: 
 Zrupkó Ferencné Patkós Stúdió (53) 383-685 
   Készült: 300 példányban 

Újságok, könyvek 
prospektusok készítése. 

Szakdolgozatok gépelése, kötése. 
Színes nyomtatás A2 méretig. 
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye 

Tel.: (53) 383-685; (30) 382– 0895 

Boldogházi 

Anyakönyvi hírek 

Búcsúzunk 
 
Kerekes Antal  (1941-2006) 

Szűcs Béláné  (1916-2006) 

Matók István  (1948-2006) 

Német Vendel  (1947-2006) 

Oláh Istvánné  (1937-2007) 

Dalmadi Tiborné  (1928-2007) 

Csík Attila Vilmos  (1966-2007.) 

Kispál Istvánné  (1908-2007) 

Újszülöttek 

Muhari Ágoston  
2006. december 13.  

Sebők Erzsébet - Muhari Lajos 

Szűcs Laura  
2007. január 23.  

Kövér Szilvia - Szűcs Lajos 

Házasságkötés: 
Szőnyi István Imre - Molnár 

Ilona Brigitta 

2006. december 22. 

Értesítés! 
 
Értesítjük a Polgárőr Egyesület tagságát, hogy az el-
nökség döntése alapján a közgyűlést 2007. február 
24-én 18.00 órai kezdettel tartjuk a Művelődési Ház 

nyugdíjas klubjában.  
Elvárjuk, hogy minden tagunk részt vegyen a rendez-

vényen, mivel tisztújító választás is lesz. 
 

Elnökség 

— változási nyilvántartás (GN 14): ebből az adatlapból any-
nyi darabot kell kitöltenie a gazdálkodónak, ahány fajú, faj-
tájú és korcsoportú állattal rendelkezik. Mindkét adatlapra 
érvényes, hogy az állategység értéke a HGGY állategység 
számítási táblázata alapján legyen kiszámítva. 
Parcellaösszesítő adatok (GN 03): 
• 4. oszlop: a parcellasorszám alatt a parcellához tartozó 

támogatási kérelmen feltüntetett sorszámot kell megadni. 
• 5. oszlop: amennyiben egy parcellához több helyrajzi 

szám tartozik, akkor a megfelelő rovatba * jelzést kell tenni, 
majd a GN 16 Megjegyzések adatlapon a megjegyzés oszlop 
megfelelő sorában kell a helyrajzi számokat megadni a hi-
vatkozással együtt. 
• 8. oszlop: az alábbi rövidítéseket kell használni: terület-

alapú támogatás: SAPS, agrárkörnyezetgazdálkodási támo-
gatás: AKG, kedvezőtlen adottságú támogatás: KAT 
• 9. oszlop: a területre vonatkozó területérzékenységeknél a 

következő rövidítések használhatók: 
nitrátérzékeny terület: NÉT, sérülékeny vízbázisú terület: 

SVT, NATURA 2000: N2000 
• 10. oszlop: talajvizsgálati típusok: SZ = szűkített, B = 

bővített, T = teljes körű. 
• 11 oszlop: ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult-

ság: tulajdonos és egyben használó: T, használó (Pl.: bérleti 
szerződés): H, egyéb (p1.: kezelési jog): E 
• Amennyiben évközben változás következik be, akkor a 

rövidítés mellé egy * jelet és egy dátumot kell megadni, 
majd a GN 16-os adatlapon a megfelelő rovatban kell jelezni 
a változást. 
Parcellaművelési adatok (GN 06): az adatlapot úgy kell 

kitölteni, hogy a trágyázással, öntözéssel, növényvédő szerek 
kijuttatásával kapcsolatos információk itt ne kerüljenek fel-
tüntetésre, mert ezek rögzítésére külön adatlap áll rendelke-

zésre. Amennyiben valamely munkafolyamat több nap alatt 
kerül elvégzésre, akkor az adatlapon az időintervallumot kell 
megadni. Ha a parcellán belül több növényfajta található és 
ezért a fajták között eltérő munkafolyamatok végződtek, 
akkor a parcella alapadatok lapján feltüntetett fajta sorszámát 
is jelölni kell. 
Adatlap a növényvédelmi megfigyeléshez (GN 07): ezt az 

adatlapot csak az integrált vagy ökológiai programokban 
részt vevő gazdálkodónak kell vezetni. Permetezési napló 
(GN 08): az adatlap megegyezik az 5/2001 (I. 16.) FVM 
rendeletben közzétett adatlappal. Aki a GN-ban lévő adatla-
pot vezeti, annak nem szükséges az említett jogszabály adat-
lapját is vezetni. Öntözési napló (GN 09): amennyiben az 
öntözővízzel valamilyen más anyag is ki lett juttatva, akkor 
ezt jelezni kell. Trágyázási napló (GN 11): vezetésének te-
matikája a permetezési naplóval megegyezik. A tápanyag 
utánpótlási tevékenység adatainak rögzítésére szolgál. 
Megjegyzések (GN 16): az adatlapot naplósorosan kell 

vezetni a GN-ban bekövetkező változások időrendjében. A 
megjegyzés időpontja mellett fel kell tüntetni az adott GN 
adatlap számát, lapszámát, a megjegyzéshez kapcsolódó 
rovat oszlop-és sorszámát. 
Szaktanácsadási adatlap (GN 17): amennyiben a gazdálko-

dó tevékenysége során szaktanácsadót alkalmaz, Úgy ezt 
jeleznie kell ezen adatlapon. A szaktanácsadó személye gaz-
dasági éven belül változhat. 
A Gazdálkodási napló vezetésével és a Nemzeti Vidékfej-

lesztési Terv /NVT/ támogatásaival /AKG, KAT/kapcsolatos 
további kérdésekkel keressék az NVT tanácsadót. 

 
Budai Gábor 

NVT tanácsadó 
06203851673 

2006. évben összesen: 7 születés, 6 házasságkötés és 30 haláleset volt 

A BOLDOGHÁZI HÍREKET  A 2007-ES ÉVBEN  
ELŐFIZETÉS ESETÉN (6 MEGJELENÉS) 1000 FT-ÉRT 
EGYÉB ESETBEN 220 FT-ÉRT LEHET MEGVÁSÁ-

ROLNI A SZOKOTT HELYEKEN 


