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Önkormányzat hírei 2. old. Óvoda, iskola hírei 6-7-8. old 
Polgármesteri tájékoztató 3. old. Új szolgáltatás 9. old 
Civil hírek 5. old. Egyéb hírek 10. old 

 

„A szeretet szeretetet szül, úgy, ahogy a virág  virágot terem, a mosoly mosolyt.” 
Palánkay Gausz Tibor 

Tisztelt Hölgyeim!  
Kedves Lányok, Édesanyák, Nagymamák! 
 
Kívánom, hogy érezzék a mindennapokban azt az egyenjogúságot, aminek apropóján 

közel egy évszázada elindult kezdeményezés eredménye lett a Nőnap.  
E napon ünnepeljük Önöket, a Nőket, ugyanakkor tudjuk,  

mennyi nehézséggel kell megküzdeniük  
korunk társadalmi viszonyai között,  

hogy elismert nők legyenek!  
Hogy anyák lehessenek! 

Szűcs Lajos  
polgármester 

Kéri János: 

Nőnapi köszöntő 

 
Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek 
Életünk köszönhetjük. 
 
Ki mindent 
Megtesz értünk, a nő, 
Dajkál, ápol, 
És felnevel ő. 
 
Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja. 
 
Szépséges nők, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nőnapot. 
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Zene: SLÁGER együttes 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Az önkormányzat képviselő-testülete 
munkáját 2008. január 16-án kezdte. A 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdése 
szerint: 
A képviselő-testület határozza meg 

bizottsági szervezetét, és választja meg 
bizottságait. A képviselő-testület a két-
ezernél több lakosú talapülésen pénz-
ügyi bizottságot választ. A 2006. évi 
helyhatósági választás után a képvise-
lő-testület úgy fogadta el a szervezeti 
és működési szabályzatát, hogy nem 
hoz létre pénzügyi bizottságot. A vá-
lasztást követően a testületbe 8 új kép-
viselő került, akiknek teljesen új az 
önkormányzati költségvetés felépítése. 
Ezért a költségvetés összeállítása előtt 
több alkalommal összeülnek, és tétele-
sen végigtárgyalják. Erre került sor 
január 16-án és 30-án. A közoktatási 
intézményfenntartó társulás miatt, a 
jászalsószentgyörgyi polgármesterrel is 
egyeztetéseket kellett folytatni a költ-
ségvetésről. A megbeszélések után 
készült el az önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendelet-tervezete, amit a 
munkaterv szerinti ülésén tárgyalt a 
testület 2008. február 13-án. A soros 
ülésen a polgármester beszámolt az 
átmeneti gazdálkodásról. A testület 
elfogadta az Oktatási Társulási Megál-
lapodás módosítását. A módosítás lé-
nyege, több feladat került be a társulási 

közös finanszírozásba.  
Elfogadásra került a 2008. évi költ-

ségvetés 182.246 ezer Ft bevétellel és 
kiadással. A 2008. évi fejlesztési kiadá-
sokat 24.860 ezer Ft-ban fogadta el a 
testület. A fejlesztési elképzelések 
megvalósítását pályázati pénzekből 
tervezik. A legnagyobb az általános 
iskola felújítása (nyílászárók, fűtés, 
festés, burkolás, tornaterem). Megvita-
tásra került a Jászsági Többcélú Társu-
lás javaslata, melyet egy oktatási szak-
értő készített. A javaslat arra vonatko-
zott, hogy a társulás lenne az oktatási 
intézményfenntartó.  
A testület úgy döntött, meg kell kér-

ni, készítsék el a gazdasági számításo-
kat, akkor hogyan lehetne az oktatási 
feladatokat ellátni.  
A választási eljárási törvény módosí-

tása következtében a szavazatszámláló 
bizottságokból az egyik létszámát fel 
kellett emelni 7 főre. A jegyző javasla-
tára az alábbi két személy megválasztá-
sára került sor: Sós Ferencné, Rét u. 3. 
és Szöllősi Péter Rákóczi u. 49.  
Az önkormányzat arról is döntött, 

hogy továbbra is részt vesz az Észak-
Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Program II. ütemében. Az aktuális kér-
dések keretében döntöttek a volt 
könyvtár helyiségnek a Polgárőr Egye-
sület részére történő átadásáról. Előze-
tes tárgyalások kezdődtek a jászberényi 

városi könyvtár javaslatára könyvtári 
társulás létrehozásáról. Az iskolai fel-
újítási pályázat benyújtásához szükség 
volt egy akadálymentes közlekedést 
biztosító lift megterveztetésére, mely-
nek tervezési költsége áfával együtt 
1.200 ezer Ft. Lízing szerződés alapján, 
egy többfunkciós fénymásoló gép ke-
rült beszerzésre, melynek költsége 60 
hónapon keresztül havi  bruttó 
29.304 ezer Ft. A vízmű dolgozói mun-
karendjének átszervezéséről döntött a 
testület, amelynek végrehajtására a 
polgármester jogosult. 

Turóczi István Zoltánné jegyző 

Adótételek 2008. január 1-jétől 
Magánszemélyek kommunális 

adója 
Lakás, telek 4.000,- Ft/év 

Üzlet, műhely, raktár 6.000,- Ft/év 
Vállalkozók kommunális adója 

2.000,- Ft/fő/év 
Iparűzési adó 

Nettó árbevétel után 1,8 % 
Napi átalány  1.000,-Ft/nap 

Az adófizetési kötelezettség janu-
ár 1-jétől áll fenn. Pótlékmentesen 
március 15-ig / 2008. évben már-
cius 17-ig és szeptember 15-ig 

lehet megfizetni. 

 

DR. BATHÓ EDIT  
a Jász Múzeum igazgatója 

DR. DOBOS LÁSZLÓ  
a Jászok Egyesületének ügyvivője 

A bál bevételét a helytörténeti gyűjtemény megőrzését elősegítő pályázatok önrészéhez kívánjuk felhasználni.  

A KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT,  AZ  EZÜSTKOR NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE, 
A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, A POLGÁRŐRSÉG ÉS A HELYI CIVIL SZERVEZETEK 

2008. ÁPRILIS 19-ÉN 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT SZERVEZÜNK, 
AMELYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.  

A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE: 
 

Program 
19.00  Vendégvárás 
19.30 Iskolásaink műsora 
20.00 Vacsora 
 pohárköszöntőt mond: Szűcs Lajos  
 polgármester 
 

Menü: 
 birka– és marhalábszár pörkölt 
 köret, sütemény 
 

Belépő:  2500 Ft 
 14 éven aluliaknak 1000 Ft 
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2008. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Részletek a 2008. február 13-i ülés polgármesteri 
tájékoztatójából 

 
� December 20-án megtartottuk az önkormányzat közös 

karácsonyi ünnepségét. Az önkormányzat jelenlegi 24 
dolgozójával, és az oktatási társulásnál dolgozó pedagó-
gusokkal közösen. 

� Kiosztásra kerültek a karácsonyi ajándékcsomagok a 
településen élő  80 éven felettiek részére, és még 10 fő 
részére, akik jelzőrendszeres segítségnyújtásban része-
sülnek. 

� Szilveszteri Bált szervezett községünkben a helyi Pol-
gárőr Egyesület. Ezen tevékenységét ezúton is köszö-
nöm. Az önkormányzat a hagyományoknak megfelelően 
ezúton is ingyenesen biztosította a tornacsarnokot, mint 
egyéb bálok megrendezésekor is szokás. 

� Január 3-án megkeresett Szikra Ferenc vállalkozó, aki a 
településen 2008-tól indította el a csökkent munkaképes-
ségűek foglalkoztatását. Ilyen irányú munka már régóta 
folyik a településen. Az egyik üzem megszűnését köve-
tően indította el ez a jászberényi cég a foglalkoztatást. 

� Január elején megkaptam az Országos Tisztiorvosi Hiva-
tal állásfoglalását, amelyben egyértelműen leírják, hogy 
civil szervezet működtetése formájában lehetőség van 
fürdőklub létrehozására. Így a kistérségi ÁNTSZ főorvo-
sa is hozzájárult a fürdőklub létrehozásához. Már a kör-
nyezetvédelmi engedély módosítása folyamatban van. 
Előttünk áll, hogy az önkormányzat és a civil szervezet 
között nagyon szigorúan leszabályozott együttműködési 
megállapodást kell kötni. A fürdőklub jogi feltételeit 
meg kell teremtetni a működtetés érdekében. 

� Január 1-jétől megkezdte működését a Jászsági Többcélú 
Társulás keretei között a Gyermekjóléti Szolgálat. A 
múlt évben döntöttünk erről, hogy kistérségi társulás 
szinten ehhez hozzájárulunk, és a társulás látja el ezt a 
feladatot. Az intézmény helyi családgondozója pályázat 
útján Kobela Margit lett. 

� Elindult a Jászság II. LEADER programjának előkészí-
tése. A jászság 1 milliárd 35 millió Ft-ot nyert. Ez a 
2007-2013 közötti Uniós ciklus keretösszege. A pályázat 
kiírásának az előkészítése folyik. A 17 jászsági települé-
sen őszre jelennek meg a pályázatok  önkormányzatok, 
civil szervezetek és vállalkozók részére. 

� A Jászsági Többcélú Társulásnál is aktívan teltek az év 
első hetei. Több Pénzügyi Bizottsági megbeszélésünk 
volt. Különböző közös pályázatoknak az egyeztetései 
zajlottak, amelyeket a társulás fog össze kistérségi szin-
ten. Olyan pályázatokról van szó, amelyeket egyedül 
nem tudunk megpályázni. Közösen 2-300 millió forintra 
lehet pályázni. Pld. Turisztikai pályázatban működünk 
együtt 9 településsel. A január 29-én megtartott ülésen 
fogadtuk el a Jászsági Többcélú Társulás 2008. évi költ-

ségvetését, különböző díjakat, önkormányzati hozzájáru-
lások mértékét. 

� Elkezdődtek a tárgyalások a Jászságban található szociá-
lis bentlakásos intézmények társulásos formában történő 
működtetésére is. Ezeknek az intézményeknek a működ-
tetésük a megyei önkormányzat kötelező feladata. Ha az 
önkormányzatok átadják a Megyei Önkormányzatnak, 
akkor várható, hogy leépítések, megszüntetések lesznek. 
A szolgáltatások minősége még inkább romlik. 

� A Boldogházi Hírek helyi szerkesztősége szokásához 
híven év elején megbeszélést tartott januárban. Az újság-
nak 7,5 éve – az indítása óta – Turóczi Istvánné jegyző-
asszony volt a főszerkesztője. Januárban lemondott 
posztjáról, és Konkoly Béláné veszi át a főszerkesztői 
tevékenységet. Az újság nyomtatását és készítését a jö-
vőben is hasonlóképpen kívánjuk végezni, mint eddig. 
Ezúton is köszönjük eddigi munkáját! 

� Január 31-én Regio-Kom Társulási ülésén vettem részt 
Hevesen. A társulás által benyújtásra került a települések 
felhagyott hulladéklerakóinak rekultivációját célzó 2 
fordulós pályázat. Első fordulóban 33 településnek közö-
sen nyújtotta be pályázatát. Bízunk benne, hogy támoga-
tást kap. Ha ez így lesz, akkor 2009-ben már el is kez-
dődne a munka. 

� Több alkalommal vettünk részt Jászalsószentgyörgyön a 
közösen létrehozott oktatási társulási intézmény költség-
vetésének egyeztetésén. Szeptember óta iskolánkban a 
gyermeklétszám emelkedése egyrészt nagyon jó, mert az 
előírt minimum létszámra be vagyunk biztosítva. Így 
tudjuk biztosítani a 8 osztályt helyben. A másik oldalon 
pedig hátrányt okozott, mert a létrejött oktatási társulás-
ban az intézmény működési hiányát osztjuk meg gyer-
meklétszám-arányosan egymás között. Mivel nálunk a 
gyermeklétszám emelkedett, így létszámarányosan na-
gyobb részt kell vállalnunk az intézmény hiányából is. A 
tavalyi megállapodás értelmében közel 27 millió forint 
lenne az önkormányzatunk hozzájárulása ebben az évben 
a közös intézményhez. Egyeztetések folyamán sikerült 
ezt az összeget 22,8 millió forintra lecsökkenteni, azzal 
az 1 millió Ft-tal együtt, amit az adminisztratív feladatok 
végzésére adunk Jászalsószentgyörgy önkormányzatá-
nak. Még így is jónak ítélem meg a közös társulást. Tár-
sulás nélkül közel 34 millió Ft lenne az önkormányzati 
hozzájárulás. 

� Októbertől decemberig, 3 hónapon keresztül a Sport-
egyesület által pályázati támogatással ingyenes sportolá-
si lehetőségeket tudtunk biztosítani a lakosságnak. Eb-
ben volt torna, tenisz, asztalitenisz és foci. A pályázat-
hoz ötvenezer forint önerőt kellett biztosítani, de 99 ezer 
Ft terembérleti díjat tudtunk elszámolni az önkormány-
zatnak. Nagy volt az érdeklődés a sportolási lehetősé-
gekre. Bízom benne, hogy a jövőben is tudunk hasonló 
támogatásokra pályázni. 

Polgármesteri tájékoztató 

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét,  
hogy szíveskedjenek a kutyatartás szabályait betartani! 

Kutyát közterületre kiengedni szigorúan tilos! 
A szabály be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után. 

Az önkormányzat által befogott kutyákat csak a büntetés megfizetése után kaphatják vissza. 
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Egyházi  
képviselő-testület választás 

Húsvét megünneplése után a Magyarországi Egyházközségi 
Képviselőtestületek Szabályzatában foglaltak alapján egyházköz-
ségünkben új testület választására kerül sor, mert a jelenlegi tes-
tület mandátuma lejárt. 

 Az Egyházi Törvénykönyv 519. kánonja szerint „a plébános 
a rábízott plébánia saját lelkipásztora. A rábízott közösség lelki-
pásztori gondozását látja el annak a megyéspüspöknek felügyele-
te alatt, akinek a krisztusi szolgálatban való részvételre meghí-
vást kapott, hogy a rábízott közösség javára teljesítse a tanítói, 
megszentelői és kormányzói feladatot, más papok vagy diakónu-
sok együttműködésével és a világi krisztushívők segítségével, a 
jognak megfelelően.”  

Az 536-537. kánon így rendelkezik: „Ha a megyéspüspök a 
papi szenátus meghallgatása után alkalmasnak ítéli, minden plé-
bánián alapítsanak pasztorális tanácsot. Ennek élén a plébános 
áll, s benne a krisztushívők, valamint 
azok, akik hivataluknál fogva részt 
vesznek a plébánián a lelkipásztori 
munkában, segítséget nyújtanak a lelki-
pásztori tevékenység előmozdítására.. 
Minden plébánián legyen gazdasági 
tanács, mely az egyetemes jog és a me-
gyéspüspöktől kibocsátott szabályok 
szerint működik, és amelyben az ezen 
szabályok szerint kiválasztott krisztushí-
vők a plébánost segítik a plébánia javai-
nak kezelésében.” 

A pasztorális és gazdasági tanács 
betöltésére alakul az egyházi képviselő-
testület.  

A képviselőtestület tagjai csak azok 
a katolikusok lehetnek, akik  

a/ tartósan az egyházközség területén laknak, 
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt 
vesznek az egyházközség életében, 

c/ teljesen cselekvőképesek, 
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucha-
risztia vételének közősségéből, 

e/ megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)  
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik, 
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,  
h/ készek e feladat ellátására. 
Az egyházközségi képviselők jelölésénél figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege 
képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település föld-
rajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny 
hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és 
vállalja a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi 
életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett 
tárgyalókészséggel rendelkezik. 

A választott tagok száma 1000 hívőig 12, további ezrenként 
pedig 1-1 tag. A megbízatást előzze meg a választás. A jelöltek 
listáját a fentiekre figyelve kell összeállítani. E listát a hívek 
ajánlására és az előző képviselők megkérdezése után a plébános 

állítja össze. A megválasztandók számának kétszerese szerepel-
jen a listán. Ezt a templomi hirdetésekben szóban, a templom 
hirdetőtábláján és a plébánia irodájának bejárata közelében, jól 
látható helyen írásban, két héten át közölni kell. Jelezni kell azt 
is, hogy ha valakinek bármelyik jelölttel kapcsolatban jogos kifo-
gása van, jelentse a plébánián. Ha van helyi egyházközségi lap, 
abban is közöljék a fentieket, vagy más alkalmas módon is hoz-
zák a hívek tudomására. 

A megbízatás öt évre szól. A megyés pásztor meghatározhat 
rövidebb időt is. 

Az egyházközségi képviselőtestület feladata, hogy a plébáni-
ai közősség célkitűzéseit, Istentől és az Egyháztól kapott küldeté-
sének szellemében előmozdítsa. 

Húsvétra készülőben 
Húsvét Jézus feltámadásának az ünnepe, de ugyanakkor ke-

resztségünk évenként ismétlődő „születésnapja” is. Az egyház a 
nagyböjt folyamán igyekszik elvezetni bennünket a meghalás 
átélésére, hogy Húsvétkor a feltámadás ünneplése ne csupán 
emlékezés, hanem személyes élmény is legyen. 

Az apostolok tanítása szerint a „régi 
ember” az, aki önmagának az iste-
ne. A „régi ember” önmaga sorsá-
nak irányítója, ő akarja meghatároz-
ni a jót és a rosszat, azt, hogy minek 
kell megtörténnie és mi az, amit 
kerülni kell. 
A keresztségre készülő ember nap-
ról napra megtanulja átadni életét 
Istennek, a jó és a rossz meghatáro-
zását Istenre bízza. Ezzel a „régi 
ember” megszűnik, „meghal”. A 
„halál”, vagyis a keresztség felé 
vezető úton természetesen elkíséri 
az egyház közössége, és napról 
napra megerősíti őt Isten igéje.  

Amikor a „régi ember” eljutott oda, hogy már nem ura önma-
gának, hanem Isten – Krisztus – az ő ura, meghalásának és újjá-
születésének jeleként alámerül a keresztvízbe, hogy onnan kijő-
ve, mint feltámadott ember, Krisztus módjára éljen a világban. 
Számára többé nincs halál, elkezdődött a halál utáni élet, amely-
nek célja nem az emberi kapcsolatok és eszközök gyarapítása, 
hanem az Istenben való egyre mélyebb elmerülés. 

A régi ember halála és az új ember feltámadása alapvető ke-
resztény élmény. A megkeresztelkedés felé vezető úton tanuljuk 
meg, hogy a bűn nem az, hogy „rossz voltam” embertársaimmal 
szemben, hanem hogy Istennek, az Ő tervének ellensége voltam. 
És a keresztség ajándékában tapasztaljuk meg azt, hogy többé 
már nincs bűnünk, mert Jézus feltámadása által – melynek a ke-
resztségben részesei lettünk – felbonthatatlan szövetséggel Isten-
hez kapcsolódtunk. 

Igen, tudom, hogy a mi életünkben nem ez a valóság. Az 
Egyház törekszik arra, hogy ezt az élményt különösen a felnőtt 
korban megkeresztelkedőknek átadja. Minket segítsenek ezek a 
sorok abban, hogy a nagyböjt hátralevő részét, a Szent 
Háromnapot és a Húsvétot lelki gyümölcsökkel gazdagon éljük 
át. 

Csergő Ervin  
plébános 

Minden ige már betellett.  
Az elgördült szikla mellett 
Két fehér angyal lebeg. 
 
És felelvén egy a másnak, 
Énekelnek és hárfáznak 
Szép angyali éneket. 
 

„Jaj, hogy hullott drága vére 
Gethsemáne friss füvére! 
Keresztények sírjatok!” 
 
„Föld megindul, holt megéled. 
Jaj, kereszten függ az élet! 
Minden elvégeztetett.” 

 

 
„Énekelnek allelúját, 
Boldogasszony koszorúját 
Szép angyali seregek.” 

 
 
 
 

Így dalolt az angyalének, 
És mindenek figyelének, 
Fű, fa, virág hallgatott. 
Minden hívek koszorúja 
Énekelje: Allelúja! 
Él az Úr! Feltámadott!  
 

 Sík Sándor: Rózsakoszorú 
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„Ezüstkor Nyugdíjasok és Egyedülállók Egyesületének 2008. 
évre vonatkozó munkaterve: 

CIVIL SZERVEZETEK 

Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok közhasznú egyesülete 2003. március 
28-tól végzi a tevékenységét. Az egyesület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíró-
ság által bejegyzett civil szervezet. Székhelye: Jászboldogháza, Rákóczi út 9. Adó-
száma: 18887005-1-16. 
Egyesületünk közhasznúsági tevékenységét egész évben folyamatosan végezte, 
vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, és a vezető tisztségviselők nem része-
sülnek sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásba. 
Az egyesület tevékenységének pénzügyi mérlege 1000 Ft-ba: 
 
Forgóeszközök 212 Összes bevétel 478 
- követelés  Közhasznú célra működésre 
  helyi önkormányzattól  30 
- pénzeszköz 212 Pályázati úton elnyert 100 
Eszközök 212 Tagdíjból származó 31 
Saját tőke 212 Egyéb bevétel 317 
Források összesen 212 Tényleges bevétel 478 
Kiadás összesen: 212 Közhasznú tev. Kiadás 212 
  Tárgyi pénzügyi eredmény 266 

Az Egyesület 2007. évben 1 %-os 
jövedelemadóból 18.017,- Ft-ban ré-
szesült, melynek felhasználásáról a 
későbbiek folyamán fog döntés szület-
ni. 

Az egyesület tevékenységét 2003 
óta folytatja közhasznú civil szerve-
zetként, ezt megelőzően nyugdíjas-
klubként működött. Az újjáalakulás 
alkalmával alapszabály készült, mely 
mintegy 10 tagból álló elnökség meg-
alakulását és három tagból álló Ellen-
őrző Bizottság kialakítását írta elő. A 
megválasztott személyek tisztségei öt 
évre szólnak, mivel a mandátumok ez 
év januárjában lejártak, ezért válasz-
tást kellett az egyesületnél tartani. A 
választás 2008. január 27-én rendre 
megtörtént. Az előre megválasztott 
bizottságok (Jelölő Bizottság, Szava-
zat számláló Bizottság) munkájukat 
eredményesen elvégezték, a választás 
alkalmával a tagság több, mint 50 %-a 
(63 főből 46 fő) megjelent, és szava-
zott, így a választás eredményesen 
zárult. Az elnökségbe egy fő elnököt 
(Fózer Tibor), két fő elnökhelyettest 
(Baranyi Sándorné, Berkó Sándor). 
Egy fő titkárt (Orczi Imréné), egy fő 
gazdaságvezetőt (Racs Bálintné) vá-
lasztottunk. Az elnökségbe még to-
vábbi öt tagot és két póttagot válasz-
tottunk. Megalakult az Ellenőrző Bi-
zottság is Kőhidi Györgyné vezetésé-
vel, két taggal és egy póttaggal kiegé-
szülve. 

A választás alkalmával az új vezető-
ség megtartotta első ülését, melyen 
megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi 
munkatervet és költségvetést. 

Végezetül sok erőt, kitartást és jó 
munkát kívánok az új vezetőségnek és 
jó egészséget valamennyiüknek. 

Orczi Imréné 

egyesület titkára  

Hónap Napirendek 
Január: 20-án./ Elnökségi ülés – A 27-i taggyűlés anyagának megtárgya-

lása, a választás előkészítése. 
27-én./ Beszámoló taggyűlés megtartása: 

Gazdaságvezető és Ellenőrző Bizottság beszámolója 
Vezetőség választás 
Pótszilveszter megtartása. 

Február 1./ Kéthetenkénti szokásos összejövetel. 
2./ Az I. negyedéves névnaposok megünneplése 
3./ Nőnapi rendezvényünk előkészítése 

Március 1./ 9-én Nőnap megtartása 
2./ 30-án az április 19-i rendezvény előkészítése 

Április 1./ 13-án a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos megbeszélés 
2./ 19-én tájház megmentésére vacsora est megtartása. 
3./ 27-én Névnaposok felköszöntése. 

Május 1./ Részvétel május 1-jén a községi majálison  
2./ Megtartjuk kéthetenkénti szokásos összejövetelünket. 

Június 1./ Kirándulás autóbusszal egy fürdőhelyre 
2./ Részvétel a Jász Világtalálkozón Pusztamonostoron 
 

Július 1./ Megtartjuk kéthetenkénti szokásos összejövetelünket. 
     Az aratóverseny előkészítése 
2./ Aratóversenyen való részvétel 
3./ Vendégül látjuk a jánoshidi Nyugdíjas Klub tagjait  
július 23-án. 

Augusztus 1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. Felkészülés az elszár-
mazottak találkozójára. 
2./ Elszármazottakkal találkozó megtartása augusztus 30-án. 

Szeptember 1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés, készülődés a bogácsi 
kirándulásra. 

2./ Három napos hétvége Bogácson. Szeptember 19-20-21-22 
vagy a 26-27-28-29. 

3./ Aktuális névnaposok felköszöntése. 
Október 1./ Szüreti  felvonuláson részvétel Jánoshidán a környező falvak 

nyugdíjasaival közösen. 
2./ Kéthetenkénti megbeszélés 

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

December 1./ Karácsonyi ünnepségünk előkészítése. 
2./ 21-én Karácsonyi gyertyagyújtási ünnepség megtartása. 

Választás az „Ezüstkornál” 

Ne hagyja az államra!! 
 

A BOLDOGHÁZI  
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY  

ez évben is várja az 1%-os  
felajánlásokat a következő  

adószámra: 

19220794-1-16 
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1960-ban születtem Eszter-
gomban. Főiskolai tanulmányai-
mat Egerben végeztem, ahol föld-
rajz–testnevelés, majd később 
1995-ben nevelőtanár diplomát és 
iskolamenedzser végzettséget 
szereztem. Tanári pályafutásom 
Jászalsószentgyörgyön kezdődött 
1984-ben, ahol azóta is dolgozom 
és élek. Feleségem szintén tanár, 
biológia–testnevelés, valamint környezetvédelem szakon 
szerzett diplomákat ugyancsak Egerben. 2007-ben a Sem-
melweis Egyetemen, Budapesten gyógytestnevelésből 
szerezte harmadik diplomáját. 

Két gyermekünk van, lányunk Alexandra a Szolnoki 
Főiskolán nemzetközi gazdálkodás szakon idegen nyelven 
végzi a második évfolyamot, míg fiunk, Krisztián a buda-
pesti Kölcsey Ferenc Gimnázium végzős tanulója. Az 
FTC U-19-es csapatban focizik. 

A sportágak közül tornából középfokú edzői képesíté-
sem van, mivel 24 éves koromig ezt a sportot űztem ver-
senyszerűen. A Lippay Lajos Általános Iskolában 1984 
óta a Diáksportkör, majd 1995-től a Diáksport Egyesület 
elnöke vagyok folyamatosan. 

2005-ben UEFA B Diplomát szereztem labdarúgásból. 
A Jászságban eltöltött 24 év alatt nagyon szép eredménye-
ket értünk el tanítványaimmal, a fiúkkal és a lányokkal 
egyaránt a kézilabda, labdarúgás és az atlétika sportágak-
ban. 

Az eddigi sportági versenyeken ellenfélként találkoz-
tunk, az elkövetkező időszakban esetleg közösen egymás 
csapatait megerősítve, kiegészítve vesszük fel a kesztyűt 
más iskolák versenyzőivel szemben. Az iskolaösszevonás 
erről is szól. Lehetőséget biztosít erre is. 

A jászboldogházi iskolával a kezdetek óta nagyon jó 
kapcsolatban vagyok, hiszen úszást is oktattam a gyere-
keknek annak idején. A 2007-es iskolaösszevonás során a 
szakos ellátás biztosítására szívesen vállaltam a boldoghá-
zi gyerekek földrajz tanítását, mivel az itteni iskolát min-
dig a béke és a nyugalom szigeteként könyveltem el. 

Első benyomásom nem változott meg, hiszen nagyon 
segítőkész, jóindulatú és jól képzett kollégákkal ismerked-
tem meg. 

ÓVODA, ISKOLA HÍREI 

Jánoshidán „születtem”, ami azt jelenti, 
hogy valójában a jászberényi kórházban, 
de ez a falu tekinthető szülőfalumnak, 
ahol jelenleg is élek. Az általános iskola 
után a törökszentmiklósi Székács Elemér 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
kezdtem meg középfokú tanulmányai-

mat, ahol érettségit tettem. Családi gyökereimnek és a falusi kör-
nyezetnek köszönhetően belenőttem a „föld-közeli” életmódba, 
melyben ha jelenleg egyre kevésbé dolgozom is, jelentősen megha-
tározza gondolkodásmódom. 

A középiskola után látszólag mégis más vonalon mentem to-
vább: az egri főiskolán szereztem történelemtanári oklevelet. Ad-
dig rendben volt, hogy szeretem a történelmet, de miután kikerül-
tem az „életbe”, és bekerültem a magyar közoktatás valóságába, 
akkor tapasztaltam meg, hogy mennyi baj van az iskolákban, és 
hogy egyre kevésbé a tanításról szól az egész. 

A jászalsószentgyörgyi általános iskolában kezdtem tanári pá-
lyafutásom klasszikusan a szamárlétra alján, mint napközis tanár. 
Feladatát tekintve persze messze nem a legegyszerűbb feladat az, 
hogy több korosztályt felügyelve kell több tantárgyból segíteni a 
gyerekeket, úgyhogy igen sok tapasztalatot gyűjthettem ezen idő-
szakban. Közben tárgyamban is kipróbálhattam magam, de miután 
itt nem volt lehetőségem kinevezett álláshelyre, 2003 nyarán pá-
lyáztam az újszilvási általános iskolába. Az első évben ott is nap-
közis tanár voltam, majd több tantárgyat tanítottam. Megbíztak 
osztályfőnöki teendőkkel, illetve a felsős munkaközösség vezetésé-
vel. 

Hallottam a két település intézményeinek összevonásáról a 
tervezés időszakában, de azon meglepődtem, hogy Molnár Tamás 
igazgató úr távozik Jászalsószentgyörgyről. Hosszas gondolkodás 
után elkészítettem pályázatomat, és részben ismerős terepen neki-
vágtam e nagy feladatnak. 

Rengeteg szempontot kell figyelembe venni ebben a helyzet-
ben, amibe a két település óvodái, iskolái kerültek, és még korai 
lenne nagy tanulságokat levonni öt hónap után. Két oldala van a 
dolognak. Egyrészt az egyébként is siralmas anyagi helyzetben 
lévő önkormányzatok ezzel plusz bevételekhez jutnak, s ezzel tud-
ják fenntartani oktatásukat. Másrészt az átszervezés sok bonyoda-
lommal, nehézséggel jár a gyakorlatban, ami többletterhet is jelent 
az ezzel foglalkozóknak. Arra törekszünk tehát munkatársaimmal, 
hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével az új keretek között 
is megfelelő színvonalú oktatást és biztonságos környezetet teremt-
sünk a gyerekeknek. 

Új tanárunk a második félévtől 
Szilágyi Imre 

Euronics Kupa 
2008. 01. 27-én megrendezésre került Jászberényben a 

Euronics kupa. Ez egy nagyszabású teremlabdarúgó torna. Két 
helyszínen zajlott a verseny: a Bercsényi úti iskola tornatermében, 
ahol a 95-ös korosztály, a Lehel csarnokban, ahol a 96-ban és 97-
ben születtek mérték össze tudásukat. Minden korcsoportban 5-5 
csapat volt, én a 97-esekhez tartozom, ahol már két éve focizom. 
A mi csoportunkban játszottak a Pásztó, a Plútó SE Eger, Gödöllő 
és Tiszaújváros csapatai. 

Az eredményhirdetéskor nagy meglepetésemre én kaptam meg 
a torna legjobb játékosa kupát, aminek nagyon örültem. 

Farkas Imre 
5. osztályos tanuló 

BEMUTATJUK... 
Tarnai Mihályt a Lippay Lajos  
Alsójászsági Óvodai, Iskolai és 

Alapfokú Művészetoktatási Központ  
igazgatóját  



 7 
Boldogházi Hírek 

2008. március ÓVODA, ISKOLA HÍREI 

Farsang  
a Mesevárban 
Február 16-án rendhagyó farsang 

volt az óvodában. Rendhagyó, mert a 
tél búcsúztatására az apróságok szom-
bat délután gyűltek össze. 

Nem kis izgalom előzte meg ké-
szülődést, hisz néhány nappal előbb 
még az ovisok nagy része betegszabad-
ságát töltötte. A sok hiányzás azonban 
nem nyomta rá bélyegét a műsorra. 

Először a Vuk csoport mutatta be, 
hogy mivel készültek. Jelmezben csil-
logó szemmel bűvölték el a nézőket, 
akikből ezen a délutánon nem volt hi-
ány. Az ebédlő ugyanis zsúfolásig 
megtelt –ahogy mondani szokás– egy 
tűt sem lehetett volna már leejteni! 

A Maci csoport verssel, tánccal, 
vidám farsangi csúfolókkal szórakoz-
tatta a szülőket, nagyszülőket, nagyobb 
testvéreket. 

És ha már farsang, a nevetés nem 
maradhat el! Az óvó nénik és dadus 
nénik vidám mesejátéka kápráztatta el 
a nézősereget.  

Öröm volt látni, ahogy a gyerekek 
–kicsik és nagyok- beleélték magukat 
Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj törté-
netébe. Igen sok felnőtt arcára is sike-
rült mosolyt csalniuk! 

Jó döntés volt a farsangi mulatsá-
got szombat délután rendezni, hisz így 
azok az anyukák és apukák is el tudtak 
jönni, akik egyébként munkájuk miatt 
kimaradtak volna ebből az élményből. 
Sok szülő, nagyszülő örülhetett  

gyermeke, unokája sikerének. Ehhez a 
sikerhez azonban együtt kellettünk. 
Kellettek anyukák, nagymamák, akik 
délelőtt szendvicset készítettek, fino-
mabbnál finomabb süteményt sütöttek; 
apukák, akik segítettek feldíszíteni a 
termet; szülők, akik üdítőt, tojást  

hoztak, kávét főztek, és persze árusítot-
tak, takarítottak! Lelkes pedagógusok, 
akiknek fontos, hogy gyermekeink már 
ilyen kicsi korban is megtanulják ápol-
ni hagyományainkat, ráérezzenek a 
közös ünneplés ízére. Külön öröm volt, 
hogy minden gyermek jelmezt öltött: 
volt pillangó, csigabiga, békakirály, 
vadász, hercegnő, pókember, római 
katona, tündér, varázsló… 

A lelkesedésnek kézzel fogható 
eredménye is volt. Több mint 104 ezer 
forintot gyűjtöttünk össze közösen, 
melyből a gyerekek kirándulásához 
pótolunk. Tavasszal ugyanis Budapest-
re, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, 
valamint a Fővárosi Nagycirkuszba 
látogatnak el a gyerekek. 

Az őszi vasgyűjtés után újra bebi-
zonyítottuk, hogy milyen nagy 

ereje van a közösségnek 
a kitűzött cél elérése 
érdekében.  
Mindenkinek köszönjük 

a felajánlását, a 
munkáját, a hozzá-
járulását! 

 
Tóth Zsuzsanna 

Óvodai beiratkozás 2008. április 7-11-ig. 

Tóth Zsuzsanna 

A farsang a tél temetése, a tavasz kö-
szöntése. Ez a tél végi ünnep vízkereszt-
től (január 6.) hamvazószerdáig, a húsvét 
előtti 40. napig tart. Régen ez volt az utol-
só alkalom a szórakozásra, a tavasz bekö-
szöntésével ugyanis elkezdődtek a dolgos 
hétköznapok. 

A valódi farsang csak a farsang farká-
nak nevezett három nap: vasárnap, hétfő, 
kedd. Farsang keddjén –húshagyókedden- 
egyaránt szokás volt az Alföldön, a Du-
nántúlon és a Felföldön, hogy a legények 
és a leányok különböző maskarákba öl-
töztek. Arcukat bekormozták vagy álarc 
mögé bújtak. Szamár-, kecske- vagy med-
vebőrt öltöttek magukra. A legények asz-
szonyoknak, a lányok legényeknek öltöz-
tek. Kosarakkal járták végig a falut. Sza-
lonnát, kolbászt, tojást gyűjtöttek. Útköz-
ben táncoltak, ijesztgették a gyerekeket, 
akik élvezték a vidám menetet. Éjfélkor 
megkondult a harang, jelezve, hogy vége 
a farsangnak. 

Elmúlt farsang, el, el, el, 
Kinek használt, kinek nem, 
Nekem használt, néked nem, 
Én táncoltam, te meg nem. 
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HÍREK 

Sporteredményeink 
 
Iskolánk tanulói közül sokan köztu-

dottan jó sportoló hírében állnak. Kézi-
labdázóink és focistáink az elmúlt két 
hónapban is sok-sok versenyen vettek 
részt, és szép eredményeket értek el 
Tóth Pál testnevelő tanár vezetésével. 

 
Újévi Kupa 

2008. január 6.  Törökszentmiklós  
leány kézilabda  1. helyezés 

 
Góliát Gyermekfoci 

2008. január 19.   Jászberény 
1. korcsoport fiú futball  1. helyezés 
3. korcsoport leány futball3. helyezés 
4. korcsoport leány futball2. helyezés 

 
Góliát Gyermekfoci 

2008. január 26.  Jászberény  
2. korcsoport fiú futball 2. helyezés 

 
Diákolimpia 

2008. február 9.  Jászberény  
3. korcsoport kézilabda  2. helyezés 

 
Jászkürt DSE Asztalitenisz Kupa 

2008. február 17. Jászberény 
Vajda Csilla 6. o  2. helyezés 
Baráth Andrea 6. o  3. helyezés 

 
Gratulálunk! 

Újévi Kupa 
Az új év január 6-án leány kézi-

labdatornát rendeztek Törökszent-
miklóson. Csapatunk tagjai: Far-
kas Ibolya, Turóczi Zsófia, Baráth 
Andrea, Péntek Zsófia, Kobela 
Szilvia, Bartvai Beatrix és én, 
Turóczi Beáta. 

Már az indulás nehézségekkel 
kezdődött, mert az előző éjjel 
ónos eső esett, jeges volt minden. 

Öt csapat szerepelt az Újévi 
Kupán, rajtunk kívül eljött még 
Túrkeve, Törökszentmiklós és 
Fegyvernek két csapattal. Nagyon 
izgultunk, és még az is nehezítette 
helyzetünket, hogy nem volt cse-
relehetőségünk, mindenkinek vé-
gig kellett játszania. Nagyon hi-
ányzott Gerhát Edina, aki csapa-
tunk egyik meghatározó tagja; neki korábban eltört a keze. 
Miután átöltöztünk, egy kicsit bemelegítettünk, de már nem-
sokára mi játszottunk Fegyvernek „fehér” csapatával.  

A kezdeti izgalmak ellenére ezt a 
mérkőzést úgy nyertük meg, hogy 
nem kaptunk gólt. Meccseink között 
mindig volt egy vagy két meccsnyi 
pihenő, amikor nem mi játszottunk. 
Ilyenkor felfrissítettük magunkat, de 
folyamatosan melegítettünk is. A 
második meccsünket Túrkeve, a har-
madikat Törökszentmiklós, a negye-
diket pedig Fegyvernek ”bordó” csa-
patával játszottuk. 
Mind a négy mérkőzésünket meg-
nyertük, és több gólt lőttünk, mint a 
többi csapat összesen. Ennek a szá-
munkra szenzációs eredménynek na-
gyon örültünk, hiszen még nem 
nyertünk így aranyérmet. Megérte a 
sok utazás. Köszönjük Farkas Imre 
bácsinak, hogy az ónos eső ellenére 
is elvitt minket, és Tóth Pál tanár úr-
nak, hogy felkészített minket, és ott 
izgult velünk! 

 
Turóczi Beáta 7. osztályos tanuló 

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREK    
� Január 26-án 18  nyolcadik osztá-
lyos tanuló írta meg a központi kö-
zépiskolai felvételit magyarból és 
matematikából. 
A legeredményesebb dolgozatot 
matematikából Muhari Beatrix, 
magyarból Kobela Georgina írta. 
A két feladatsor pontjait összesítve a 
legeredményesebb felvételiző tanuló 
Palicska Domonkos. 
A tanulók február 16-ig jelölték meg 
a választott középiskolájukat, ahol a 
felvételin elért eredmények és a felső 
tagozatos osztályzataik alapján dönte-
nek a felvételükről. 

� Január hónapban iskolánkban in-
gyenes ortopéd szakorvosi szűrővizs-
gálat volt. A vizsgálat következtében 
17 gyermek ingyenesen kap speciális 
cipőt. 

� Február 9-én  
a szolnoki Építészeti, Faipari és Kör-
nyezetgazdálkodási Szakközép-és 
Szakiskola által rendezett Környeze-
tünk védelme című vetélkedő megyei 
döntőjén szép eredményeket értek el 
tanulóink. 

1. helyezés: Szűcs Péter 8. o 
3. helyezés: Szappanos Ákos 8. o 

11. helyezés: Borsányi Dávid 7. o 
Felkészítő tanáruk Rigó Andrásné. 
Az eredmények alapján a két 8. osztá-
lyos tanuló felvételi nélkül kerülhet 
be az iskola  környezetgazdálkodási 
tagozatára 

� Február 23-án rendeztük meg a már 
hagyományos farsangi bálunkat. 

Színes műsorunkban felléptek nép-
táncosaink, a mazsorett tánccsopor-
tok és a modern táncosaink. 
Nagy sikert arattak a két jelenet sze-
replői: Pitt és Patt szerepében Szadai 
Levente és Klinkó Andrea; a Marci, a 
fakír c. jelenetben Berkó Albert és 
Farkas Imre. 
A műsor után a gyerekek érdekesebb-
nél érdekesebb jelmezekbe öltöztek. 
A tombolahúzás után pedig kezdődött 
a nyolc óráig tartó diszkó. 

� Február utolsó hetében a 3., 4., 5. és 
6. osztály tanulói Jászberényben a 
Déryné Művelődési Központban a 
Magyar királyok panoptikuma című 
kiállítást tekintették meg. 
A kiállítás után a kisebbek Mátyás 
királyról, a nagyobbak a magyarság 
történetéről szóló filmet láthattak. 

� Március 14-én  a 6. osztályos tanu-
lók műsorával emlékezünk az 1848-
as forradalom 160. évfordulójára. 

�  Március 19-én rendezzük meg 
Nyuszi kupa házi sportversenyünket. 

� A tavaszi szünet március 20-tól 25-
ig tart. 

� A reneszánsz év keretében március 
28-án Mátyás Kupa néven sportver-
senyt szervezünk, melyen négy iskola 
-Jászárokszállás, Fegyvernek, a jász-
berényi Lehel Vezér Gimnázium és            
Jászalsószentgyörgy- kézilabdázói 
vesznek részt. 

� Az első osztályosok beíratkozása 
április 7-én 8-tól 16 óráig tart. 

� A szokásos tavaszi hulladékgyűjtési 
akciónkat április hónapban tervezzük. 
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2008. március HÍREK 

Kedves Jászboldogháziak!  
Elöljáróban tisztelettel köszöntök minden Jászboldogházán 

élő gyermeket és szüleiket, és köszöntöm Jászboldogháza vala-
mennyi lakóját! Az önkormányzatuk felkérésére az alábbi rövid 
cikkben értesítem Önöket, hogy 2008. január 1-jétől immár a 
településükön is működik Gyermekjóléti Szolgálat a Jászsági 
Többcélú Társulás fenntartásában, és röviden be is mutatom 
intézményünket, amely biztosítja a szolgáltatást.  

A Jászság szinte valamennyi településén önállóan működ-
nek gyermekjóléti szolgálatok l998 óta. A területen dolgozó 
szakemberek kezdeményezésének, valamint a települési veze-
tők döntéseinek köszönhetően ez évtől már társulásos formá-
ban. A társulásos forma nagy előnye, hogy a területen dolgozó 
szakemberek összefogásától szakmai sikerek várhatóak, hiszen 
tapasztalataikat meg tudják osztani egymással, és kevesebb 
pénzbe is kerül ezen szolgálatok működtetése az összefogásnak 
köszönhetően.  

Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy a családok életében 
szinte törvényszerűen adódnak nehézségek, amikor szerepeiket 
átmenetileg vagy tartósan képtelenek megfelelően ellátni. Jel-
lemző, hogy ennek kedvezőtlen hatásai elsősorban a legvédtele-
nebb és legkiszolgáltatottabb korosztályokat, elsősorban a gyer-
mekeket érintik. Intézményünk elsődleges célja, hogy tevé-
kenységünk révén Segítséget nyújtsunk a rászoruló gyermekek-
nek és családoknak problémáik megoldásához, vagy ha ez nem 
is lehetséges, legalább gondjaikon enyhítsünk.  

A Jászsági Többcélú Társulás Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálata integrált intézmény, két ellátást biztosít - család-
segítést és gyermekjóléti szolgáltatást, az Önök településén 
csupán az utóbbit. A szolgáltatás feladata a gyermekek testi és 
lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, 
veszélyeztetett élethelyzetük kialakulásának megelőzése, illetve 
a kialakult veszélyeztetettségük megszüntetése. Feladata továb-
bá a családjából kiemelt, állami gondoskodásban részesülő 
gyermekek visszahelyezésének segítése.  

Legfontosabb tevékenységeink röviden a következők:  

� Tájékoztatást adunk a gyermeki jogokról és a gyermek 
fejlődését elősegítő támogatásokról, ellátásokról a tőlünk 
segítséget kérőknek, gyermekeknek és szüleiknek egy-
aránt.  

�  Segítséget nyújtunk a támogatásokhoz, ellátásokhoz való 
hozzájutásban, a hivatalos ügyek intézésében.  

� Családtervezési, pszichológiai, nevelési és mentálhigiénés 
tanácsadásokat szervezünk és közvetítünk az igénylőknek 
és a rászorulóknak.  

� Feladatunk a szociálisan válsághelyzetben lévő várandós 
anyák segítése annak érdekében, hogy gyermekét tudja 

vállalni, és majdan megfelelően gondozni.  

� Terveink között szerepel szabadidős tevékenységek szerve-
zése annak érdekében, hogy a kallódó, csellengő gyerme-
keket és kamaszokat hasznos időtöltéshez juttassuk.  

� A helyi szakemberek (pedagógusok, védőnő, rendőrség, 
polgármesteri hivatal dolgozói) bevonásával olyan észlelő- 
és jelzőrendszert működtetünk, amely lehetővé teszi a 
gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, vala-
mint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben tör-
ténő felismerését.  

� Szolgálatunk törekszik arra, hogy közvetlenül fogadja pa-
naszával a hozzá forduló gyermeket, és segíti őt problémá-
ja megoldásában.  

� Ha a gyermek veszélyeztetett élethelyzetben van, és arról 
tudomást szerzünk, akkor a gyermek problémáinak rende-
zése, a családban jelentkező működési zavarok, konfliktu-
sok megoldása érdekében családgondozást kezdeménye-
zünk, melynek során bekapcsolódunk a család életébe.  

A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait többnyire önkénte-
sen — és minden esetben ingyenesen - vehetik igénybe a 
gyermekek és szüleik, gondozóik, de előfordul, hogy a jelző-
rendszer jelzése alapján kerül sor a kapcsolatfelvételre, illetve 
a Gyámhatóság, Gyámhivatal is kötelezheti a gyermeket, illet-
ve a szülőt a szolgáltatás igénybevételére. Az intézményünk-
ben összesen 12 családgondozó dolgozik, de részt vesz a fel-
adatellátásban pszichológiai tanácsadó, pedagógiai tanácsadó 
és jogász is. Törekedtünk arra, hogy valamennyi településen 
legyen olyan elérhető személy, aki ott él, ismerik a településen 
élők. Jászboldogházán Kobela Margit szociális segítőhöz for-
dulhatnak, ha úgy érzik, hogy problémájukon tudunk segíteni. 
Helyileg az általános iskolában találják meg őt,  

ügyfélfogadása hétfőn-szerdán-pénteken 8-12 óráig;  

kedden 13-15 óráig van.  
Kérem, forduljanak hozzá bizalommal! Amennyiben szemé-
lyesen nem tud segíteni, olyan szakemberhez irányítja Önöket, 
akiknek többéves tapasztalatuk van a szociális segítés terüle-
tén.  

Remélem, hogy szolgálatunk az Önök településének életébe 
is be tud kapcsolódni, és valamennyi jászboldogházi gyermek 
boldog gyermekkorához hozzá tud járulni! Ehhez számítunk 
valamennyiük támogatására és segítségére is, mert hiszünk 
abban, hogy az egyes emberek boldogulása egy közösség támo-
gatása nélkül nem valósulhat meg.  

Baginé Gavaldik Lívia  
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

intézményvezetője  

Új kistérségi szolgáltatás 

Búcsúzunk 
 
Szöllősi Mátyásné  (1938-2007) 
Kövér Jánosné  (1928-2007) 
Szórád Gyuláné  (1930-2007) 
Bazsó Miklós  (1921-2007) 
Varga Imréné  (1931-2007) 
Baráth András  (1940-2007) 
Veres Péterné  (1923-2007) 
Gömöri Mihályné  (1925-2007) 
Gaál Pál  (1919-2008) 
Dombi László  (1944-2008) 
Gömöri Istvánné  (1925-2008) 

Anyakönyvi hírek 
 

Újszülöttek 

 

Mihályi Gellért - 2007. 08. 16. 
(Kerekes Edit – Mihályi Péter) 

Pócsai Patrik - 2007. 10. 30. 
(Bíró Csilla – Pócsai István) 

Dudás Ilona Ildikó - 2007. 12. 22. 
(Mészáros Ilona – Dudás Zoltán) 

 

Tóth Noémi – 2007. 12. 23. 
(Cseh Mária – Tóth Béla) 

Kövér Orsolya – 2007. 12. 25. 
(Velkei Julianna – Kövér Zoltán) 

Kerekes Zsombor – 2008. 02. 01. 
(Kövér Bernadett- Kerekes Antal) 

 
Házasságkötés:  

 
2007. december 8.  

Ladányi Mária Ilona – Iványi Antal 
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2007. szeptember 12-én a Jászberényi kistérségben 17 érintett tele-
pülés (Jászberény város kivételével) megalakította a JÁSZSÁGI 
KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG-et. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatás 3. és 4. tengelyének kere-
tében a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség lehetőséget kapott 
arra, – összesen 60.547 fő lakosságszámmal – hogy a közösséget 
nyilvántartásba vegyék, és tovább folytathassa tevékenységét. 

A 2007. december 20-i Jászsági Kistérségi Helyi Közösség ülé-
sén a tervezést koordináló csoportot megválasztották, melynek 
tagjai lettek: 
 
Eszes Béla Jánoshida Község Önkormányzata, polgármester 
Szűcs Lajos Jászboldogháza Község Önkormányzata, polgármester 
Tóth Tibor  Fényszaruiak Baráti Egyesülete, elnök 
Kis Beáta  Jásztánc Alapítvány, tag, meghatalmazott 
Tajti Erzsébet egyéni vállalkozó 
Bozóki Judit egyéni vállalkozó 

 
A 147/2007.(XII.4.) FVM rendelet szerint a Jászsági Kistérségi 

Helyi Közösség számára rendelkezésre álló forrás 539 millió Ft, a 
LEADER kiegészítő forrás 423 millió Ft. Ez az 1 milliárd Ft-os 
összeg egy lehetőség a térségnek, amit csak közös összefogással,  

együtt gondolkodással és közös stratégia kialakításával tudunk 
2013-ig felhasználni. Ezen források igénybevételéhez szükség van 
egy Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elkészítésére, melyre 
összesen 120 nap áll rendelkezésre. A tervezési időszak 2008. 
január 21. és 2008. május 18-ig tart. 

A négy hónapos tervezési időszak alatt egy megalapozott, átfogó 
fejlesztési stratégiát kell kidolgoznunk, amiben az Önök segítségé-
re is szükségünk van. A stratégia fogja megalapozni a térségben 
majdan kiírásra kerülő pályázati felhívásokat, tehát a konkrét fej-
lesztési szükségletek és igények lehető legalaposabb megismerése 
azért fontos, mert az azokban körvonalazódott fejlesztési ötletek 
fognak az egyes pályázati felhívásokban konkretizálódni.  

Annak érdekében, hogy a stratégia egyes elemeit 
(helyzetelemzés, prioritások, intézkedések, megoldási javaslatok) 
hatékonyan meg tudjuk fogalmazni, szükségünk van az Önök el-
képzeléseire, terveikre, ötleteikre. Ez mindannyiunk érdeke, hiszen 
ha a helyi pályáztatásra kerül sor (várhatóan 2008 nyár vége), ak-
kor olyan intézkedéseket szeretnénk megfogalmazni, ami a valós 
szükségleteken alapul. 

A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a Polgármesteri Hiva-
talban vagy a www.jaszboldoghaza.hu oldalon. 

Tájékoztató a „második” Leader programról 

 Sport!  
Az év első heteit már évek óta hagyo-
mányosan Teremtorna szervezésével 
kezdte a Jászboldogházi Sportegyesü-
let. Idén 6 héten keresztül 6 csapatban 

több mint 60 fő vett részt a focitornán. A szervezés legfőbb 
célcsoportja a boldogházi lakosok voltak, de csatlakoztak 
még hozzánk berényi, portelki, jánoshidai sportbarátok is.  
A kétfordulós megmérettetés érdekes eredményeket hozott, 

és sokszor nem a papírforma érvényesült. Az életkorral 
szemben a játékosok rutinja is sokat számított a teremben, 
ezt többször bebizonyította az Öregfiúk csapata, akiknek 
sikerült dobogóra „állniuk”.  

Az eredmény a következőképp alakult: 1. Niggerek, 2. 
Csőcselék, 3. Öregfiúk, 4. Ifi, 5. Tűzoltók, 6. Portelek 

A tornát egy vacsorával zártuk, ahol az eredményhirde-
tést követően a folytatás mellett határoztunk, jövőre ugyan-
ekkor, ugyanitt! 

Szűcs Lajos JBH SE elnöke 

A gépjárműadóról bővebben: 
 Az adó alapja: 
� Személyszállító gépjármű esetében – kivéve az autóbuszt - a 

hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowatt-
ban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító 
gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a 
lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az ered-
ményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell 
kerekíteni.  

� Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetében a hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)  

� Tehergépjármű esetében: az önsúly plusz a terhelhetőség 
(raksúly) 50 %-a 

 Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetén:  
� Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kW 

(2008, 2007, 2006, 2005 gyártási év)  
� Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kW (2004, 2003, 

2002, 2001 gyártási év)  
� Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW (2000, 

1999, 1998, 1997 gyártási év )  
� Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW (1996, 

1995, 1994, 1993 gyártási év)  
� Gyártási évet követő 16. naptári évben és az  (1992 és korábbi 

gyártási év) azt követő naptári években 120 Ft/kW  
 Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi illetve tehergépjármű 
esetében az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft  

 Befizetési határidők: I. félévben: március 17. 
 II. félévben: szeptember 15.  

Az évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét 
megállapító határozatban foglaltak szerint 
Adókötelezettség kezdete: 
� Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év  

január 1-jétől 
� Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját  

követő hónap 1. napjától 
� Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést 

követő hónap 1. napjától 
� Külföldről behozott jármű esetén:  a forgalomba helyezés napját 

követő hónap 1. napjától 
� „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjár-
mű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik 

 Mentességek 2004. 01. 01-től: 
� A súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgás-
korlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban 
élő szülője, nevelőszülője, mostoha-, vagy örökbefogadó szülője 
tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő 
személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő sze-
mélygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több 
személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár. 

Bevallási kötelezettség: 2004. 01. 01-től nincs. Az adó kivetése a 
gépjármű hatósági  nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján törté-
nik.  Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének beje-
lentése, amely továbbra is az ügyfél feladata.  
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Tájékoztató a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
új általános forgalmi adózási szabályokról 
 
A 2008. január 1-jétől hatályos Áfa - törvény előírásai 

szerint a felvásárló részére értékesítő mezőgazdasági tevé-
kenységet végző termelő adószám birtokában kérheti a kom-
penzációs felár megtérítését a vevőtől. Az adóhatóság 2008. 
március 31-ig megvalósuló értékesítések esetén nem kifogá-
solja, ha a felvásárló a termelő adószámának hiányában adó-
azonosító jelet alkalmazva kiállítja a felvásárlási okiratot, 
majd utólag – a termelő által beszerzett adószám alapján – 
módosítva a bizonylatot, megtéríti a termelő felé a kompen-
zációs felárat. 
 
Az Áfa – törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet 

végzőknek adószámmal kell rendelkeznie. Ennek megfelelő-
en a mezőgazdasági termelő az adószám megállapítása alól 
nem mentesül. Az adószám megállapítása érdekében a terü-
letileg illetékes igazgatósághoz a tevékenység bejelentésére 
a 08T101 jelű bejelentési lapot kell eljuttatni. Az adószám 
igényléséről célszerű minél előbb gondoskodni, tekintettel 
arra, hogy a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges 
szabályszerű felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek birto-
kában valósulhat meg. 
Az adószám mielőbbi megállapítása azért is célszerű, mert 

az adóalanynak az olyan termékértékesítései (piaci, standi, 

ideiglenes árusítóhely stb.) amelyeknek nem a felvásárlási 
okirat az alapbizonylata, számla – illetve nyugta adási köte-
lezettsége van, és ennek a kötelezettségének is csak adószám 
birtokában tud eleget tenni. 
Éves szinten 5 millió forint bevétel eléréséig lehetőség van 

– ezen értékesítések tekintetében – alanyi adómentesség vá-
lasztására is, amelyet az említett 08T101 bejelentőlapon le-
het megtenni. Az alanyi adómentesség alatt teljesített értéke-
sítésekről számlát kell adni, de azon áfát felszámítani nem 
lehet. 
 
Megszűnt annak a lehetősége, hogy a mezőgazdasági terme-
lő bizonylat nélkül, csak bevételi nyilvántartás vezetése mel-
lett értékesítsen. 
 

Tájékoztató a 2008. évi területalapú támogatás  
kérelembenyújtás feltételeiről: 

 
Az érintett ügyfelek tájékoztató csomagot kapnak megsze-
mélyesítetten, amelyben kötelezően nyilatkozniuk kell a 
kérelem benyújtásának formájáról. 
A csomagok átvétele és a nyilatkozat leadása miatt szemé-
lyesen kell keresni a falugazdászt. 
 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

HÍREK 

A falugazdász tájékoztatója 

Beépítetlen telkek eladók: 
 Széchényi utcában  

481 hrsz. 1144 m2 

 484/2 hrsz  1000 m2 
  

Érdeklődni:  

Aranykalász Szövetkezet 
Jászboldogháza, 

Alkotmány út 10. 
Tel:06/30-2890131 

A termőföld-tulajdonjog rendezésének 
— a kárpótlási eljárás mellett — a leg-
fontosabb szegmense a termelőszövet-
kezetek által használt, részarány-
földtulajdonként nyilvántartott termő-
földek nevesítése, illetve kiadása. Az 
ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a 
többször módosított földrendező és 
földkiadó bizottságokról szóló törvény 
tartalmazza. A módosítások érintették 
az osztatlan közös tulajdonba adott 
földrészletek megosztásának eljárási, 
illetve költségviselési szabályait. Ko-
rábban a részarány-földtulajdonosokat 
terhelő megosztási költségekhez az 
állam meghatározott mértékű támoga-
tást (visszatérítést) adott, majd a 2001. 
évi CXVIII. törvénnyel a teljes költsé-
get magára vállalta. Az eljárás végre-
hajtása a 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren-
delet alapján 2005. év első felében 
megkezdődött, és a költségvetésben 
biztosított fedezet függvényében jelen-
leg is tart. A jogszabály meghatározza a 
földrészletek megosztásának sorrendjét 
is. A települések sorrendjéről, és a 

megosztások várható idejéről az illeté-
kes körzeti földhivatalok adnak tájé-
koztatást. Azon kérelmezőknek, akik 
szeretnék mielőbb önálló ingatlan-
ként művelni földjüket, lehetőségük 
van kérni a megosztást, amennyiben 
vállalják a megosztás költségei-
nek .megelőlegezését. Erről írásbeli 
nyilatkozatot nyújthatnak be az illeté-
kes körzeti földhivatalhoz. A körzeti 
földhivatal megállapítja a megosztás 
költségét és az összeg befizetése után 
megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre a 
földrészlet megosztásához szükséges 
teljes költségfedezet rendelkezésre állá-
sa esetén kerülhet sor. A költségek 
megelőlegezését vállaló kérelmezők 
részére a körzeti földhivatal számlát 
állít ki, amely alapbizonylata lesz az 
állam által történő visszafizetésnek. A 
megelőlegezett költségeket a követke-
ző évben a Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal téríti vissza.  

 
Szabóné Tánczos Valéria 

 hivatalvezető  

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése megelőlegezéssel  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal  

Ács- és kőművesmunkát  
vállalunk reális áron. 

Bővítést és új házak kivitele-

zését, akár önerő nélkül is. 

 

Szűcs Attila 

Újszász 

Tel.:20/571-19-25 
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  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelős kiadó: 
Szerkesztők: Turóczi István Zoltánné Szűcs Lajos  
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

Fogjunk 
össze! 

 
Újraindult a „Főzzön 
játszóteret” akció. Közös álmunk, 
hogy a gyerekeknek legyen egy kor-
szerű, előírásoknak megfelelő játszó-
terük, ennek érdekében fogjunk ösz-
sze, és együttes erővel valósítsuk 
meg célunkat. 

Kérünk mindenkit, hogy 
a Delikát 8 ételízesítő 
csomagolását ne dobja 
ki, hanem jutassa el az 
óvodai, és az iskolai 
gyűjtőhelyekre. A kiírás 

szerint a nyolcadik játszóteret ott 
építik fel, amelyik település a legtöbb 
vonalkódot küldi be. 

Aki bővebb információt szeretne 
az akcióról, megtalálja a 
www.delikat.hu oldalon. 

Kobela Margit 


