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.A képviselőtestület soron követ-
kező ülését 2005.július 27-én tartot-
ta. A napirendi pontok között szere-
pelt a temetőhöz vezető kerékpárút 
építési munkáinak kivitelezéséhez 
beérkezett pályázatok elbírálása és 
eredményhirdetése. A közbeszerzé-
si törvény szabályai alapján meghir-
detett és elbírált pályázatok nyerte-
se a BAU-PLAN’68 Kft. 5100 Jász-
b er én y.  Í gy  a  k er ékp árú t 
19.697.216,-Ft-ból kerül megépítés-
re 2006.április 30-ig. 

A Testület döntött arról, hogy a 
település részt vesz az alsójászsági 
Leader+ programban, melynek ne-
ve: „Nyugodt vidék az Alsó-
Jászságban”. 

A lakossági kezdeményezés 
alapján döntött a Testület arról, 
hogy  2005.szeptember 1-től a helyi 
általános iskolában nemcsak a 
dyslexiás, dyscalculiás, dysgrafiás 
gyermekek nevelését, oktatását vég-
zik, hanem magántanulóként egyéb 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
oktatását is felvállalják. A feladat 
ellátáshoz megfelelő szakképesítésű 
gyógypedagógus foglalkoztatásáról 
is döntött a Képviselőtestület. A 
döntésnek költségvetési kihatása is 
lesz, ezért előzetesen a Pénzügyi 
Bizottság is megtárgyalta. A Pénz-
ügyi Bizottság összefoglaló véle-
ményét Kispálné Baranyi Aranka a 

bizottság elnöke ismertette a Képvi-
selőtestülettel és az ülésen jelen lé-
vő lakosokkal. / részlet a szószerinti 
jegyzőkönyvből / 

„Kispálné Baranyi Aranka: Ne-
héz helyzetben volt a bizottság, 
mert ez igazán szakmai téma, de 
nagy segítségünkre volt Zrupkó 
Ferencné igazgatónő és Bóta-
Mizsei Ilona óvónő /képviselő/. A 
bizottság tagjai megfogalmazták, 
sajnálatos, hogy a 2005.június 8-ai 
ülésen vetődött fel ez a téma és nem 
hamarabb, mert ekkor a testület 
sokkal könnyebb helyzetben lenne, 
mivel ezt a költségvetésbe be tud-
tuk volna ütemezni. Sok a kérdőjel, 
tisztázatlan dolog. Kérdés, hogy mi-
lyen gyógypedagógust sikerül biz-
tosítani a feladat ellátásához. Nem 
mindegy, hogy pályakezdő-e vagy 
sem. A pályakezdő bére alacso-
nyabb, mint egy gyakorlottabb pe-
dagógusé. Sikerül-e rövididő alatt 
találni pedagógust? Tehát nehéz 
helyzetben agyunk, hogy a szemé-
lyi feltétel biztosítva legyen. A tes-
tületnek mérlegelni kell, hogy az 
ehhez szükséges költségek biztosí-
tása meglegyen. Támogató és pozi-
tív hozzáállás volt tapasztalható a 
bizottság valamennyi tagja részéről. 
A bizottság tagjai úgy fogalmaztak, 
hogy megbízzuk a polgármester 
urat és a iskolaigazgatót, hogy a le-

hető legjobb verziót próbálja kiala-
kítani. Nagy felelősséget igénylő 
feladat. Dicséretes, hogy a pedagó-
gusok részéről a hozzáállás maxi-
mális. Támogatjuk és megértjük a 
szülők helyzetét. A bizottság öt 
igen szavazattal azt a határozatot 
hozta, hogy javasolja a testület ré-
szére a sajátos nevelési igényű ta-
nulók iskolai nevelését, oktatását a 
jászboldogházi iskolában.” 

A Képviselőtestület ezen az ülé-
sen döntött pályázatok benyújtásá-
ról, amelyekhez az önerőt meghatá-
rozta és a pályázatíró céget kivá-
lasztotta. A pályázatok az alábbiak: 

2006. évi Jász Világtalálkozó 
megrendezésére önrész 1 millió fo-
rint, pályázott összeg 3 millió fo-
rint. 

Országos Foglalkoztatási Köz-
alapítvány foglalkoztatási pályázata 
500.000,- Ft önrész. 

Internet hozzáférések támogatá-
sa 500.000,- Ft önrész. 

A pályázatíró cég: Solercia T6 
Kft. 1134 Budapest. 

Ezen az ülésen részletesen meg-
tárgyalásra került a 2005.augusztus 
6-án megtartásra került Falunap 
programja és várható költségei. A 
testületi ülés napjáig ismert költsé-
gek: 1.128.746,-Ft. 

A képviselőtestület következő 
ülése: 2005.szeptember 14 -én lesz  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Boldogházi Hírek 2005. augusztus 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről 

Községrendezési Terv 
Helyi Építési  
Szabályzat 

 
A községi Önkormányzat Képvi-

selőtestülete a törvényi előírások-
nak megfelelően 2002-ben hozzáfo-
gott a Községrendezési Terv és a 
Helyi Építési Szabályzat elkészítte-
téséhez. A tervek összköltsége 3. 
890. 000,-Ft volt. Ezen összeghez a 
Megyei Területfejlesztési Tanács 
vissza nem térítendő támogatásként 

2. 723. 000,- Ft-ot állapított meg. A 
Községrendezési Terv elkészítésé-
hez szükség volt építész alkalmazá-
sára. A Képviselőtestület Pálinkás 
István építészt bízta meg. 

Ezt követően hozzáfogtak a köz-
ségrendezési terv, és a hozzá szoro-
san kapcsolódó Helyi Építési Sza-
bályzat elkészítéséhez. A terv elké-
szített változatát szakhatóságokkal 
kellett egyeztetni, legvégül pedig a 
Területi Főépítésszel. 2005.április 
14-én lakossági fórum keretében 
ismerkedhettek meg a község lakói, 
hogy a községrendezési terv Képvi-

selőtestület által történő elfogadása 
után milyen szabályok szerint lehet 
építkezni a településen. Ezt meg-
előzően írásban is tehettek meg-
jegyzést, javaslatot a tervre, amely 
több mint 1 hónapig volt megte-
kinthető a Polgármesteri Hivatal-
ban. Az eltelt időszakban sem írás-
ban, sem szóban észrevétel nem 
érkezett. Így majd a helyi szabályo-
zás helyessége az alkalmazás során 
fog kiderülni. A helyi újság keretei 
között szeretnénk megismertetni a 
lakosságot a szabályzattal. 

(Folyt. 5. oldal) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 Boldogházi Hírek 2005. augusztus 

2005.június 11-én szombaton nyitott a Strand-
fürdő. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a strando-
lókat. Már 2004-ben is kevesebben látogatták a 
Strandfürdőt, mint az előző években, de míg 2004-
ben 7560 látogató volt, addig 2005-ben 4720 fő. 

2005.június 15-én a Jász Világtalálkozó hagyo-
mányainak megfelelően a rendező település kerék-
páros küldöttsége végigjárta a meghívott települé-
seket, és összegyűjtötték a települések zászlait. Így 
került a találkozóra Jászboldogháza község zászla-
ja. Az általános iskola tanulói kísérték kerékpáron 
Jánoshidára a zászlót. 

2005.június 16-án csütörtökön, már második 
éve, hogy a szegedi Futóklub képviselője 
Jászboldogházát érintve futja körbe a országot. 

2005.június 17-én a tanévzáró ünnepség kereté-
ben búcsúztatták el Kiss Zoltánné óvónőt, aki az 
Oktatási Miniszter dicsérő oklevelét vehette át, 
több évtizedes óvónői munkájáért. Ezúton is szív-
ből gratulálunk, és kívánunk boldog, békés nyugdí-
jas éveket. 

2005.június 20-21-én a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat szervezésében magyar-
lengyel testvértelepülési konferencia volt Szolno-
kon. 

2005.június 24-25-26-án került sor a Jász Világ-
találkozó megtartására Jánoshidán, melyről részle-
tesen olvashatnak az újság hasábjain. 

2005.június 27-től a hagyományoknak megfele-
lően a zagyvarékasi általános iskolások sátoroztak 
a Strandfürdő területén. A gyerekeknek a tábori 
élet nagy élmény, ha már az időjárás nem is kedve-
zett mindig a strandolásra. 

2005.június 27-én megható eseményre került 
sor a Hivatalban. Állampolgári esküt tett, és így 
ismét magyar állampolgár lett Erdélyből Libiczei 
Margit Julianna, Alkotmány u. 4.szám alatti lakos. 

2005.július 1. a köztisztviselők napja, és Sem-
melweis nap. A törvény szerint ez a nap a köztiszt-
viselőknek munkaszüneti nap. 1998 óta törvényben 
biztosított jog, de az ügyfelekre való tekintettel 
ezzel a joggal eddig nem éltek a köztisztviselők. 

Ebben az évben azért került rá sor, mert július 1 
péntek, és a munkaidő ilyenkor 13 óráig tart. 

2005.július 8 – 16 között második alkalommal 
vettek részt boldogházi gyermekek Erdélyben, a 
Torockón szervezett nyári tánctáborban. Gyönyörű 
helyen, jó programokkal szervezik, mégis kevesen 
jelentkeznek. 

2005.július 20-án az Ezüstkor Nyugdíjas Egye-
sület tartott összejövetelt a Strandfürdőn a 
jánoshidai Nyugdíjas Klubbal. A programban sze-
repelt a Művelődési Házban a közös ebéd, amihez 
Tóth Ferenc szolgáltatott zenét. Öröm látni, hogy a 
nyugdíjasok mennyire tudják értékelni az életet, 
mennyire tudnak örülni egymásnak. További bol-
dog életet kívánunk nekik. 

2005.július 26-án kedden az éves munkatervben 
nem szereplő ülést tartott a Pénzügyi Bizottság a 
sajátos nevelésű gyermekek oktatásához kapcsoló-
dóan. A részletes álláspontjuk az önkormányzati 
tájékoztatóban olvasható. 

2005.július 27-én  a Képviselőtestület ülésezett. 
2005.július 29-én került sor az iskolakonyha 

műszaki átadás-átvételére és üzembehelyezésére. 
2005. augusztus 1-től Dr. Kiss Imre háziorvos 

szabadságát tölti. A szabadság ideje alatt 20 mun-
kanap Dr. Ágyi Éva és Dr. Ágyi Zoltán helyettesíti. 

2005.augusztus 6-án megtartásra került a Falu-
nap. Részt vettek a testvértelepülések delegációi. 
Az erdélyi Sínfalvával aláírásra került a megállapo-
dás polgármesteri szinten. A kapcsolat már 1996-
ban létrejött, akkor Pálfy Dénes unitárius lelkész és 
Matók István polgármester írta alá a megállapo-
dást. Most Zeng János polgármester és Szűcs Lajos 
polgármester. Ünnepélyes keretek között átadásra 
került az iskolakonyha és egy tűzoltó autó. Az idő-
járás is kegyes volt, napsütésben tartottuk a Faluna-
pot. A közreműködőknek, akik péntek reggel 5 órá-
tól, vasárnap este 11 óráig dolgoztak itt, a falu nyil-
vánossága előtt is szeretném megköszönni munká-
jukat, .  

Köszönöm. 
Turóczi Istvánné jegyző 

A faluban történt 
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HITÉLET 4 Boldogházi Hírek 2005. augusztus 

A nevem Csergő Ervin, Szé-
kelyföldön, Hargita megyé-
ben, Gyergyószentmiklóson 
születtem 1962. novemberé-
ben. Édesapám faipari mun-
kás, édesanyám ápolónővér 
volt. Első templomi emlékeim 

egészen kisgyerek koromban derengenek, ez a szó 
visszhangzik ma is: „Írások”. (A Hitvallás szöve-
géből.) Egyébként nem részesültem vallásos neve-
lésben. Emlékszem édesapámnak arra a mozdula-
tára, amikor kitárta karjait, és azt mondta: „Ha 
van Isten, üljön az ölembe.” 

Édesanyám korán meghalt. A harmadik mosto-
haanyámtól, hangos szájától sehová se menekül-
hettem, amíg fel nem fedeztem, hogy a templom-
ból nem mer eltiltani. Elkezdtem járni ministrálni 
úgy, hogy hittanra addig nem jártam, elsőáldozó 
nem voltam. Nem Isten és nem a hit érdekelt, ha-
nem hogy legalább egy óra béke legyen a napja-
imban.  

Amikor láttam, hogy két ministráns-társam be-
iratkozott a kántoriskolába, arra gondoltam, én is 
követhetném példájukat. Édesapám, akiben bíz-
tam, azt mondta erre a szándékomra: „Fiam, a 
papságnak nincs jövője. Tanulj mesterséget, egy 
mesterember bárhol meg tud élni.” Hallgattam rá. 
Elektrotechnika szakra felvételiztem, és teljesen 
letettem arról, hogy pap legyek. 

Egy alkalommal egy ifjúsági dal szövegét írtam 
le a kóruson, amikor megszólított egy idős bácsi: 
„Ervin, meg akarsz tanulni harmóniumozni?” 
„Igen, feleltem, és még akkor este elkezdődtek a 
leckék. Zenében gyenge volt ez a bácsi, de lelkiek-
ben és lélekben erős. Egyfolytában arról beszélt, 
milyen lenne, ha pap lennék. Megpróbáltam elma-
gyarázni neki, hogy én már más utat választot-
tam, de nem hagyta abba. Ha zenélni akartam, 
nem maradt más választásom, mint „egyik füle-
men be, a másikon ki”. 

Tucatnyi oldalt is betöltene, ha elmesélném a 
részleteket, amelyekkel Isten vezetett, és úgy íté-
lem, ezek az esemény-összefüggések messze felül-
múlják egy újság műfaját. 

A katonai szolgálat letöltése után, méltatlansá-
gom teljes tudatában, látva a kiáltó csodákat, ame-
lyek körülöttem-értem végbementek, esélyt adtam 
Istennek: ha nagyon akarja, hogy pap legyek, te-
gyen még egy csodát. Mert ahogy ismertek szülő-

városomban, és ahogy én ismertem magamat, Is-
tenen és Tóni bácsin kívül senki nem gondolta, 
hogy pap lehetek. A csoda megtörtént, felvételt 
nyertem a gyulafehérvári teológiára, és 1989 júni-
us 25-én dr. Jakab Antal püspök pappá szentelt. 

Paphiány miatt a temesvári egyházmegyébe 
kaptam kinevezést. Temesvár-Erzsébetváros és 
Temesvár-Fratélia után a harmadik káplánévemet 
Aradon kezdtem, a minorita templomban. Bár ko-
rábban harsogva hirdettem, hogy „én szerzetes 
soha nem leszek”, az Istennel vívott „párbajból” ő 
került ki győztesen. Mégiscsak elvégeztem a mi-
norita noviciátust Páduában (szerdánként én őriz-
tem Szent Antal sírját), 1994-ben ideiglenes, 1997-
ben örök fogadalmat tettem a minorita rendben. 

Mivel a Magyarországi és az Erdélyi Minorita 
Rendtartomány 1994-ben újra egyesült, a Miskol-
con székelő szerzetes elöljáróm 2002 januárjában 
Szegedre, 2002 őszén Egerbe, majd 2003 őszén 
Miskolcra helyezett. Sajnos, a közösségi élet szá-
momra nem a biztonságot és az életben való jelen-
lét gazdagságát eredményezte, hanem a visszavo-
nulást és a bezárkózást. Mivel az egyházi törvé-
nyek lehetővé teszik, hogy egy szerzetes pap öt 
évig kolostoron kívül lakjon, és 
egyházmegyés papként teljesítse 
szolgálatát, a tavaly ősszel be-
nyújtottam kérvényemet az ér-
sek atyának, és augusztus elsejé-
től a jászboldogházi plébániára 
kaptam kinevezést. 

Egyelőre ismerkedem a fa-
lusi élettel és az emberekkel. 
Terveim még nem körvona-
lazódtak, nagy lelki száraz-
ságot sejtek a hitélet terén. 
A felnőttekkel is szeretnék 
foglalkozni, mert a gyer-
mekek-fiatalok a televízió 
után elsősorban otthon, 
róluk vesznek példát. Re-
mélem, nem csupán a 
gazdaság terén, de a lel-
kipásztori tevékenysé-
gekben is küld Isten 
munkatársakat, hogy 
tanúi lehessünk az Ő 
szeretetének. 

Településünk plébánosa 
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HÍREK 5 Boldogházi Hírek 2005. augusztus 

I. fejezet; 
Általános előírások 

1 §.  
A rendelet hatálya, alkalmazása  

1.) Jelen rendelet területi hatálya 
Jászboldogháza község teljes közigaz-
gatási területére kiterjed.  
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen 
területet alakítani, épületet és más épít-
ményt (műtárgyat is ideértve) tervezni, ki-
vitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, 
korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, hasz-
nálni, valamint mindezekre hatósági enge-
délyt adni a Kormány az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) to-
vábbá az Országos településrendezési és 
építési követelményeknek (továbbiakban: 
OTEK) és e rendelet (továbbiakban: 
HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazá-
sával szabad.  
(3) Jelen rendelet elválaszthatatlan részét 
képezi:  
- SZ - 1 jelű Közigazgatási terület szabá-
lyozási terve (térkép - rajzi munkarész) M 
= 1:10 000  
- SZ - 2 jelű Belterület szabályozási terve 
(térkép - rajzi munkarész) M 1:4000  
(4) A rendelet területi és tárgyi hatálya 
minden természetes és jogi személyre néz-
ve kötelező.  
(5) A rendeletben foglalt előírásoktól való 
eltérésre kizárólag a HÉSZ ás a szabályo-
zási terv módosításával van lehetőség.  

2.§.  
Az építési engedélyezés  

helyi szabályai  
(1) A képviselő - testület az egyes építmé-

nyekkel, építési munkákkal és építési te-
vékenységgel kapcsolatos hatósági enge-
délyezési eljárásról szóló 46 / 1997. 
(XlI.29.) KTM rendelet 9.§-ában megha-
tározott építési munkák körét nem bővíti.  

(2) Az újonnan beépítésre vagy jelentős 
átépítésre kerülő területek építési öveze-
teiben a kötelező építési övezeti paramé-
terek meghatározásra kerültek, a meglé-
vő, már kialakult beépítések esetén az 
építési övezetekre vonatkozóan a hiány-
zó beépítési paramétereket az Étv. 18.§ 
(2) szerinti illeszkedés elvének alkalma-
zásával kell az építésügyi hatósági eljá-
rás során meghatározni.  

(3) Az építési övezetekben a már kialakult 
beépítések esetén az illeszkedés szabá-
lyainak megfelelően a szomszédos tel-
kek beépítési paramétereit kell figyelem-
be venni előkert és építménymagasság 
tekintetében.  

(4) A szabályozási tervlapokon belvíz ál-
tal veszélyeztetett területeken történő 
építési igény esetén az építendő épületek 
alapozását meg kell erősíteni, a megol-
dást az engedélyes terveknek tartalmazni 
kell.  

Építési övezetek részletes előírásai  
1. Lakóterületek 

4.§.  

A lakóterületek tagolódása  
(1) A lakóterületek sajátos építési haszná-

latuknak általános jellege szerint 
Jászboldogházá n a  következő 
területfelhasználási egységekre tagolód-
nak:  

Kisvárosias lakóterület  
(2) Lk- jelű építési övezet: meglévő társas-

házak  
a) Az építési övezetben elhelyezhető:  
- maximum 8 lakásos lakóépület  
- a helyi lakosság ellátását szolgáló keres-

kedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
illetve rendeltetési egység  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociá-
lis épület  

- sportépítmény  
- a terület rendeltetésszerű használatát 

nem zavaró hatású kézműipari épület  
b) Az építési övezetben kivételesen elhe-

lyezhető:  
- szálláshely szolgáltató épület  
- igazgatási épület  
- a terület rendeltetésszerű használatát 

nem zavaró, egység gazdasági építmény  
c) Az építési övezetben a kialakítható leg-

kisebb telekterület) Az építési övezet 
telkeinek beépítési módja: szabadonálló  

e) Az építési övezetben a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértéke: 40 %  

f) Az építési övezetben a megengedett 
legnagyobb építménymagasság: 7,50 m  

g)  A z é p í t és i  öv e ze tb e n a 
közművesítettség mértéke: részleges  

h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %  
i) Zajvédelmi követelményként betartandó 

az érvényes szakági minisztériumi ren-
delet szerinti lakóterület kisvárosias) te-
rületi funkcióhoz tartozó határérték biz-
tosítása  

j) Az építési övezetben bármilyen terep-
szint alatti építmény elhelyezhető  

k) Az építési övezetben állattartó épület 
nem helyezhető el.  

1) Melléképítmények tekintetében az 
alábbiak helyezhetők el:  

- közműbecsatlakozási műtárgy  
- hulladéktartály — tároló  
- közműpótló műtárgy  
- kirakatszekrény  
- kerti építmény  
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor  
- kerti épített tűzrakóhely  
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető 

legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel  
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) lejtő  
- zászlótartó oszlop 
m) Új garázs építése esetén a melléképít-

mény az építési helyen belü1 
szabadonálló beépítéssel bárhol elhe-
lyezhető  

Falusias lakóterület  
(3) Lf1- jelű építési övezet: meglévő lakó-

területek, kis telekmélységgel.  
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:  
- legfeljebb kétlakásos lakóépület  
- mezőgazdasági (üzemi) építmény  
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó 

épület  
- szálláshely szolgáltató épület  
- kézműipari építmény  
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épület  
- sportépítmény  
b.) Az építési övezetben a kialakítható 

legkisebb telekterületméret: K, új telek-
kialakításnál 700m2  

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési 
módja: oldalhatáron álló. (Saroktelek és 
18,00 méternél szélesebb építési telek 
esetén az épület az építési helyen belül 
szabadonállóan is elhelyezhető.)  

d.) Az építési övezetben a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. 
e.) Az építési övezetben a megengedett 
legnagyobb építménymagasság: 4,50 m.  

f.) Az építési övezetben az előkert mére-
te: K 

g. )  A z épí té s i  öve ze tbe n a 
közművesítettség mértéke: részleges.  

h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.  
i.) Zajvédelmi követelményként betartan-

dó az érvényes szakági minisztériumi  
rendelet szerinti lakóterület (falusias) terü-

leti funkcióhoz tartozó határérték bizto-
sítása.  

j ) Az építési övezetben terepszint alatt 
bármilyen építmény elhehyezhető  

k.) Melléképítmények tekintetében az 
alábbiak helyezhetők el:  

- közműbecsatlakozási műtárgy  
- közműpótló  
- hulladéktartály — tároló  
- kerti építmény, fóliasátor  
- kerti víz és fürdőmedence, napkollektor  
- kerti épített tűzrakóhely  
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető 

legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel  
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jég-

verem, zöldségverem  
- állatkifutó  
- trágyatároló, komposztáló  
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáz-

tároló  
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő  
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas 

szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó 
oszlop  

1.) Az építési övezetben a telekhatártól 
számított 15,00 méter távolságig 
(lakózóna — lásd fogalom meghatáro-
zás) állattartó épület nem helyezhető el.  

m.) melléképületek (lásd fogalom-
meghatározás) elhelyezése tekintetében 
az alábbi szabályokat kell betartani:  

- lakóépülettel azonos oldalhatáron a hátsó 
telekhatárra építhető a főépülettől kisebb, 
de  maximum 4,00 m építmény-
magasságal  
- két 40,00 méter telekmélységet el nem 
érő telekvég csatlakozásánál egymással 
tűzfalasan is összeépíthetők  
-- olyan telek esetén, ahol a telekvég a 
szomszédos telek oldalához csatlakozik, 
melléképület a telekhatáron tűzfalasan is 
összeépíthető 

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE  
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

(folyt. a köv. számban) 
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A véletlennek micsoda szerepe van! 
Joó-Kovács Balázs a helyi polgárőrség vezetője egy kivá-

gott újságcikkel keresett fel, melyben az állt, hogy a Hajdú-
Bihar megyeiek polgárőr-tábort szerveznek. 

Gyors érdeklődés felmérés…. óriási siker …. telefonálás a 
szervezőknek … a táborozási díj sürgős beszedése… kisebb 
siker… az indulás megszervezése… Joó-Kovács Balázs vál-
lalta az odaszállítást… vissza Csyki Nagy János. 

És mi történt a táborban? Erről így ír Szőllősi Enikő 
 
Végre eljött a nap amire vártunk, július 4-e. Ezen a napon 

nyolcan indultunk el Debrecenbe a polgárőr táborba. Mikor 
odaértünk rövid idő alatt megismerkedtünk nevelőinkkel és 
környezetünkkel. Az egy hetes tábor gyorsan eltelt, de sok 

emlékezetes pillanattal gazdagodtunk. Elsétáltunk a Vekeri-
tóhoz, ahol vízibicikliztünk, és csónakáztunk. A táborunkat 
meglátogató Határvadászok bemutatóját nagyon érdekesnek 
találtuk. A rendőrség is ellátogatott hozzánk, s miután néhá-
nyan kitöltöttünk egy tesztlapot, biciklis ügyességi versenyen 
vettünk részt. A tábor területén lehetőségünk nyílt lovagolni, 
„strandolni”, röplabdázni, focizni, tollaslabdázni és 
frizbizni. Csapatos sorversenyeken is részt vettünk. Estén-
ként pedig discó volt. Nagyon jól éreztük magunkat, és sze-
retnénk jövőre is itt nyaralni! 

Mindannyiunk nevében köszönjük Balázs bácsi lelkes szer-
vező munkáját, támogatását. Munkájához további sok sikert 
kívánunk. 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ  
GYEREKEKNEK… 

Néha jó egyedül lenni. Ennél már csak egy jobb van: 
együtt lenni azokkal, akiket szeretsz, akikkel szívesen 
vagy együtt, akiket ugyanaz érdekel, mint Téged. 

A legkisebb közösség, a család. A nyári szünetben so-
kat voltál együtt szüleiddel, nagyszüleiddel. Több idő 
jutott beszélgetésre, játékra, kerékpározásra, kirándulásra. 
Ezeket az élményeket raktározd el, milyen jó lesz a 
„szürke” napokban felidézni. 

Iskolába járni nem könnyű. Mégis az utóbbi napokban 
többen mondtátok, nagyon várjátok, hogy újra találkozza-
tok osztálytársaitokkal, barátaitokkal.  

Mi is készülünk fogadásotokra. 
Felfrissültek a mosdók és néhány osztályterem. Átadás-

ra készen áll a Menyhárt-terem! (Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk augusztus 27-én 9.00 órakor az iskola 
földszintjén.) 

Elkészítjük az órarendet, az éves tervet, annak megfele-
lő munkabeosztást. Leltárba vesszük a szemléltető eszkö-
zöket, a hibásakat kijavítjuk. Minden osztályfőnök ellen-
őrzi az osztályát, hogy a szeptemberi becsöngetésre min-
den készen álljon. 

Készüljetek Ti is gyerekek! Várunk Benneteket! 

POLGÁRŐR – TÁBOR DEBRECENBEN 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG  
2005. szeptember 1-jén 8.00 órakor lesz  

az iskola udvarán. 
 

A tankönyvosztás időpontját az iskola bejárati 
ajtajára, a boltok kirakatába kifüggesztjük. 

 
Az étkezési díjakat Kövér Zoltánnénál kell befi-
zetni minden tárgyhó 5-15-ig pénztári napokon 

(kedd, szerda) 

HÍREK HÍREK HÍREK 

HÍREK HÍREK HÍREK 

Kedves Szülők! 
Tantestületem nevében szeretettel köszöntöm Önöket 

az új tanév megkezdése alkalmából.  
Kis – és nagydiákok új örömmel, kíváncsisággal és 

talán szorongással várják a szeptembert. Ilyenkor határoz-
zák el, hogy pontosabban, jobban végzik munkájukat, 
mint az előző évben. 

Mint anya is tudom, nem könnyű nekünk szülőknek 
sem. Legfőbb vágyunk – boldog, ügyes, okos legyen 
gyermekünk, minél kevesebb gondunk adódjék.  

A nevelés sok türelmet igénylő folyamat. Szülőnek és 
nevelőnek együtt kell megtalálni azokat a módszereket, 
amelyek felfedik a gyermekünkben levő értékeket. 

Tudjuk, gyermekeink nem egyforma adottságokkal 
jönnek a világra. De ezt együttesen nagymértékben befo-
lyásolhatjuk, ha olyan körülményeket, szeretetteljes lég-
kört alakítunk ki, amelyek legelőnyösebben formálják 
egyéniségét. Próbáljuk ezt egyetértésben, egymás segítsé-
gét kérve megoldani. Örüljünk, hogy még itt van mellet-
tünk. A költőt idézem: 
 

Még ma tiéd, ha nevet, s a tiéd, ha a könnye kicsordul 
Még ma csak egy szavadért bárhová menne veled…… 

Még ma mesélhetnél neki, hidd el, szomjasan inná 
Ajkadról a mesék sok fura fordulatát. 

Még ma a mindene vagy………. Még ma a tiéd. 
De talán holnap, mire újra felébred 

Szórakozottabb lesz, szép szeme másra figyel…… 
Nőnek a pajtások hívogatóbb a szavuk….. 

Még ma a mindene vagy. S bármennyire sürget a dolgod, 
Válts vele néhány szót. Légy barátja! Vezesd! 

 
E sorokkal várom Önöket a tanévnyitó ünnepségre. 

 
Tisztelettel: 

Zrupkó Ferencné 
igazgató 
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2000. májusában a kunok 
újból kapitányt választottak 150 
év elteltével. Az ezredforduló 
kapitánya Horváth György lett. 
A boldogházi gyerekek életé-
ben is jelentős szerepet játszott 
és játszik ma is Gyuri bácsi 
szuggesztív egyénisége. 
2000 júniusa óta hat alkalom-
mal hét csoport töltött kellemes 
napokat a Horváth tanyán. A 
nomád körülmények ellenére 
felejthetetlenek a napok Gyuri 
bácsi közelében. 

Művészi módon tanítja meg 
gyerekeinket a ló szeretetére, a 

velük való bánásmódra és nem utolsó sorban szár nélkül 
lovagolni, az első lóra ülés pillanatától. Az ötödik napon 
minden gyerek képessé válik „tereplovaglásra” , ami egy óra, 
és ismeretlen területen teszik meg a mintegy öt kilométeres 
utat.  

Egyik tanítványunk Tóth Beáta több éven át táborozott 
Gyuri bácsi tanyáján. A középiskolában nagy elismerést 
szerzett a kötelező lovaglások alkalmával. Az oktatója nagy 

elismerést tanúsított a lovastábori munkáról. 
Bizony méltán lehetünk erre büszkék, mert bár nem hosszú 

idő ez az öt nap, de személyiségfejlesztő hatása jelentős. 
Köszönet Horváth Györgynek, a kunok első újkori kapitá-

nyának, akit nagy szeretettel várunk Jászboldogházára, a 
2006-ban megrendezendő Jászok Világtalálkozójára. 

Nagyné B.M. 

Lovastábor a kunkapitány tanyáján 

Horváth György   
ünnepi díszben 

Két nap Budapesten 
A tanévzáró ünnepségen ért bennünket a meglepetés, hogy 

négyen a volt negyedik osztályból kirándulást kaptunk jutal-
mul. (Gerhát Edina, Koncsik Tamás,  és mi a Turóczi ikrek). 

2005. július 11-én és 12-én két csodálatos napot töltöttünk 
hazánk fővárosában, ahol Koncsik Ilona néni és a férje volt a 
vendéglátónk. Ica néni, aki szintén jászboldogházi volt veze-
tett körbe minket. Sajnos ezt a két gyönyörű napot megza-
varta az eső. A csodák palotája volt az első hely ahova men-
tünk. Napunkat ebéddel folytattuk a McDonald’s-ban. Dél-
után a Mátyás templomot és a Halászbástyát néztük meg. A 
Budai vár megtekintése elmaradt, mert szakadt az eső, ezért 
hazamentünk Ica néni házába. 22 órakor a kivilágított város-

ban autóztunk. Másnap a 
Campona Tropicariumba men-
tünk legelőször, amely az egész 
társaságnak nagyon tetszett. 
Aztán a Pálvölgyi cseppkőbar-
langban gyönyörködhettünk. 
Kirándulásunkat a Fővárosi Ál-
lat– és Növénykerttel zártuk. Ezt 
a szép kirándulást soha nem 
felejtjük el!   

Köszönjük Veliczky Józsefnek és Ica néninek a kedves 
vendéglátást!  

Turóczi Beáta és Zsófia 

Gyuri bácsi a boldogházi gyerekek között 

Kilátás a Halászbástyáról 

Fotó Gerhát Edina 
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Menyhárt János 1917. novem-
ber 25-én született Jánoshidán, és a 
tanítói oklevél megszerzése után itt 
is kezdte pályáját 1937-ben. 1940-
ben katonai szolgálatra hívták. 
1944. december 19-én Ipolyságnál 
hét súlyos sebet kapott. Elvesztette 
bal karját is. 1945. szeptemberében 
betegen, de elkezdte a tanítást a 
Jánoshida – Tótkér-i tanyai iskolá-
ban. 

Eredményes tanítási módszereit 
Zalai Ernő tanfelügyelővel feldol-
gozták. Ezért 1952-ben Zalai Ernő 
Kossuth díjat, Menyhárt János a 
Minisztertanácstól „Kiváló tanító” 
kitüntetést kapott. Ezután megpró-
bálták „kiemelni”, Pestre csábítani, 
de  ő továbbra is „a barázdákban 
botladozó” gyermekek tanítója kí-
vánt maradni. 

Községünkben 1954-ben igazga-
tói beosztásba helyezték. Ő felelt a 
sóshidai, csíkosi, alsóboldogházi, 

tápiói és a boldogházi iskolák mű-
ködéséért. 

Az 1956-os forradalmat követő-
en leváltották, és csak 1958. nyarán 
helyezték vissza igazgatónak.  

Betegsége miatt kérte felmenté-
sét és 1964. nyarától – 1974. szep-
temberéig igazgató helyettesként 
dolgozott. 1977. december 31-ei 
nyugdíjazásáig napközit vezetett.  

Menyhárt János aktívan részt 
vállalt a község irányításában is, 
1954 – 1985-ig, mint VB elnökhe-
lyettes kiemelkedő munkát végzett. 

Emberi magatartására mindig a 
segítőszándék, a kitartó munkabírás 
volt jellemző. Csak olyan ügyet 
támogatott, amivel egyetértett. Jó 
gyakorlati érzékkel, szervezőmun-
kával segítette az új létesítmények 
építését. Emlékezetes a boldogházi-
ak számára a német családokkal 
történt kapcsolatfelvétel és a barát-
ságok ápolása. Megszervezte a Dol-
gozók iskoláját és a felnőtteknek 
szóló középiskolai előkészítést. 

Kiválóan rajzolt, festett, sakko-
zott. Tanítványait szigorúan, de 
nagy szeretettel nevelte. 1988. janu-
ár 23-án hunyt el, sírja Jászberény-
ben található. 

 
Menyhárt Jánosné (Nagy 

György Mária) 1925. szeptember 
16-án született Jászberényben. Itt 
végezte sikeresen iskoláit, és 1949-
ben a Jászberényi Állami Líceum 

és – Tanítóképzőben tanítói képesí-
tést szerzett. 

5 évig tanított a Jánoshida – 
Pusztamizsén lévő tanyasi iskolá-
ban. 

Közben 1951 – 1954-ig Szege-
den az Állami Pedagógiai Főisko-
lán tanult magyar nyelv és iroda-
lom, valamint történelem szakon. 

1954-ben Jászboldogházára már 
a fenti diplomákkal érkezett és eze-
ket a tantárgyakat tanította 1980-as 
nyugdíjba vonulásáig. 

A Jászboldogházi iskolában töl-
tött 26 év igen gazdag és tartalmas 
volt. 

Tanítványai kiválóan szerepeltek 
a különböző versenyeken, ezzel is 
öregbítették kistelepülésünk hírne-
vét. Emlékezetesek maradtak a Má-
ria néni által rendezett színdarabok, 
kulturális műsorok, a sok-sok író-
olvasótalálkozó. Szervezte a nő-
mozgalmat, a község kulturális éle-
tét. 1962-ben felépült a Művelődési 
Ház és Könyvtár. A ma is tartó jó 
kapcsolat az iskola tanulói és a Mű-
velődési Ház, Községi Könyvtár 
között ebből az időből származik. 

Az iskolai könyvtár is sokat fej-
lődött a tanárnő irányításával. Igazi 
tanító, népnevelő volt. 

 
Köszönjük a Menyhárt házaspár 

munkáját. Köszönjük a települé-
sünkre, iskolánkba visszatért felnőt-
teket, akik tanítványaik voltak.  
Az utókor hálája nyilvánul meg, 
amikor ezt a termet róluk nevezzük 
el 2005. augusztus 27-én.  

MENYHÁRT - TEREM 

1954. augusztus elsején két fiatal pedagógus érkezett 
Jászboldogházára: Nagy György Mária és Menyhárt János. Még ez év 
novemberében házasságot kötöttek és nyugdíjba vonulásukig nemcsak 
az iskoláért, de a településért is, szívvel lélekkel nagyon sokat tettek, 
életük összefonódott a község életével. 

Iskolánkban ebben az évben folytatódott az Oktatási Minisztérium által kezde-
ményezett Iskolai Emlékezet program, amely keretében az iskoláknak lehetőség 
nyílik arra, hogy tanterem névadásával megemlékezzenek olyan pedagógus szemé-
lyiségekről, akik meghatározó egyéniségei voltak az intézménynek, a településnek. 

A Menyhárt– terem kialakításával e cél valósult meg. A terem teljesen meg-
újult: új padlóburkolatot és bútorzatot kapott.  

Köszönet a közreműködőknek: az Ezüstkor Nyugdíjasklubnak, a Boldog Bt-nek, 
a községi Önkormányzatnak, A Boldogházi Gyermekekért Alapítványnak valamint 
azoknak, akik adományukkal segítettek. 
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A Jászok nagy seregszemléjének 
gondolata 1994-ben a Jász-Kun 
REDEMTIO 250. évfordulója megün-
neplésének előkészítése alkalmából 
merült fel a szervezőkben. Ekkor elő-
ször az elszármazott Jászok felkutatását 
kezdték meg. Elsőként az ország terü-
letén azokat a falvakat, ahová a 18. 
századba Jászok áttelepültek. Ilyenek 
például Jászszentlászló, Jászkarajenő, 
Kocsér, Újireg, Lajosmizse, stb. Ezt 
követően a különböző magyar város-
ainkba elszármazottakat, majd a kül-
földre szakadt jászokat vették számba. 
A kutatómunkát siker koronázta. Sok-
sok jász címét felderítették, akik meg-
hívást kaptak az I. Jász Világtalálkozó-
ra, Jászberénybe. Erre a rendezvényre 
1995. június 29-én került sor, melyen 
résztvettek természetesen a Jászság 
települései is. Több ezren érkeztek ven-
dégek az ország különböző tájairól, és 
a világ számos országából. A látvá-
nyos, színpompás ünnepség annyira 
lázba hozta a részt vevőket és rendező-
ket, együtt a Jász Önkormányzatok 
Szövetségével, hogy úgy döntöttek, 
hogy a Jász Világtalálkozó évente más-
más településen kerüljön megtartásra. 
Így is történt. A Jászság különböző 
városai és falvai sorban egymás után 
rendezték meg a találkozót, és rendezik 
ma is. 

1996-ban Jászárokszálláson, 
1997-ben Jászapátin, 
1998-ban Jászfényszarun, 
1999-ben Jászalsószentgyörgyön, 
2000-ben Jászkíséren, 
2001-ben Jászdózsán, 
2002-ben Jászjákóhalmán, 
2003-ban Jásztelken, 
2004-ben Jászladányon, 
2005-ben Jánoshidán került sor a 

találkozó megrendezésére. 
Ezek a seregszemlék a hagyomá-

nyok megőrzésén túl színesedtek, vál-
toztak. Minden egyes település próbált 
valami mást, valami újat is becsem-
pészni, hogy még emlékezetesebbé 
tegye a saját rendezvényét. 1998-ban 
pld. Jászfényszaru a XX. század első 
Jászkapitányának megválasztásával 
tette ünnepélyesebbé a rendezvényt. 
Természetesen a Jászsági Önkormány-
zatok Szövetségének jóváhagyásával. 
Az I. Jászkapitányi címet Ézsiás István 
huszárkapitány kapta. Ez a megtisztelő, 

de nem könnyű feladat 1 esztendőre 
szólt. Így minden egyes alkalommal új 
kapitány megválasztására kerül sor. 

2001-ben Jászdózsán a világtalálko-
zó különlegességét a Jász Himnusz 
ősbemutatója szolgálta. Gál Áron 
Pilisjászfalui költő és Borsody László 
zeneszerző közös műve ekkor csendült 
fel először. Azóta minden egyes Jász 
Világtalálkozón elhangzik, és a hallga-
tóság évről évre egyre közelebbinek 
érzi magához a fülbemászó dallamokat 
és a szívhez szóló szöveget. 

Ez évben Jánoshidán már XI. alka-
lommal került sor a világtalálkozó 
megrendezésére. Itt 8. alkalommal vá-
lasztották meg az új Jászkapitányt 
Zámbori János jánoshidai lakos szemé-
lyében. A Jász Világtalálkozók 10. 
évfordulója méltóképpen, színpompás 
rendezvény keretén belül került meg-
ünneplése, melyen természetesen egye-
sületünk és községünk képviselte ma-
gát. 

A világtalálkozó előtt Jánoshida  
apraja, nagyja összefogott, szépítette, 
virágosította a községet. Tisztították az 
utakat és az utcákat. Az egész falu 
nyüzsgésben volt, és szinte megújult a 
világtalálkozó napjára. 

Június 25-én a felújított „Kántorkút” 
avatásával kezdődött az ünnepségsoro-
zat. Ezt követően a római katolikus 
templomban szentmisét tartottak. Ez-
után a résztvevő települések, a meghí-
vott vendégek és a helyi lakosság szín-
pompás felvonulással érkezett meg a 
szabadidőparkba. Itt a meghívott pro-
minens személyek közül néhányan 
köszöntötték a résztvevőket, Eszes 
Béla polgármester megnyitóját követő-
en. A meghívott vendégek között volt 
Szili Katalin az Országgyűlés elnöke, 
Dr. Boros Péter volt miniszterelnök, 
Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. 
vezérigazgatója, Dr. Szekeres Imre 
MSZP Országgyűlési Képviselője, az 
Iráni Nagykövetség megbízottja, és a 
meghívott települések önkormányzatai-
nak vezetői. 

Az ünnepség színvonalát Sasvári 
Sándor magánénekes énekével, Bánffy 
György Kossuth Díjas színművész sza-
valattal, és Tálas Ernő a Stocholmi 
Királyi Operaház énekese előadásával 
igen magas szintre emelte. Beszámolót 
tartott a leköszönő Jászkapitány az 

egyéves tevékenységéről. Dr H. Bató 
Edit a Jász Múzeum igazgatója, és 
Győriné Dr. Czeglédi Márta Jászsági 
Önkormányzatok Szövetsége vezetőjé-
nek segítségével megtörtént az új Jász-
kapitány beiktatása. A beiktatási cere-
mónia nagyon látványos, előre megter-
vezett, koreográfia alapján történt. Ez-
után került sor képletesen a stafétabot 
átadására és átvételére, melyet Eszes 
Béla Jánoshida polgármestere Szűcs 
Lajosnak Jászboldogháza polgármes-
terének nyújtott át azzal, hogy 2006-
ban is sok siker koronázza a soron kö-
vetkező Jász Világtalálkozó megrende-
zését. 

 
Tisztelt Boldogházi Olvasók és a 

község valamennyi Lakója! 
 
Az előbbiekben azért írtam a Jász 

Világtalálkozó jelentőségéről és lebo-
nyolításáról, hogy községünk azon 
lakói, azaz a többség, akik még soha 
nem vettek ilyen találkozón részt, ők is 
betekintést nyerhessenek e nagyszabá-
sú, sok embert megmozgató rendez-
vénybe. Hisz jövőre községünk is közel 
30 település vezetőjének, illetve képvi-
selőjének különböző prominens szemé-
lyének a megjelenésére számíthat az 
országhatáron belülről és több más 
országból is. Nem mindegy, hogy ezek 
az emberek milyen véleménnyel lesz-
nek községünkről, mennyire látják 
szépnek, rendezettnek és tisztának la-
kókörnyezetünket. Az sem másodlagos, 
hogy mennyire tudunk eleget tenni a 
híres magyar vendéglátásnak és ven-
dégszeretetnek. 

Ehhez valamennyiünknek, a község 
összes lakójának össze kell fogni. Egy 
emberként a község vezetői, önkor-
mányzat képviselői, és a világtalálkozó 
megrendezésére létrejött szervező bi-
zottság mögé kell állni. A jól megszer-
vezett, összehangolt munka teszi lehe-
tővé, hogy méltóképpen kerüljön meg-
rendezésre a XII. Jász Világtalálkozó 
is. Mindezt megfűszerezi a községünk 
önállóvá válásának 60. évfordulójának 
megünneplése is. 

Nagyon fontos, hogy már tavasztól 
kezdve mindenki tegye széppé, tisztává 
lakókörnyezetét, az utcáját, hogy szín-
pompás virágok díszítsék azt a világta-
lálkozókor, 2006. július 1-jén. 

Midehhez sok erőt, összefogást és jó 
munkát kívánok valamennyiünknek! 

 Orczi Imréné 

HÍREK 9 Boldogházi Hírek 2005. augusztus 

Jász Világtalálkozó 2006-ban 
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HÍREK 10 Boldogházi Hírek 2005. augusztus 

Dr. Szekeres Imre, megyénk országgyűlési 
képviselője július 7-én látta vendégül községünk azon 
lakóit, akik elfogadták meghívását egy parlamenti 
sétára.   

A Parlament kívülről is tekintélyt parancsol: 
mindannyiunkat hatalmába kerített a X. kaput átlépve 
elénk táruló látvány, hiszen sokan ekkor láttuk először 
e csodálatos épületet. A lépcsőknél a képviselő úr 
kedves szavakkal fogadott bennünket, szemmel 
láthatóan örült a boldogháziaknak. Egy rövid közvetlen 
beszélgetést követően az Országház idegenvezetőjének 
gondjaira bízta csoportunkat, aki megmutatta nekünk 
az épület legszebb részeit. 

A koronához érve mindenki a fényképezőgépéért 
nyúlt, itt azonban nem volt szabad fotózni, így a 
látványt csak emlékezetükben őrizhettük meg. 

A Piros-teremhez érve viszont már mindenki 
kedvére készíthetett fényképeket. Mindenkinek nagyon 
tetszett a terem közepén álló, óriási váza, miként annak 
története is. A váza 2000-ben a magyar kultúra 1000 
évét bemutató kiállításra került a Parlamentbe. Herendi 
mesterek keze munkája: nyolc hónapig készült. 
Közelebb hajolva a magyar irodalom számos 
remekművét olvashatjuk rajta.  

Az alsóházi ülésterem páholyából végre mindenki 
élőben láthatta azt, amit eddig csak a tévé képernyőjén. 
„Ami otthonról hatalmasnak tűnik, az nem is olyan 
nagy onnan, a páholyból nézve” — mondogattuk. A 
falakat különleges füsttechnikával díszítették: 
aranylapocskákkal. A munka nehézségét jelzi, hogy 
10.000 ilyen aranylapocska egymásra rakva mindössze 
1 milliméter. Ráadásul az aranylapocskák elporladnak, 
ha kezünkbe vesszük őket, ezért minden egyes darabot 
ecsettel kell a helyére illeszteni.  

A képviselő úr munkatársai a nap további részére 
igazán gazdag programot szerveztek nekünk. 

A Citadelláról megcsodáltuk az elénk táruló fővárosi 
panorámát, majd a Néprajzi Múzeumban 

megtekintettük a múlt század első évtizedeinek 
mindennapjait bemutató kiállítást, ahol a szüleink által 
is használt egykori tárgyak látványa nosztalgiát 
ébresztett bennünk. 

Délután meglátogattuk a közelmúltban épült Művé-
szetek Palotáját is. A hatalmas épület mindenkit lenyű-
gözött, és a színházterem, valamint a hangversenyte-
rem felszereltségét látva nem volt kétségünk, hogy 
amit idegenvezetőnk a kapuban mondott igaz: e művé-
szeti centrum valóban vetekszik a hasonló nyugat-
európai létesítményekkel. Meggyőződtünk arról, hogy 
nemcsak a régi korok mesterei, hanem a modern kor 
építészei is képesek egyedülálló remekműveket terem-
teni.  

Végül körbesétáltuk az új Nemzeti Színház épületét, 
és érintettük annak parkját is, ahol a közelmúlt színész-
óriásainak – Kiss Manyinak, Sinkovits Imrének, Gobbi 
Hildának és másoknak – szobrai állnak.  

A nap végén ugyan kicsit fáradtan, de rengeteg él-
ménnyel, sok szép emlékkel gazdagodva tértünk haza. 

Bízunk abban, hogy a jövőben újra nyílik lehetőség egy 
hasonló kirándulásra, és ha igen, úgy mindekinek, aki-
nek felkeltettem az érdeklődését, ajánlom figyelmébe 
azt!  Nagy Albertné 

Vendégségben a Parlamentben 

A Parlament kupolaterme 

A Nemzeti Színház  

A Nemzeti Színház  
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A mezőgazdasági termelők 
figyelmébe  

Területalapú támogatási kérelmek: 
A területalapú támogatási kérelmek benyújtási ha-

tárideje 2005. május 11-e volt. A kérelem módosítására 
május 31-ig volt lehetőség. A benyújtott támogatási 
kérelemben feltüntetett adatokról az MVH visszaigazo-
lást küld minden termelő számára. Felhívom a termelők 
figyelmét, hogy a visszaigazolt adatokat nagyon figyel-
mesen és részletesen nézze át, hogy azok megfelelnek-
e a kérelemben beadottakkal. Amennyiben eltérést ta-
pasztal a benyújtott kérelemhez képest, azt postafordul-
tával jelezni kell az MVH-nak.  

2005. évben a támogatások kifizetésére 2005. de-
cember 1. – 2006. június 30. közötti időben kerül sor. 

A hektáronkénti egységes területalapú támogatás 86,21 
EUR, a kiegészítő nemzeti támogatás szántóföldi növények 
esetében 80,92 EUR (GOFR). 

A területalapú támogatást igénylő gazdálkodók ellenőrzé-
se: 

A kérelmekben feltüntetett adatok valódiságát az MVH 
adminisztratív, illetve fizikai ellenőrzés kapcsán megvizsgál-
ja. 

Az adminisztratív ellenőrzés formai és tartalmi ellenőr-
zésből áll. A tartalmai ellenőrzés során kerül sor az ún. ke-
resztellenőrzésre. Ennek során a kérelem adatait összevetik a 
kapcsolódó nyilvántartási rendszerekkel (MEPAR) a jogtalan 
igénylések (túl illetve többszörös igénylés) kiszűrése érdeké-
ben. 

A fizikai ellenőrzés része a helyszíni ellenőrzés is. A 
helyszíni ellenőrzés előzetes bejelentés nélkül is végrehajtha-
tók. 

A helyszíni és távérzékeléses ellenőrzés  kiterjed a kére-
lemben megadott terület nagyságára, hasznosításának módjá-
ra, valamint az egyéb feltételek ellenőrzésére (pld. A 
„Helyes Mg-i és Környezeti Állapot” betartására. 

Ha a bejelentett és a hivatalosan megállapított terület 
közötti eltérés szándékosan elkövetett szabálytalanságból 
ered, akkor a gazdálkodó az adott naptári évben nem kaphat-
ja meg azt a támogatást, amelyre egyébként jogosult lenne. 
 

 Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

Sport 
A jászboldogházi felnőtt csapat a 

2004/05. évi bajnokságban a kö-
zépmezőnyben, a 10. helyen vég-
zett.  

Az elmúlt évekhez viszonyítva ez 
a legjobb eredményünk. Elértük, 
hogy idegenben is pontot vagy 
pontokat szerzünk, ezáltal komo-
lyabban vesznek bennünket. A 
csapat folyamatosan erősödik, je-
lenleg 4 új játékossal bővült kere-
tünk. A bajnok ificsapatból 

Bontovics Imre és Nagy Szűcs 
Csaba kerü lt  fel  valamint 
Jászdózsáról igazoltunk két játé-
kost: egy csatárt (Urbán Krisztián) 
és egy védő játékost (Kónya Atti-
lát). 

Ezúton szeretném megköszönni 
támogatóinknak valamint szurko-
lóinknak az egész évben való tá-
mogatásukat és bíztatásukat. 

Turóczi Béla 
Az első forduló eredménye 
Jászboldogháza – Öcsöd 3-2 
Gólszerzők: Molnár János 2 
 Nagy Szűcs Csaba 1 
Ifi 8-0 
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  Tervezőszerkesztő 

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

Újságok, könyvek 
prospektusok készítése. 

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

Tel.: (53) 383-685; 06 (30) 382  0895 

Boldogházi 

Kézműveseink  a Falunapon: 
Zrupkó Antalné  
és Fülöp Sándor 

Az ÖTE tűzoltóautója 

Lovagló iskolásaink:  
Toldi Brigitta 

 és Tóth Regina 

Lengyel vendégeink zenés műsora 

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

http://www.pdffactory.com

