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1848/49 Emlékezete
"Szabadságunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed,
Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja."
A mából visszatekintve az eltelt
156 évre, mi, ma élő magyarok sajnos tudjuk, hogy időközben milyen annak idején elképzelhetetlennek
tűnő politikai változások tették iszonyúan kemény próbára a lélekszámában is fogyatkozó magyarságot,
de azokat a magasztos eszményeket,
amelyekért az aradi hősök életüket
áldozták - társadalmi haladás és
nemzeti függetlenség, párosulva az
önzetlen áldozatkészséggel a Haza
ügye iránt -, semmilyen hatalmi
manipuláció és erőszak sem tudja
elhomályosítani, pláne kitörölni a
nemzet lelkéből. Véráldozatuk örök
tanulsága ezért ma is változatlanul
arra figyelmeztet, hogy a Hazáért
mindenkor tenni kell, és amennyiben a helyzet azt követeli meg, úgy
bátran és emelt fővel meg is kell
tudni halni érte - ahogyan ezt Ők
azon a 156 év előtti szomorú hajnalon a Hazának tett esküjükhöz híven
megtették.

A Magyar Golgota: ARAD, 1849. október 6.
1849. október 6. A levert szabadságharc tizenkét tábornokát és egy ezredesét végzik ki Aradon. Ugyanakkor Pesten kivégzőosztag elé kerül első polgári
kormányunk miniszterelnöke,
gr. Batthyány Lajos.

A 13 vértanú e mlékműve Aradon

Haláluk napja nemzeti gyásznap
Magyarországon és a mostani 156. évfordulón kitüntetett kötelességünk a
vértanú tábornokokra való kegyeletes
emlékezés, kiknek neve mindörökre
arany betűkkel íródott be történelmünk
legfényesebb lapjaira, és amelyet minden generációnak ismernie kell, amíg
magyar él e földön. - Azon a gyászos
napon, az aradi vár északi sáncában
golyó által végezték ki Lázár Vilmos
ezredest, gróf Dessewffy Arisztid, eleméri és ittebei Kiss Ernõ és
Schweidel József tábornokokat, - míg a
vártól délre, a Maros árterén akasztotta
fel Franz Bott, a brünni hóhér lovag
Poeltenberg Ernõ, Török Ignác, Lahner
György, Knezich Károly, Nagysándor
József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és
gróf Vécsey Károly tábornokokat.
"S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni s hogy lehet meghalni."
Palágyi Lajos 1866-1933

„A Múlt elesett hatalmunkbul, a Jövendőnek urai vagyunk.”
(Széchenyi István)
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Tájékoztató
A községi önkormányzat Képviselőtestülete a munkatervében szereplő
soros ülését 2005.szeptember 14.-én
tartotta. A fő napirendi pont az önkormányzat hivatalának és intézményeinek
2005.évi I.félévi gazdálkodásáról beszámoló megtárgyalása. Az első félévi
gazdálkodás a számok tükrében átlagosan: bevételek 40,8 %-os a kiadások
47,61 %-os. Az átlag úgy alakul ki,
hogy van amiből túlteljesítés van, és
van amiből alulteljesítés van. Mivel a
2004/2005-ös iskolai évben a konyha
építése miatt vásárolni kellett az ebédet, ezért a kiadások oldalán ezen a területen 61,8 – 76,5 %-os a teljesítés. A
Strandfürdőnél, mivel csak június 15ével kezdődött az idény, és a első félév
június 30-ig tart a teljesítés 27,5 %-os
3 éves munka eredményeként elfogadásra került a település rendezési terve és a helyi építési szabályzat is. A
szabályzatot folyamatosan közöljük a
helyi újságba, de a könyvtárban és a
hivatalban is megtekinthető. A törvényi
előírásnak megfelelően ebben az évben
is tájékoztatót adott a jászberényi
Rendőrkapitányság településünk közbiztonsági helyzetéről. Tájékoztatást

Megalakult
JÁSZSÁGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
Elnöke: Hajdú László
(Jászkisér polgármestere)
Telefon: 57/550-140
Megalakulása: 2004. szeptember 20.
Átalakult: 2004. november 3.
Székhely:
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Működésének alapja: 2004. évi
CVII.tv. A települési Önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról
(Kihirdetve: 2004. november 18-án)
Hatályos: 2005. január 1-től.
Tagjai: 18 Jászsági település
(A szervezet hasonlóképpen működik, mint
a települési önkormányzatok.)

2005. október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzati ülésekről
adtak arról is, hogy 2004.október 1.-től
Jenei Tamás r. főtörzsőrmester KMB
csoportvezetői posztot lát el.
A községi önkormányzat döntött
arról is, hogy a 2005/2006 évben is
csatlakozik a BURSA HUNGARICA
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Ezzel anyagi támogatást nyújt a szociális
rászoruló, felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak.
Minden Képviselőtestületi ülésen a
Jász Világtalálkozó Szervező Bizottságának vezetője, Zrupkó Ferencné részletese tájékoztatást tart, hogy hol tartanak a rendezvény szervezésével. Javaslatot tettek a Világtalálkozó védnökeinek személyére, amelyet a testület elfogadott. Körvonalazódott a rendezvényre meghívott művészek és a műsorvezető személye is. A világtalálkozó színhelye a Strandfürdő területe lesz.
Előterjesztés hangzott el, hogy a
megvásárolt új tűzoltóautó javítási költségére összegyűjtött pénz kevésnek bizonyult. Így azzal a kéréssel fordultak a
testülethez, hogy kerüljön értékesítésre
a muzeális jellegű régi csepel tűzoltóautó. Ehhez a képviselőtestület nem
járult hozzá.

A Pórtelken lakók is kéréssel fordultak a testülethez. A Jászberényhez
tartozó területrészen úgy lehet leggazdaságosabban a kábeltelevíziót kiépíteni, ha Jászboldogházáról vezetik Pórtelekre. A kérelemnek a képviselők helyt
adtak.
Az iskolakonyha átadásával az étkezési térítési díjak csökkentését várták
az érintettek. Ennek most a testület eleget tett, de elmondták nagyon nagy
energiaár emelések várhatóak, amelyek
az élelmiszerekben is tükröződni fognak, tehát 2006.január 1-től ismét változni fognak az étkezési térítési díjak.
Rendeletet alkottak az elektronikus
ügyintézésről. A Polgármesteri Hivatal
jelenlegi technikai állománya nem teszi
lehetővé, hogy a 2005.november 1.-vel
hatályba lépő új közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény által biztosított
elektronikus ügyintézés megvalósuljon.
A Képviselőtestület munkatervben
szereplő soros ülése 2005.november
30.-án lesz. Az ülés nyilvános, tehát
minden választópolgár és községi lakos
részt vehet rajta.

JÁSZSÁGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
5137 Jászkisér, Fő u. 7.
munkáját segíti a


TITKÁRSÁG
(működése ugyanolyan., mint a Polgármesteri Hiv.)
5100 Jászberény, Szabadság tér 16. (tetőtér)
Tel: 06-57-500-605
Tel/fax: 06-57-500-606
Munkatársak:Név Beosztás E-mail cím: Telefon
Baráthné Mizsei Mária adminisztrátor
tarsu1as@pr.hu 57/ 500-606
Bobák Nóra szociális referens
bobak.nora@freemail.hu 57/ 500-606
Bozóki Judit vidékfejlesztési menedzser
teruletfejlesztes@pr.hu 57/ 500-606
Dányi Olga térségmenedzser (titkárság vezető)
danyi.olga@pr.hu 57/ 500-605
Kisné Molnár Anita ügyviteli munkatárs
tarsulas@pr.hu 57/ 5 00-605
Tugyiné Répási Andrea vidékfejlesztési menedzser repasi.andrea@pr.hu 57/ 500-606

Jászboldogháza Község Önkormányzata bontásra meghirdeti a
Strandfürdő területén lévő kabinsort.
A bontott anyagok elszállíthatók.
Érd.: Papp Ferenc vízművezetőnél. Tel.: 57/460-060
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Polgármesteri tájékoztató
 Júniusban

egy hetet késett a Strandfürdő nyitása, mivel a szükségestől kevesebb emberrel tudtunk előkészülni és a javításokat- felújításokat végezni. Sajnos a
változó időjárás miatt igen alacsony volt a fürdő látogatottsága.

létesítésével kapcsolatosan. Sajnos az alacsony forgalom miatt csak a gázolajkút megvalósítására látszik
reális esély. Ennek megépülése főleg a mezőgazdasággal foglalkozóknak nyújtana nagy segítséget.
A

 Lefolytattuk

a temetőhöz vezető kerékpárút közbeszerzési eljárását. A nyertes cégnek 2006. április 30-ig
kell megépíteni a kerékpár és gyalogutat.

 Megépült

és sikeresen üzembe állt az új iskolakonyha.
A beruházás beszámolójára és értékelésére 2005. augusztus 24-én rendkívüli ülésen került sor.

 Augusztus

6-án falunapot rendeztünk, melyen részt
vettek az erdélyi és a lengyel testvértelepüléseink delegációi is. Ezúton is köszönöm az önkormányzat dolgozóinak a munkáját, mellyel hozzájárultak a programok lebonyolításához!

jövő évi Jász Világtalálkozó megrendezéséről hetente ülésezik a szervező bizottság. Ehhez kapcsolódóan elkezdődtek a közterületek és intézmények rendezésének munkálatai is. Ezúton is kérek és hívok mindenkit, társadalmi munkával is járuljunk hozzá a település szebbé tételéhez. Jelenleg az Óvoda udvarának
felújítása folyik, melyhez kérjük a lakosság, a szülők
segítségét!

 Szeptember

23-25 között 35 boldogházi nugdíjas vett
részt a már hagyományossá vált bogácsi kiránduláson.
Örülök, hogy a jó szervezéshez szép idő társult, így
mindenki jól érezhette magát.

 Egyre
 Az

elkészült településrendezési terv szabályozását
2005. október 1-jétől figyelembe kell venni mindenkinek, aki építkezni szeretne, vagy telekalakítással kapcsolatos teendője van. A terv előírásait megismerheti a
Polgármesteri Hivatalban és a Jászberényi Építésigazgatási Irodában.

 Elkezdődtek

a tárgyalások egy üzemanygtöltő állomás

A XII. Jász Világtalálkozó jegyében

TÁJÉKOZTATÓ A
JÁSZKAPITÁNY VÁLASZTÁSRÓL

Javaslat a jászkapitány személyére
Javaslattevő: az adott település önkormányzata
Feltételek: példaértékű magatartás
közéleti tevékenység
alkalmasság protokolláris szereplésre
/jó megjelenés, beszédkészség/
Az önkormányzat az általuk hozott döntésről / a kapitány
személyét illetően / tájékoztatja a Jász önkormányzatok
Szövetségét.

Beiktatási ünnepség
Ideje: minden év a Jászok Napján
Helye: azon településen, amely az ünnepséget rendezi
Öltözete: fekete csizmanadrág, ing, zsinóros atilla, zsinóros mente, süveg, csizma.
Kapitányi jelképek: fekete nyakravaló,
Kapitányi pecsét,
Jászkürt másolata, belsejében ivópohárral,
Oklevél a kinevezésről,
Zsinóros mente,
Süveg,

nehezebb helyzetbe kerülnek a települési önkormányzatok, köztük a miénk is. A Magyar Államkincstár a tartalékkeretek képzésével és a normatív támogatások visszatartásával egyre lehetetlenebb helyzetbe
hoz bennünket. Szeptemberben több mint 4 millió
forinttal kevesebb normatív támogatást kaptunk mint
kellett volna, így a hiányt csak a hitelkeretünk terhére
tudjuk pótolni.
Szűcs Lajos polgármester

A zsinóros mentéről, süvegről a JÖSZ gondoskodik, s e
ruhadarabok minden évben vándorolnak.
A csizmanadrágot, inget, zsinóros atillát a választott kapitány varrattatja meg, s a sajátja marad.
A nyakravaló, a kapitányi pecsét és a Jászkürt másolat a
Jász Múzeum adománya, minden évben vándorolnak.
A kinevezésről szóló oklevelet a helyi önkormányzat
készítteti el.

A jászkapitányi tisztség
Időtartama: 1 esztendeig szól
Esztendő múltával beszámol a végzett munkáról a Jász
Önkormányzatok Szövetségének.
Feladata: - jász hagyományok ápolása, a jászok képviselete ünnepségeken és egyéb rendezvényeken személye

mindenkor a jászok összetartozását szimbolizálja
Költségek: A tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő
költségek fedezésére az őt megválasztó település bizonyos
összeget különít el. Az ezeken túl felmerülő kiadások a
kapitányt terhelik.
Dr. H. Bathó Edit
múzeumigazgató
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HITÉLET

Egyházközségünk életében nagy változást jelentett , hogy évtizedek elmúltával - a helyi plébános itt él közöttünk.
Csergő Ervin atya augusztus elsejével költözött be a plébánia
épületébe , amelyet a körülményekhez képest jó állapotban
talált, de komfortossága kívánnivalókat hagy maga után.
Szeptember elejével megkezdődött az épület korszerűsítése,
de a szűkös anyagi keretek lassítják a munkálatok elvégzé-

sét. Ezért kérünk minden jó szándékú jászboldogházai lakost , hogy adományaikkal támogassák a felújítás mielőbbi
befejezését. Ezúton kérjük a kedves híveket a még elmaradt
egyházadó befizetésére is. Az adomány és az egyházadó
befizethető Csergő Ervin atyánál vagy Kispálné Baranyi
Arankánál és a sekrestyében is.
Adományaikat hálás szívvel köszönjük!

Hogyan viselkedjünk az idősekkel?
Az ősz beköszöntével gyakran jut eszünkbe az elmúlás. Az elmúlásról pedig eszünkbe jutnak nagyszüleink, szüleink és
lelkiismeret vizsgálatot végzünk: helyesen viselkedünk – e velük, szeretjük – e őket csak kicsit is úgy , ahogy ők szeretnek
minket ?! Megszívlelendőek a Szeressétek az öregeket című vers gondolatai!
Nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek őket szűk odúba.
Ne zárjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket.
Adjatok nekik szeretetet…
Szenvedtek már ők eleget!
A vigasztalójuk legyetek.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

S ha majd az örök Szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
A mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Halottak napja elé. Szeretteimnek
Ha meghalok, engedj, hadd menjek el,
Vár reám, mit látnom s tennem kell.
Könnyeiddel magadhoz ne köss,
Örülj, hogy sok év volt közös.
Szerettelek. Hogy mily jó volt veled,
Te meg nem tudhatod, csak sejtheted.
Hogy szerettél, köszönöm neked,
De útra most már egyedül kelek.
Bánkódj kicsit, ha bánkódnod muszáj,
De túl sokáig magadba ne szállj!

Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez
1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom
egyszerre megoldani életem összes problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit
sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak,…. Csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra
születtem… nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy
megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak hozzám.
5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra;
amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekedem
vele.

Csak rövid időre leszek tőled kicsit távol,
S emlékem szívedbe addig is világol.
Sosem leszek messze, megy tovább az élet,
Látni s érinteni nem tudsz engemet,
Szívedből érezd szerelmemet.
Veled lesz mindenkor, lágyan átölel,
Míg végül te is egyedül indulsz az úton el.
Tárt karokkal várlak majd s boldog mosollyal,
Hazaérsz hozzám minden bizonnyal.

7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen; ha
gondolataimban sértődötten érezném magam, gondoskodom
róla, hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. És két
rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek – még ha tények az ellenkezőjét is mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés törődik velem,
mintha egyedül volnék a világban.
10. Ma nem félek , és különösen örülök mindennek, ami
szép, és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy tizenkét órán át jót tegyek.
( Boldog XXIII. János pápa )

Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona
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A „Jászboldogházi Sportegyesület”
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, baráti társaságát
a 2005. november 19-én tartandó

Sportbálra
Helye– A tornacsarnok
1900 - Megnyitó
Köszöntőt mond Szűcs Lajos a Jászboldogházi Sportegyesület elnöke
Általános iskolások műsora
Vacsora: Marha- és birkapörkölt
Éjfélkor rétes, tombolahúzás
Zene: Party együttes
Belépő 1800 Ft/fő
Jegy és tombola vásárolható :

Takarékszövetkezetben,

a Virágüzletben és



Joó-Kovács Balázsnál
az élelmiszerboltban

Kérjük, támogassa Ön is tombolatárgy felajánlásával
a rendezvényt!

T Á J É K O Z TAT Ó
Felsőoktatási intézmények hallgatói részére
TÁJÉKOZTATJUK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
HALLGATÓIT, HOGY
JÁSZBOLDOGHÁZA ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI
MINISZTÉRIUMMAL EGYÜTTMŰKÖDVE
2006. ÉVRE KIÍRTA A
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATOT.
A pályázathoz szükséges űrlapot
a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni.
A pályázat benyújtásának helye:
Községi Önkormányzat Jászboldogháza
A pályázat benyújtási határideje:

2005. október 31.
Jászboldogháza, 2005. október 3.
Önkormányzati Képviselőtestület nevében: Szűcs Lajos polgármester

TÁ J É K O Z TATÓ
Földgázszolgáltatás csatlakozási díj
a Jászsági és Tarna me nti településeken
(Jászboldogháza)
Értesítjük a község lakosságát, hogy a TIGÁZ 2
Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató KFT.
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) tájékoztatása
alapján a mai naptól a földgázszolgáltatás igénybevételéhez a csatlakozási díj
összege 43.360,- Ft + 25 % ÁFA = 54.200,- Ft.
A gázcsonk igényléshez a gázigény bejelentő lap a
Polgármesteri Hivatalban a földszinten lévő tájékoztatónál megtalálható.
A gázigény bejelentéssel, szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintézést a TIGÁZ RT. Jászberényi
üzeme ( 5100 Jászberény, Fekete u. 10.) végzi.
Jászboldogháza, 2005. szeptember 30.
Szűcs Lajos
polgármester
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Egy nyolcadikos
gondolatai
Az idei év a 8. osztály számára talán a legfontosabb. Ahogy az elsősök elérkeztek életük első tanítási évéhez, úgy a végzős diákok általános iskolai
tanulmányaikat ebben az évben be is fejezik. Már
most azon gondolkodik az egész osztály, hogy hová felvételizzen, s ehhez az is kell, hogy ebben a
félévben mindenki dupla annyi erőbedobással figyeljen és tanuljon, s félévkor mindenkit oda vegyenek fel, ahová menni szeretne.
A 8. osztály teendői közé tartozik a hagyományosan minden ősszel megrendezett bál, amelyen
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az osztályok mutatják be produkcióikat. Reméljük,
idén a mi szervezésünkben is olyan jól fog sikerülni a bál, mint az elmúlt évben.
Az évközi események közül a felvételi a legfontosabb, de erről már írtam. Év végére már gyakorlatilag mindenki felenged, s a ballagáson nyugodt
körülmények között búcsúzhatunk egymástól, az
évzárón pedig már elballagott diákként veszünk
majd részt.
Ezek fényében kívánok mindenkinek egész évre jó munkát, a
8. osztálynak pedig sikeres felvételit.
Gerhát Adrienn

Ovi hírek
Óvodánk szeptemberben 48 fős gyermeklétszámmal indult. A Vuk csoportban 25 5-6 éves gyermek, a Maci csoportban 23 3-4 éves gyermek van, de
ebbe a csoportba év közben még 2-3
kisgyermek érkezik.
A nevelőtestületben 4 óvónő: Sósné
Baráth Erika, Dr. Kissné Fazekas Ildikó, Rácz Béláné és Szádvári Istvánné,
valamint 2 dajka: Varga Józsefné és
Szőllősi Béláné látja el az óvodai feladatokat.
Szeptemberben búcsúztattuk el Kiss
Zoltánnét és Baranyi Bélánét, akiknek
erőben, egészségben gazdag hosszú,
boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Amint azt láthatják megkezdődött az
óvoda udvarának helyreállítása, felújítása, ami az iskolakonyha építése miatt
leszűkült és megrongálódott.
Ebben a témában megbeszélést tartottunk az óvodában, melyen részt vett
Szűcs Lajos polgármester úr, az óvoda
SZMK tagjai, néhány szakember és a
nevelőtestület képviselői.
A törvényi rendelkezéseket és a jogszabályokat figyelembe véve, arra az
álláspontra jutottunk, hogy az új kerítés
építése halaszthatatlan feladat.
2006-ig minden játszóteret és óvodai
udvart felül kell vizsgálni. Csak EU
szabványnak megfelelő, vagy ilyen
engedéllyel rendelkező játszóeszköz
telepíthető.
A szükséges anyagokat a kerítés és
járda építéséhez a Községi Önkormányzat, a játszóeszközök egy részét
(700 000 Ft-ot) a Boldogházi Gyerme-

kekért Alapítvány biztosítja.
Az óvoda által szervezett hulladékgyűjtésből és az Apostol együttes jótékonysági koncertjéből befolyt összeg
egy részét is az óvoda udvarának felújítására fordítjuk.
Terveink szerint a 2006 májusában
tartandó gyermeknapon szeretnénk
felavatni a megújult óvodakertet.
Addig azonban még nagyon sok
munka vár ránk, hogy gyermekeinknek
szép, esztétikus, biztonságos, egészséges környezetet tudjunk teremteni.
Köszönettel tartozunk az Aranykalász Termelőszövetkezetnek, személy
szerint Menyhárt Károly elnök úrnak,
aki gépekkel, emberekkel segítette eddig is a munkánkat.
Nagyon köszönjük azoknak az apukáknak a munkáját, akik hétvégéjüket

feláldozva vettek részt a fakivágásoknál és a régi kerítés szétbontásánál. / A
munkában részt vettek: Pomaházi Ignác, Bózsó Károly, Szőrös János, Balogh György, Kövér János, Horti Nagy
János, Racs Tibor, Mézes István, Muhari András, Csinger János, Tóth Béla,
Bozsik Antal, Túróczi Béla, Gellérffy
Lajos, Polyák Tamás, Sós Ferenc /
Köszönet azoknak a szülőknek, akik
lelkesen részt vettek a hulladékgyűjtésben, valamint Mizsei Lászlónak anyagi
hozzájárulásáért.
Továbbra is várjuk segítő és tevékeny
közreműködésüket. Bármilyen segítséget elfogadunk, amely előbbre viszi
munkánkat, hogy a kitűzött feladatokat,
terveinket megvalósítsuk.
Szádvári Istvánné
Óvodavezető
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Találkozó Boldogházán
Augusztus 27-én szép ünnepre gyülekeztek a boldogháziak az iskolában.
Az egyik tanterem e napon lett Menyhárt – terem.
Ezzel állítottak emléket Menyhárt Jánosnak, az iskola
egykori igazgatójának, tanárának.
Az ünnepségen részt vett Menyhárt Jánosné Mária
néni is. Együtt töltöttek több tíz esztendőt Boldogházán, s tanították, nevelték az ifjú emberkéket.
Az ünnepélyes avató házigazdája Zrupkóné
Ferencné igazgatónő volt. Két ügyes, tehetséges tanuló
köszöntötte Menyhárt tanár nénit. Koncsik Barbara
Váczi Mihály: jegenye – fényben című verset, Berkó
Albert kis másodikos pedig Petőfi: Arany Lacinak című költeményével kedveskedett a születésnapját is ünneplő Tanár néninek.
A Menyhárt – terem és az ünnepélyes megnyitó fő
szervezője – tudomásom szerint – Veliczkyné Koncsik
Ilona, a Boldogházáról elszármazottak Baráti Társaságának elnöke, és Orczi Imréné (Szőrös Veronka), a
nyugdíjasok egyesületének titkára volt. Az ünnepélyes
szalagátvágás pillanatát mindenki meghatottan fogadta.
Még Szűcs Lajos polgármester úr is meghatódott, hiszen Ő is koptatta e tanterem küszöbét.

Boldogházi Hírek
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Az 1955-ben
végzett nyolcadikosok
számára
kivételes volt ez
az ünnep, ugyanis
mi ekkor tartottuk
az 50 éves osztálytalálkozónkat.
Az iskola megtekintése után a
művelődési házban folytattuk a
Mária néni
találkozót. Mindenki elmesélte,
mi minden történt vele az 50 év alatt.
Mária néni néha közbeszólt, s kedves, vidám történettel egészítette ki a régi emlékeket.
Nagyon jó érzés volt korban előbb járó emberként
újra kamasznak lenni. Felidéztük a régi játékokat, izgalmas vagy éppen csendes pillanatokat. Németh Marika mosolya nagyon hiányzott, de Ő már csak a menynyei iskolából integetett nekünk.
A hiányzók igazán sajnálhatják, hogy nem tudtak
eljönni. Nagyon hiányoztatok!
Zámboriné Szőrös Évi és Szécsiné Bajor Ica csodálatosan megszervezte, megrendezte a találkozót.
A finom ebéd Fózer Tibor érdeme. Köszönet tehát
nekik, akik boldoggá tették számunkra e napot. Délután
fél 5-ig voltunk együtt, s régi iskolánknak búcsút intve
váltunk el egymástól. Kedves Mária néni és Osztálytársak!
Viszontlátásra mielőbb Boldogházán!
Németh Eke Istvánné
Muhari Julianna
ny. tanár
Siófokról, aki egy kicsit mindig boldogházi marad.

A Menyhárt – terem ünnepélyes megnyitója

A Menyhárt – terem ünnepélyes megnyitója

Veliczkyné Koncsik Ilona, a Boldogházáról elszármazottak Baráti Társaságának elnöke köszönti
Mária nénit
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Településrendezési terv folytatása
(4) Lf2- jelű építési övezet: szabályos
telkek
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:
- legfeljebb 2 lakásos lakóépület
- mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület
- szálláshely szolgáltató épület
- kézműipari építmény
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- sportépítmény
- üzemanyagtöltő
b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: K új telekalakítás esetén:800 m
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 épí tés i ö veze tben a
közművesítettség mértéke: részleges.
g ) Zöldfelület legkisebb mértéke 40 %
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó
az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi
funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
i.) Az építési övezetben terepszint alatti
építmény nem helyezhető el.
j.) Az építési övezetben az előkert mérete:
5,00 méter.
k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
- közműbecsatlakozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
- 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, jégverem, zöldségverem
- állatkifutó
- trágyatároló, komposztáló
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop
n.) Az építési övezetben a telekhatártól
Számított 20,00 méter távolságig
(lakózóna — lásd fogalom meghatározás)
állattartó épület nem helyezhető el.
(5 )Lf3 - jelű építési övezet: a Strand
melletti lakóterület
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:
- legfeljebb kétlakásos lakóépület
- mezőgazdasági építmény

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület
- szálláshely szolgáltató épület
- a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró hatású, kézműipari épület nettó 50
m2 alapterülettel főhelység tekintetében.
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épület
- sportlétesítmény:
b ) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret kialakult, K új
telek esetén a maximálisan kialakítható
telekterület 1200 m2, a kialakítható legkisebb telekterületméret 700 m2
c.) Az építési övezet telkeinek beépítési
módja: oldalhatáron álló
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 a közművesítettség
mértéke: részleges.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó
az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti üdülőterület területi funkcióhoz
tartozó határérték biztosítása.
i.) Az építési övezetben minden terepszint
alatti építmény elhelyezhető
j.) Az építési övezetben az előkert mérete:
5,00 méter.
k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
- közműbecsatlakozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
- hulladéktartály — tároló
- kerti építmény, fóliasátor
- kerti Víz és fürdőmedence, napkollektor
- kerti épített tűzrakóhely
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető
legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop 1.) Az építési övezetben állattartó
épület nem helyezhető el.
(6) Lf4 - jelű építési övezet tervezett új
lakóterület
a) Az építési övezetben elhelyezhető:

- legfeljebb kétlakásos lakóépület
- mezőgazdasági (Üzemi) építmény
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület
- szálláshely szolgáltató épület
- kézműipari építmény
- sportlétesítmény
b) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 900 m2
c) Az építési övezet telkeinek beépítési
módja: oldalhatáron álló
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 a közművesítettség
mértéke: részleges
g) zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %
h) Zajvédelmi követelményként betartandó
az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi
funkcióhoz tartozó határérték biztosítása
i) Az építési övezetben bármilyen terepszint
alatti építmény elhelyezhető
j) Az építési övezetben az előkert mérete:
500 m
k) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhető el:
- közműbecsatlakozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
- hulladéktartály-tároló
- kerti építmény, fóliasátor
- kerti Víz- 5 fürdőmedence, napkollektor
- kerti épített tűzrakóhely
- kerti magas, továbbá lábon álló kerti tető
legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, gépterem, zöldségverem
- állatkifutó
- trágyatároló, komposztáló
- siló, ömlesztett anyag, folyadék, gáztároló
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) lejtő
- szabadonálló és legfeljebb 6,00 m magas
szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop
1) Az építési övezetben a telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna
lásd fogalommeghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.
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„Adósai vagyunk szülőföldünknek”
Elszármazott jászok Budapesten
A szülőföldjükről elszármazott jászságiak mindenkor keresték a kapcsolattartás lehetőségeit egymással és az otthon élőkkel. A két világháború között
Budapesten működött a fővárosba került jászságiak szervezete, a Jászok Egyesülete. Az egyesület
vezetője, dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár, akadémikus a képviselőház alelnöke
volt. Az szervezetet 1946-ban – több tízezer más
szervezettel együtt – feloszlatták. Czettler doktort
koholt vádak alapján perbe fogták, bebörtönözték.
Börtönkórházban halt meg 1953-ban. A 301-es
parcellába temették, ma a tápiósági családi sírboltban nyugszik. Emlékezetét tábla hirdeti szülővárosában, Jászárokszálláson és Budapesten, a Köröndön.
A hetvenes években rendre jöttek létre a fővárosban a különböző megyék baráti társaságai. Ezek
egyike volt a Szolnok Megyeiek Baráti köre, mely
döntően a hivatalnoki és gazdasági elit elszármazott képviselőit tömörítette. Eljártak ide a Pesten
gyökeret vert jászok is.
Az egyesülési jog 1989. évi újraszabályozását követően hozták létre Jászságból elkerült személyek
a Jászok Egyesülete Szervezőbizottságát 1990ben. A név és címlisták begyűjtése, egyeztetése,
számos előkészítő megbeszélés után 1991. március 19-én Budapesten megalakult a Jászok Egyesülete (nyilvántartási száma a Fővárosi Bíróságon
3624).
Az alakuló ülés 36 résztvevője kimondta: olyan, az
elszármazottakat tömörítő szervezetet kíván létrehozni, mely intézményes kapcsot teremt az otthon
élők és a diaszpóra között. „Adósai vagyunk szülőföldünknek” – írták csatlakozásra buzdító felhívásukban. Az egyesület létszáma gyorsan növekedett. Néhány hónap alatt elérte a háromszáz főt,
mára pedig megduplázódott. Az országos szervezetben a fővárosi, a más hazai tájakon élő és a kül-

földre szakadt jászok képviselői egyaránt megtalálhatók. Számosan a Jászság mai 18 településéről
is tagokká lettek. Az egyesületnek közel harminc
jogi tagja is van, önkormányzatok, helyi baráti körök, népdalkörök és más szervezetek.
A Jászok Egyesülete havi rendszerességgel tart
összejövetelt Budapesten, a Pest Megyei Megyeházán. A meghívott vendégek a jászok és a Jászság
története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelő táj
mai valóságáról, az ipar, közművelődés, közbiztonság, demográfia kérdéseiről. Az egyesület öszszejövetelein megfordult az országos és regionális
kulturális és politikai élet számos képviselője. Az
előadásokat mindenkor élénk érdeklődés és a sajtó
figyelme övezte. Ezek a rendezvények egyúttal
módot adnak olyan személyes találkozásokra, melyekre évtizedek után kerül sor. A legutóbbi összejövetelen, szeptember 27-én Szűcs Lajos,
Jászboldogháza polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és tolmácsolta a jövő évi Jász Világtalálkozóra szóló szíves meghívást.
A jász öntudat megőrzéséért végzett fáradozás sikeres megnyilvánulása az a kiadói tevékenység,
melyet az egyesület „A Jászságért” Alapítvánnyal
együtt folytat.
Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel. Az általános és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedők, a különböző hagyományőrző rendezvények, kórustalálkozók, szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedője stb. sorából kiemelkedik az idén
immár 11. alkalommal megrendezett Jász Világtalálkozó. Ezen látványos külsőségekkel megrendezett kulturális seregszemlén az otthon élő, az elszármazott és a kirajzott (szervezett telepítés eredményeként elköltözött) jászok találkoznak, évente
más-más jászsági településen. Az idei Jász Világ-
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találkozót Jánoshida Önkormányzata és a Jászok
Egyesülete közösen rendezte. A jövő évi
jászboldogházi találkozót egyesületünk – mint
társrendező – és alapítványunk ereje szerinti támogatásban fogja részesíteni.
A Jászok Egyesülete társadalmi támogatottságát és
elismertségét fémjelzi, hogy másfél évtizeden keresztül évről-évre részesült az Országgyűlés által,
majd a Nemzeti Civil Alap révén odaítélt működési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékának adományozásából
tavaly az egyesület 5,3 millió forintot kapott, az
idén pedig várhatóan 12,7 millió forinttal részesül.
Az elszármazott jászságiak másik jelentős szervezetét, „A Jászságért” Alapítványt 1990. december 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság, 922.
sorszám alatt. Az alapítvány működése során mindenkor arra törekedett, hogy a jogszabályok adta
lehetőségek mozgásterét kihasználva, minél többet
tegyen a jászsági hagyományok megőrzéséért,
gyarapításáért. Ennek szellemében fejlesztette
szervezeti rendjét, és 1998. január 1-től közhasznú
szervezetként működik.
Az alapítvány első elnöke Hamza Dezső Ákos festőművész (Jászberény) volt. Jelenleg ezt a tisztséget – több mint tíz éve – dr. Csányi Sándor, az
OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatója tölti be.
Az alapítvány kezdetben évente kétszer, később
egy alkalommal írt ki pályázatot. A kiosztott pályadíjak összege meghaladta a 4 millió forintot.
Az alapítvány kezdetben négy jászsági középiskolához és a Jászberényi Tanítóképző Főiskolához
telepítve adományozott két-két tanulói és egy-egy
tanári-oktatói ösztöndíjat. Az odaítélést a tantestületek, illetve a főiskolai tanács végezte. Később a
tanulmányi ösztöndíjakat pályázati rendszerben
ítélték oda.
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évre növekvő – ez idő szerint 500 ezer adómentes
forint – pénzbeli elismerés jár. Az eddigi díjazottak körében festőművész, pedagógus, helytörténeti
kutató, néprajzkutató egyaránt található. 2005-ben
a jánoshidai Jász Világtalálkozón Tálas Ernő, a
Svéd Királyi Opera magánénekese (Stockholm)
vehette át a Jászságért Díjat.
Az alapítvány kuratóriuma már kiírta a 2006. évi
Jászságért Díj pályázatát. A javaslatok benyújtásának határideje február 28. A díj átadására 2006.
július 1-én, a XII. Jász Világtalálkozón kerül sor
Jászboldogházán.
Az alapítvány a legmaradandóbbat minden bizonynyal kiadói tevékenységével érte el. Ennek során
hat darab értékes, mára beszerezhetetlen 18-20.
századi kiadányt jelentetett meg reprint formában,
és közzétette Czettler Jenő akadémikus válogatott
munkáit is. Megjelentette a Jászsági népdalcsokor, valamint a Jászsági ünnepnapok című hangkazettát és CD-lemezt. A másfél évtized legnagyobb sikerű kiadványa Korniss Péter: Jászság
című, háromnyelvű, színes fotóalbuma lett. A kiadványok kedveltségét növeli, hogy azokban nemcsak a támogatók, hanem az előfizető jászok nevét
is megörökítik. Helyi és országos kiadókkal
együttműködve támogatott számos más kiadványt
is.
A két szervezettel a kapcsolatot a következő módon lehet felvenni:
drótposta: info@jaszokegyesulete.hu, valamint
alapitvany@jaszokegyesulete.hu
honlap: www.jaszokegyesulete.hu
postai cím: 1537 Budapest 114, Rb. 367.
A két szervezet működésének első tíz évét mutatja
be A magunk útján című kiadvány, mely a fenti
honlapon megrendelhető.
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„A Jászságért” Alapítvány 1992 óta évente egy
alkalommal Jászságért Díjat adományoz a Jászság kulturális, közművelődési életében kiemelkedő
munkát végző személyiségnek. A díjhoz évről-

Dr. Dobos László
a Jászok Egyesülete ügyvivője
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A mezőgazdasági termelők figyelmébe
Mezőgazdasági gépekkel az utakon…….
Ideiglenes „M” betűjelű zöld rendszámtábla a mezőgazdaságban:
Ezt a fajta ideiglenes rendszámmal fémjelzett nyilvántartást a 27/2005. (05.31.) BM. Rendelet kizárólag a regisztrált
gazdálkodók számára teszi lehetővé. (2005. július 1-én lépett
hatályba.) Ez a lehetőség alkalmas arra, hogy a mezőgazdasági erőgépek ideiglenes rendszámmal és ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel vegyenek részt a közúti közlekedésben. Ez a lehetőség kevesebb okmány igényt is jelent,
mivel az eljárásmentes a biztosítás és a súlyadózás alól. Fő
követelmény, hogy a gazdálkodónak (üzemben tartónak),
akinek a tulajdonában ilyen lassú jármű, mezőgazdasági vontató, mezőgazdasági munkagép van, nyilatkoznia kell a gép
állapotának műszaki alkalmasságáról, és annak fenntartásáról. Az ideiglenes rendszámmal történő ellátás a géptulajdonos és az okmányiroda között folytatódik le. Zöld rendszámot nem kell kiváltani egyes gépek funkcionális részét képező vontatmányaira (pl.: traktor függesztett vagy vontatott
ekéihez, eszközhordozó kocsikra, kombájnok vágóasztal
vontatásánál.)
A rendelet alkalmazásában mezőgazdasági erőgépnek
minősülnek:
Önjáró mezőgazdasági és erdészeti gépek (kombájnok,
silózó gépek, rendre vágók …..stb.
Önjáró műtrágya-és szervestrágyaszóró gépek.
Önjáró permetezőgépek.
Speciális önjáró eszközhordozó alvázak.
Mezőgazdasági tevékenységre alkalmazható önjáró rakodógépek.
Hatósági engedély nélkül vehet részt a közúti forgalomban
az olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép,

amely teherszállításra nem alkalmas. Ugyanakkor a működéshez szükséges eszközök szállítása nem minősül teherszállításnak.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 85/2005.
(IX. 27.) FVM rendelete tartalmazza a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti állapot” illetve a „Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat” feltétel rendszerének meghatározásáról szóló
4/2004.(I.13.) FVM rendelet módosítását. Ennek értelmében:
Az agrár – környezetgazdálkodási és a kedvezőtlen
adottságú területek kompenzációs támogatásaiban részesülő
mezőgazdasági termelő a helyes gazdálkodási gyakorlatra
vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzésére, valamint a
nevezett támogatások monitoringja érdekében a gazdasága
teljes területén végzett tevékenységéről e rendelet 5. sz. melléklete szerint gazdálkodási naplót köteles vezetni, amelynek
egy aláírt másolatát megküldi minden év augusztus 31. és
december 31. között az FVM. Agrár- Vidékfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Főosztályának (1860 Budapest 55
Pf.: 1.). Kivéve a 2004. évre vonatkozót, amelynek beküldési
határideje 2006. január 31.
Fontos tudnivaló továbbá: Az Egységes területalapú és
kiegészítő nemzeti támogatások igényléséhez a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” illetve a „ Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról
szóló 4/2004./I.13./ FVM. rendelet és a 16/2005.(III.8.)
FVM. rendelet alapján kötelező nyilvántartások a Táblatörzs
könyv /Gazdálkodási napló és permetezési napló, amelyet a
gazdálkodónak vezetnie kell.
Vadkerti Tivadar
falugaszdász

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés:

Újszülöttek:

Dr. Gajda Beáta – Németh Tamás Béla
2005. június 4.-én
Sebők Erzsébet – Muhari Lajos
2005. szeptember 3.

Kövér Levente 2005. 07. 01.
(Mérész Judit – Kövér József)
Sas Zoltán 2005. 08. 04.
(Kormos Szilvia – Sas Zoltán)
Dékány Péter 2005. 09. 05.
(Bozóki Zsuzsanna – Dékány Imre)
Durucz Kristóf 2005. 09. 29.
(Makó Ildikó – Durucz Tibor

Búcsúzunk
Hábenczius Béla
Matók Pálné
Sas Elek
Szórád Istvánné
Versegi Sándorné
Turóczi Antal
Matók Imréné
Dobos Antalné
Lakatos János
Szőllősi Béláné
Dalmadi Béláné
Matók Istvánné

(1954-2005.)
(1921-2005.)
(1936-2005.)
(1949-2005.)
(1917-2005.)
(1923-2005.)
(1939-2005.)
(1928-2005.)
(1927-2005.)
(1934-2005.)
(1926-2005.)
(1949-2005.)
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KÉPES BESZÁMOLÓ

A megérkezés és uzsonna

Vendégségben

Jaworze

Hazaindulás előtt

2005. 09.03.-06.

A szálláshelyen

Útközben

Újságok, könyvek
prospektusok készítése.
Szakdolgozatok gépelése, kötése.
Színes nyomtatás A2 méretig.
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye
Tel.: (53) 383-685; (30) 382– 0895
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