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 "A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, 

hanem az , hogy alaposan felkészüljünk rá .” 

A Községi Önkormányzat nevében boldog,  békés karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag Új évet kívánok a település minden lakosának  

és a Boldogházi Hírek minden kedves olvasójának! 
 

Szűcs Lajos polgármester 



A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (3) bekezdés:  
„A képviselőtestület ülése nyilvános.” 
Az ülés nyilvánossága lehetőséget teremt arra, hogy a választópolgárok közvetlenül ellenőrizhessék az általuk 
választott testület működését. A nyilvánosság elve még nem jelenti a hozzászólás, a tanácskozásban való részvé-
tel jogát. 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A Képviselőtestület november 15-ei ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta: 
1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, 

tett intézkedésekről 
2. Előterjesztés háziorvosi álláshely megpályáztatására 
3. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj 

pályázatok elbírálására 
4. Tájékoztatás a helyi önkormányzat gazdálkodásának 

háromnegyed éves helyzetéről 
5. Előterjesztés a helyi önkormányzatra vonatkozó éves 

belső ellenőrzési tervre 
6. Aktuális kérdések 
 
� Intézmények közvilágítási korszerűsítésére ajánlat 
� Strandfejlesztési irányok, lehetőségek 
A BURSA HUNGARICA  pályázat elbírálása alap-

ján az alábbi személyek részesülnek támogatásban: 

A Képviselőtestület november 30-án ülést tartott. Az 
ülésen döntött 2.000,-e Ft fejlesztési hitel felvételéről, 
amelyet 2009-ig fizet vissza negyedéves törlesztő rész-
letekben, és jelenleg 8,5 %-os kamattal. Ezt az indokol-
ta, hogy 2006-ban az önkormányzat úgynevezett 
ÖNHIKI támogatásban részesült 9.600,-e Ft összegben. 
Ennek az elszámolásához a kerékpárút megépítéséhez 
biztosított önerőt, nem lehet folyószámla hitellel elszá-
molni, csak fejlesztési hitellel. Az önkormányzat gaz-
dálkodását jelenleg a 18.000,- e Ft-os folyószámla hitel 
és a 9.600,- e Ft ÖNHIKI támogatás biztosítja az állami 
támogatási normatívákon, az átengedett személyi jöve-
delemadó támogatáson, a társadalombiztosítási alaptól 
kapott támogatáson és a bevételeken kívül. 
 
Gépjárműadó változás 
 
2007. január 1-től megváltozik a gépjárművek adóz-

tatása. Megszűnnek a környezetkímélő berendezések 
alapján adott kedvezmények. Az adó alapja a gépjármű 
kilowattban kifejezett teljesítménye lesz, amit befolyá-
sol a gépjármű kora. 

Az adó alanya az a személy lesz, aki a hatósági nyil-
vántartásban / forgalmi engedély / az év első napján 
üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként 
lesz bejegyezve. 

FONTOS, hogy változik a súlyos mozgáskorlátozot-
tak adómentessége. A mentességet csak az a súlyos 
mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlá-
tozott kiskorú személyt szállító szülő kaphatja meg, aki 
tulajdonosként szerepel a gépjármű forgalmi engedé-
lyében. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több 
személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a 
legkisebb teljesítményű jármű után jár. Aki a 2007 évi 
mentességi feltételeknek nem felel meg, annak az éves 
gépjárműadója a központi nyilvántartás alapján kerül 
előírásra. 

 
Az adó mértékét a teljesítmény és a gépjármű gyártási 
évétől elte lt idő fogja meghatározni a következők sze-
rint: 
gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben  300 Ft/kilowatt 
gyártási évet követő 4-7. naptári évben  260 Ft/kilowatt 
gyártási évet követő 8-11. naptári évben  200 Ft/kilowatt 
gyártási évet követő 12-15.  naptári évben  160 Ft/kilowatt 
gyártási évet követő 16. naptári évben  
és az azt követő években  120 Ft/kilowatt 

Sorszám Név 
Összeg 
Ft/hó 

típus 

1. Kövér Annamária 2600 A 

2. Berczeli Endre 2300 A 
3. Fehérváry Mária 2300 A 

4. Kohári Tibor 2000 A 

5. Dalmadi Renáta 2000 A 

6. Sas Gyula 1600 A 
7. Muhari Nikolett 1600 A 

8. Menyhárt Olga 1600 A 

9. Menyhárt Barbara 1600 A 

10. Bajor Zita 1600 A 

11. Kövér Margit 1300 A 
12. Szádvári Viktor 1300 A 

13. Nosza Nikolett 1300 A 

14. Velkei Renáta 1300 A 

15. Hagyó Ferenc 1300 A 

16. Gugi Bettina 1300 A 
17. Kisbalázs Gabriella 1300 A 

18. Velkei Szabolcs 1300 A 

19. Tóth Éva 1000 A 

20. Mészáros Tamás 1000 A 

21. Csirke Melinda 1000 A 
22. Vágó Katalin 1000 A 

23. Tóth Nikolett 1600 B 
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� 2006. november 20-25. között Jászberényben meg-
rendezésre került a Katasztrófavédelem aktuális 
kistérségi problémáiról  és feladatairól szóló tájé-
koztatás és oktatás, melyen a település képviseleté-
ben is részt vettünk. 

 
� 2006. november 21-én tartotta soros ülését a Jász-

sági Önkormányzatok Szövetsége. Ezen ülésen le-
mondott tisztségéről Győriné Dr. Czeglédi Márta 
elnök asszony, Jászfényszaru polgármestere. A 
Szövetség tagjai döntést hoztak annak további 
fenntartásáról és működtetéséről, fő céljának az 
egységes érdekérvényesítést határozták meg. Az új 
elnökség felállítása a következő ülés napirendje 
lesz. 

 
� Az oktatás aktuális finanszírozási problémáival  

foglalkozva először a Jászsági Többcélú Társulás 
Titkárságát majd Lengyeltóti település iskoláját lá-
togattuk meg és kértünk tájékoztatást és segítséget 
Zrupkó Ferencné igazgatónővel és Gerhát Károly 
önkormányzati képviselővel. A jövő évi költségve-
tés tervezete szerint az oktatási intézményeink 
fenntartásához csak a szükséges összeg 46%-át 
kapjuk meg. Ebben az esetben lehetetlenné válik a 
további változatlan formájú működtetés. 

 
� November 23-án tartotta soros ülését a Regio-Kom 

Társulás, ahol már 5 éve sokadszor került napirend-

re Jászladány-Jászkisér beszállítói problémája és 
kérése. A társulás ez alkalommal sem szavazta meg 
az eredeti megállapodástól eltérő kérelmet, mely 
alapján a társulásnak 4 beszállító végzi a logisztikai 
tevékenységet. 

 
� Ezt követően került sor a Regio-Kom Kft. taggyű-

lésére, ahol a költségvetés féléves beszámolója és a 
lerakó további üzemeltetésének feladata került 
megtárgyalásra. 

 
� 2006. november 28-án tartotta soros ülését a Jász-

sági Többcélú Társulás. Sor került a Jászsági Tá-
mogató Szolgálat intézményvezetőjének kinevezé-
sére, a pedagógiai szakszolgálat finanszírozásának 
megtárgyalására is. 

 
� December 8-án Jauernik István országgyűlési kép-

viselő, a parlament Önkormányzati és Területfej-
lesztési Bizottságának elnöke tartott tájékoztatót a 
jövő évi költségvetésről a jászsági önkormányzatok 
részére. 2007-től ismét úgy kerül átalakításra az ön-
kormányzatok állami támogatása, hogy a nettó fi-
nanszírozás csökken, ezáltal szükség lesz a lakos-
ságot érintő adók és díjak mértékének emelésére. A 
költségvetést érintő rendeletek módosításáról 2006. 
december 13-án tárgyal a képviselőtestület. 

 Szűcs Lajos sk. 

Polgármesteri tájékoztató 

Új szociális ellátás a Jászságban 

A Jászsági Többcélú Társulás ez év 
első napjával útjára indította első saját 
intézményét, a Jászsági Támogató Szol-
gálatot. A Szolgálat feladata kettős: egy-
részt segítséget nyújthat a fogyatékkal 
élők mindennapi életéhez; másrészt pedig 
a pszichiátriai betegek számára adhat 
támogatást. A Társulás célja a jászsági 
lakosok életkörülményeinek javítása az 
emberi méltóság tiszteletben tartása mel-
lett, elősegítve az önálló életvitelt. Elérhe-
tővé kívánjuk tenni a fogyatékos emberek 
számára azokat a szolgáltatásokat, ame-
lyekkel teljesebbé válhat az életük, szeret-
nénk hozzájárulni a depresszióval küzdő 
embertársaink állapotának javulásához. A 
Szolgálat minden jászsági településen, a 
Jászság teljes lakossága számára elérhető. 

Érdeklődjenek az orvosi rendelőkben 
vagy a polgármesteri hivatalokban.  

Az alábbi telefonszámon Poós Szilvi-
ával, a szolgálat munkatársával vehetik 
fel a kapcsolatot: 06-30-549-9913  

A munkatársak készséggel segítenek 
az érdeklődők számára, útbaigazítást ad-
nak arról, hogy hogyan és hol tudják 
igénybe venni a szolgáltatásokat. 

Dányi Olga titkárságvezető,  
Jászsági Többcélú Társulás 

Mostanra már világosan látszódik, 
hogy a tavaszi választásokat megelőző 
„hurráoptimizmus”   mit is takart való-
jában. Ismét rajtunk a sor, hogy megfi-
zessünk a rossz gazdaságpolitikai dön-
tésekért. A 90-es években a Bokros– 
csomagból felocsúdva azt hihettük, 
hogy tényleg felegyenesedhetünk, mint 
az ökölvívó a ringben egy gyomros 
után, de ahogy ezt megtennénk ismét 
találat ér bennünket, és ki-ki a vérmér-
séklete szerint vezeti le a megrendítő 
ütést. Tiltakozások, az utcai tüntetések,  
forgalom lassító műveletek, és lehetne 
még tovább sorolni. Aki teheti, árgus 
szemekkel keresi a szigorítások törvé-
nyei között a kiskapukat. Hogyan lehet-
ne minél kisebb veszteséggel átvészelni 
a 2007-es vagy ki tudja hány éves idő-
szakot? A társadalom erkölcsi és gazda-
sági mutatói olykor a harmadik világot 
idézik fel:  a  hazugságok, gazdasági 
csalások, átcímkézett termékek, körbe-
tartozások stb. 
Egyre nagyobb terhek kerülnek a la-

kosságra és az önkormányzatokra is. Az 
utóbbiaknak a hiányzó működési költsé-

gek mellett kellene a fejlesztéseket 
megvalósítani, pályázatokhoz terveket 
készíttetni, kitalálni a megfelelőnek vélt 
fejlődési irányt. A Boldogháza méretű 
települések egyébként is hátrányban 
vannak, hiszen a lakosságtól származó 
bevételek nem elegendőek  a csökkenő 
állami támogatások kompenzálására és 
működés kiegészítésre. Ha tehát a tele-
pülések a fejlesztések mellett döntenek 
kénytelenek lesznek a helyi adók növe-
lését is felvállalni, hogy a pályázatok 
elbírálásánál a kevés bevétel miatt ne 
kerüljenek hátrányba.  
A kistérségi fejlesztési koncepció 

pedig az egyes feladatellátási területe-
ken települések társulási formáját támo-
gatja.: pl. oktatási intézmények. 
Változások és nehéz év, évek előtt 

állunk.  
Bizakodhatunk abban, hogy a világ-

nak annyi kiváló tudóst adó nemzet 
egyszer képes lesz saját sorsát is sikerre 
vinni! 

Gerhát K. 
képviselő 

A kormány „szorításában” 
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Karácsonyi ima 
 
Istenem, eljöveteled ünnepének közeledtével kérhetném, hogy adj 
bőséget nekünk.  
Bort, hogy örömre gyullassza szívünket, és búzát, hogy ne lássunk 
hiányt semmiben. Kérhetném, hogy a családok anyagi lehetőségei 
ne vessenek gátat új gyermekek születésének, és a bőségből még 
alamizsnálkodásra is jusson.  
Kérhetnék békességet, hogy a testvérek testvérek lehessenek, az 
apák apák, az anyák anyák, és a gyermekek gyermekek. És hogy a 
jó szomszédság és a jó munkaközösség se hiányozzék. Hogy sze-
retetet tapasztaljunk lépten-nyomon, hogy az igazság soha csorbát 
ne szenvedjen. 
Aztán egészséget is kérhetnék, mert úgy érezzük, ha az egészsé-
günk elveszett, mindenünk elveszett. 
Kérhetnék sikert az egyes embereknek, a családoknak, a közössé-
geknek és egész községünknek. Imádkozhatnék olyan vezetőkért,  
akik mindent helyesen ítélnek meg, és fáradhatatlanul dolgoznak a 
rájuk bízottak javáért.  
És végül, mint plébános, kérhetném, hogy a templomunk mindig 
tele legyen imádkozó hívekkel, meg hogy mindenki jó gyónást 
végezzen. 
Ha körültekintek, és bátorkodom a jólétet az élethez használható 
eszközök mennyiségével és minőségével mérni, azt látom, hogy a 
világ népei között legalább az első negyedben vagyunk.  
Ha azt nézem, hogy a Te békéd és nyugalmad Városa, Jeruzsálem 
4000 éve szinte szünet nélkül a harcok színtere, és hogy a te Szent 
Fiad nem emberi békét, hanem tüzet hozott a földre, azt kell lát-
nom, hogy a te békéd bizonyára nem a konfliktusmentes kapcsola-
tokban van. Amikor pedig azt hallom Szent Fiad tanításában, 
hogy „ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, felesé-
gét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem 
lehet a tanítványom”, akkor azt kell látnom, hogy tőled azt a 
„szeretetet” sem kérhetem, amelyet a szüleimtől és a barátaimtól 
tanultam: a felhőtlen, pisszenésmentes, szinte imára kulcsolt ke-
zekkel való összetartozást.  
És az igazság? Talán P ilátus kérdése állja meg e téren legjobban a 

helyét: „Mi az igazság?” Mert mi emberek, amikor valakivel igaz-
ságot teszünk, az ellenfelével igazságtalanságot cselekszünk. Ha 
az volt a terved, hogy a te Jézusoddal égbekiáltó igazságtalanságot 
cselekedjenek, milyen igazságot kérjek tőled? 
De egészséget, Uram, egészséget ugye csak kérhetek? Ha őszinte 
vagyok magamhoz, azt kell látnom, hogy amikor a legerősebb 
vagyok, akkor vagyok a leginkább arra hangolva, hogy félreállít-
salak a boldogságom megvalósításának útjából. Ha egészséges 
vagyok, meghatározhatom, ki legyen mellettem és ki ne, szabaddá 
tehetem magam a kellemetlen személyektől. És a te tervednek is 
így vagyok képes a legjobban ellenállni...  
 
Uram, inkább szegény szívet kérek tőled. Olyat, amely nem pöf-
feszkedik tudásával és tapasztalatával, hanem van benne még hely 
a te Igéd számára. Olyan lelket, amely minden nap akar tőled 
kapni egy szót, egy jelet. Barátból is, eszközből is csak annyit,  
hogy maradjon hely életemben a te ajándékaidnak, segítségednek 
is. Hogy legyen, ami még beteljesedhet, hogy legyen még, amiben 
remélhetek, amit tőled várhatok. 
Békéből pedig a te békédet, a lélek belső békéjét kérem, Istenem. 
Annak a tudását, hogy te mindent látsz, mindenki fölött hatalmad 
van, és minden ellenségem akár legálnokabb mesterkedése által is 
a hozzád vezető utamat, az üdvösségemet építed. És azt kérem, 
hogy amikor betekintenek az álarcom mögé, és megsértődöm, 
hamarabb kívánjam magamnak az igazságot, mint az elém küldött 
embernek a rosszat. Azért is imádkozom, hogy a te akaratodhoz 
való hűség lelkületével merjem megbántani legközelebbi hozzá-
tartozóimat is.  
Egészségből is azt és annyit, hogy a te szent tudásod szerint tudd 
formálni az életemet, és inkább betegséget, mint hogy szembefor-
duljak felismert akaratoddal.  
Add, hogy napról napra gazdagodjam a te élő ismeretedben az 
által, amit hallok és látok tőled, és emiatt merjem lerombolni a 
tökéletesség-istenképet, amit szabályokból építettem magamnak. 
Tudjam, hogy mindig mellettem vagy, beszélsz és cselekszel, ez 
legyen a biztonságom és a boldogságom. Ámen. 
 

Csergő Ervin plébános 

Programok, aktualitások az egyházközség életéből  
ο Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik lelkiismeretesen teljesítették az Anyaszentegyház iránti kötelessé-
geiket és az egyházadó befizetésével, adományaikkal, munkájukkal támogatták az egyházközségünket! Az idei egyházadó 
még rendezhető Ervin atyánál a plébánián, Kispálné Arankánál a Szegfű utcában és misék után a sekrestyében is. 
ο 2006. december 16-án délután 16 órakor a hittanos gyermekek versekkel, dalokkal köszöntik a közelgő Karácsony ünne-
pét. Szeretettel várunk mindenkit a templomban Advent 3. vasárnapjának előestéjén. 
A Karácsonyi és Újévi szentmisék rendje: 

December 24. 
SZENTESTE 

December 25.  
KARÁCSONY 

December 26. 
KARÁCSONY 

December 31. 
HÁLAADÁS 

Január 1. 
ÚJÉV 

24 óra 9 óra 9 óra 16.30 óra 9 óra 

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,  
Hogy széna-szalma én már soha se legyek. 
Alázat s gyermeki lélek, mily szent dolog! 
Kik látták az Urat elsőnek? – Pásztorok. 
Azt mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,  
S a porszem képtelen felfogni az eget? 

 
 

Nézd a Szűz Gyermekét! Ezt a bölcsőt tekintsed: 
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. 
Bizony a szíved kicsi jászol, ha lenne, 
Újra jönne az Úr s Gyermekként megszületne. 
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 
Elvesznél, hogy ha nem jönne el a szívedben. 

Angelus Silesius 

Kegyelemteljes áldott karácsonyt kívánunk! 
Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 
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II. félév az „Ezüstkornál” 
Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete a 

második félévben több rendezvényt is szervezett. 2006. júli-
us 27-én Strandpartin látta vendégül a jánoshidai nyugdíjas 
klub tagjait. A nagysikerű összejövetelen 72 fő vett részt. 
Augusztus 12-én a Bajor család meghívásának ismét eleget 

tettünk, és ellátogattunk Nagykőrösre. Az egy busznyi nyug-
díjas csapat a kisebb eső ellenére nagyon jó érezte magát, és 
késő este elfáradva, de emlékekben gazdagon tért haza. 
Augusztus 26-án megtartottuk az Elszármazottak Baráti 

Társaságával a találkozónkat. Rendezvényünket megtisztelte 
jelenlétével községünk Jászkapitánya és felesége, iskolánk 
igazgatója és férje, önkormányzatunk jegyzője, polgármester 
úr és felesége, valamint Csergő Ervin plébános. Az ünnepség 
délelőtt 10 órakor kezdődött. Az iskolások műsora és az ün-

nepi köszöntők után ez évben is felköszöntöttük kerek évfor-
dulósainkat. Ismét sikerült örömkönnyeikkel meglocsolni a 
részükre készült ünnepi tortákat. 

A finom ebéd eltöltése után akik kocsikázni akartak, 
pónis fogatok álltak rendelkezésre, és körbe kocsikáz-
hatták a falut. A fogatosok Bózsó László, 
Krasnyánszki Imre és Józsa Kálmán voltak, akiknek 
szíves közreműködésüket ezúton is nagyon köszön-
jük. Mindenki nagyon jól érezte magát, hisz este 8 
óráig tartott a mulatozás. Búcsúzáskor úgy váltunk el, 
hogy jövőre veletek ugyanitt! 
Szeptember hónapban az egyesületünk tagjai Bog-
ácson töltöttek el egy 3 napos hétvégét. A szép napok-
ról, a gyönyörű időről az ott készült fényképek tanús-
kodnak. 
Ma már egyesületünk a karácsonyi gyertyagyújtásra 
készülődik, melyre december  17-én kerül sor. Ez 
alkalommal egyben már a 2007-es év feladatait is 
előkészítjük. 
Öt éve már annak, hogy a nyugdíjas klubból egyesület 
lett. Az „Ezüstkor” életében ez annyit jelent, hogy az 
alapszabálya értelmében 5 évenként felül kell vizsgál-
ni a vezetőség összetételét, a vezetőség munkáját, és a 
kitűzött feladatok minél hatékonyabb elvégzése érde-
kében a szükséges változtatásokat megtenni. A felül-
vizsgálat után az esetleges választásra, vagy a jelenle-
gi vezetőség megerősítésére 2007. januárjában kerül 
sor. A vezetőség a törvényes végrehajtás érdekében 
megválasztotta a jelölőbizottságot. Tagjaik: Erős 
Zoltánné, Fazekas Józsefné, Joó-Kovács Balázs. 
A közelgő ünnepekre való tekintettel mindenkinek 
szeretetteljes karácsonyt, és békés boldog újesztendőt 
kívánok. 

 Orczi Imréné egyesületi titkár 

Ünnepeltjeink  
Baráth Endréné (Darázs Ilona) 70 éves „Ezüstkor Egyesület tagja 
Erki József  70 éves Elszármazottak BT. tagja 
Fabrinczius Lajosné (Tamási Viktória) 70 éves „Ezüstkor Egyesület tagja 
Kis Béláné (Tábi Mária) 70 éves Elszármazottak BT. tagja 
Muhari Miklós 70 éves Elszármazottak BT. tagja 
Szabó János 70 éves „Ezüstkor Egyesület tagja 
Turóczi Ferencné (Tóth Mária) 70 éves „Ezüstkor Egyesület tagja 
Berkó Józsefné  (Velkei Rozália) 60 éves Elszármazottak BT. tagja 
Fabrinczius János 60 éves Elszármazottak BT. tagja 
Fabrinczius Jánosné (     Irén) 60 éves Elszármazottak BT. tagja 
Pintér Lászlóné (Kalmár Piroska) 60 éves Elszármazottak BT. tagja 
Szalai Ferencné (Gömöri Mária) 60 éves Elszármazottak BT. tagja 

Ünnepeltjeink  

Bogácson 

Nagykőrös 



Az ’56-os forradalom ma már fogalommá vált az emberek 
számára, így nekünk diákoknak is. Ezért minden évben tar-
tunk egy kis ünnepi megemlékezést az iskolában. 

Az ez évi 23-a azonban az ötvenedik évfordulót is jelen-
tette. Ennek alkalmából nemrég egy iskolán belüli versenyt 
rendeztünk, melyen a felsős osztályok 4 - 4 tanulója mérte 
össze tudását az ’56-os eseményekkel kapcsolatban. 

Igazgató néni érdekes és változatos feladatokat állított 
össze. Pontot ért például az is, hogy egy – egy osztályból 
hány gyerek jött el szurkolni. 

A másik izgalmas feladatot már a verseny előtt elkezdtük 
„megoldani”: Olyan tárgyakat kellett gyűjtenünk, amelye-
ken rajta volt az 50-es szám.  

A zsűrinek – Tóth Pál tanár bácsinak, Káposztás tanár 
néninek és Fajka tanár néninek – nehéz dolga volt, ugyanis 

a versenyzők a legötletesebb dolgokat hozták el minden 
mennyiségben. 

Illatszerek, újságkivágások, fém-és papírpénzek egész 
arzenálja díszelgett a padokon. 

Ezután következett az igazi fejmunka. Ki kellett tölte-
nünk egy totót és több feladatlapot, valamint össze kellett 
raknunk egy szétvágott képet. Míg mi oldottuk a feladato-
kat, igazgató néni a közönségnek tett fel kérdéseket. Végül 
szoros küzdelem után így állt fel a sorrend: 

I. helyezett: 8. osztály:   

Koncsik Barbara 
Matók Dóra 
Szaszkó Cintia 
Tóth Diána 
 

II. helyezett: 5. osztály:   

Farkas Ibolya 
Kobela Szilvia 
Péntek Zsófia 
Szűcs István 
 

 
 

Mindannyian nagyon élveztük ezt a versenyt, vidám és 
kellemes volt a hangulat, persze, megfűszerezve jókora 
adag izgalommal! Az 5. –es Farkas Ibolyának ez a vélemé-

nye: „Nagyon izgalmas volt a verseny, örülök, hogy részt 
vehettem rajta. Remélem, máskor is rendeznek ilyet!” 

A 6.-os Koncsik Tamás ezt mondta:” Bár most utolsó-
ként végeztünk, nem szomorkodunk, mert lesz még lehető-
ségünk bizonyítani. Csak azt sajnálom, hogy Levente a be-
tegsége miatt nem lehetett velünk. Sokat veszített vele a 
csapat.” 

Az egyetlen jelen lévő szülő, Hanicz Jánosné így véleke-
dett a vetélkedőről: „Szerintem a vetélkedő színvonalas és 
eseménydús volt. Sajnálom, hogy csak egyedül voltam szü-
lő, aki részesülhetett ”gyermekeink” hatalmas tudásában és 
csapatszellemében. Ezúton szeretnék még köszönetet mon-
dani mindazon pedagógusoknak, akik ezt a műsort kitalál-
ták, kivitelezték, a gyerekeket felkészítették. 

Én is szeretném megköszönni tanárainknak minden ver-
senyző nevében ezt az izgalmas vetélkedőt. 
 

Koncsik Barbara 8. o. 
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Iskolai hírek 

IV. helyezett: 6. osztály: 
Koncsik Tamás 
Racs Bettina 
Behinya Enikő 
Konkoly Dorina  

III: helyezett: 7. osztály: 
  
Kobela Georgina 
Muhari Beatrix 
Gömöri Georgina 

A közönségnek sem kellett unatkoznia a verseny idején, 
hiszen villámkérdésekkel mozgatták őket a szervezők. 

A hatodikosok csoportja 

A győztesek 



Koncsik Barbara 
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Mikulás készül almából és dióból  

Itt járt a Mikulás 
December 6-ára, Miklós napjára vidáman ébredtünk. Az isko-

lában  a szokásos hangversenyen Dóbiás Péter és zenekara szó-
rakoztatott bennünket swing és egyéb latin zenékkel.  
Ezt nagyon élveztük, de még fokozta a hangulatot, hogy meg-

érkezett a Mikulás. Egy közösen énekelt dallal köszöntöttük, 
majd örömünkre kiosztotta az ajándékokat. 
Bármilyen izgalomban voltunk, visszamentünk az osztályunk-

ba és mi felsősek sajnos ismét tanultunk. Az alsósok pedig érde-
kes foglalkozásokon vettek részt. A nap végére mindenki na-
gyon boldog volt, és örült a meglepetésnek és annak, hogy sze-
rencsére senki sem kapott virgácsot. 

Matók Dóra 

A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a Mikulás 
kupát a felsős osztályok között. Az elődöntők már hetekkel a 
döntő előtt elkezdődtek.  
Íme a végső sorrend: 
Kézilabda: 
I. 8. osztály 
II. 6. osztály 
III. 5. osztály 
IV. 7.osztály 
Azt hiszem mindenki nyert ezzel a versenysorozattal.  Sok 
izgalmas helyzetet láthattunk a játékosoktól. 

Az egészséges életmódról 

Bizonyára mindannyian tudjuk mennyire fontos az 
egészséges táplálkozás, az elegendő napi gyümölcs- és 
zöldségbevitel, a szénsavas üdítőitalok mellőzése, stb. 

Ehhez kapcsolódóan december 8-án egészségügyi ver-
senyt rendeztünk iskolánkban Rigó Andrásné tanár néni 
vezetésével. A vetélkedő fő célja az volt, hogy minél több 

információt megtudjunk egészségünk megőrzéséről, a kör-
nyezetszennyezés elkerüléséről. 

A négy felsős osztályt 5-5 fős csoportok képviselték, de 
csak egy győzhetett. És hogy melyik volt az az egy? 

Nos, az érdekes feladatok megoldása után kiderült. De az 
biztos, hogy a versenyzők nem unatkoztak: volt feladatlap, 
activity, kirakó – mind-mind az egészséggel kapcsolatban. 

Azt hiszem, nagyon érdekes és tanulságos volt ez a vetél-
kedő, szívesen vennénk részt rajta máskor is. 

A küzdelem ezúttal is nagyon szoros volt, de végül kiala-
kult a sorrend: 

 
I. .helyezett:7. osztály: 
Kobela Georgina 
Tóth Vivien 
Tóth Regina 
Toldi Brigitta 
 Muhari Beatrix 
 
II. helyezett: 8. osztály: 
Matók Dóra 
Szaszkó Cintia 
Nagy Andrea 
Racs Barbara 
Tóth Diána 

III. helyezett:5. osztály: 
Farkas Ibolya 
Péntek Zsófia 
Ménkű Petra 
Baranyi Andrea 
Bozsó Nikolett 
 
IV. helyezett: 6. osztály: 
Gerhát Edina 
Turóczi Zsófia 
Konkoly Dorina 
Racs Bettina 
Szabó Fruzsina 

Labdarúgás 
I. 8. osztály 
II. 7. osztály 
III. holtversenyben a 6. és a 5. osztály 

A Mikulás zenés köszöntése 

Hírmorzsák 

A döntősök 
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Már régóta azon töp-
rengek, hogyan fogjak 
hozzá egy cikk megírá-
sához. Akiről szól, azt az 
embert a község lakossá-
gának a fele nálam sok-
kal jobban ismeri, hisz 
évtizedekig a közsé-
günkben dolgozott. A 
másik fele pedig még 
meg sem született, amió-
ta már Ő nyugdíjas. Aki-
ről írni szeretnék október 
11-én, töltötte be 79 élet-
évét, átlépett a 80.-ba, Ő 
Pomáziné Pozsonyi 
Marika. 
Már kisgyermekkorom 

óta ismerem, hisz a tanyáink szomszéd-
ságban voltak, így sok-sok időt töltöt-
tünk együtt. Marika vasutas család 4. 
Gyermekeként született. 5-en voltak 
testvérek, 4 lány és egy fiú. Édesapjuk 
1944-ben meghalt. Édesanyjuknak nem 
volt egyszerű az öt gyermek felnevelé-
se. Ezért neki is, akárcsak a többi test-
vérének korán a saját lábára kellett 
állni. Kora gyermekkorától a mezőgaz-
daságban dolgozott, majd 1950-ben a 
községi előjárósághoz került, s így a 
tanácsok megalakulásánál már bábás-

kodott. Sok-sok megpró-
báltatás, átalakulás, át-
szervezés történt a mun-
kába állásának kezdeté-
től. Erre az időszakra 
nyomta rá bélyegét a 
beszolgáltatás. Közsé-
günket sem kerülték el az 
’56-os események, és 
még fel sem lélegeztünk, 
márt itt volt az 1959-es 
tsz szervezés. Mindezek 
nagy feszültséget okoztak 
a községi Tanács dolgo-
zói és a lakosság között. 
Az ütközési felület a ta-
nács dolgozói voltak, 
hisz nekik kellett végre-

hajtani a felsőbb utasításokat, és nekik 
kellett ezt a lakossággal is megértetni. 
Marika – mivel fiatal kora óta alkalma-
zott volt – így az egyik ütközési felület 
is. Jól állta a sarat, hisz 1963-ig az 
igazgatás különböző területén dolgo-
zott, majd ezt követően 1982-ig a Köz-
ségi Tanács VB titkára volt. Ezen idő-
szakra esik házasságkötése és 2 gyer-
mekének megszületése is. Szerencsére 
édesanyja szép kort megért és segített a 
gyermekek nevelésében. Erre nagyon 
nagy szüksége volt, hisz 8 év házasság 

után megözvegyült. A gyermekei tanít-
tatása – munkájának maradéktalan el-
végzése mellett – nem kis feladat volt 
számára. Sikerült megoldania, és ma 
már elmondhatja, hogy 2 sikeres gyer-
mek édesanyja, akik mellett segítőkész 
párjaikon túl 4 csodálatos unokával  
büszkélkedhet. 
A beszélgetés kapcsán felmerült, 

hogy kitüntetéseiről is szóljon. Munká-
ját több állami és kormány kitüntetéssel 
elismerték. Ő ezt a kérdést szerényen 
elhárította, és csak annyit fűzött hozzá: 
számára a legnagyobb kitüntetés a la-
kosságtól feléje áradó szeretet és meg-
becsülés volt. 
Ma magányosan éli öreg napjait 24 

éve nyugdíjasként. Nem sokan mond-
hatják el magukról, hogy a tanácsok 
megalakulásakor már a közigazgatás-
ban dolgoztak, és ott is maradtak a sok-
sok megpróbáltatás ellenére teljesen a 
nyugdíjazásáig. 
Kívánok nagyon jó egészséget, gond-

talan és boldog éveket. A közelgő ün-
nepekhez családja körében minél több 
szeretetteljes időtöltést. Megelőlegezve 
nagyon boldog 80. születésnapot! 

 
Orczi Imréné 

Néhány gondolatot szeretnék Írni arról 
a s zövetkezetrő l,  ami egyko r 
Jászboldogháza legnagyobb vállalata 
volt, és ha Jászboldogháza neve elhang-
zott valahol biztos, hogy az Aranykalász 
TSZ is szóba került, ugyanis a TSZ egy-
beforrt a faluval és fordítva. Apáink, 
nagyapáink, ha kényszerből is, de létre-
hoztak egy jól működő mezőgazdasági 
nagyüzemet, ami szinte párhuzamosan 
gyarapodott, fejlődött a községgel, hiszen 
Jászboldogháza mint önálló település 
nem sokkal idősebb az Aranykalász TSZ-
től!. Ez a szövetkezet messze földön híres 
volt az állattenyésztéséről és a növényter-
mesztéséről, amire elődeink joggal voltak 
büszkék. Néhány évtized alatt igazi nagy-
üzemmé nőtte ki magát ez a szövetkezet, 
országos élmezőnyben volt szarvasmarha 
tenyésztése, juhászata, ló tenyészete, de 
volt itt sertéstelep, baromfi ágazat, vágó-
híd, Budapesten a Lehel piacon elárusító-
hely. Híres volt, mint gabona vetőmag 
előállító, elismert volt cukorrépa és 
egyéb növény termesztése is. Ami aztán 
igazán különleges volt az a Tápióban 
létrehozott legelőgazdálkodás, amit a 70-
es évek elején, még az akkori nyugati 
országokból is számtalan látogató meg-
csodált. Tisztelet és köszönet jár az akko-
ri alapítóknak, akik rengeteg nehéz mun-
kával megalapították, felépítették szaktu-
dással, hozzáértéssel működtették ezt a 
nagyüzemet, ami több évtizeden keresz-

tül csak nőtt, gyarapodott, megélhetést 
biztosítva sok-sok boldogházi családnak. 
A szövetkezet a 70-es-80-as években érte 
el a csúcspontját. 
És a 80-as évek végén jött a rendszer-

váltás. Az új politika nem kedvezett en-
nek a gazdasági formának, kezdte intéz-
kedéseivel alá ásni a szövetkezetek mű-
ködését, és bizony ezt az Aranykalász 
TSZ is megsínylette. Az 1992-es nagy 
átalakulás megcsonkította a „nagy óriást” 
és már csak kisebb kapacitással működött 
tovább. Az addigi vagyon jelentős része 
jó néhány szakemberrel és dolgozóval 
kivált a szövetkezetből. Ezzel még nem 
ért véget a mélyrepülés, hiszen a politika 
számtalan, a szövetkezeteknek hátrányos 
intézkedést hozott egészen az utóbbi éve-
kig. Az aranykalász egyre csak zsugoro-
dott, sorvadt. Mind ezt betetőzve jött a 
2002-2003-as rendkívüli aszály, ami 
2004 tavaszára már-már két vállra fektet-
te a szövetkezetet, mivel takarmány szin-
te egyáltalán nem termett, a még meglévő 
állatállománytól meg kellett válni, hiszen 
pénzünk sem volt, hogy takarmányt vásá-
roljunk. Az emberek menekültek a szö-
vetkezetből, volt aki önszántából, volt 
akinek az előbbiekből kifolyólag egysze-
rűen megszűnt a munkája. Szívszorító 
érzés volt olyan munkatársaktól megvál-
ni, akikkel Szinte gyerekként kezdtünk 
együtt dolgozni és több évtizedes közös 
munka után elváltak útjaink. Ki-ki másutt 

kereste boldogulását, hál istennek, többé- 
kevésbé azóta meg is találta. Maradt egy 
kis csapat a régi szövetkezetből, aki aztán 
megpróbált talpon maradni és Újra elin-
dulni a semmiből, működtetni a még 
meglévő közös vagyont. 
Jelenleg az Aranykalász TSZ 1560ha 

területen gazdálkodik, 30 főnek biztosít 
munkalehetőséget. A két említett aszá-
lyos év után 2004-ben egy rendkívül jó 
esztendő következett (időjárás szempont-
jából), aminek köszönhetően, sok-sok 
munkával ismét talpra állt a szövetkezet. 
A 2004-es évet több év után újra nyere-
séggel zártuk. Tűrhető év volt a 2005-ös 
is, már fejlesztésre is futotta és kezdte 
visszanyerni önbizalmát a mezőgazda-
ságban dolgozó ember is, ugyanis aki 
végig élte, dolgozta az elmúlt közel két 
évtizedet a szövetkezetben, (mint e sorok 
írója) azt a rengeteg megpróbáltatás és 
megalázás igencsak megrengette önbizal-
mában. Sokszor éreztük magunkat fekete 
báránynak, pedig mi is ugyanolyan ke-
ményen dolgoztunk és adóztunk, mint a 
más gazdasági formában gazdálkodók. A 
szövetkezet jelenlegi vezetői és dolgozói 
bebizonyították, hogy amennyiben hagy-
ják őket dolgozni, akkor igenis képesek 
eredményt felmutatni, persze nem hát-
rány, ha az időjárás is velünk van. A régi 
„híres óriás” helyén most egy sokkal 
k is ebb  s zö ve t k e ze t működ ik, 
jászboldogházi Aranykalász Termelőszö-
vetkezet” néven. 

A fenti gondolatokat lejegyezte:  
Szűcs Gergely 

Helyzetkép az Aranykalász TSZ-ből! 
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Gyermekkori érdeklődésemnek és élményeimnek köszön-
hető, hogy a kereskedelmi szakmát választottam. Az iskola 
elvégzése után a jászberényi Szupermarket üzletében kezd-
tem pályafutásomat, eladóként. Majd a boltvezetői tanfolyam 
elvégzése után Jászjákóhalmán voltam vezető helyettes. 
Jászboldogházára 2001 márciusában kerültem, ide jöttünk 

lakni. Vezetőim úgy gondolták az érdemeim szerint, hogy 
alkalmas vagyok irányítói feladatok elvégzésére is, és bolt-
vezetőnek neveztek ki. 
A község legnagyobb és legszínvonalasabb üzlete vagyunk, 

ami a templomhoz közel a központban található. Előnyünkre 

válik, hogy egy ilyen kis településen sokkal többet tudunk az 
emberek életéről, vásárlási szokásairól. Ez által így, fokozot-
tabban tudjuk érvényesíteni a Coop szlogenjét, amivel én is 
egyetértek: “Coop, a jó szomszéd” A munkám elismerése és 
javaslataim eredményeképpen az elmúlt évben teljes felújí-
tást végeztek boltunkon. Az összes hűtött, és hűtetlen beren-
dezéseket kicserélték, falakat bontottak, parkolót építettek, 
tágas és színvonalasabb körülményeket biztosítottak. Az 
üzlet raktárai úgy lettek kialakítva, hogy szakosítva tudjuk az 
árut tárolni, ami megfelel a HACCP rend-
szer előírásainak. 
A vásárlók számára egy ilyen szép kör-

nyezetben eltölteni azt az időt, amit a vá-
sárlásra szánnak nem mindegy, hogy hol 
tehetik. 
Nagy élménynek számít a községünk éle-
tében, amikor megszervezzük központunk 
segítségével az évi Coop - partit, mert nem 
minden lakos részesül olyan szolgáltatás-
ban, mint a multinacionális cégeknél tartott 
“mindennapos” kóstolók, árubemutatók. A 
belső üzlettérben ekkor külön, erre a hét-
végére szervezünk játékokat, programokat, 
és a meglévő akciókon kívüli termékekre 
is adunk kedvezményt; a parkolóban pedig 
műsorok, helyi fellepők szórakoztatják az 
érdeklődőket. 
Vásárlóink megtartásának és új vásárlók 
megnyerésének fontos eszköze a törzsvá-

sárlói programunk. Sikerét bizonyítja a törzsvásárlók száma, 
a külső partnerek érdeklődése. 
Törzsvásárlóink részéről folyamatos érdeklődés tapasztalha-
tó. 
A közösségek ragaszkodnak az ilyen kis üzletekhez, a ma-

gukénak érzik. Szoros emberi kapcsolatok vannak a bolt 
alkalmazottjai és a vásárlók között. 
A működési területünkön megjelent konkurenciákkal szem-

ben fel kell vennünk a versenyt, hiszen az egyik fontos elem 
a bolti kiszolgálás színvonala, korszerű környezet modern 
technikai eszközök alkalmazásának módszere. 
A Coop Star ZRt. életében az elmúlt időszak a területi nö-

vekedés évei voltak. Számos üzletek csatlakoztak hozzánk 
növelve hatékonyságunkat. Márkatermékeink évről évre 
bővülnek melyeknek a jó minőségükön és a csomagolásukon 
kívül az áraik is kedvezők: “Jót-jó áron”. Jelentős szerepet 
kapnak választékunk bővítésében és a vásárlóink is nagyon 
kedvelik. Cégünk egységes arculatra, áruválaszték színvo-
nalra törekszik. 
Az erősödő harc a vevőkért cégünk számára átgondolt be-

szerzést, ötletes és a vásárlókat megnyerő marketing aktivi-
tást igényel. Örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. 
Boltvezetőnek való kinevezésemkor a rám váró feladatokat 

nagy kihívásnak tartottam, mert az 
élelmiszer kereskedelem nagyon ösz-
szetett és nehéz munkafolyamat. Ezt a 
szerteágazó, nagy odafigyelést igény-
lő feladatnak való megfelelésemet 
még inkább motiválta, hogy én voltam 
a legfiatalabb kinevezett vezető. Szá-
momra a legfontosabb a vásárlók elé-
gedettsége, és a szakma iránti szeretet. 
Itt vagyunk karácsony és újév küszö-
bén. Üzletünk csapata már felkészült  
az ünnepekre. Közös erővel, átgondolt 
beszerzéssel feltöltöttük boltunkat, és 
hogy még kellemesebb legyen, megte-
remtettük a karácsonyi hangulatot is. 
Mindenkinek kívánok kellemes ünne-
peket és boldog új évet! 

 
Sánta Józsefné 

op Co A jó szomszéd! 

Iványi Attila mint télapó.  
Saját pénzén mikulás ruhát, szaloncukrot vásárolt és december 6-án lepte meg  

a gyerekeket községünkben. 
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A XII. Jász Világtalálkozó és a Jász-
kapitány választás ünnepi mámora után 
az alábbiakban kívánom az olvasót a 
kapitányi teendőkről tájékoztatni. 

A kapitányi beiktatást követő napon 
Jászboldogházán kezdetét vette a Me-
gyei Polgárőr nap. Az a megtisztelte-
tést ért, hogy a Polgármester Úr meg-
nyitója után üdvözölhettem, köszönt-
hettem a Polgárőrnap résztvevőit. Mint 
megtapasztalhatták a kilátogatók, na-
gyon színvonalas, látványos és szóra-
koztató volt. A megyében több felé 
járva, még a mai napig is emlegetik a 
rendezvény sikerét és elismerően nyi-
latkoznak róla. 

Július 8-án a feleségemmel részt 
vettünk a Jászárokszállási Nyár meg-
nyitó ünnepségén. Külön érdekessége 
az eseménynek az, hogy lovaskocsival 
parádéztunk a városban, majd a meg-
nyitóra érkeztünk a színpadhoz. A 
megnyitó után, melyet Gergely Zoltán 
Polgármester úr tartott, megkezdődtek 
a nyári vigasságok, majd a kiállítások 
megnyitása. Volt itt asztalosipari, 
üvegfestészeti, fafaragási, népi díszítő-
műhely kiállítása tanyasi életképekből. 
Ez utóbbi számunkra újszerű és csodá-
latos volt. 

Július 15-re meghívást kap-
tunk Jászágóra a II. fogathajtó 
versenyre. A kis településen en-
nek olyan sikere volt, hogy 42 
kettesfogat nevezett a versenyre, 
és a tervezett 19 órai befejezés 
helyett 22 órakor lett vége. A ver-
senyre külön díjat ajánlottam fel a 
legeredményesebb Jászsági fogat-
hajtó részére, melyet Tóth Alajos 
jászárokszállási fogathajtónak 
adtam át.  

A fogathajtás szünetében meg-
tekintettük a helytörténeti kiállí-
tást, ami engem teljesen lenyűgö-

zött. Ilyen kis településen ekkora gyűj-
temény? Csodálatos! 

Július 29-én délelőtt a Jászsági 
Da l l o s t a l á l ko zó n,  d é l u t á n a 
Jászszentandrási Falunapon vettem 
részt. A Dallostalálkozó a 35 éves Jász-
berényi Kossuth Zrt. Porteleki Pávakö-
rének ünneplése volt. 13 környékbeli 
népdalkör vett részt az ünnepségen, 
melynek jelentős része a mi általunk 
rendezett Jászok Világtalálkozóján is 
részt vett. 

A Jászszentandrási Falunap a strand 
területén volt megrendezve, kellemes 
környezetben. Zenét a Jaworzei Fúvós-
zenekar szolgáltatott, majd a Mikro-
szkóp Színpad művészei szórakoztatták 
a közönséget. 

Ezután következett a Csángó Feszti-
vál Jászberényben. A megnyitón 
lovasfogattal parádéztunk Jászberény 
Főterén, majd az üdvözlések elhangzá-
sa után a díszvendégek között foglal-
tunk helyet. Sok külföldi vendég társa-
ságában néztük végig azt a sok táncos, 
mókás jelenetet, amit a felvonulók pro-
dukáltak. 

A Csángó Fesztivál másik jelentős 
rendezvénye a Külföldi Együttesek 
Gálája. A környező országok, népcso-
portok táncosai fergeteges iramban 
adták elő produkcióikat.  

Augusztus 7-én a Jász Múzeumért 
Alapítvány meghívására az Igriczek 
Együttes koncertjén vettünk részt. Ne-
vüket azokról a középkori énekmon-
dókról kapták, akik a királyi udvartar-
tás zenészeiként megénekelték a törté-
nelmi idők és a magyar nép tetteit. Mű-
sorukat korhű viseletben és hangszere-
ken adták elő. 

Augusztus 12-én szintén a Jász Mú-
zeumért Alapítvány rendezésében a 
Jász Múzeum kertjében jászfényszarui 
színjátszók, a Napsugár Gyermekszín-
pad és a Fortuna Együttes különböző 
jászsági és magyar népmeséket adtak 
elő. 

Auguszus 19-én részt vettünk 
Fülöpszálláson a Kiskunkapitány beik-
tatásán. A kiskunkapitány Ihász Jenő, 
akit másodjára választottak meg kapi-
tánnyá. A Kiskunkapitány nem ült lóra, 
ő lovaskocsival jött a színpadig és ava-
tás után azzal is távozott. A jászok kö-
zül a feleségemmel, valamint Zámbori 
János korábbi kapitánnyal vettünk 
részt. A nagykunságból Smuta Zsolt 
jelenlegi nagykunkapitány és neje, va-
lamint Simai János a korábbi nagykun-
kapitány és neje vettek részt. 

Augusztus 20-án a jászladányi Pol-
gármester Úr  korábbi felkérésének 
eleget téve a kenyérszentelő szentmise 
után ünnepi beszédet mondtam a Szent 
István szobornál, majd megszegtük a 
megszentelt kenyereket és szétosztot-
tuk a jelenlévők között. Az ünnepség a 
Polgármesteri Hivatalban folytatódott 
és ajándékként nemzeti szalaggal átkö-
tött cipót kaptunk. 

Augusztus 26-án Jászboldogházán 
vettünk részt az Elszármazottak Baráti 
Társasága és az Ezüstkor Nyugdíjasok 
és Magányosok Egyesületének rendez-
vényén. A rendezvényre való oda- és 
visszautazásunkat Bózsó László köny-
nyítette meg azzal, hogy fogatával el-
jött értünk és a faluban is tudtunk egy 
tiszteletkört tenni. Ezen a rendezvé-
nyen igen-igen sok régi ismerőssel, 
volt iskolatárssal találkoztam és fel-
idéztük a múltat. 

Szeptember 22-én a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 
meghívott a Megyeházára a Külső-
Szolnok terem avatási ünnepségére. Ez 
az ünnepély a vármegye rendszer 130 
éves évfordulójára lett rendezve. Ko-
rábban – a 125 éves évfordulón – fel-
avatták a Megyeházán a Jásztermet, 
most lett teljes az alapítók megjeleníté-
se. 

Szeptember 23-án részt vettünk a 
Konok Kunok Kavalkádja rendezvény-
sorozaton Kunhegyesen, a Kunkapi-
tány Ház avatásán, valamint közremű-
ködtem a főzőverseny zsűrizésében. Az 
öttagú zsűrinek 39 féle különlegességet 
kellett végigkóstolni és dönteni az első 
hely sorsáról. Volt itt minden, a cipó-

ban tálalt ragulevestől, különböző 
pörkölteken, káposztákon, pacalo-
kon keresztül a cserépfazékban 
főzött babgulyásig, minden! Én a 
legötletesebbnek a sósvízben főtt 
burgonyát tartottam. Nem kóstol-
tam meg, de ezt nem lehet elronta-
ni. A legfiatalabb főzőnek egy 
Jászkapitányi különdíjat ajánlottam 
föl, melyet Nagy Dávid, 17 éves 
tiszaroffi fiatalembernek adtam át. 
Szeptember 29-én a feleségemmel 
részt vettünk Jászberényben  Déry-
né Széppataki Róza emléktáblájá-
nak koszorúzásán. Ezután a műve-
lődési házban átadásra kerültek a 
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Déryné emlékplakettek. Itt fővárosi 
művészek előadásában megnéztük az 
„Énekelj Déryné” zenés történelmi 
komédiát. Dérynét Csongrádi Kata 
jelenítette meg. További szereplői Run 
Milán, Pelsőczy László és Matoritz 
József. 

Október 6-án a Jászberényiek Bará-
ti Egyesülete meghívására részt vettünk 
az Aradi 13 vértanuk megemlékezésén, 
ahol ünnepi beszédet Dr. Jókai Anna 
Kossuth díjas író mondott. Ezen az 
ünnepségen, megemlékezésen résztvett 
és köszöntőt mondott  Lázár Vilmos 
többszörös európa- és világbajnok fo-
gathajtó, aki Lázár Vilmos honvédezre-
dessel, aradi vértanúval van rokoni 
kapcsolatban. 

Október 7-én Jászfényszarun a 
Szűcs Mihály lovasbandérium éves 
közgyűlése és megalakulásának  10 
éves évfordulóján és zászlószentelésén 
vettünk részt. A zászlóavató beszédet a 
templomban Wittner Mária 56-os meg-
hurcolt mondta a szertartás után.  

Az ünneplés a kaszinóban folytató-
dott éves beszámolóval, majd a bandé-
rium tagjainak előléptetései következ-
tek. Ez úgy történt, hogy két székre 
ráhelyeztek egy nyerget, majd az elő-
léptetésre váró ráhajolt a nyeregre, a 
fejét egy mentével letakarták és az arra 
felhatalmazottak (az azonos vagy ma-
gasabb rendfokozatúak és a jászkapitá-
nyok) kardlappal a hátsó felükre sújtot-
tak. Mondanom sem kell, hogy a kezdő 
csapást minden esetben nekem kellett 
elvégezni. 

Október 11-én a Jászok Egyesületé-
nek jászberényi szervezete az 1956-os 
forradalom és szabadságharc élő részt-
vevőivel kerekasztal beszélgetésen 

vettem részt a jászberényi események-
ről. A beszélgetés érintett olyan dolgo-
kat, eseményeket, amik a köztudatban a 
mai napig nem terjedtek el. A beszélge-
tés őszinte és megrázó volt. 

Október 16-án részt vettem  a 
jászboldogházi önkormányzati képvise-
lő testületének alakuló ülésén. 

Novembe r 11-én délután a 
jászjákóhalmi Jákó Kertbarát Kör őszi 
t a l á l k o z ó j á n ,  ma j d  e s t e  a 
Jászboldogházai Sportkör sportbálján 
vettünk részt. 

November 22-én este Budapesten a 
Megyeházán a Jászok Egyesülete és a 
Magyar-Iráni Baráti Társaság első kö-
zös rendezvényén képviseltem a jászo-
kat. A rendezvény témája volt bemutat-
ni Irán természeti tájait, építészetét és 
műemlékeit. 

November 25-én a Jászság Népi 
Együttes 35 éves Jubileumi Gálaműso-
rán vettünk részt a feleségemmel. Itt 
bemutatta tudását az alapító nagypapa 
és a járni éppen megtanult unoka. Fel-

idézték az 1970-es évek Ki mit tud? 
versenyeit és ismertették az ott elért 
eredményeket. A közel három és fél 
órás műsorban mintegy kétszáz táncos 
mutatta be a tudását és szórakoztatta a 
Belvárosi Általános Iskola sportcsarno-
kát zsúfolásig megtelt közönségét, me-
lyet azok többízben vastapssal jutal-
maztak. 

A közel fél éves jászkapitányi meg-
bízásom alatt ezeken a rendezvényeken 
vettünk részt a feleségemmel, és közel 
ennyit kellett lemondani az egybe eső 
időpontok miatt. 

Amennyiben ebben az évben már 
nem találkoznék a boldogháziakkal, 
úgy kívánok mindenkinek békés, bol-
dog karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben, sikerekben, egészségben gaz-
dag Boldog Új Évet! 

 
Nagy Albert 

Jászkapitány 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és ered-
ményekben gazdag boldog újévet kíván: 

 

a Sáfár 2001. Kft tulajdonosai és 
munkatársai nevében valamennyi  

kedves vásárlójának 
Joó-Kovács Balázs 

Békés karácsonyt és ered-
ményekben gazdag újévet 
kíván a Polgárőr Egyesület 
tagsága a község valameny-
nyi lakójának. 2007. évben 
is számíthatnak ránk. 

60. év … 
20006. november 10-én ünnepelték  
házasságkötésük 60. évfordulóját 

B. Baranyi Antal és felesége 
 Baranyi-Bujdosó Margit. 

A jeles évfordulón szűk családi körben, közöttük 4 gyer-
mekük, 7 unokájuk és 5 dédunokájuk köszöntötték az 
idős házaspárt. 
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Boldogházi 

A nemzeti agrárkár – enyhítés rendszerről 
 
Ki köthet szerződést? 
 
A már elfogadott törvény célja, hogy a mezőgazdasági ter-
melők önkéntes befizetéseiből és az állam ezzel azonos ösz-
szegű költségvetési támogatásából pénzügyi forrást hozzon 
létre, amely az elemi csapás okozta károk részbeni megtérí-
tésére szolgál, de csak azon termelők körében, akik befizet-
tek erre a célra. 
Minden olyan mezőgazdasági termelő köthet a szervezettel 
kárenyhítési szerződést, aki a Magyar Köztársaság területén 
termőföldet használ és akit az erre vonatkozó külön szerző-
dés szerint nyilvántartásba vettek. A mezőgazdasági termelő-
nek, - ha részesülni akar a káresemény bekövetkeztéhez kap-
csolódó kárenyhítő juttatásból – úgy kell szerződést kötnie a 
szervezettel, hogy a szerződés legalább a tárgyév első napjá-
tól (2006-ban a trv. Végrehajtására kiadandó rendelet hatály-
balépésétől számított 30 naptól) fennálljon.  
Elemi csapás: A termőföldön több mint 30 százalékos ho-
zamérték csökkenést okozó elemi kár.  
Elemi kár: Szántó, szőlő, gyümölcsös, ültetvény művelési 
ágú termőföldön az aszály-, árvíz-, belvíz -, és a fagykár. 
Bejelentési kötelezettség: 
A kárenyhítő juttatásnak természetesen feltétele az is, hogy a 
termelő eleget tegyen befizetési kötelezettségének. További 
feltétel még, hogy a termelő a keletkezett kárt annak bekö-

vetkezésétől számított 10. napon belül a jogszabályban meg-
jelölt szakigazgatási szervhez bejelentse. A termelő a szak-
igazgatási szerv által felülvizsgált kárenyhítő juttatásra vo-
natkozó kárigényeit a tárgyév november 10. napjáig nyújt-
hatja be a szervezethez. A trv. Rendelkezik a kárenyhítési 
juttatás és a káreseményre kötött biztosítás kapcsolatáról is. 
A szerződő termelő elemi csapás esetén legfeljebb a hozam-
érték csökkenés összegének megfelelő kárenyhítő juttatásra 
jogosult. A hozamérték csökkenés fogalmát a törvény a refe-
rencia hozamérték és a tárgyévi hozamérték különbségeként 
határozza meg. 
Tárgyévi hozamérték: A termőföldről a tárgyévben betakarí-
tott termékek külön jogszabályban meghatározott áron szá-
mított értéke. 
Referencia hozamérték:  A tárgyévet megelőző – elemi csa-
pástól mentes – három év átlagtermése és a tárgyévi tényle-
gesen hasznosított terület alapulvételével külön jogszabály-
ban meghatározott áron számított hozamérték. 
Ennek a kettőnek a különbsége teszi ki a hozamérték csökke-
nést. 
A szerződő termelőnek az általa használt termőföld után 
évenként szántő művelési ág esetén hektáronként 1000 forin-
tot, szőlő, gyümölcs művelési ág esetén 3000 forintot kell 
befizetnie a tárgyév szeptember 30 napjáig. 
Az állam a termelők által befizetett összeggel azonos nagy-
ságú összeget utal ehhez a pénzügyi forráshoz. 

A mezőgazdasági termelők figyelmébe 

FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    
Az eMagyarország pont már 
2 és fél éve működik a tele-
pülésen. Ahhoz, hogy minél 
kevesebbet kelljen várnia 

egy-egy vendégnek a szabad 
gépért, szeretnénk még leg-
alább 2 db. számítógépet 

beállítani. Mivel főként inter-
netezésre vannak használva a 
PC-k és irodai feladatokra, 

így nem szükségesek nagyon 
erős konfigurációk.  

Ezért kérjük, ha van haszná-
laton kívüli legalább Pentium 

II, vagy III- as gépe és sze-
retné támogatni az E-pontot 
és ezzel a boldogházi fiatalo-
kat, internetezőket, lakossá-
got, akkor szívesen fogad-

nánk  felajánlását. 
 

Érdeklődni: minden hétköz-
nap az E-pontban 
14-18 h-ig, vagy a  

30-749-63-53 -as telefonon. 
Köszönjük! 

 
Ezúton szeretnék Önnek és Kedves Családjának kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 

gazdag Boldog Új esztendőt kívánni! 
Vadkerti Tivadar falugazdász 

Anyakönyvi hírek 
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Endrődi Imréné  (1944) 
Bata István  (1937) 
Szaszkó Zoltánné  (1938) 
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Kátai Gréta      
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Borsányi Anna  
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Borsányi Attila -  
Bakki Marianna 


