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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

2007.június 20-án a Képviselőtestület rendkívüli ülést 
tartott. A fő napirendi pont a Strandfürdő műszaki átalakítá-
sának megterveztetése, amely majd lehetőséget biztosít a 
működtetésére – előzetes tervek szerint, még 2007 idényé-
ben. 

A műszaki átalakítással kapcsolatban 3 árajánlat került 
bekérésre. A legkedvezőbb ajánlatot a Bács Aquaplan Bt. 
Tette.  A Strandfürdő területén lévő szabadtéri zuhanyzók, 
medencék előtt lévő lábmosók, valamint a medencék takarí-
tóvizének vízelvezető rendszerének megtervezésére 
320.000,-Ft + áfa összegért. Az átalakításhoz szükség még 
tartály, csövek, egyéb eszközök kb. 500.000,-Ft összegben. 
A munkálatokat az önkormányzat saját dolgozóival végezteti 
el. A szennyvízbefogadó nyilatkozatot a Jászárokszálláson 
lévő Víziközmű adta meg 2007.július 1-től december 30-ig 
100.000,-Ft-ért. 

Az előzetes tárgyalások alapján a Motorosok Egyesülete 
vállalná az üzemeltetést. Végleges szerződés még nem került 
aláírásra. 

A másik napirendi pont a hosszú évek óta húzódó szenny-
vízberuházás. Még 2004-ben elkészültek és vízjogi enge-
délyt kapott a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási terv-
dokumentáció. Mivel a megadott határidőn belül nem kezdő-
dött meg a beruházás, hogy ne vesszenek el a tervek meg 
kell újítatni. A megújítás díja: 350.000,-Ft + áfa. 

Ezt követően zárt ülésen tárgyalta meg Képviselőtestület a 
benyújtott háziorvosi pályázatokat. Sajnos 2 pályázat közül 
egyik sem felelt meg a kiírásnak, és az orvosi szakmai szer-
vezet is emelt kifogást. Ezért a Képviselőtestület úgy döntött, 
hogy július1-től tartósan betöltetlennek nyilvánítja a házior-
vosi álláshelyet, és újra kiírásra kerül a pályázat. 

A Strandfürdő területét bérbe adták július 13-ára disco 
megtartása céljából a Party Center Bt.-nek. 

A következő testületi ülésre július 18-án került sor. A TE-
NO-ÁR 97’ kft. tájékoztatást tartott az általuk szervezett 
csatorna közmű projektről. OTP előtakarékossági szerződést 
kötött 291 ingatlantulajdonos. Készpénzfizetést vállalt 5 in-
gatlantulajdonos. Ezt 296 db ingatlanra tették, ami 44,1%.  A 
személyes felkeresések után még 28 ingatlantulajdonos nyi-
latkozott úgy, hogy készpénzben kíván fizetni és 57, hogy 
eltérő időpontban. Tehát összesen 403 fő döntött a csatorná-
zás mellett, ami 60,6 %. A beruházással nem ért egyet, vagy 
tartózkodik 268 fő. A 66,7% minősített többséget azért kell 
elérni egy településen, hogy amikor szükséges lesz, a csator-
na közmű társulatot meg lehessen alakítani. 

A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett az oktatási 
normatívák felhasználásról, azok nyilvántartásáról. Mindent 
szabályszerűnek talált. 

Ezen a testületi ülésen kellett kimondani a Mátyás Király 
Általános Iskola és a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 
részben önálló intézmény megszűnését. Súlyos döntés ez egy 
olyan településen, ami 1946. július 1-ig Jászberény városhoz 
tartozó tanyavilág volt, a maga 730 tanyájával és becslések 
szerinti 2400 lakosával, amely területén 5 tanyai iskola mű-
ködött. Aztán az önálló település eljutott az önálló óvodához, 
és 6-nak induló, de 8 tantermes önálló iskolához. 

Szeptember  1- től  a  tanuló már nemcsak 
Jászboldogházáról, Jánoshidáról, hanem Portelekről is járnak 
az iskolába. Mivel Portelekről nincs az iskolai tanításhoz 
igazodó tömegközlekedés, ezért a községi önkormányzat 
biztosítja a tanulók bejárását. A tanulók után járó fejkvótából 
autóbuszt bérel. 

 
A következő önkormányzati ülés szeptember 12-én lesz. 

Az önkormányzati ülés jegyzőkönyvei a 
www.jaszboldoghaza.hu honlapon olvashatóak. 

Tájékoztató 
Iskolalátogatási igazolás ellenében, a középiskolai 

tanulmányokat folytatók 2007. szeptember 18-19-én , pénztári 
napokon egyszeri, 5000 Ft beiskolázási segélyt vehetnek fel a 

Polgármesteri Hivatal pénztárában. 
Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményi jogosultságban 

részesül, az erre az ellátásra NEM jogosult. 
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Tisztelt Lakosok! 
 

A szennyvíz-beruházáshoz szükséges  LTP-megtakarításról 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete májusban 

egyhangúan úgy döntött, hogy a jogszabályváltozá-
sok miatt szervezzük meg a lakossági elő-
takarékosságot a szennyvíz beruházás előkészítésé-
hez. Ebben hasonlóan járt el szinte minden olyan 
település, ahol még nem kezdték el az LTP-s szerve-
zést. Ennek lényege és szükségessége nem csak a 
minden ingatlan után járó 30%-os állami támogatás 
igénybevétele, hanem a beruházáshoz kapcsolódó 
pályázat benyújtásának a feltétele is. Amennyiben 
nem tudjuk igazolni, hogy a szükséges önrészt (az  
ÉAROP keretében szeptemberben megjelenő pályá-
zat esetében 10%, egyébként 20-30%) az önkor-
mányzat és a lakosság részéről biztosítjuk, nem kap-
hatunk támogatást.  
A szervezés folyamán az ingatlantulajdonosok ke-

vesebb, mint fele kötött szerződést, egyharmaduk 
pedig arról nyilatkozott írásban, hogy nem akar 
szennyvíz beruházást, nem támogatja. Ezzel a fele-
lőtlen magatartással pedig mindnyájan elkönyvelhet-
jük, hogy településünk fejlettségbeli elmaradása a 
térség többi településéhez viszonyítva növekedni 
fog.  E mellett várható a környezet megóvása érdeké-
ben erősödő kontroll és elszámolási kötelezettség a 
szennyvíz elhelyezésére vonatkozóan, ami nagyobb 
anyagi terhet ró majd a lakosságra, mint az esedékes 
csatornadíj lenne. A jogszabályok szerint 2015-ig 
kötelesek vagyunk szennyvíz-csatornát építeni, így 
az elindult elő-takarékosság minden bizonnyal az 
ingatlan tulajdonosok javára válik majd. 
 
Pályázatokról: 
 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól 

mindkét benyújtott pályázatunk támogatást kapott. 
Így  az orvosi rendelő átalakításához 1.614.000.- Ft 
HÖF-TEKI támogatást (70%), új fogorvosi szék vá-
sárlásához pedig 2.431.000.- Ft HÖF- CÉDE támo-
gatást (60%) kaptunk. A fogorvosi székhez szüksé-
ges önerőt (1.100.000.-Ft) a vállalkozó fogorvos biz-
tosítja.  
 
A strandról: 
 
Az elmúlt hónapokban a strandfürdő építményinek 

műszaki átalakítását végeztük, melyek ugyan nem 
látványosak, de szükségesek. Az előírások szerinti 
átalakítás közel 1 millió forintba került.  Sajnos a 
munka tervezése és elvégzése során vége lett a nyár-

nak, de legalább van elegendő időnk előkészülni a 
jövő évhez. A jogszabályok szerint „zártkörű fürdő-
klub” létrehozására lesz lehetőség, mely hétvégéken 
biztosít majd lehetőséget a klubtagok részére. Vizs-
gáljuk annak a lehetőségét is, hogy az oktatási társu-
lás részére hétköznapokban tanuszodaként működ-
hessünk.  
 
Az oktatási társulásról: 
 
2007. augusztus 21-én létrejött az Alsójászsági 

Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjó-
léti Szolgálat. Az óvodánk vezetője továbbra is Szád-
vári Istvánné maradt. Az iskola új vezetője pedig 
Fajka Jánosné lett. Az intézmény igazgatói álláshe-
lyére 5 pályázat érkezett, melyről a két településnek 
kell döntenie a  előkészítésbe bevonva az érintett 
alkalmazottakat. A jánoshidai és portelki gyerekek-
kel együtt nálunk kb. 185 fő lesz az iskolai gyermek-
létszám, ami kielégíti a jogszabályi követelménye-
ket. Helybeli, boldogházi gyermek  134 fő lesz. Ilyen 
létszám mellett már szinte bizonyos, hogy nem tud-
nánk a 8 osztályt helyben működtetni. Így szeptem-
bertől nem csak a társulásban történő működtetés, 
hanem a megemelkedő létszám is hozzájárul a költ-
ségvetés javulásához. Az ősz folyamán tervezzük a 
községi és az iskolai könyvtár összevonását az isko-
lába, az e-klub áthelyezését a polgármesteri hivatal-
ba, illetve a konditerem korszerűbb kialakítását a 
tornacsarnokban. Mindezen lépésekre a következő 
képviselőtestületi ülésen kerülhet pont. Az átszerve-
zések oka a takarékosabb működtetés, a költségek 
csökkentése.  
 
Közel egy éve foglalkozunk komolyabban az okta-

tási társulás létrehozásáról. Ebben végig együttmű-
ködött és nagyon sokat segített Zrupkó Ferencné 
igazgatónő. A tárgyalások során a legfőbb szempont 
a működtetés változatlan megtartása volt. Időközben 
sajnos be kellett látnunk, hogy a pedagógusok két 
órás óraszám emelése nálunk is létszám többletet 
eredményez. Ennek megoldására igazgatónőnk úgy 
döntött, kihasználja az adódó lehetőséget és megkér-
te nyugdíjazását. Megbízott óraadóként továbbra is 
tanítja majd a történelem tantárgyat. A történteket 
mindnyájan szomorúan vettük tudomásul. Az Ő 
szakértelme, tapasztalata és önzetlen magatartása 
példaértékű és kiemelkedő. Önkormányzatunk nevé-
ben ezúton is köszönöm több évtizedes pedagógusi, 
17 éves igazgatói munkáját! Nyugdíjas éveihez jó 
egészséget és sok boldogságot kívánok! 

Polgármesteri tájékoztató 
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A tanév kezdetével megkezdő-
nek a hittanórák is. De mit is jelent 
a hitoktatás? A Magyar Katolikus 
Lexikon értelmezésében a hitokta-
tás: „ katekézis: a gyermekeknek, 
fiataloknak és felnőtteknek a hitre 
való nevelése, mely leginkább a 
keresztény tanítás rendszeres átadá-
sában történik azzal a céllal, hogy a 
hívőket bevezessék a keresztény 
élet egészébe. A lelki pásztoknak 
különösen is feladatuk, hogy gon-
doskodjanak a rájuk bízott kereszté-
nyek hitoktatásáról. Minden hívő-
nek feladata azonban, hogy a maga 
módján segítse vagy végezze is a 

hitoktatói munkát az egyházi ható-
ság vezetése alatt. Főként a szülők, 
nevelők és keresztszülők sürgető 
kötelessége a rájuk bízott gyerme-
keket szóval és példával a hitre ne-
velni.” 

Tulajdonképpen nem is lenne 
ezzel gond, ha a szülők komolyan 
vennék korábban tett ígéreteiket. 
Emlékezzünk vissza az esküvői 
szertartásra: „Ígéred-e, hogy gyer-
mekeidet Krisztusnak és az Ő Egy-
házának törvényei szerint neveled? 
– ”Ígérem.” Emlékezzünk a gyer-
mekek keresztelésére is: „Nektek, 
akik gyermekeitek számára a ke-

resztséget kéritek, kötelességetek 
lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk 
szerint éljen. Vállaljátok ezt a köte-
lességet?” - 

„Vállaljuk.” Első áldozáskor is 
megfogadják a gyermekek és a szü-
lők, hogy Jézus szeretetében élnek. 
Bérmáláskor, pedig megígérik a 
püspöknek, hogy jó katolikusok 
lesznek. Az adott szó kötelez! 

Kedves Szülők! Ha emlékeztek 
még ezekre az ígéretekre, segítsétek 
gyermekeiteket, hogy  megismerjék 
a katolikus hitet, Jézus Krisztust és 
az Ő Egyházát! 

 
Kedves Gyermekek! Jézus vár 

benneteket türelmesen, szeretettel! 

HITTANÓRÁK 

 A 2007. év Budapest számára a városmisszió 
éve. II. János Pál pápa indítására több európai 
nagyváros püspöke úgy érezte, hogy új módon kell 
bemutatnunk hitünk gazdagságát a világnak. Nyil-
vánosan is fel kell mutatnunk Krisztus jó hírének 
jelét és mindazt a kulturális és emberi gazdagsá-
got, amit a kereszténység Európában ma is hordoz. 

A városmissziók terve négy európai főváros – 
Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel – főpásztorai-
nak közös elhatározásával, valamint az Emmanuel 
Közösség támogatásával fogalmazódott meg. Az 
első városmissziót 2003 májusában Bécsben szer-
vezték meg. Erdő Péter bíboros úr 2005 novembe-
rében nyilvánosságra hozta a 2007-es városmisszi-
ós tervét.  
”Csatlakozva az Európa nagyvárosaiban élő ke-
resztényekhez egyre sürgetőbbnek tapasztaljuk a 
Krisztushoz tartozásunk elmélyítését. Hitünket 
olyan értéknek tartjuk, amely méltó a megosztásra 
a keresők, az Egyháztól eltávolodottak és a nem 
hívők körében. Katolikus plébániáinkon, intézmé-
nyeinkben és közösségeinkben papok és világiak, 
szerzetesek és püspökök együtt keresik és járják a 
hit útját. Naponta tapasztaljuk, hogy a minket és a 
körülöttünk élő embereket feszítő gondokra egye-
dül a keresztény remény képes megoldást kínálni. 
Bizalommal és tisztelettel szólítjuk meg e nagyvá-

ros lakóit, az itt dolgozókat, tanulókat, a gyó-
gyulást keresőket, az ide látogatókat, hogy Jézus 
Krisztust felajánlva hívjuk meg őket egy szebb, 
tisztább, igazabb életre. 

Fontosnak tartjuk, hogy hangoztassuk a XXI. 
század Budapestjén Jézus Krisztus örök érvényű 
felhívását: „Betelt az idő és elközelgett Isten orszá-
ga: Térjetek meg és higgyetek az Evangélium-
ban!” (Mk 1,15)” 

A városmisszió programjai központi utcai 
evangelizációs színpadokon zajlanak a város több 
pontján, terén. 
 
Az utcai missziós támaszpontok hétfőtől pénte-

kig 13.00-18.30 között, szombaton 10.00-től 16 
óráig lesznek nyitva. Koncertek, tanúságtételek, 
beszélgetések, pantomimek, jelenetek, igehirdeté-
sek, mini-kiállítások hirdetik Isten megmentő sze-
retetét, amely Jézus Krisztusban vált jelenvalóvá! 
Minden délután missziós nagykoncert is hallható a 
helyszíneken a magyar és a nemzetközi keresztény 
könnyűzene jeles képviselőinek közreműködésé-
vel. 

Aki ebben az időben Budapesten jár, kapcso-
lódjon be ezekbe a programokba! 
 

Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 

VÁROSMISSZIÓ 
BUDAPEST  2007. szeptember 16-22. 

„Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29,11) 



Ezúton  szeretnénk köszönetet 
mondani a harangláb körüli parkosí-
tás és térkövezés segítőinek, akik 
felajánlásukkal illetve önzetlen 
munkájukkal hozzájárultak a terület 
kialakításához valamint a szoborfül-
kék elkészítéséhez. 
A harangláb körüli munkát végez-

ték: Gömöri András, Tóth R. János, 
Szőllősi János, Kispál János, Pesti 
Ferenc, Túróczi Béla, Gellérfy La-
jos, Matók Imre, Racs Tibor, Berkó 
Árpád, Berkó-Fejes Györgyi, Tugyi 
Imre, Szikszai Tibor, Szűcs Béla, 
Bazsó Pál, Csák Endre, Marincsák 
János, Fábicz Mihály, Dékány Béla, 
Berkó Béla,  Mészáros Béláné.  
Az ebédhez a hozzávalókat 

Gömöri Béla biztosította. Készítői: 
Fózer Tibor és Berkó Sándor, vala-
mint Kiss Zoltánné, Szécsi Pálné, 
Fazekas Józsefné, Orczi Imréné, 
Tóth Lászlóné. 
Szoborfülkék: A munkát Gömöri 

András, Tóth R. János, Szőllősi János, Fózer Balázs, Szécsi 
Pálné, Kisádám Zoltán, Kalla Tibor, Tóth Ferencné és Mé-
száros Béláné végezték. 
A harangláb területének kialakítása 533 munkaórát tett  ki. 

Értéke közel 1 000 000 Ft. 
150 000 Ft Polgármesteri Hivatal 
130 000 Ft értékű térkő, Polgármesteri Hivatal 
300 000 Ft Mészáros Béláné 
Szoborfülkék: /4 db/ értékük 150 000 Ft/db: 190 munka-

óra, alapanyag , kövek , szobrok. 
A munkák során az építőanyag ellátásban Darók Sándor, a 

gépek tekintetében a Polgármesteri Hivatal, Gaál Ferenc 
valamint az Aranykalász Termelőszövetkezet segített. 
/Az adatokat Mészáros Béláné szolgáltatta./ 
A harangláb körüli parkot a Falunapra sikerült 

nem kis erőfeszítések árán elkészítenünk, de 
sajnálattal vettük tudomásul azt a tényt, 
hogy a Polgármester Úr nem tartotta 
érdemesnek ezt a Falunapon meg-
említeni. 
A játszótér felújítását a mi pén-

zünkből szerette volna elvégeztetni. Abból a 
150 000 Ft-ból kellett volna 70 000 Ft-ot 
felajánlanunk, amit a harangláb körüli mun-
kákra kaptunk.  
Az éves támogatásunk 250 000 Ft/év. A 

park építése során kértük a fennmaradó 
100 000 Ft-ot. Azt a választ kaptuk, hogy 
majd időarányosan utalják. Novemberben 
nem tudunk mit kezdeni vele. Az építkezés 
közepén nem állhatunk le, és  nem mondhat-
juk azt az embereknek: nincs pénz, majd idő-
arányosan építkezünk. A Rákóczi úton az 
iskola –óvoda-buszmegálló közötti részen a 
harangláb környezete nagyon rontotta a falu-
képet. 5 éve szerettük volna felújítani. Most 
volt rá lehetőségünk és keretünk. Mi nem 

vállaltuk és nem is terveztük a játszótér felújítását ebben az 
évben. A terveket az év elején leadtuk a Polgármester Úr-
nak.. 
A harangláb 1 000 000 Ft. 
A szoborfülkék 600 000 Ft. 
Az Erzsébet szoborfülke + a szobor: 250 000 Ft + a szobor 

körüli terület elkészítése, jelen pillanatban még nem tudni, 
mennyibe fog kerülni.  
A játszóteret a Faluszépítő Egyesület 1999-ben felépítette,  

majd később felújította, valamint kétszer lefestette. A játszó-
tér közterület. Nemcsak a faluszépítők dolga annak helyreál-
lítása. Más civil szervezetek, valamint az önkormányzat is 
vállalhatja azt. 
A Faluszépítő Egyesület nem alárendeltje a Polgármester-
nek. Önálló költségvetéssel és munkatervvel rendelkezik. 

Nehezményezzük azt a kijelentést is, hogy a falu-
szépítők nem azt csinálják, ami egyeztetve 
lett, és így a következő évben nem kapnak 
támogatást. A Polgármester Úrral a terve-

ket egyeztettük, ettől mi nem tértünk el. 
A Faluszépítő Egyesület ezért a jövőben 
az éves terveket a Képviselőtestület elé 

kívánja vinni, hogy a döntéseket együtt hozzák 
meg. 
Nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem 
csak a faluszépítők dolga a faluszépítés, más 
civil szervezet is végezheti. 
 
Köszönjük azoknak az embereknek, akik veszik 
a fáradságot és bármilyen tevékenységükkel, 
felajánlásukkal szépítik környezetüket, közsé-
günket. Reméljük számuk egyre több lesz, mert 
igen nagy szükség van rájuk. 
 

Túróczi Béla 
a Faluszépítő Egyesület 

vezetőségének képviseletében 
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M int minden évben, idén is három szerencsés 
boldogházi diákot ki-

rándulni vitt Veliczky Józsefné, - a 
Boldogházáról elszármazottak ve-
zetője – Budapestre. 

Első utunk a Csodák Palotá-
jába vezetett, ami valóban csodás 
volt. Egy hatalmas terem halmoz-
va volt érdekesebbnél érdekesebb 
játékokkal, eszközökkel. Hihetet-
len volt, észre sem vettük, hogy 
milyen gyorsan elrepült az idő. 

Ebéd után a budai 
várnegyedet látogattuk meg. Sze-
met gyönyörködtető érzés volt a 
Halászbástyáról a várost nézni, 
valamint az egész környéket bejár-
ni. 

Mikor mindezzel végeztünk 
Ica nénihez, Budaőrsre mentünk. 
Itt kipihentük magunkat, majd a 
sötétedést megvárva, kocsiba ül-
tünk és megnéztük a várost éjsza-
kai fényében. Talán mindközül ez 
volt a legszebb. Még egyikünk 
sem látta így a fővárost. 

Másnap reggel a Pálvölgyi – 
Cseppkőbarlangot néztük meg. Ezt 
követően a Fővárosi Állat – és 
Növénykertben tölthettük el a dél-
utánunkat. 

Mindkét nap nagyon jól érez-
tük magunkat, és hálásak vagyunk 
Koncsik Ica néninek és családjá-
nak, hogy vendégül látott minket. 

 
Szaszkó Cintia 

Kezdődik a 2007/2008-as tanév 
 

Iskolánk sem térhetett ki a korunkra oly jellemző változások elől. A 2007/08-as tanévet a 
Jászalsószentgyörggyel társulásban kezdjük. 

A társulás neve: Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat. 
Iskolánk a továbbiakban tagintézményként működik. Az együttműködés elsődleges célja, hogy gazdasági 

szempontból működőképes legyen intézményünk. Fő célunk – mint eddig -, hogy iskolánkban színvonalas okta-
tás folyjon, szilárd alapot biztosítsunk a középiskolai továbbtanuláshoz. 

A teljes szakos ellátás érdekében a földrajz, kémia, ének, német, angol tantárgyakban áttanítás lesz. (A neve-
lők utaznak hozzánk.) 

Ez évtől Zrupkó Ferencné igazgatónő nyugdíjba vonult, de nem szakad el teljesen az iskolánktól, hiszen a tör-
ténelmet Ő fogja tanítani. 

Tantestületünk törekedni fog arra, hogy a szülőkkel együttműködve a változásokból adódó lehetőségeket ma-
ximálisan kihasználjuk. A tanulóknak nyugodt légkört, színvonalas oktatást biztosítsunk. 

Fajka Jánosné 
tagintézmény vezető 

A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

2006. évi közhasznúsági beszámolója 
 

Pénzügyi beszámoló (ezer forintban) 

Bevétel 
 Nyíló pénzkészlet 1300 
 SZJA 1 %  420 
 Támogatás  500 
 Banki kamat     7 
 ÖSSZESEN: 2227 
 

Kiadás 
 Anyag, áru, készletbeszerzés 603 
 Szolgáltatás vásárlás 389 
 Egyéb 121 
 Összesen:  1113 
 

Záró pénzkészlet:     1114 
 

 Szöveges értékelés 
 

Az alapítvány fő feladata az idegen nyelv és számítástechnikai ismeretek, va-
lamint a cél (a boldogházi gyermekek készségeinek fejlesztése) megvalósítása 
érdekében kifejtett tevékenység. 

2006. évben az alapítvány ennek megfelelően gazdálkodott. Figyelembe vet-
tük az önkormányzat és a szülők gazdasági helyzetét, ezért kiemelten foglalkoz-
tunk tehetségkutató versenyeken induló gyermekek támogatásával, segítséget 
nyújtottunk a táborozásokhoz, szabadidős, kulturális programokhoz, a mazsorett 
és Hip-hop táncoktatáshoz. 

A tanulók komolyzenei oktatását a kecskeméti Kodály Zoltán Zeneiskola taná-
ri kara biztosította, melynek költségeit az alapítvány finanszírozta. 

Az óvoda játszó udvarát az előző bál bevételéből tudtuk felújítani. 
A gyerekek és a kuratórium nevében köszönjük a lakosság jó szándékú támo-

gatását, és a jövőben is köszönettel fogadunk minden segítséget. 
Egyben tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy a kuratórium tisztségviselői és 

tagjai semmiféle anyagi, vagy más természetű juttatásban nem részesültek. 
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Idén nyáron ismét útnak indultam 
néhány jászboldogházai diáktársam-
mal, hogy kellemesen eltöltsünk egy 
hetet Debrecenben a Polgárőr – táborban. A hét folyamán vendégeink voltak a 
rendőrök, a határőrök és a katasztrófa védelmisek, akiktől sokat tanulhattunk. 
Emellett láthattunk hastánc- és kungfu bemutatót. Számos feladatban kipróbáltuk 
magunkat, melyet a ránk vigyázó 9 nevelő szervezett. Pl.: írtunk ódákat, kerékpá-
roztunk, bowlingoztunk és még kötelet is húztunk. Mindenki számos jó élmény-
nyel tért haza és már várjuk, hogy jövőre újra útnak indulhassunk a Víg-kend ma-
jorba. Ezúton köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak az autót, mellyel két polgárőr 
szállított: Joó-Kovács Balázs és Nagy János (Csiky). Nekik is hálásak vagyunk. 

Tóth Diána 

 Polgárőrtábor 

Tiszapüspökiben táboroztunk 
A tiszapüspöki táborban az iskolánkból öt gyerek vett 

részt. A természetversenyeken elért eredményeinkért kap-
tuk jutalomként a Boldogházi Gyermekekért Alapítványtól. 

Mi nagyon vártuk, mert voltunk már ebben a táborban, 
és a bátyánk is sokat mesél róla. Ádám is többször részt vett 
a tehetséggondozó tábor munkájában. Nagyon megszeret-
tük az itteni életet. 

A táborba különböző helyekről érkeztek gyerekek, így 
alkalmunk volt egymás megismerésére, barátságokat kötöt-
tünk. A megérkezésünk utáni napon kezdődött csak a mun-
ka. Volt hidrobiológia Bandi bácsival, amit mi csak 
szmötyizésnek hívtunk, az erdők összehasonlítására men-
tünk Norci bácsival, Óballára bicikliztünk Birínyi Gabriel-
lával, madarásztunk Kis Ádámmal és Huber Attilával. A 
délutánokon naplót írtunk, amire fabatkákat lehetett kapni. 
(A boldogháziak itt is nagyon jól szerepeltek, dobogós he-
lyekkel térünk haza.) Esténként előadások voltak, és jókat 
énekeltünk a tábortűz fényénél. 

Nagyon jól éreztük magunkat, és sajnáljuk, hogy való-
színűleg ez volt a 30., és egyben utolsó tiszapüspöki tábor, 
mivel a fenntartására nincs pénz. 

Köszönjük a községi önkormányzatnak és az alapítványnak 
a támogatásukat. 

Turóczi Beáta és Zsófia 
 7. oszt. tanulók 

Turóczi Beáta , Gerhát Edina, Farkas Ibolya, Szabó Fruzsina, 
Turóczi Zsófia 

Lovastábor a 
kisújszállási 

kunkapitánynál 
 

10. éve minden nyáron bátor lo-
vasaink egy hetes táborozáson vesz-
nek részt Nagyné Bori Mária vezeté-
sével a Horváth-tanyán. 

A hatalmas mezőn felvert sátor-
ban, nomád körülmények között cso-
dálatos napokat töltöttek el tanuló-
ink.  

Naponta kétszer lovagoltak, meg-
tanulták a lóápolás szabályait, megis-
merkedtek a háziállatok gazdag cso-
portjával (postagalamb, nyúl, ökör, 
kecske, birka, csikó ...). Délutánon-
ként a port a helyi strandon lubickol-
ták le a gyerekek.  

Este a tábortűz pattogása mellett 
beszélgettek, énekeltek az elfáradt 
kislovasok, de olykor-olykor vidám 
kacagásuk messze hallatszott a ró-
nán. (És milyen érdekes, egyáltalán 
nem hiányzott a Tv.) 

Köszönet az önkormányzatnak a 
szállításért, Nagyné tanár néninek a 
szervezésért, Horváth György kunka-
pitánynak a gazdag programért. 

 
Zrupkó Ferencné 

1. Teljesítsék gyermekük minden vágyát, 
akkor abban a meggyőződésben fog felnőni, 
hogy az egész világ neki köteles szolgálni.  

2. Ha a gyermek illetlen szavakat beszél, 
nevessenek rajta, akkor öntelt tesz, és szelle-
mesnek tartja magát.  

3. Ne adjanak neki semmi szellemi és 
lelki nevelést. Ha 21 éves lesz, majd maga 
választ.  

4. Sose figyelmeztessék: „ezt nem sza-
bad”, mert rossz érzés keletkezik benne, és 
ha később egy autórabláson rajtakapják, azt 
gondolja: az emberiség üldöz engem.  

5. Minden rendetlenségét tűrjék el és saját 
maguk rendezzék el helyette, akkor az a 
meggyőződés él majd benne, hogy mindenért 
más a felelős.  

6. Sterilizálják minden edényét, étkészlet-
ét, de engedjék, hadd olvasson mindent, hadd 
nézzen meg mindent a tévében, hiszen a 
szellemi élet bacilusai nem ártanak.  

7. Minden családi veszekedést a gyerek 
előtt folytassanak le, így ha később válásra 
kerül a sor, nem fog csodálkozni. 8. Adjanak 
neki annyi pénzt, amennyit csak kér, hogy ő 
ne dolgozzon meg érte. Milyen szörnyű ten-
ne, ha neki olyan sorsa lenne, mint a szülei-
nek.  
9. Gondoskodjanak arról, hogy gyermekük 

mindent meg- kapjon ételben, italban és ké-
nyelemben. Különben levert és életunt tesz.  
10. Mindig neki adjanak igazat. Szidják 

előtte a tanítót, a szomszédot, a rokont, hi-
szen ezek úgyis ellenségei a gyermeknek.  
11. Irtsák ki belőle az istenhitet és istenfé-

lelmet, és ha csirkefogó lesz vagy a vonat alá 
fekszik, hitessék el magukkal, hogy nem 
tehetnek róla.  
12. Közben, míg a gyereket bálványozzák, 

készüljenek fel egy szomorú, keserves öreg-
ségre, és készüljenek fel Isten kemény ítéle-
tére. Isten Ugyanis Számon kéri az elveszett 
lelket a szülőktől.  

Tizenkét „parancs”.  
Hogyan tudjuk elrontani gyermekeink nevelését?  



>> 
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El tel t egy év.  Június 23-án 
Jászszentandráson a XIII. Jász Világta-
lálkozón beiktatásra került az új Jászka-
pitány. 
De sorjában…Reggel fél 9-kor volt 

Jászszentandrás védőszentjének Szent 
András apostol szobrának felszentelése. 
A szobor Kő Pál Kossuth díjas  szob-
rászművész alkotása, a  mögötte elhe-
lyezett un. „András kereszt”-et Dávid 
Sándor Jászkapitány jelölt készítette. A 
felszentelés utána a római katolikus 
templomban kezdetét vette a főpapi 
szentmise, melyet Dr. Seregélyes István 
nyulgalmazott egri érsek celebrált. Pré-
dikációjában elmondta, hogy eddig min-
den Jász Világtalálkozón részt vett. Mél-
tatta a jászok, kunok, bosnyákok össze-
fogását és a jövőt az egyetemes összefo-
gás zálogaként jelölte meg. A templom-
ban a szentmisén szólót énekelt Tálas 
Endre a Svéd Operaház magánénekese. 
A mise után megkezdődött a Jász tele-
pülések felvonulása a falu utcáin, a 
templomtól az iskola udvaráig. A felesé-
gemmel a távot most is lovaskocsival 
tettük meg. Parádéztunk Jászszentandrás 
utcáin.  
A Világtalálkozó díszünnepsége Ban-

ka Ferenc Polgármester Úr köszöntőjé-
vel kezdődött, melyben a világtalálkozót 
mint lehetőséget jellemezte. Lehetőség, 
hogy bemutathassák a falu értékeit. Dr. 
Szekeres Imre honvédelmi miniszter 
szerint, mindezen túl a világtalálkozó az 
összetartozás érzés kifejezésre kerülésé-
nek is teret ad.  

Járvás István országgyűlési képviselő 
szerint a redemptiót végig vivő jászok 
üzenete a ma politikusainak, hogy a 
problémákat kölcsönös felelősségválla-
lással lehet megoldani.  
Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági 

elnök levélben méltatta a jászok ered-
ményeit és leszögezte, hogy a célok 
eléréséhez a szívós munka és az odaadás 
is feltétlenül szükséges. 
Orbán Viktor volt miniszterelnök is 

levélben fejezte ki a jászoknak jókíván-
ságait és kívánt a továbbiakban sikert és 
eredményeket, a jászokon keresztül az 
egész magyar társadalomnak. 
Az ünnepségen került átadásra a 

”Jászságért díj”, melyet Dr. Dobos 
László a Jászok Egyesületének ügyvivő-
je Antal Domokosné helytörténésznek 
nyújtott át. A nyugalmazott pedagógus 
az első az eddigi díjazottak közül, aki 
nem a jászságból származik, hanem a 
jászok egykori „kirajzása” után létrejött  
települések egyikén, Kocséron végezte 
munkáját. 
Ezután szólították a színpadra a Kapi-

tányok Tanácsát. A Jászkapitányok mel-
lett foglaltak helyet a jelenlévő Nagy- és 
Kiskun kapitányok és kapitánynék, vala-
mint a népviseletbe öltözött hölgykoszo-
rú.  
Ezután beszámoltam a Kapitányok 

Tanácsának és a jelenlévőknek az egy 
éves tevékenységemről. A beszámolót 
témakörök szerint igyekeztem csoporto-
sítani. Itt az éves tevékenységemet rész-
letezni nem akarom, mert erről a Bol-
dogházi Hírek olvasóit rendszeresen 
tájékoztattam. Megköszöntem a jászok-
nak azt a nagy-nagy szeretetet, tisztele-
tet amit irányunkba kimutattak. Kíván-
tam  az új Jászkapitánynak, hogy őt is 
ilyen nagy szeret és tisztelet övezze 
munkája során. Bíztattam az utókort, 
hogy egymás iránti tisztelettel és szere-
tettel tanúsítsanak olyan összefogást, 
hogy a redemptió 500.évforudulóján is 
legyen Világtalákozó és Jászkapitány 
avatás. 
Ezután következett a Jászkapitány 

avatása. Az új Jászkapitány, Dávid Sán-
dor népi fafaragó iparművész, aki a kö-
vetkező egy évben testesíti meg a jászok 
összetartozását. 
A fogadalomtétel a kapitányi stallu-

mok átvétele  után szólt a jelenlévőkhöz, 
kiemelte, hogy a redemptió feltámadást 

jelentett a jászok életében, amely ma is 
érvényes. Ezután elhangzott a 13 ágyú-
lövés, majd az új kapitány kiadta első 
parancsát a Jász Lovasbandérium pa-
rancsnokának, hogy vezessék elő lovát. 
Miután ez megtörtént, felült lovára és 
ma ga b i z to s a n kö r b el o v a gol t a 
Jászszentandrást.  
A Jászkapitány távozása után kicsit 

lazult az ünneplés, megkezdődtek a jász 
települések művészeti csoportjának be-
mutatkozása és más szabad programok 
szórakoztatták a jelenlevőket. 
De nincs még vége. A tisztséget 

ugyan átadtam, de feladat még maradt. 
Szále László „Az én Jászságom” című 
könyvének bemutatója volt június 28-án 
a Jászberényi Városi Könyvtárban. A 
könyv írójával Farkas Ferenc nyugdíjas 
főiskolai tanár beszélgetett a népes hall-
gatósággal egyetemben. Én jó érzéssel 
nyugtáztam, hogy Jászboldogházát 
többször is kiemeli és személyesen is itt 
volt  a Világtalálkozón. Részletesen 
ismertette a redemptiós emlékmű avatá-
sát. Jelen volt a Jászság-Kunság futball-
meccsen, melyről részletesen beszámolt. 
De megemlít engem is „galamb ősz” 
fejemmel és kimért lóra pattanásommal. 
A Jászkürt (Lehel kürt) hangját az író itt 
hallotta és így írt róla: „a jászboldogházi 
világtalálkozón hallottam először, azt 
hittem tárogató szól, aztán felvilágosí-
tottak, hogy ez a kürt hangja volt. Gyö-
nyörű, telt, bársonyos hang, egyszerre 
bánatos és büszke.” Majd folytatja: „ a 
kürt őrzése  a hagyomány őrzése, meg-
szólaltatása, együttélés, sőt együtt léleg-
zés a hagyománnyal.” 

A  rendezvény  sorozat  folytatódik. 
Június 30-án idehaza Falunap, Szabad-
szálláson Kiskun kapitány avatás.  A 
falunapi megnyitó után Zámbori János-
sal (az előttem funkcióban lévő Jászka-
pitánnyal) mentünk el Szabadszállásra, 
az új Kiskun kapitány avatási ünnepsé-
gére. Az előző kapitány, aki a kiskunok-
nál az első, két évig viselte a Kiskunka-
pitányi címet, és most avatták a másodi-
kat,  Sövény Sándor szabadszállási  la-
kost. A Kiskun kapitány avatás hasonló 
a Jászkapitány avatáshoz (nem olyan!), 
de míg Jászszentandráson 13 ágyúlövés 
volt,  addig itt kettő  lövés  dördült el. 
Eltérés még az, hogy a Kiskun kapitány 
négy lovas hintóval távozik az avatási 
ünnepségről, míg mi Jászok lóháton.  

Az avatási ünnepség után a már lekö-
szönt  Nagykun  kapitánynak,  Smuta 
Zsoltnak és  a  most leköszönt Kiskun 
kapitánynak Ván Jenőnek emlékül egy-
egy Lehel kürtöt ajándékoztam. Az ava-
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tási ünnepségen a jászokat rajtam kívül 
még Zámbori János, Bollók György és 
Ézsiás István, a Nagykunságból Smuta 
Zsolt,  Ullár  Imre,  Győrfy Sándor  és 
Barta László kapitányok voltak jelen.  

A napot magyarnóta esten való rész-
vétellel zártam idehaza, a falunapon. 

Még mindig nincs vége a kapitányi 
ténykedésemnek. A Hármas kerület kézi 
aratóversenyének szervezését még má-
jusban kezdtük. Az idén a verseny házi-
gazdája  Kiskunfélegyháza.  Az  előző 
versenyekhez képest kibővült a rendez-
vény főzőversennyel is. A rendezőktől 
felkérést  kaptunk  még  kultúrműsor  
előadására. A szervezés során minden 
település vezetőit levélben értesítettem 
az elképzelésünkről. A gazdaköri elnö-
kökkel, hagyományőrző csoportok veze-
tőivel személyesen is beszéltem. Sike-
rült elérni, hogy a kézi aratóversenyen 
Jászboldogháza  csapata  mellett  a 
jánoshidai  aratócsoport  is  indult. 
Jánoshidáról a Népdalkör tagjai is eljöt-
tek és Kiskunfélegyházán képviselték a 
jászságot.  A  főzőversenyen 
Jászfényszaru küldötte  jeleskedett.  El 
kell mondani, hogy a két jászsági arató-
csapatot a polgármestereik is elkísérték. 
A Jászkapitányok közül Ézsiás István, 
Zámbori  János  és  én  voltam jelen. 
Örömmel közlöm az olvasókkal, hogy 
az Ezüstkör  Nyugdíjas Klub tagjait a 
versenyfelhívás nagyon lázba hozta és 
időben megkezdték a felkészülést. Hogy 
mi is a felkészülés? Az aratóruhák ösz-
szeválogatása, megvarrása, megszerzé-
se, kitalálása stb. Az aratóeszközök ösz-
szegyűjtése már könnyebb volt. A stafí-
rung elkészítése, beszerzése után még 
ruhapróbát is tartottak a versenyen indu-
lók Fózer  Tibor  lakásán, egy szigorú 
zsűri előtt. A ruhapróbát követő napon a 
csapat próbaaratást végzett.  Bánatukra 
már csak triticále volt a közelben, amin 
felelevenítették  ifjúkoruk  megerőltető 
munkáját.  A főpróba  jól sikerült. De 
nem csak a főpróba, hanem július 7-én a 
döntő is. 25 csapat indult a versenyen és 
Jászboldogháza csapata az első helyet 
szerezte meg. A győztes csapatot Fózer 
Tibor kaszás, Fózer Tiborné kötélterege-
tő,  Baranyi  Sándor  kötő,  csomózó, 
Baranyi Sándorné marokszedő alkották. 
A mindenes háziasszony Orczi Imréné 
volt. Az eredményhirdetés előtt a rende-
ző házigazdákat köszöntötte az aratóbri-
gádunk, búzakoszorúval , kaláccsal és 
egy kupica  pálinkával.  A házigazdák 
Ficsor József  Kiskunfélegyháza polgár-
mestere, a Bácskiskun Megyei Önkor-
mányzatok szövetségének elnöke, Ván 

Jenő az előző és Sövény Sándor jelenle-
gi Kiskunk kapitány voltak. Az aratóbri-
gádot rajtam kívül elkísérte még Szűcs 
Lajos  polgármester,  Fecske  János  és 
családja,  valamint  Berkó  Sándor  és 
Berkó Sándorné. Az aratóversenyen 5 
fős zsűri végezte az értékelést, melynek 
egyik tagja én voltam. Zsűritagok még 
Simai János korábbi Nagykun kapitány, 
Beálló  Sándor  a  petőfiszállási  Petőfi 
Mezőgazdasági  Szövetkezet elnöke  és 
kettő gazdakör elnöke. Az értékelésnél a 
zsűri úgy döntött, hogy részfeladatokat 
értékelünk és összesítés után hírdetjük 
ki a győztest. Hogy milyen szempontok 
alapján történt az értékelés? 
� Hagyományőrzés (viselet, szokások) 
� Kötélkészítés 
� Aratási eszközök (ezt én értékeltem) 
� Tarló magassága, tisztasága 
� Kévék minősége 
� Csomó formája,  minősége  (ezt én 

értékeltem) 
� Kasza kalapálása 
� Arató reggeli 
 
A zsűri tagjai, két-két szempontot érté-
keltek és  ezek összegzése  után lett 
Jászboldogháza csapata az első. A má-
sodik a  Haleszi  Gazdakör  csapata,  a 
harmadik helyezést a  Zentáról érkező 
Aranykalász  csapat  érdemelte  ki.  Az 
eredmény kihirdetése után különdíjak 
átadása következett. 
Az  általam  felajánlott  különdíjat  a 
jánonoshidai aratócsapat kapta meg.  

Az  aratóversennyel  egyidőben  
húsfőzőverseny is zajlott. Ott a jászságot 
a jászfényszarui Kaszai Tamás képvisel-
te, aki a 11 induló közül a harmadik 

helyezést érte el a babgulyásával. Az 
egész verseny nagyon jó hangulatban és 
kellemes környezetben telt el. Volt itt 
lovas bemutató a Nagykun Bandérium 
részéről, kötélhúzó verseny, malomkő-
hajító attrakciók és persze kultúrműsor-
ok. Míg ezek folytak, a Hármas Kerület 
kapitányai üléseztek és megállapodtak, 
hogy az aratóversenyt folytatni fogjuk – 
hagyományként szeretnénk meghonosí-
tani – és jövőre Kunmadaras ad otthont 
a nemes vetélkedőnek. 2009-ben pedig a 
jászságé lesz a rendezés joga. 

Július  8-án vasárnap,  a  Nyugdíjas 
Klub kezdeményezésére a verseny részt-
vevői aratóruhába beöltözve kocsikáz-
tunk  Krasnyánszki  Imre  jóvoltából 
Jászboldogháza utcáin. 19 órakor a klub 
tagjai a Művelődési Ház előtt nagy ová-
cióval fogadták a győztes csapatot. Itt 
volt még pohárköszöntő, élménybeszá-
moló, és az este kellemes hangulatban 
telt el. 

És itt van vége jászkapitányi tevé-
kenységemnek. Mégegyszer megköszö-
nöm  Jászboldogháza  lakosságának, 
hogy engem jelölt e nemes posztra. Ígé-
retemhez híven igyekeztem nem csak a 
jászságot,  hanem Jászboldogházát  is 
képviselni és megismertetni. Köszönöm 
ezt az ajándékot, hogy annyi kedvessé-
get, szeretetet, figyelmességet kaptunk 
azokon a helyeken ahol megjelentünk. 
Nagyon jó érzés volt. Számomra örök 
emlék marad! 
 

 
Nagy Albert 
Jászkapitány 

Fotó:  

Boldogháziak az aratóversenyen. 
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Lassan már hagyo-
mánnyá válik, hogy a 
falunapkor szervezett 
ünnepség keretén belül 
adjuk át a jubiláló vér-
adók kitüntetését. Így 
Baráth Gábor 30-
szoros, Somogyi Meny-
hért 30 –szoros, Bajor 
Zoltán 25-szörös, 
Kispál Tamás 10-szeres 
váradásáért kapott em-
lékplakettet. Többek 
között ők azok, akikre 
mindig számítani lehet. 
Ott voltak falunapkor a 

strandon megtartott rendkívüli véradáson, és ott voltak so-
kan mások is régi véradók. Nagy örömünkre az 
ifjúság sem maradt távol. Többen voltak, akik 
először adtak vért. Kicsit félve, kicsit izgulva, 
mégis hatalmas lelkesedéssel nyújtották karju-
kat, és arcukról leolvasható volt az öröm 
most valami nagyon szép és nemes dolgot 
cselekedtek. Köszönet érte. 

Közben a tűzoltószertár előtt fel-
állított Vöröskeresztes sátorban vér-
nyomás és vércukorszint mérést 
végzett Kerekes Istvánné Terike. A 
Jászberényből érkezett kolléga-
nők és aktivisták pedig gyöngy-
fűzéssel szórakoztatták a gyere-
keket, és játékos totót állítottak 
össze számukra. Mi úgy láttuk a 
kicsik remekül érezték magu-
kat. 

Köszönetemet kell kifejez-

nem Kobela Margitnak, aki a szervezésben segített, vala-
mint a Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik számunkra áten-
gedték a szertárt, és segítettek azt átrendezni. A legközeleb-
bi véradás a Művelődési Házban lesz október 2-án 9 órától 
12,00 óráig. Mindenkit szeretettel várunk. 

A harmincszoros véradók mentesülnek a vizit és Kórházi 
napidíj alól. Az igazolást a Szolnok Területi Vérellátónál, 
Szolnok, Tószegi út 21. szám alatt a Hetényi Géza Kórház-
ban (munkanapokon 7,00 – 12,00 óráig) vagy Jászberény-
ben, illetve a Jászságban a legközelebb esedékes véradáson 
is kérhetik. Kérjük a véradókat, hogy az igazolások kiadásá-
nak meggyorsítása érdekében az alábbi dokumentumokat 
szíveskedjenek magukkal vinni a kérelem bejelentéséhez: 

Személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, vagy új típu-
sú jogosítvány és lakcímkártya. 

TAJ kártya 
Mindazon dokumentumokat (véradó igazolvány, igazo-

lás véradásról, más a véradásait hitelt érdemlően igazoló 
irat), amelyek alapján a nyilvántartásból a szükséges adatok 
kikereshetők. 

Amennyiben a jogszabályban előírt 30 térítésmen-
tes teljes véradás adatai egy 
helyszínen fellelhetők, az 
igazolás kiadása akár azonnal 
is megtörténhet. Ha azon-
ban a véradások több vér-
gyűjtő szerv közreműkö-
désével történtek, az iga-
zolás kiadásához szüksé-
ges, nyilvántartott adatok 
összegyűjtése hosszabb 
időt is igénybe vehet. 

 
Kövér Imréné 

Búcsúi Bál 
 

2007. augusztus 4-én szombaton este fél 8-kor 
megrendezésre került az első búcsúi bál a tornacsar-
nokban. Bevételét a templomunk épületének felújítá-
sához szükséges önerő gyűjtéséhez ajánlottuk fel. A 
bál színvonalát emelte a FIRE DANCE tánccsoport 
műsora, a remekül játszó BLUE SKY zenekar, a fi-
nom vacsora. 

A bál nagyon jó hangulatban zajlott le, és sikeres 
volt a szervezés. 

Ezzel a kezdeményezéssel a mai napig a templom-
felújítás céljára nyitott számla egyenlege: 1.817.683,- 
Ft. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik bármilyen módon segítséget, támogatást nyújtot-
tak kezdeményezésünkhöz. 
 

 Szervezők nevében: Gugi Lajosné 

Tűzoltóverseny 
A Községi Tűzoltó Egyesület tagjai tűzoltóversenyen vettek 
részt augusztus 25-én, Kőtelken a kőtelki fesztivál programjá-
nak keretein belül. Kőtelek Önkormányzata, valamint a Szol-
nok Városi Tűzoltóság meghívásának tettünk ezzel eleget. 
Községünket 4 db 7 fős csapat és 3 fő kisegítő képviselte: 1 
gyermek csapat, 1 ifjúsági csapat, 1 női felnőtt csapat, 1 férfi 
felnőtt csapat.  
 
Az ifjúsági és a női csapat 1. helyezést ért el. 
Gyermekcsapatunk 2. helyezett lett.  
A férfi csapat pedig a 9. helyen végzett.  
A női és az ifjúsági csapatunk megkapta a Megyei Tűzoltó 
Szövetség különdíját. 
 
A verseny résztvevőinek Bajor Zoltán főzött a helyszínen 
finom ebédet bográcsban, amivel a főzőversenyen 6. helyezést 
ért el. A verseny végeztével a 31 fős társaság az ízletes marha-
pörkölt elfogyasztása után elégedetten tért haza boldogházára. 

Szűcs Gergely 
egyesület elnöke 

A Vöröskereszt életéből 



Törőcsik Béla 
díszokleveles  

kőfaragó mester. 
 

Egyedi síremlékek 
tömör gránitból, 
méltányos áron! 

 
Tel/fax.:57/456-110 

30/2493155 
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Területalapú támogatás: 
 

Egységes területalapú támogatás jogcímen 2007-ben 
hektáronként 105,52 euró vehető igénybe. Egységes 
területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nem-
zeti támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 
12000,- Ft. vehető igénybe. 

 
Fiatal gazdák támogatása: 
2007. évben ismét lesz lehetőség a fiatal gazdák ki-

emelt támogatására. 
A támogatás célja a fiatal mezőgazdasági termelők 

gazdaságalapításának előmozdítása. A támogatás 
igénybevételének feltételei: 

A támogatást az veheti igénybe aki: 
A támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, 

de a támogatási kérelem benyújtásának évében 40. élet-
évét még nem töltötte be. 

Mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal 
kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre, vagy gazda-
ságot vesz át. 

Rendelkezik a 23/2007.(IV.13.) FVM. Rendelet 5. 
sz. mellékletében felsorolt képzettségek egyikével, 
vagy felsőfokú agrár végzettséggel. 

Gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó 
üzleti tervet nyújt be. 

A támogatást nem veheti igénybe, ha a támogatási 
kérelem benyújtásakor részére az MVH által kiadott 
agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú érvényes támo-
gatási határozattal vagy érvényes támogatási szerződés-
sel rendelkezik. 

 
Az ügyfél köteles: 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-

tében szervezett kötelező képzésen részt venni és azt 
elvégezni. 

A mezőgazdasági üzemet személyesen vezetni, az 
életképesség elérése után a mezőgazdasági tevékenysé-
get főtevékenységként folytatni. 

Az üzleti tervben foglaltakat az abban meghatározott 
ütemezésnek megfelelően teljesíteni. 

Ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtása-
kor nem éri el a 4 EUME-t, akkor  az üzemének mére-
tét a támogatási határozat kézhezvételét követően 3 év 
alatt legalább 4 EUME-re növelni, annak méretét fenn-
tartani az üzemeltetési kötelezettség időtartamáig. 

Ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtása-
kor már eléri a 4 EUME-t, akkor az életképes gazdaság 
méretét fenntartani az üzemeltetési kötelezettség idő-
tartamáig. 

A mezőgazdasági tevékenységet a támogatási hatá-
rozat kézhezvételét követően 5 évig egyéni vállalkozó-
ként folytatni. 

A 82/2007.(IV.25.) Korm. rendelet 19. §-ában fog-
laltaknak megfelelően biztosítékot nyújtani a támoga-
tás mértékének 120 %-áig az MVH részére. 

 
A támogatási kérelmet 2007. évben december 3. és 

2008. február 7. között lehet benyújtani., az MVH által 
rendszeresített nyomtatványon. 

A támogatási kérelemhez mellékelni kell: 
Üzleti tervet. 
Végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát. 
Értékeléshez szükséges igazolásokat. 
A felajánlott bir…. Igazolására szolgáló hiteles má-

solatokat. 
 
A kérelem elbírálását az MVH pontrendszer szerint 

bírálja el, rangsor állításával. A támogatás összege 
40.000 eurónak megfelelő forintösszeg. 

 
Vadkerti Tivadar 

falugazdász  

A falugazdász tájékoztatója 

Köszönetnyilvánítás! 
A már több éve a művelődési házban sikeresen működő kondi terem le-

romlott állapota megkövetelte, hogy új helyszínt keressünk a sportolási lehe-
tőség további biztosítására. A helyi fiatalok körében eme igen népszerű sza-
badidős tevékenységet továbbra is támogatni szeretnénk. A közeljövőben 
megkezdődik az átköltözés a sportcsarnok épületébe, ahová azonban a zaj-
csökkentés és a tehermentesítés érdekében speciális gumiburkolat beszerzése 
volt célszerű. Zrupkó Ferencné igazgatónő közreműködésével ezúton szeret-
nénk megköszönni Sziráki Károly vállalkozó felajánlását, aki gumilapokat 
adományozott a boldogházi sportolók számára, miközben felhívta a figyelmet 
az „ép testben ép lélek” és a sport fontosságának kiemelt jelentőségére. 
 

Köszönjük! 
Pap Béla 
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  Tervezőszerkesztő 

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

Újságok, könyvek 
prospektusok készítése. 

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

Tel.: (53) 383-685; (30) 382– 0895 

Boldogházi 

Búcsúzunk 
 
Bazsó Elekné (1924-2007) 
Rácz Jánosné (1939-2007) 
Kovács Sándor  (1927-2007) 
Pomázi Gáborné (1927-2007) 
Pócz Béla (1950-2007) 
Varga Imre (1957-2007) 
Szabó Andrásné (1920-2007) 
Kis-Ádám János  (1927-2007) 
Varga Antalné  (1912-2007) 
Jernei Zoltán (1942-2007) 
Bazsó Sándor  (1926-2007) 
Bagi Balázs  (1929-2007) 
Kovács István (1949-2007) 
Papp Lajos (1954-2007) 

Újszülöttek 
 

Gulyás Janka 
2007. január 14. 

Fábisz Katalin – Gulyás Tibor 
Besenyi Gyula Bálint 

2007. február 13. 
Szabó Zsuzsanna – Besenyi Gyula 

Tímár Mátyás 
2007. május 21. 

Balog Izabella – Tímár László 
Gellérffy Regina  
2007. június 6. 

Túróczi Anikó – Gellérffy Lajos 
Csinger Rebeka 
2007. július 11. 

Báder Rozália – Csinger Károly 
Szőnyi Imre 
2007. július 19. 

Molnár Ilona Brigitta – Szőnyi Imre 
Polyák Péter 
2007. július 31. 

Szűcs Orsolya – Polyák Péter 

Házasságkötés 
 

Bajzáth Imola – Vereb Szabolcs 
2007. május 26. 

Születésnapokat ünnepeltek az elszármazottak a legutóbbi találkozójukon. 

Fotók:http://www.materia.hu/boldogbt/ 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda nyílt 
2007.08.07-én Tápiógyörgyén ahol 

településünket Turóczi István Zoltánné 
és Vadkerti Tivadar képviselte. 

A Jászság kistérség  
Helyi Vidékfejlesztési Irodája  
Jászapáti Velemi E. u. 4-6. 
Vezető: Mihályi Mónika 

30/600-48-18 
e-mail:jaszberenyi@hvi.hu Boldogháziak az aratóversenyen. 


