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Boldogházi Hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató
A képv iselőtestület soros ülését
2008. április 23-án tartotta. Az alábbi
napirendi pontokat tárgyalták meg:
*A községi Önkormány zat és intézményeinek 2007. év i költségvetésének
teljesítését
Megállapításra került, hogy az o ktatási intézményfenntartó társulás nemcsak szakmailag, hanem gazdaságilag
is jó döntés volt. 2007. novemberben
még egyéb önkormányzat i támogatásban is részesült az önkormányzat, mivel nem volt jogosult un. ÖNHIKI-re.
Ezzel a 2007. évet pozit ív mérleggel
tudta zárni.
*Az önkormányzat és intézményeinek 2007. év i ellenőrzéséről készü lt
jelentést
Az összefoglaló jelentésben az év
közben elvégzett ellenőrzések kerültek
összegzésre. A belső ellenőrzést a Jászsági Többcélú Társulás által foglalko ztatott belső ellenőr végezte. Így a költségek a Társulást terhelték, amelyet a
normatívából a Társulás hívott le.
*Az önkormányzat 2008. évi kö zbeszerzési tervét

2008. május

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról
A terv azokról a beruházásokró l
készült, amelyek meghaladják a törvényben meghatározott értékhatárt, és
le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
*A Szociális ellátások helyi szabályozásáról szó ló rendelet-tervezeteket
*A könyvtári és közgyűjteményi
feladatok, valamint ku lturális művelődési feladatok társulási formában történő ellátását.
A település lakossága is tapasztalja,
hogy 2004 óta, amikor is a könyvtárvezető nyugdíjba ment és a technika rohamléptekkel fejlődött, fejlődik az olvasási kultúra pedig átalakul.
*A Jászsági Többcélú Társulás, mint
közo ktatási intézményfenntartó szakmai mun kaanyaga került megv itatásra.
Erre azért került sor, mert a Jászságban több intézményfenntartó oktatási
társulás – a pénzügyi elszámolás után –
megállap ította, nem tudnak kijönni a
normatívából. Lehetőséget látnak abban, mivel már a tanulók jelentős százaléka Jászberénybe jár iskolába, hogy
a városi önkormányzattal társuljanak.

Jászbo ldogháza, jelen leg i t ársu lása
anyagilag igen kedvező a településnek,
ezért nem tervezi megválto ztatni.
* Tá jé ko zt at ó h an g zo t t e l a
Jászboldogházi Hő forrás Fejlesztési és
Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság kényszer-végelszámo lásáról
A 2004-ben létreho zott kft. célja a
település strandfürdőjének fejlesztése
volt. A gazdasági átalakulások, a befektetők anyagi helyzetének megváltozása, nem tette lehetővé a fejlesztés
megvalósítását. Így további költségkihatások elkerülése végett, célszerűnek
látszik a kft. végelszámo lása.
*Aktuális kérdések kö zött pályázatok benyújtásáról döntöttek. – strandra
vízfogató beszerelése, játszótér felújítás, aszfaltos út felújítás, egészségház
felújítás és a kö zségrendezési terv d igitális rendszerben történő nyilvántartása. Ezek csak tervek, és a pályázat elbírálása után dől el, mi fog belőle megvalósulni.
Turóczi Istvánné

Tájékoztató a szennyvízszállításról
Tisztelt lakosság!
A telepü lésen kelet kező fo ly ékony hu llad ék
(szennyvíz) elhelyezésével kapcsolatban változás történt.
A településen szállítást végző egyik vállalko zó kezdeményezésére az ügyet kivizsgálták az érintett hatóságok és az
önkormányzat. M int kiderü lt, a vállalko zónak n incs engedélye a Kö zép-Tisza-Vidéki KTVF-től a tevékenységre.
Ezáltal a kezdeményezés v isszájára fordult, és illegális
tevékenységük megtiltásra került.
A hulladékgazdálkodásról szól ó 2000. évi XLIII.
Törvény előírja a fol yékony hull adékok gyűjtésének,
kezelésének és ártalmatlanításának módját. Ezáltal az

önkormányzat kötelessége rendeletben szabál yozni
azt.
A jogszabály i előírásoknak megfelelően önkormányzatunk befogadó nyilatko zatot szerzett be a Jász-Közmű
Kft.-től. Ez a jás zapáti cég a hozzánk egy ik leg közelebb
eső és szippantott szennyvizet befogadó tis ztítótelep ü zemeltetője. M ivel oda csak a velü k szerződésben lévő vállalko zó szállíthat, így szabályosan csak a tájéko ztató szerint járhatunk el mindaddig, míg nem valósul meg a település szennyvíztiszt ító-beruházása.
Kér em a z ügyben szíves m egértésüket:
Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza község közigazgatási területén a szippantott szennyvíz szállításra a Közép-Tisza-vidéki KTVF
felügyelőség engedélye alapján a következő személy jogosult:
Üg yfél név: Kápl ár Attila
Cím (székh.): 5130 Jászapáti Nyírfa u 3

KÁPLÁR ATTILA
Elérhetősége:
57/441-894
06-30-9-354-985

Engedélyszám: 01994-009/2007
Jogerő: 2007. 05. 24.
Eng. hatóság: Közép-Tisza-vidéki KTVF
Tevékenységek: Szállítás 20000 tonna/év
Begyűjtés 20000 tonna/év
Területi érv.:
Közép-Tisza-vidéki KTVF felügyelőség;
Érvényesség: 2010.04.30.

M indazok, akik illegális szállítókkal, mások földjére, közterületekre szállíttatják ki a keletkező szennyvizet, illetve un. búvárszivattyúval közterületekre engedik ki közegészségügyi és környezetvédelmi szabálysértést követnek el, és eljárás indul ellenük.
A bírság mértéke: 60.000,- Ft közegészségügyi, 150.000,- Ft

környezetvédel mi, 100.000,- Ft közigazgatási eljárási.
Jászboldogháza, 2008. május 5.
Községi Önkormányzat
Jászboldogháza
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Polgármesteri tájékoztató
 A Polgármesteri Hivatalba beszerzésre került az új











fénymásoló és nyomtató és az ajánlattal együtt járó 8
db számítógép.
Szarvák Imrével, Jászalsószentgyörgy polgármesterével közösen Csomor Jánoshoz a Jászsági Társulás
Oktatási szakértőjéhez látogattunk el. Ide elkísért
Gerhát Káro ly képviselő Úr is. A látogatás célja az
volt, hogy tájékozódjunk, a mi kö zös oktatási társulásunknak mennyire válna előnyére, ha a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott közös intézményben
gondolkodnánk. A Jászságban nagyon sok kistelepülés
foglalkozik azzal, hogy már szeptembertől a Jászsági
Többcélú Társulás intézményeként működjön valamilyen formában. Tárgyalások folynak ezzel kapcsolatosan Jászberény Város Önkormányzatával is, mivel Ők
fognák össze az egészet. Végül úgy döntöttünk, mivel
2009. szeptemberig lát juk a finanszíro zást, másrészt
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának Képviselőtestülete jelenleg döntésképtelen, így nem látjuk esélyét annak, hogy szeptembertől bármilyen változás
történhet. Foglalkoznunk kell a témával, mert lehet,
hogy egy év mú lva nem tudjuk elkerülni a válto ztatást.
Február 22-én megbeszélésen, majd 29-én a Tűzoltó
Egyesület közgyűlésén vettem részt, ahol kitűzésre
került, hogy 2009-ben a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezi a Jászsági Tű zoltóversenyt.
Február 29-én Debrecenben oktatási fóru mon vettem
részt Gerhát Károly tanár Úrral, ahol az oktatási társulásokról, kü lönböző jogszabály adta lehetőségekről
volt szó.
Március 3-án a Boldogházi Hírek Szerkesztősége
megtartotta megbeszélését. Megválasztásra kerü l az
újság új főszerkesztője, Konkoly Béláné személyében,
akinek ezúton is köszönöm, hogy elvállalta ezt a tisztséget. Munkájához sok sikert kívánok!
Március 9-én népszavazást bonyolított le a Polgármesteri Hivatal Turóczi Istvánné irányításával. Munkájukat ezúton is köszönö m!
Többször egyeztettünk a motorosokkal a decemberben
hozott Képviselőtestületi döntésnek megfelelően előkészített szerződéssel kapcsolatosan, hogy 5 évre biztosítja a strand területét részükre. Még különböző vitás
ügyek tisztázása miatt a szerződés nem került meg kö-

















tésre. Alapkérdésekben nincs köztünk vita, kü lönböző
formai hibák vannak még.
Március 12-én aláírásra került azt a szerződés, amely
alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ingyenesen
az önkormány zat tulajdonába adja a Polgármesteri
Hivatal terü letének 133 ezred részét. (Régi párthelyiségek.) A jelenleg érvényben lévő Kormányhatározat
alapján kerülhet az önkormány zat tulajdonába.
Március 13-án Szo lnokon a KSK Tervező Irodánál a
strandfürdő vízfo rgató megépítésével és útfelújítással
kapcsolatos - már elkészü lt - tervek egyeztetésén vettem részt. Április 15-én megnyíltak a pályázati lehetőségek, ezért az engedélyes tervek megújítására kértem
árajánlatot.
Ezt követően a Megyei ÁNTSZ által rendezett rendezvényen Szöllősi Péterrel vettünk részt, ahol az ivóvíz
vizsgálattal és minősítéssel kapcsolatosan hallottunk
egy tájékoztatót.
Március 14-én a Nemzet i ünnep megemlékezésen
vettem részt az iskolában.
Március 15-én szo mbaton a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület közgyűlésén vettem részt, ahol az egyesület alapszabálya került módosításra és benyújtásra a
Bíróság felé, hogy megfeleljen a tervezett Fürdőklub
létesítéséhez vonatkozó szabályozásnak..
Március 25-én a Jászsági Többcélú Társulás ülésén
vettem részt, melynek a fő témája az kistérségi oktatási társulás létrehozása volt.
Március 26-án a 2008. január 1. óta mű ködő Gyermekjóléti Szolgálat eseti megbeszélésén vettem részt.
Március 30-án az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület nőnapi rendezvényt tartott, ezen az önkormány zat nevében
köszöntöttem a nyugdíjas nőket.
Április 4-én egyeztettünk egy gépész tervezővel a
közintézmények fűtéskorszerűsítésének lehetőségéről,
vizsgálva az alternatív fűtési megoldásokat is. Jelenleg
ez a tervező dolgozik azon, hogy megoldásjavaslatot
tegyen az önkormány zat elé az energia hatékonyabb
felhasználására és költségtakarékosságra vonatkozóan.
Április 8-án 2 vízmű kútról kellett vízvizsgálatot végezni. Ehhez előtte több napon keresztül járatni kellett
a szivattyút tisztítási céllal. Erre a Fürdőklub szakhatósági engedélyeinek megszerzéséhez van szükség.
Szűcs Lajos polgármester

Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!

Bizonyára Önök is mindnyájan tapasztalják, milyen rossz állapotba került a község Rákóczi F. és
Vasút utcájának műútja. Ezek az utcák a Magyar
Állam tulajdonában vannak, kezelőjük és fenntartójuk a Magyar Közút Kht. Mivel hosszas levelezgetés és viták után sem sikerült elérni, hogy a motoros-találkozóra ezek javítása a fenntartó által

megtörténjen, ezért az önkormányzat részéről végeztük el a lokális javításokat. Ennek költségét
valamely hivatalos úton kívánjuk a Magyar Közút
Kht.-által megtéríteni.
Az elkövetkező időszakban folytatjuk az önkormányzat útjain a kátyúzásokat, javításokat.
Megértésüket köszönöm!
Szűcs Lajos polgármester
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Egyházközségi hírek
Húsvét megünneplése után a Magyarországi Egyházkö zségi Képviselőtestületek Szabály zatában foglaltak alap ján egyházkö zségünkben új testület választására került sor.
Megszámoltuk az egyházi képviselőjelöltekre leadott szavazatokat. 156 cédulát osztottunk ki, 129-et kaptunk vissza
két hét alatt, ebből 127 érvényes és 2 érvénytelen szavazat
volt, amelyen több mint 12 személyt jelö ltek képviselőnek.
A hívek szavazata szerint a következő személyeket kérem,
hogy vállalják az egyházközségi képviselői t isztséget:
Muhariné Sző ke Bernadett kántor, Szaszkó Zoltán, Kispál
Sándor, Dékány Imre, Kisádám Péter, Kisádám József, Kövér István, Bazsó József, Dékányné Bo zóki Zsuzsanna, Mu-

hari András, Pócz Ottó, Bóta M izsei Ilona, Kispálné Baranyi
Aranka
Póttagok: Horváth Péter, Farkas Imre, Fózer Balázs
A kántor, a megválasztottak mellett hivatalából fakadóan
tagja a képviselőtestületnek. A következő 12 választott tag,
és 3 póttagot is jelö ltünk a célból, hogy ha egy képviselő
valamilyen okból nem tudná betölteni tisztségét, annak helyébe léphessen. Az új egyházi képviselőtestület akkor jön
létre, amikor megérkezett a püspök jóváhagyása és a tagok
letették az esküt.
Csergő Ervin atya

A zarándokútról
Kedves Olvasónk!
Egyházközségünk tagjai május 3-án zarándoklaton jártak
Budapesten. Az utunk imádságos lelkületben és elmélkedéssel telt. Az első megállónk II. János Pál pápa ember
nagyságú szobra volt, a rákoshegyi Római Katolikus Templo m kertjében. Hihetetlenül nagy élményt nyújtott a szobor
tökéletes hasonmása. Következő úti célunk a Gellért hegyi
Sziklatemp lo m és Pálos kolostor volt. Szép és egyben különleges, hogy egy templo m barlangban van. Lehel atyával
szentmisén vehettünk részt, amit a boldogháziakért ajánlott
fel. A szentmise után megnézhettük a templo mot. A Sziklakápolnát a pálos szerzetesrend rendezte be a hegy déli lábának közelében nyíló természetes üregek járataiban. 1926ban, a franciaországi Lourdes-i barlang mintájára alakították át temp lo mmá. A temp lo mot az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak szánták. II. Jó zsef
azonban a XVIII. század végén ezt a rendet feloszlatta.
1926-ban Lu x Kálmán tervei szerint alakították templo mmá, Lourdes mintájára. 1934-ben 15 szerzetes visszatért
lengyelországi száműzetéséből. A kommunista admin isztráció azonban az 1950-es évek végén beszüntette a szerzetesrend mű ködését és befalaztatta a bejáratot. 1989. augusztus
27-én a templo mot és a kolostort újra megnyitották. A pápai nuncius áldotta meg az új gránito ltárt, ami Sikot Győ ző
tervei szerint készü lt. A bal oldali mélyedésben látható a
lengyel sas és a czestochowai Szent Mária-kép másolata.
Látható a lengyel Kolbe atyát ábrázo ló festményt, aki
auschwitzi foglyokat mentett meg az élete árán. Egy emléktáblán olvashatók azoknak a menekülttáboroknak, iskoláknak és városoknak a nevei, ahol a II. v ilágháború alatt menedéket találtak a lengyel menekü ltek és katonák. A templo mból a Szent István-kápolnán keresztül juthatunk a kolostorba, ahol Ferenc Béla szép fafaragásai láthatók.
Szorított az idő ezért indultunk tovább a soroksári
fatimai Szű zanya tiszteletére épült templo mba.
Ez a temp lo m már kívülről is igazán különleges, ugyanis
Szű z Máriát ábrázo lja. Aki ebbe a szentélybe belép, úgy
érzi Szű zanya vele van Belülről modern márványozott oltár
és egy igazán szép oltárkép látható és gyönyörű freskók
láthatók. Itt Erv in atya vezetésével Szentségimádást végeztünk, a Szű zanya tiszteletére.
Élményekben gazdagon, lelki eltöltődéssel érkeztünk
haza. Bízo m benne mindenki, igazán jól érezte magát, akár
csak én!
Dékányné Bozóki Zsuzsanna

A szentmise legszentebb pillanata a Sziklatemplomban

Csoportkép a rákoshegyi II. János Pál pápa-szobor előtt

Útravalók – a mindennapokhoz

 “Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az




kezdjen el valami jót tenni, és meglát ja, milyen sokan oda
állnak mellé.” (Böjte Csaba)
“Legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmed szembe nézn i az apróbbakkal. S mikor elvégezted
napi feladatodat, békében térj nyugovóra. Isten ébren virraszt.” (Victor Hugo)
“Az Úr a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendben
nőnek. Nézzetek a csillagokra, a Holdra, a Napra – milyen
hangtalanul járják útju kat.” (Teréz anya)

CIVIL SZERVEZETEK

2008. május

Báloztunk
a „Néprajzi” gyűjteményünkért
Községünk önkormányzata a civil
szervezetekkel karöltve az Ezüstkor
Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének
javaslatára
jótékonysági estet
rendezett.
A
rendezvény
bevételét a 2006-os
Jász Világtalálko zóra összegyűjtött és
kiállított mú lt század első feléből még megtalálható használati tárgyak, bútorok, s zerszámo k, text ílliák meg mentésére, végleges és biztonságos elhelyezésére kívánju k fordítani. Reményeink
szerint a jótékonysági est bevétele és a sok-sok támogatói
adomány elegendő lesz önrészként a 2-3 hónap múlva esedékessé váló pályázathoz.
Köszönet illeti a Besenyi családot, hogy közel 2 éve már
helyet biztosított a gyűjtemény számára.
Köszönet a védnököknek, illusztris vendégeinknek,
hogy nevükkel, megjelenésükkel, elmondott és elküldött
szavaikkal segítették a rendezvény sikerét. Név szerint:
Dr. Bathó Edit és Dr. Dobos László védnököknek, Járvás
István Országgyűlési Képviselőnek – aki élőbe köszöntötte
a résztvevőket – és Dr. Jernei Zoltán Megyei Közgyűlés
tagjának, aki magával ho zta Dr. Szekeres Imre írásos üdvözletét is.
Köszönet a Boldog Bt. tagjainak, akik nemcsak részt
vételükkel, hanem anyagiakkal is hozzájáru ltak a magasabb
bevételhez.
Köszönet mindenkinek, aki jó szándékkal, segítséggel,
adománnyal, tombolatárggyal, de esetleg a rendezvényen
történő megjelenésével járult ahhoz, hogy a jótékonysági
est rentábilis legyen.
Köszönet a fellépő általános- és középiskolás gyermekeknek és felkészítőiknek, akik műsorukkal emelték az est
színvonalát.
Úgy érezzü k, hogy a sok-sok munka meghozta gyümö lcsét, és egy sikeres, családias rendezvényt tudhatunk magunkénak. Az esetleges további anyagi támogatásra még
mindig van lehetőség, hisz a hely i Takarékszövetkezetnél
vezetett számla még mind ig nyitva áll.
Egyesületünk továbbra is gondozza a gyűjteményt, mert
szeretnénk megtartani az utókor számára, és ezt
„hitvallásunkban” meg is fogalmaztuk az alábbiak szerint.
„A mú lt értékei
a jövő nemzedéke számára
már történelem.
Nekünk ma élőknek
kötelességünk azt
megőrizni és ápolni.”
Orczi Imréné
egyesületi titkár
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Sport
Március 1-én megrendezésre került a Fabrinczius Lajos
emléktorna. Farkas Imre szervezésében, amelyen két 3
csoportos rendszerben körmérkő zéseket vívtak. Többségében az 1993 és ’96. között a megyei I. osztályban futballozó
játékosok szerepeltek.
1. Jászboldogháza
1. Zagyvarékas
2. Jánoshida
2. Alattyán
3. Újszász
3. Jászalsószentgyörgy
A döntőt a két csoportgyőztes játszotta, és Jászboldogháza
nyerte meg. Jó iramú és színvonalas mérkő zéseket láthatott
a közönség, látszott még a technikai tudás. Az évek kopnak,
de a cselek mozdulatok még maradnak. Jó volt látni őket.
Március 8-án Vámosi Tibor szervezésében egy négycsapatos torna került megrendezésre, amely iramban nem, de
gólokban és élményben gazdag mérkőzéseket hozott.
Végered mény:
1.
Boldogházi öregfiúk
2.
Portelek
3.
Mementó
4.
Szerencse
Meg ye III. osztál y
Könnyedre sikeredett az első tavaszi mérkő zés 3 -ás hazai
győzelem Tiszatenyő ellen, majd Alattyánon az ősi rivális
ellen 2 – 0.
A harmadik fordulóban Öcsöd érkezett sima, 4 -1. Sportszerű, lelkes csapatot győztünk le szép gólokat láthattak a
nézők.
Jászszentandrás a második helyről várta a találkozót, és
az volt a kérdés a jobbik csapat győz vagy a hazai csapat
lelkesedése lesz a döntő. Az utóbbi valósult meg 2-0-s hazai
győzelem született.
A következő mérkő zés Kungyaluban volt. Talán 6-7 éve
nyert utoljára Boldogháza a kungyalui göröngyös pályán.
Mindegy melyik csapat volt a jobb, mindig a hazaiak nyertek ez idáig. Majnár bomba gólja és Vári találatával idegenben 2 – 0 győzelem sikeredett.
Az eltelt 5 mérkőzésen 15 pont és 13 – 1-es gólaránnyal
az elmúlt 10 év legjobb kezdése volt.
Sajnos az őszi fordulóban csak 8 pontot gyűjtött az együttes, így sok helyet nem léptek előre.
Örményesen 1- 0-s vereség az ellenfél lesgólt szerzett, a
mi szabályos gólunkat pedig nem adták meg. Ami az egyiknek sikerült, a másiknak nem.
Kétpó ellen az első félidőben akár 4 - 0 is lehetett volna,
de a vége 1-1 lett. A kimaradt helyzetek után egy kontra
elég volt és már vezettek is a vendégek, örülhettünk az egy
pontnak.
Jászágón sokáig vezetett Boldogháza, de kiállítás miatt
(László Zsolt) a véghajrában fordított a hazai csapat, 2-1-es
vereség.
Április 30-án előrehozott mérkőzésen, Jásztelken sem
jutott sok babér, helyzeteink meg voltak, de a gólokat az
ellenfél rúgta 2- 0 vereség.
Az utolsó négy fordulóban 3 vereség 1 döntetlen, vissza
esett a lendület. A szerencse elpártolt a csapattól. Az utolsó
helyezett Berekfürdő látogatott el hozzánk május 3-án. Talán ez a mérkő zés segíthet átlendülni a gyengébb szereplésen. Bizakodva várták a játékosok a találko zót és végül sikerült, a vége 2-1 lett.
Bodor Máté lelkesedése és önzetlen munkája kihat a játékosokra. Talán a következő idényre, ha ezt a formát, hozzáállást sikerül át menteni, léphetünk egy osztályt.
Túróczi Béla
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Mátyás Kupa
Iskolánk 2006-tól Mátyás király
nevét viseli. A reneszánsz év keretében
–névadónkra emlékezve- Mátyás Kupa
néven március végén kézilabda versenyt
szerveztünk,
melyen
az
1995-96-ban született tanulók vettek
részt.
A tornán Fegyvernek, Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás és Jászboldogháza kézilabda csapatai versenyeztek.
A győzel met
Jászárokszállás csapata szerezte meg,
a 2. helyen Jászboldogháza,
a 3. helyen Jászalsószentgyörgy,
a 4. helyen Fegyvernek csapata végzett.
A torna legjobb játékosa:
Bobák Krisztina (Jászáro kszállás)
A legjobb k apus:
Szilágyi Dóra (Jászalsószentgyörgy)
A legsportszerűbb játékos:
Csortos Dóra (Fegyvernek)
A gólkirálynő:
Farkas Ibolya (Jászboldogháza)

2008. május

A
versenyt
Tóth Pál testnevelő tanár szervezte.
A szervezésért
köszönetet mondunk Tóth Pál
testnevelő tanárnak és Farkas Imrének, aki anyagilag támogatta a
Mátyás Kupa megszervezését.

A boldogházi csapat

2008. március 8-án a Jászberényi kézilabda csapattal kézilabda tornán vettünk részt. Ez a nagyszabású torna Kókán került megrendezésre. Itt részt vett 4 csapat: a kókaiak csapata,
Jászfényszaru, Sülysáp és a jászberényi csapat. Nagyon szoros mérkőzések folytak a versenyzők
között. M íg végül elérkezett az ered ményhirdetés. Ekkor minden csapat izgalo mmal várta az
eredményt. Nagy meglepetésünkre a kézilabda csapatunk az első helyen végzett.
Az én legnagyobb meglepetésemre megkaptam a torna legjobb játékosának járó díjat.
Farkas Ibolya
6. osztályos tanuló

Lovas verseny
Tóth Csilla 7. osztályos tanuló lovas versenyen vett részt,
első helyezéssel tért vissza. A megrendezésre Szigetcsépen
került sor.
A „Hucul ösvény” 2008. április 26-án volt.

− Miért éppen a l ovaglást vál asztottad?
Már kiskoro m óta vonzottak a lovak és a lovaglás. Minden
nyaraláskor elmentünk egy lovardába.
− Sok időt vett/ vesz el tőled a lovagl ás?
Minden szabadidőmet lefoglalja, de nem bánom,
mert nagyon szeretem ezt csinálni.
− Mi óta l ovag olsz, hog y ismerted meg a lovakat:
Másfél-két éve lovagolok rendszeresen.
Gosztonyi Fanni porteleki lovas-oktató tanyájára járo k edzeni. Nem csak lovagolni
tanított meg, hanem a lovak ápolására,
szerszámozására, gondozására is.

− Átlag osan mennyit foglalkozol
lovakkal?
Napi 3-4 órát.

− Van saját lovad, vagy kedvenc lovad?
Saját lovam sajnos még nincs. Lángos a versenylovam,
igazi tulajdonosa dr. Magyar Gábor. Januárban kezdtem el
tanítani, és csak én lovagolom. Akaratos, ám mégis nagyon
szeretem. A huculokhoz tartozik, melyek biztos léptűek, és
olyan akadályokat képesek lekü zdeni, amire más ló képtelen
lenne. Képességük még a hihetetlen teherbírás és a feltétlen
jóakarat.

− Mesélj a versenyről ! Mil yen vol t győzni?
A „Hucul ösvény” verseny egy újkori versenytípus, melyet
pár éve a Krakkói Egyetemen hoztak létre és melyen
csak fajtatiszta huculok indulhatnak. Magyarországon
most volt először, én és az ed ző m is indultunk. A
meg mérettetés több részből, akadályból állt. A pálya
2250m hosszú volt, 12 perc 25mp alatt teljesítettem. A 80 pontból 75 pontot értem el. Az ifjúsági
kategóriában első helyezett lettem, aminek nagyon örültem. Felkészülésemben Nagy Sándor
lovas-oktató is segített. Felkészítésüket, segítségüket köszönöm!
− Gratulálunk eredményei dhez!
Turóczi Beáta
7. osztályos tanuló

2008. május

Hírek
 Március 19-én Nyuszi Kupát szerveztünk. A kézilabdaverseny ered ménye:
1. helyezett a 6. osztály
2. helyezett a 7. osztály
3. helyezett az 5. osztály
4. helyezet a 8. osztály
A foci verseny ered ménye:
1. helyezett a 8. osztály
2. helyezett a 6. osztály
3. helyezett a 7.osztály
4. helyezett az 5. osztály
 Április 7-én a 2008/ 2009 tanévre 20
első osztályos tanuló iratkozott be
iskolánkba.
 Április 11-én hulladékgyűjtést szerveztünk. Az osztályok közötti versenyt a 6. osztály nyerte meg. A z
iskola tanulóinak összes bevétele
több mint 500 ezer Ft, mindezt az
osztályok a tanulmányi kirándulásra
használják fel.
 Április 19-én tanulóink felléptek az
Ezüstkor Egyesület és a község civil
szervezetei által szervezett jótékonysági bálon.
 Nyolcadik osztályos tanulóink felvételi ered ményei: A 2008/ 2009
tanévben 5 tanuló gimnáziu mban
13 tanuló szakközép iskolában és
3 szakiskolában fo lytatja tanulmányait.
 Április 22-én a 6 és 7. osztály tanulói Szo lnokon a Szigligeti Színházban az Oliver c. nagysikerű előadást
tekintették meg.

Versenyeredményeink
Országos Mozaik Ang ol Verseny
9. helyezés Muhari Beatrix 8. osztály
Országos London Bridge Angol Verseny
2000 tanulóból bejutott az országos
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döntőbe (a legjobb 100 tanuló kö zé)
Koncsik Tamás 7. osztály.
Országos Mozaik Biológia Verseny
Turóczi Zsófia 7. osztály 7. helyezés
Gerhát Edina 7. osztály 17. helyezés
Turóczi Beáta 7. osztály 18. helyezés
Jászsági Helyesíró Verseny Jánoshida
3-4 osztály összetett verseny
(tollbamondás és feladatlap)
4. helyezett Ko rdács Nóra 4. osztály
4. helyezett Badari Norbert 4. osztály
5-6 osztály
Tollbamondás
1. helyezett Adamecz Zsuzsanna 6. o
Összetett verseny
6. helyezett Adamecz Zsuzsanna 6. o
7-8 osztály
Összetett verseny
4. helyezett Turóczi Beáta 7. osztály
8. helyezett Koncsik Tamás 7. osztály
Simonyi Zsigmond Megyei Helyesíró
Verseny
7. helyezett Turóczi Beáta 7. osztály
Madarak Fák Napja Országos Verseny
megyei döntőjén csapatversenyben
2. helyezett Gehát Ed ina, Turóczi Beáta, Turóczi Zsófia 7.osztály
Herman Ottó Országos Biológia Verseny
4. helyezett Turóczi Beáta 7. osztály
6. helyezett Turóczi Zsófia 7. osztály
7. helyezett Gerhát Edina 7. osztály
Zádor és Ágota Megyei Biológia Verseny
Karcag
3. helyezett Turóczi Beáta és Zsófia 7.o
7. helyezett Gerhát Edina 7. osztály
Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny megyei döntője:
5. osztály
7. helyezett Ho rváth Gréta
8. helyezett Szadai Levente
13. helyezett Kelemen Péter
6. osztály
7. helyezett Farkas Ibolya
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FONTOS DÁTUMOK :
Gyermeknapi rendezvényünket május
30-án tartju k.
Ballagás: június 14. 16 óra
Tanévzáró június 21. 18 óra
Lovastábor
I. turnus június 16-20.
II. turnus július 21-25.
Polgárőr tábor:
Július 14-20.

Sporteredményeink
Jászsági Teremlabdarúgó Döntő
2. korcsoport
fiú futball

3. helyezés

Atlétika
1. korcsoport fiú
6. helyezés
2. korcsoport fiú
8. helyezés
2. korcsoport leány
7. helyezés
3. korcsoport leány
3. helyezés
- Farkas Ibolya egyéni 1. helyezés
(72 tan. közül), a Megyei döntőn
3. helyezés (39 tanuló közül)
4. korcsoport fiú
9. helyezés
Szappanos Ákos egyéni 5. helyezés
4. korcsoport leány
2. helyezés
Deák Dóra egyéni 1. helyezés (72
tanuló közül)

Góliát
1. korcsoport
(Országos döntős)
3. korcsoport
(Országos döntős)
4. korcsoport

1. helyezés
3. helyezés
2. helyezés

Diákolimpia Megyei Döntő
3-4. korcsoport

6. helyezés

Országos Góliát Kapufarúgó Verseny
2. korcsoport Pomaházi Gábor 36
tanuló közü l 2. helyezést ért el,
jutalma egy válogatott mérkő zésen
játékos kísérőként vehet részt.

Hogy én mit szeretek játszani?
Tőlem kérdezte a Néni, hogy én mit
szeretek játszani? Elmesélem. Igaz,
hogy még beszélni nem tudok, de majd
elmutagatom. Csak tessék jól figyelni!
Például nagyon szeretek Anyával
„házimun kás”-t játszani. Mert igaz ott
a mosógép, aminek számtalan gombja
van, lehet tekergetni, sőt néha még
trillázik is. Majd elfelejtettem, van egy
kis retesze is, amibe fino m illatú port
meg folyadékot tölthetek Anyával,
aztán Anya ismételgetheti nekem, hogy
melyik rekeszbe mit kell tenni.
A mikró is izgalmas dolog. Ki tudom
nyitni az ajtaját, tudom nyomkodni a
gombjait, beletehetem a kisedényeimet,

amiben Apának ebédet főzök. Jut
szembe, ez a fő zés olyan könnyű dolog. Csak beleöntöm a tésztát a kisedénybe, keverek hozzá egy kis lisztet
és sót és Apa máris boldogabban fogyasztja, mint Anya háro mfogásos
ünnepi ebédjét. Hogy Anya mit tud
annyit pepecselni a főzéssel, nem is
értem.
Aztán ott a porszívó, aminek
ugybebár kereke is van, így tudom magam után húzni, meg hosszú ormánya,
amivel minden sarokból meghamikázhatom a porcicákat.
De azért legeslegjobban Apa irodájában szeretek játszani Apa számítógépé-

vel. Olyan mókás a sok gomb, amit
nyomkodhatok, ráadásul még világ ít is,
sőt néha zenél is. Igaz, hogy Anyáék
szerint az én hathatós közremű ködésemnek köszönhetően kellett már kétszer kicserélni az új gépet, de ezt igaz
nem tetszik elmondani a forgalmazónak. Biztos nem örülne neki.
De most már szaladok is tovább, ha
nem tetszik megharagudni, mert Anyával megyünk a fűnyíróval játszani és
utána talán rá tudom venni, hogy játszunk Apa autójával. Megyek is a
slusszkulcsért.
Halásziné Sós Gabriella
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Majális
Ünnepnap! Mi is volna más, mikor végre az ember gondtalan kikapcsolódással tölthet el egy napot, ráadásul anélkül,
hogy szabadságot venne ki. Ez május 1-je!
Eme népünnepély bárminemű szórako zási lehetőséget magában foglal –még az is ebbe a kategóriába sorolható, ha
valaki egy jól elfogyasztott ebéd után ledől egy kicsit szunyókálni. Azt kell mondjam: sajnos, hiszen mai rohanó,
stresszdúlta világunkban sok ember számára ez kimeríti a
pihenés teljes fogalmát. Léteznek azonban kitartóbbak is,
akik bevállalnak egy kis dodzsemezést, vagy éppenséggel
egy esti „ereszd el a hajamat”.
Kis falunkban is vegyes palettája mutatkozott az érdeklődő
kedvű néző, avagy résztvevő közönségnek. Mindenesetre
vezetőségben nem volt hiány.
A kora reggeli ébresztőt talán a legtöbb helyen még redőnyözött ablakok és kihalt udvarok fogadták, de a májusfák
fellobogózott lomb koronája délcegen állta a sarat a reggeli
napfény derűs sugarai kö zt. Ahogy a harmatot fölváltotta a
nyiladozó virágok friss illata, úgy bukkantak föl az első vakmerő biciklisek és autósok. Ha dél tájban valaki az isko la
környékén járt, azt hiszem gyorsan tovább is hajtott onnan,
hiszen a főzőverseny keretében ínycsiklandozó illatok keringtek a levegőben. Ez idő alatt a rali pálya startjánál
már bőgtek a motorok, fes zült izgalo mmal várva a
kezdést. S mondanom sem kell, hogy a versenyzők elképesztő bátorsággal vették a kanyarokat. A nézőközönség pedig
hol egy „Jaj!”, hol pedig egy „Ez az!” kiáltással jutalmazta a
merész teljesít ményt.
A kegyetlen kormánypörgetés után pedig különféle szórakozási lehetőségek várták az érdeklődőket az isko la udvarán.
Így például volt sörivóverseny –ez egy igen népszerű versenyszám mind máig-, kosárlabda-dobó verseny, de
szkanderbajnokság is. Ez utóbbi kettőben gyerekek mérték

össze erejüket a felnőtt ellenfelekkel. A délután folyamán
még egy érdekes, szó szerint kiugrási lehetőségre volt alkalo m minden korosztály számára. Egy trambulint állítottak az
iskolaudvar kö zepére, és bárki kiugrálhatta magából a felesleges stresszt. 5 ó rától kü lönféle boro k zamata tetőzte a már
így is meg lévő jókedvet, és egyben előkészítette a hangulatot
a nótaestre, majd a nagy sikert aratott humorpercekre. Ez
utóbbiról Beliczai Balázs gondoskodott, aki már nem egyszer mutatta meg tehetségét a Showder Klub című műsorban.
Végül pedig mivel is zárulhatott volna a nap, mint diszkóval,
amelynek ret ro hangulata visszarepített a rég múlt idők mámoros világába.
Gondolo m a cikk címe némi elgondolkodásra adott alkalmat, s legtöbben arra jutottak: elírták!
A téves információ k elkerülése végett szögezném le: ez így
helyes! Hiszen mennyivel több értelme van egy egyszerű
szünet helyett annak, hogy végre „leszüretelhetjük” a jól
megérdemelt pihenés minden egyes percét.
Ménkű Judit
középiskolai tanuló

A győztesek

Szkander

Sörivó

Szkander III.

Kosárlabda

Kézművesfoglalkozás

MELLÉKLET

2008. május
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Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008.(V.8.) sz. rendelete
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, módosított
1997. évi XXXI. törvény /
továbbiakban: Gyvt./ 18. § (1) b./
pontja és a 29. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a törvény
által meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátásoknak, a fizetendő térítési
díjaknak, a pénzbeli és természetbeni juttatásoknak a helyi szabályait
megállapítsa és rendelkezzék az
ellátás feltételeiről, mértékéről és
igénybevételük módjáról.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A pénzbeli és természetbeni
ellátások esetében
a) a Jászboldogházán lakóhelylyel rendelkező természetes
személyekre,
b) jogszerűen működő óvodára,
általános iskolára terjed ki,
(2) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
vonatkozásában Jászboldogháza
Község Önkormányzata által
fenntartott intézményekre terjed
ki.
I.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3.§
Az önkormányzat Képviselőtestülete a jogosult gyermek részére
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást (továbbiakban: rendkívüli
támogatás) állapít meg, ha családja

időszakos létfenntartási gondokkal
küzd vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
kerül.
4.§
(1) a/ Rendkívüli támogatás annak a
gyereknek állapít meg, ahol az
egy főre jutó jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 %-át.
b/ Ha a gyermekét egyedül nevelő, illetve három vagy több gyermeket nevelő szülő vagy más törvényes képviselő tartós betegsége áll
fenn, rendkívüli támogatás nyújtható akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem összege az a/ pontban említett mértéket meghaladja, de nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át.
(2) Elsősorban – figyelemmel az
(1) bekezdésben foglaltakra –
azokat a gyermekeket kell rendkívüli támogatásban részesíteni,
akiknek eltartásáról családja
más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen
az átmeneti és tartós nevelésbe
vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának elősegítése,
a gyermek nevelésbe vételének
megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség
vagy iskoláztatás – miatt anyagi
segítségre szorulnak.
5.§
(1) A rendkívüli támogatás együttes összege évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a
kétszeresét.
(2) A támogatás mértéke alkalmanként minimálisan 2000,- Ft, de
nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeg

felét.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás nyújtható készpénzben, vagy természetbeni ellátás
formájában.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapításánál – a
kérelem benyújtása időpontjában – közös háztartásban élő
közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:
a) a szülőt, a szülő házastársát
vagy élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező
gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg
a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos
gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott
rokont.
II.
Személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások
6.§
Jászboldogháza Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározottak alapján a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a/ gyermekjóléti szolgálat
b/ óvodai ellátás
d/ általános iskolai napközis és
tanulószobai foglalkozás
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(A b-d/ pont alattiak együttesen: A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekek napközbeni ellátása)
gyermekjóléti ellátások megszűnése
Gyermekjóléti szolgálat
7.§
A gyermekjóléti szolgálat feladata a Gyvt. 39-40. §-ban előírtak alapján a gyermek(ek) testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
Gyermekek napközbeni ellátása
8.§
A gyermekek napközbeni ellátásaként annak a gyermeknek - életkorának megfelelő - nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkezését kell megszervezni az óvodában
és iskolai napköziben, akinek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük,
betegségük, vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátást nem képesek
biztosítani.
Óvodai ellátás

11.§
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli
megszűnésével
b) gyermek szülőjének vagy más
törvényes képviselőjének a
megszüntetésre vonatkozó bejelentésével,
c) az ellátás igénybevételének 3
hónapon túli - indokolás nélküli
- szünetelésével,
d) az egyes ellátási formáknál
megjelölt életkor betöltésével.
(2) Az intézmény vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti
a gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, továbbá a
gyermekjóléti szolgálatot, illetőleg a gyámhatóságot, ha a gyermek felvétele kezdeményezésükre történt.
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hogy a nagykorú gyermek jövedelemmel nem rendelkezik, az
igénylő büntetőjogi felelősség
mellett tett nyilatkozatával.
(2) Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a kiskorú/k/nak a
saját háztartásban történő nevelését, gondozását, a kiskorú gyermek/ek/
elhelyezéséről szóló
jogerős ítélet / egyezség, családba
fogadásról szóló határozat/ másolatának csatolásával.
(3) A jövedelem számításának és
igazolásának módja:
a) a havi rendszerességgel járó –
nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét
b) a nem havi rendszerességgel
szerzett, illetve vállalkozásból
származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe
venni, azzal hogy az a.) pont
szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokra arányos összegében kell beszámítani.
c) alkalmi munkavállaló esetén
személyes nyilatkozata havi
átlagos nettó jövedelemről,
amennyiben alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik, annak bemutatása.
(1) Az iskola igazolását arról, hogy a
gyermek/ek/
•
nappali tagozaton tanul,
•
az intézmény által a tanuló
részére folyósított ösztöndíj összegét.

Eljárási szabályok
9.§
(1) Az óvoda a gyermek 3 éves ko12.§
rától a külön jogszabályban meg- (1) A rendkívüli gyermekvédelmi
határozottak szerinti tanköteletámogatás iránti kérelmet a szülő
zettség teljesítésének megkezdévagy más törvényes képviselő
séig biztosítja a gyermekek napterjesztheti elő a Polgármesteri
közbeni ellátását.
Hivatalban..
(2) Az önkormányzat az általa fenn- (2) A rendkívüli gyermekvédelmi
tartott óvoda útján gondoskodik a
támogatás iránti kérelmek döncsaládban nevelkedő óvodáskorú
tésre való előkészítése az Igazgagyermekek napközbeni ellátásátás előadó feladata, elbírálása a
ról.
polgármester jogköre.
(3) A támogatások összegéről és
Általános iskolai napközis és tanuformájáról határozattal kell dönlószobai foglalkoztatás
teni.
(4) A támogatás fedezetéül szolgá10.§
ló költségvetési előirányzatot a
(1) Az iskola köteles - a szülő igéPolgármesteri Hivatal kezeli,
nye alapján - a felügyeletre szoamely a felhasználás üteméről
ruló tanulók részére, a 8. évfonegyedévente tájékoztatja a Képlyam befejezéséig napközis, illetviselőtestületet.
14.§
ve tanulószobai foglalkoztatást
(1) A támogatásra való jogosultság
biztosítani.
megállapítása során, ha a jövede13.§
(2) A napközis, illetve tanulószobai
lemnyilatkozatban
foglaltakat
Jelen rendeletben meghatározott
felvétel jelentkezés alapján az feltételeket a következők szerint kell
vitatja az elbíráló, felhívhatja a
iskola által meghatározott módon igazolni:
kérelmezőt az általa lakott lakás,
történik.
(1) A háztartás tagjainak számát, a
illetve saját és a családja tulajdosaját háztartásban nevelést és azt,
nában álló vagyon fenntartási
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költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető.
(2) A Hivatal az adatokat köteles a
személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra használni.
Térítési díj megállapításának általános rendelkezései
15.§
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben a
szolgáltatások közül csak az

étkezésért állapítható meg térítési díj.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
(3) A térítési díjakat az önkormányzat képviselőtestülete minden évben külön rendeletben
állapítja meg.
(4) A térítési díjat a szülő vagy más
törvényes képviselő az ellátást
nyújtó intézménynek fizeti meg.
16.§
(1) A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátások
igénybevétele az igénylő kérelmére vagy a gyermekjóléti szolgálat, illetőleg a gyámhatóság
kezdeményezésére történik.
(2) Az ellátás iránti kérelmet az
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intézményvezetőnél kell benyújtani az ellátásra jogosult gyermek szülőjének vagy már törvényes képviselőjének.
(3) A kérelem elbírálásához csatolni kell az ellátás igénybevételét
szabályozó
kormányrendelet
szerinti igazolásokat.
(4) A felvétel iránti kérelemről
óvodai és általános iskolai ellátás esetében az intézményvezető
dönt.
Záró rendelkezések
17.§
(1) A rendelet 2008. május 1-jén
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti: a
pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2006.(II.15.) rendelet.

Jászboldogháza község önkormányzata Képviselőtestületének
2/2008./V.8./ rendelete
az Önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról
/ZÁRSZÁMADÁS/
1.§
Jászboldogháza Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2007.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően
192.400,-eFt bevétellel
191.383,-eFt kiadással
jóváhagyja.
2.§
(1) Az önkormányzat módosított
költségvetésének év végi teljesítését bevételi forrásonként és kiadási
jogcímenként az 1.számú melléklet
mutatja be. Az 1/A és1/B számú
melléklet az önkormányzat részben
önállóan gazdálkodó szervezetét és
a polgármesteri hivatal 2007.évi
költségvetésének teljesítését mutatja be.
(2) A bevételt és kiadást szakfeladatonként a 2.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.

3.§
Jászboldogháza Önkormányzata
fejlesztési kiadásainak teljesítését
8.950,-e Ft
összegben, a 3.számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
4.§
Az intézmények működési kiadásainak jogcímenkénti teljesítését a
4.számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
Az önkormányzat támogatás értékű
kiadásait – átadott pénzeszközeinek
teljesítését az 5.számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
5.§
Jászboldogháza önkormányzat szabad pénzmaradványát, a növekvő
és csökkentő pénzforgalmat figyelembe véve
7.138,- eFt
összegben hagyja jóvá a 6.számú
melléklet szerint.
6.§
Az önkormányzat vagyonának ki-

mutatását a 7.számú melléklet tartalmazza.
7.§
/1/ E rendelet kihirdetése napján
lép hatályba. Egyidejűleg hatályát
veszti az önkormányzat 2006.évi
zárszámadásáról szóló 3/2007./
V.10./ KT rendelet, az önkormányzat költségvetésről szóló 1/2007./
III.1./KT rendelet valamint az azt
módosító 5/2007./IX.27./KT,
6/2007./XII.17./KT rendelet.
/2/ A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.
/:Szűcs Lajos :/
polgármester

/:Turóczi Istvánné:/
jegyző

A rendeletet a Képviselőtestület
2007. április 23-ai ülésnapján fogadta el.
Turóczi Istvánné:/
jegyző
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Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2008. (V.8.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
Jászboldogháza község Önk ormányzatának Képv iselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 26. §, 37/D.
§ (5) bekezdése, és az 50. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az
Szt.-ben előírt szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás feladatait tekintve
megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit,
mértékét, az eljárás és az ellenőrzés szabályait, rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
Jászboldogháza község közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) az Szt. 7. § (1) bekezdésében maghatározott ellátások
tekintetében a fentiekben
foglaltakon túlmenően az
Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a
Magyar Köztársaság terüle-

tén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.
f) az Szt. 3.§ (1) bekezdés a)
pontjában
meghatározott
munkavállalók Közösségen
belüli szabadság mozgásról
szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott
jogosult körbe tartózó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
g) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletében meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti /
a továbbiakban: Szmtv/ családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv.
Szerinti
családtagjára,
amennyiben
az ellátás
igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
II. fejezet
A szociális rászorultságtól
függő ellátások
3. §
(1) A jogosult részére jövedelme
kiegészítésére,
pótlására

pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén
a jogosult számára a települési önkormányzat képviselőtestülete
a) lakásfenntartási támogatást,
b) ápolási díjat,
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
e) háztartási hulladékártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjtámogatást állapít
meg
(a
továbbiakban
együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
(3) A szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátások
iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell írásban,
vagy szóban beterjeszteni.

4. §
Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
III. feje zet
Pénzbeli ellátások
5. §
Lakásfenntartási támogatás
(1)A lakásfenntartási támogatás
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával
kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A
polgármester – átruházott ha-
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táskörben – lakásfenntartási
támogatást nyújt:
A Szotv 38.§ (1)-(8) bekezdésében meghatározottak szerinti
jogosultaknak.
6. §
Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg – önálló ellátásként -, ha
a) a háztartásban az egy főre
számított havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át,
és
b) a lakásfenntartás havi költségei elérik a háztartás összjövedelmének a 30 %-át.
7. §
Helyi lakásfenntartási támogatásban nem részesülhet az a személy, illetve az a család, aki a
rendelet mellékletében foglalt, a
család létszámához meghatározott szobaszámot és lakásnagyságot meghaladó méretű lakásban
lakik.
8. §
A helyi lakásfenntartási támogatás szempontjából figyelembe
vehető költségek:
a) a lakbértámogatással csökkentett lakbér, de legfeljebb
5000.-Ft/lakás,
b) albérleti díj, a lakáscélú hitelintézeti kölcsön törlesztő
részlete,
de
legfeljebb
10000,- Ft,
c) a villanyáram fogyasztás
tényleges költsége, de legfeljebb 5000,- Ft/ hó,
d) a vízfogyasztás és a csatornahasználat tényleges költsége, de legfeljebb 3500,- Ft/
hó,
e) a fűtés, gázfogyasztás tényleges költsége, de legfeljebb
8000,- Ft/hó, illetve 100,-Ft/
hó/m2 az egyedi fűtésű lakások esetén,
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f) a szemétszállítás tényleges
költsége, vagy a szemétszál11. §
lítás költségeinek az önkorÁpolási díj
mányzati
hozzájárulással (1.)A Szociális és Egészségügyi
csökkentett összege,
Bizottság – átruházott hatásg) a kéményseprés díjának
körben – ápolási díjat állapíttényleges összege,
hat meg annak a hozzátartozóh) a társasházi közös költség,
nak, aki 18. életévét betöltött,
2
de legfeljebb 50Ft/m /hó.
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogo9. §
sultság megállapítása szem(1)A helyi lakásfenntartási támopontjánál a Szotv. 43/B § és a
gatás iránti kérelemhez mellé44.§ (1) bek. c.) pontja (2), (3)
kelni kell:
bekezdése az irányadó.
a) a lakbér, illetve az albérleti
díj igazolására a lakásbérleti,
12. §
illetve az albérleti szerzőÁtmeneti segély
dést,
(1.)A polgármester átmeneti seb) a lakáscélú hitelintézeti kölgélyben részesítheti azt, aki
csön törlesztő részletének
rendkívüli élethelyzetbe került,
igazolására a pénzintézet
idős zakosan
létfenntartási
igazolását,
gondokkal küzdő személyt. Az
c) a közüzemi díjak igazolására
átmeneti segély összege egy
a közüzemi szolgáltatást
alkalommal a nyugdíjminivégző szervek által kiállított
mum 200%- ig terjedhet. A
számlákat vagy igazolást
polgármester által felhasználd) a szilárd tüzelőanyaggal fűható segélykeret összegét az
tött lakások esetén a fűtés
éves költségvetési rendeletben
költségeit igazoló számlákat,
kell meghatározni.
e) az igénylő büntetőjogi fele- (2.)A Szociális és Egészségügyi
lőssége mellett tett nyilatkoBizottság átmeneti segélyben
zatát az általa használt ingatrészesítheti azt, aki létfenntarlan alapterületéről.
tását veszélyeztető, tartósan
(2.)Amennyiben a szilárd tüzelőlétfenntartási gonddal küzdő
anyaggal fűtő család a kiadászemély részére.
sokat számlával nem tudja iga- (3.)Elsősorban azokat a szemézolni, úgy a 8. § (1) bekezdés
lyeket indokolt átmeneti see) pontjában meghatározott
gélyben részesíteni, akik önköltségeket kell figyelembe
maguk, illetve családjuk létvenni.
fenntartásáról más módon nem
tudnak gondoskodni, vagy al10. §
kalmanként jelentkező többlet(1.)A helyi lakásfenntartási tákiadások, különösen betegség,
mogatás összege a figyelembe
elemi kár miatt anyagi segítvehető lakásfenntartási költséségre szorulnak. Megállapítágek és háztartás összjövedelme
sára és folyósítására az Szt. 45.
30 %-át meghaladó különbö§-át kell alkalmazni.
zete. A legkisebb megállapít(4) A polgármester szilárd házható támogatás összege 2500,- tartási hulladék ártalmatlanítási,
Ft/hó, de lakásonként a havi begyűjtési és szállítási díjához /
5000,- Ft-ot nem haladhatja továb- biakban: szolgáltatási díj /
meg
a mindenkori érvényes szolgálta-
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tási díj 40%-ának megfelelő ösz- (3)Tartósan nehéz anyagi helyzetles, vagy tartásra köteles hozszegű támogatásban részesíti azt
ben lévő személy részére zátartozó volt ugyan, de a teaz egyedül élőt, akinek a havi
amennyiben a család rendszemetési költségek viselése saját
nettó jövedelme nem haladja meg
res szociális vagy egyéb ellávagy családja létfenntartását
az öregségi nyugdíj mindenkori
tásban nem részesül - az átmeveszélyezteti.
legkisebb összegének 250%-át.
neti segély legfeljebb 6 hónap- (2)Temetési segélyre az jogosult,
(5) A támogatásra való jogora előre ütemezetten, havi
akinek családjában az egy főre
sultságot a Polgármesteri Hivatalrendszerességgel is megállajutó jövedelem nem haladja
ban történt bejelentést követő nepítható. Az ilyen módon kimeg a mindenkori legkisebb
gyedévtől kell megállapítani.
utalt segély összege nem haöregségi nyugdíj összegét,
(6) Nem állapítható meg támoladhatja meg az öregségi
egyedül élő esetén annak 150
gatás annak a személynek, illetve
nyugdíj mindenkori legkisebb
%-át.
háztartásnak, akinek illetve ahol
összegének 150 %-át.
(3)A következő évre vonatkozó
az előző évről szolgáltatási díj (4)A segély megállapításakor a
helyben szokásos legolcsóbb
hátralékkal rendelkezik.
kérelmező és családja egysétemetés elismert költségét
(7) A megállapított támogatás
ges elbírálás alá esik, egy csaévente a költségvetési koncepösszegét a Polgármesteri Hivatal
ládon belül - a kiskorú gyerció elkészítése során a Képviközvetlenül a Szolgáltató számlámeket kivéve - több személy
selőtestület határozza meg.
jára utalja, a nyilvántartása alaprészére nem állapítható meg (4)A temetési segély iránti kéreján.”
támogatás.
lemhez mellékelni kell a teme(5)Rendkívüli esemény (pl.: eletés költségeiről a segélyt kérő
13. §
mi kár, váratlan haláleset, súnevére kiállított számlák ere(1.)Átmeneti segélyben részesítlyos betegség) bekövetkezésedeti példányát. Kivételes esethető az a kérelmező, akinek a
kor, annak enyhítésére egy
ben számlamásolat is elfogadjövedelme:
alkalommal nyújtható átmeneti
ható.
a) egyedülálló esetén az öregsésegély mértéke legfeljebb az (5)A (4) és (5) bekezdésben meggi nyugdíj mindenkori legkiöregségi nyugdíj mindenkori
határozott számlára a segélyt
sebb összegének 150 %-át
legkisebb összegének hárommegállapító határozat számát
nem haladja meg,
szorosa.
és a segély összegét rá kell
b) családban élők esetében nem (6)A (5) bekezdés szerinti esevezetni.
haladja meg az öregségi
mény következtében benyúj- (6)A temetési segély odaítélésényugdíj mindenkori legkitott kérelmet soron kívül el
nél a helyben szokásos legolsebb összegét.
kell bírálni, és a megállapított
csóbb temetés költségének a
c) kivételesen indokolt esetben
segélyt haladéktalanul folyósí(8) bekezdésben meghatároátmeneti segélyben részesíttani kell.
zott százaléka állapítható meg,
hető, az alkalmanként jelent- (7)A megállapított segély folyósíde a támogatás nem lehet alakező - igazolással vagy
tása készpénzben vagy termécsonyabb e költség 10 %-ánál.
számlával - igazolt többletkiszetbeni ellátás formájában (7)A temetési segély mértéke a
adások ( közüzemi díja,
történik. A természetbeni ellácsaládban az egy főre jutó jögyógyászati segédeszköz vátás, különösen élelmiszer csovedelem összegét figyelembe
véve a következő:
sárlás, tartós betegség stb.)
mag, közüzemi díj átvállalása
miatt anyagi segítségre szolehet.
a) ahol a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminiruló igénylő, ha a háztartásban az egy főre jutó jövede14. §
mum alatt van, a (3) bekezlem nem haladja meg az
Temetési segély
désben meghatározott költöregségi nyugdíj mindenkori (1)A polgármester – átruházott
ség 20 %-a;
b) ahol a jövedelem a mindenlegkisebb összegét.
határkörben – a meghatározott
(2)Az átmeneti segély egyszeri
feltételek szerint temetési sekori öregségi nyugdíjminimum és annak másfélszereösszege minimum 2.000,- Ft,
gélyt állapíthat meg annak, aki
de nem haladhatja meg az
a meghalt személy eltemettetése között van, a (3) bekezöregségi nyugdíj mindenkori
séről gondoskodott annak elledésben meghatározott költlegkisebb összegének 100%-át,
nére, hogy arra nem volt köteség 15%-a;
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b) a JTT Családsegítő- Gyerkövetkezőkre terjed ki:
(8)Temetési segély nem állapíthamekjóléti Szolgálattal (a
a) az együttműködésre kijetó meg annak, aki a hadigontovábbiakban: Szolgálat ).
lölt szervvel való kapcsolatdozásról szóló 1994. évi XLV. (2)Az együttműködési kötelezetttartásra,
törvény 16. §-a alapján temeség szabályaira az Szt. 37/D. §
b) az egyéni képességet fejtési hozzájárulásban részesül.
(1) és (3) bekezdésében foglesztő vagy életmódot forlaltak az irányadóak.
máló foglalkozásokra, ta15.§
(3)Az együttműködés formáját,
nácsadásra,
Közgyógyellátás
tartalmát határozatban kell előc) oktatásra, képzésre illetőleg
írni, amelyben meg kell nevezmunkavégzésre történő fel(1)A szociálisan rászorult szeni az együttműködésre kijelölt
készülési programokra termély részére az egészségi állaintézményt, az első jelentkezéjed ki.
pot megőrzéséhez és helyreálsi határidőt és a jelentkezés (5)Az együttműködési megállalításához kapcsolódó kiadások
elmulasztásának következmépodás végrehajtásáról, eredméc s ö k k e n t é s é r e
nyeit.
nyességéről és szükség szerinti
közgyógyellátási igazolvány (4)Amennyiben a rendszeres szomódosításáról az ellátást megállítható ki a Szt. 49.§-53.§ciális segélyben részesülő
állapító szervet tájékoztatni
ban megállapítottak szerint.
együttműködési kötelezettsége
kell.
(2)Az a szociálisan rászorult szeteljesítésében ténylegesen akamé ly
is
jo gos ult
dályozott, ennek okát és az
18. §
közgyógyellátásra, akinek:
akadályoztatás várható időtar- (1)Az együttműködési kötelezetta) az egy főre számított havi
tamát köteles haladéktalanul –
ség tartalma:
családi jövedelme az öregszemélyesen, vagy írásban –
ségi nyugdíj mindenkori
közölni az együttműködésre
a) a nem foglalkoztatott szele gk is e b b ö s s ze gé ne k
kijelölt szervezet vagy szervemély köteles a Szolgálatot
150%-ánál, egyedül élő
zetek felé.
a rendszeres szociális seesetén annak 200%-ánál
gélyt megállapító határozat
17. §
jövedelme nem több, továb- (1)A rendszeres szociális segély
jogerőre emelkedését kövebá
tő 15 napon belül személyemegállapításáról, és az együttb) a havi rendszeres gyógyító
sen felkeresni és nyilvántarműködési kötelezettségről a
ellátás költségének mértéke
tásba vetetni magát,
határozat egy példányának
az öregségi nyugdíj minb) a nem foglalkoztatott szemegküldésével kell értesíteni a
denkori legkisebb összegémély az első megjelenést
Szolgálatot, melynek alapján
nek 25%-át meghaladó.
követő 60 napon belül kötenyilvántartásba veszi az elláles a Szolgálattal a beiltásban részesülőt.
IV. fe jezet
leszkedési programról írás(2)A Szolgálat az ellátásban rébeli megállapodást kötni, és
szesülőnek – szociális helyze16. §
c)
teljesíteni a beilleszkedési
tének, korának, mentális és
Nem foglalkoztatottak rendprogramban fogla ltakat,
egészségi állapotának megfeszeres szociális segélyére vonatamely az egyéni képességet
lelő – egyénre szabott együttkozó szabályok
fejlesztő vagy az életmódot
működési programot határoz
formáló fogla lkozásokra,
meg, írásos megállapodás ke(1)A nem foglalkoztatott személy
tanácsadásokra terjed ki.
retében.
esetében a rendszeres szociális (3)A Szolgálat beilleszkedési
segély folyósításának feltétele
(2)Amennyiben a rendszeres szoprogramjainak típusai:
– az Szt-ben meghatározottaciális segélyben részesülő:
a)az ügyfél saját erőforrásaikon túl -, hogy az aktív korú
a) az önkormányzat, a Jászsának
feltárására irányuló
nem foglalkoztatott személy
gi Többcélú Társulás, illetegyéni programok,
együttműködjön:
ve az önkormányzat másik
b)egyéni és / vagy csoportos
a) Jászboldogháza
Önkorönkormányzattal létrehoképességfejlesztő
programányzatával,
zott társulása által szervemok.
zett foglalkoztatást nem
(4)A beilleszkedési program a
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vállalja, nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem
jelenik meg, vagy a munkaviszony neki felróható
okból nem jön létre, illetve
rendkívüli felmondással
megszűnik,
b) a felajánlott, megfelelő
munkalehetőséget elfogadja, de a meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg,
c) a határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon
belül nem jelenik meg a
Szolgálatnál,
d) a megjelenést követő 60
napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedési
programról,
e) a beilleszkedési programban foglaltakat nem tartja
be,
f) legalább 3 havonta nem
keresi fel a Szolgálatot,
ez az együttműködés súlyos
me gs ze gé sé nek minős ül,
mely a segély megszüntetését
vonja maga után.
(3)Amennyiben a rendszeres
szociális segélyben részesülő
személy:
a) a Szolgálat együttműködési felhívására, vagy a
munkavégzésre nem jelenik meg, és akadályoztatásáról, távolmaradásának
okáról szóló igazolást a
felhívás kézhezvételétől,
illetve a munkakezdésre

2008. május

megjelölt naptól számított
3 munkanapon belül nem
mutatja be,
b) a Szolgálattal megkötött
beilleszkedési programban
meghatározott időpontra
nem jelenik meg,
ez az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül,
ezért a mulasztást követő hónap
első napjától 6 hónapig a segély
részére 75%- os mértékben folyósítható, feltéve, hogy ez 2
éven belül egyszer fordul elő.

(5)A támogatás jogosulatlan és
rosszhiszemű igénybevétele
esetén az Szt. szerint kell eljárni.

V. feje zet
Eljárási rendelkezések
19. §
(1)A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és
kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)A ellátások iránti kérelmeket
a Polgármesteri Hivatalba
kell benyújtani.
(3)A rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, tárgyhó
5-éig kell átutalni.
(4)Az ellátásokra biztosított
költségvetési keret felhasználásáról minden negyedévet
követő hó 5. napjáig a gazdálkodási ügyintéző kimutatást
készít a polgármester és a bizottság elnökének a részére.

Záró rendelkezések
21. §
(1)A rendelet 2008. május 1-én
lép hatályba. Rendelkezéseit
a folyamatban levő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2)E rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti:
• a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások szabályairól
szóló
5/2006./
VIII.3./ önkormányzati rendelet, 21/2006.(VI.29.) önkormányzati rendeletek.
• a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló 12/1997. (III. 26.) önkormányzati rendelet,
A rendeletet a Szervezeti és
Működési Szabályzatban leírtak
szerint kell kihirdetni és közzétenni.

Értelmező rendelkezések
20. §
(1)E rendelet végrehajtása során
a Szt.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.
(2)A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásánál a Sztv
10.§-ban meghatározott szabályok az irányadók.

Szűcs Lajos sk.
polgármester
Turóczi Istvánné sk.
jegyző
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VISSZAEMLÉKEZÉS A JÁSZBOLDOGHÁZA-S INFALVA
TESTVÉRKAPCSOLAT KEZDETEIRE ÉS KIBONTAKOZÁSÁRA
Különös melegség tölti el szívemet,
ha a településeink kö zötti testvérkapcsolat születésére, elindulására és kibontakozására gondolok. Nem tagadom, a nosztalgia is megszépíti mú ltba
hanyatló emlékeimet, de ez már így
van rendjén a legtöbbünk esetében,
gondolom. Á m a nosztalgia kedves
emlékek megszépítője leg inkább, olyanoké, amelyek önmagukban is szépek,
szív meleg ítőek. S amelyek – alapjában
véve – nosztalgia nélkül is jól megvannak, elevenen élnek szívünkben és termékenyítőleg hatnak érzéseinkre, gondolatainkra, s zavainkra és tetteinkre.
Egyszóval megszépít ik egész életünket.
1995.
március 4-én
kezdett
„moccanni”, mint a lo mb, a gyü mölcs a
rügyben ez az életemet, s hiszem: életünket megszépítő kapcsolat, amikor a
boldogháziak első alkalo mmal látogattak el hozzán k, Sinfalvára. A közvetítő,
kapcsolatunk elindulásában, ifj. Vernes
András volt.
Torockó testvértelepülésén, Tápiógyörgyén találko zott a boldogháziakkal, akik egy erdélyi településsel
szerettek volna testvérkapcsolatot létesíteni. András szülőfaluját, Sinfalvát
ajánlotta nekik, s mi – később, amikor
ajánlatáról értesültünk – örömmel
nyugtáztuk azt.
A z említett időpontban tehát megjöttek
a
boldogháziak.
Zrupkó
Ferencné igazgatónő, dr. Papp Béla és
neje, dr. Kiss Imréné, valamint a többi
küldöttségi tag (sajnos, nem emlékszem mindenki nevére), mind-mind,
meleg kézfogásukkal, mosolyukkal,
kedves szavaikkal egy valóban gyümö lcsöző és tartós kapcsolat megvalósulásának reménységét ébresztették
bennünk már akkor. Visszatekintve a

tovatűnt tizenhárom évre elmondhatom, hogy akkori reménységünk valóra
vált: azóta – Matók István polgármester
szavaival élve – ez a „bimbó zó kapcsolat” mindannyiunknak zamatos gyümö lcsöket termett a kölcsönös testvéri
szeretet melegében és napsugarában.
Ezeket a „zamatos gyümölcsöket”
mi, sinfalviak, már egy rövid év leforgása után, 1996. július 2 – 10. között
„kóstolgathattuk”, amikor egy húszas
csoporttal ott lehettünk, együtt ünnepelve Jászboldogháza önállósulásának
ötvenedik évfordulóját. Szolnokig
busszal mentünk, onnan a testvéri szeretet „szárnyain”. Dr. Kiss Imréné Ildikó, Szádváriné Ró zsika, Kispálné
Baranyi Aran ka vártak ott ránk, ha jól
emlékszem, Tamasi Zo li, az önkormány zati autóval, csomagjainkra. A
boldogházi állo máson pedig „annyian
voltak, hogy...sokan” (Hofi). Szóval
megható fogadtatásban volt részünk.
Napló mba ezeket jegyeztem fel az első
benyomás kapcsán Jászboldogházáról:
„Gyönyörű helyre érkeztünk: rendezett,
tiszta, ízléses település”.
A z óvodában székelygulyással vártak. Papp Feri barátom, akit és kedves
családját akkor is mertem meg, nagy
örömö mre, s aki azóta is szívélyes házigazdám valahányszor Boldogházán
vagyok, meg is jegyezte, hogy székelygulyással várni az erdélyieket nem volt
a legnyerőbb választás, hisz mi otthonról jól ismerjü k ezt az ételt. Elárulo m,
hogy nem volt olyan, mint az otthoni:
jász módra készült székelygulyás volt.
De azért esett igazán jól, mert szeretettel készítették, kínálták.
Húszas csoportunkban román gyermekek is voltak páran, a magyarok
mellett. Sin falván, mi, magyaro k, ro-

Sinfal va látképe a toronyból

Pálfi Dénes

A „Csukás”
mánokkal és romákkal, ha úgy tetszik
cigányokkal (minden sértés és sértődés
nélkül még mindig így nevezzü k/
nevezhetjük őket) élünk együtt,
„Összezárt” minket a történelem, de
nem ellenségekként, hanem barátokként. Nos, Köble István ny. tanító javaslatára román gyermekeket is vittünk
első látogatásunkkor, hadd érezzék,
hogy ők is a miein k. Bo ldog emlékű
Pista barátom, Matók István polgármester, elégedetten vette tudomásul
jelen létüket: Jól tettétek, hogy hoztátok
őket. Megláthatják, hogy nem ellenségek, hanem barátok vagyunk, s magukkal v ihetik jó hírünket. Megláthatták és
magukkal vihették. Egy és ugyanaz a
jászmagyar testvéri szeretet boldog
osztályosai voltunk mindannyian a
néhány
felejthetetlen
nap
alatt.
(Folytatása következik)
Sinfalva, 2008. május 3.

A vendégház

Pálfi Dénes
unitárius lelkész
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Beszámoló a BOLDOG BT Egyesület munkájáról
és gazdálkodásáról
Éves közgyűlésünket 2008. április 19-én tartottuk
Jászboldogházán a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Rendezvényünkön Szűcs Lajos polgármester úr is jelen volt
és tájékoztatót adott a falu életéről.
Az Egyesület, mint nevében is jelzi a Jás zboldogházáról
elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, természet i és települési értékek megőrzése és gazdagítása céljából jött létre.
Egyesületünk bejegyzett közhasznú szervezet ként
2007.01.04 óta tevékenykedik, azt megelőzően 5 évig kötetlen formában baráti társaságként működött. Alapítók s záma
14 fő, taglétszám a beszámoló időpontjában: 108 fő.
A közhasznú szervezet nyilvántartási száma: TE4767.
Adószáma: 18714519-1-13
Bankszámla száma: 69500132-11017770

Pénzügyi beszámoló
(ezer forintban)
Bevétel
Nyító pénzkészlet
Tagdíj
Banki kamat

0
88
0

Összesen

88
Kiadás

Posta költség
Nyomtatvány, b élyegző költség
Rendezvén y szervezés költsége
Bank költség

16
10
35
5

Összesen

66

Záró pénzkészlet

22

Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk tisztségviselői semmiféle anyagi, vagy más természetű juttatásban
nem részesültek.
Szeretettel várunk minden elszármazottat, csatlakozzon egyesületünkhöz.
Hálásan köszönjük a polgármester
úrnak és a helyi civilszervezetekn ek,
kiemelten az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület vezetőinek és minden tagján ak a
segítségét.
Veliczky Józsefné elnök

Búcsúzunk:
Szőllősi Béla
Nagy István
Seres Lajos
Gömöri László
Szappanos Sándor
Gömöri Pálné
Dalmadi Tibor
Eszes József

(1932-2008.)
(1924-2008.)
(1936-2008.)
(1934-2008.)
(1950-2008.)
(1921-2008.)
(1950- 2008.)
(1938-2008.)

( Jász-Takarékszövetkezet, Jászberény )
Székhely : 2040.Budaörs, Cserebogár u. 1.
Első évünket elsősorban tagságunk gyarapítása, az egyesület szervezet i- és működési felépítésének megszervezése,
a kitűzött baráti találkozó k megtartása jellemezte.
Közös kirándulást szerveztünk Kenderesre.
Részt vettünk a XIII. Jász világtalálko zón.
4 általános iskolás részére kétnapos jutalom kirándulást
szerveztünk Budapestre.
Támogattuk a templo m javára rendezett jótékonysági
rendezvényt.
Az „Ezüstkor” nyugdíjasokkal kö zösen rendeztük a kerek
évfordulósok születésnapi köszöntését
Tagjainkat arra kérjük, hogy adójuk 1%-t helyi civilszervezeteknek ajánlják fel!

A BOLDOG BT egyesület 2008 évi programja
Programok
Jótékonysági bál
XIV. Jász világ találkozón való részvétel Pusztamonostoron
Kerekévfordulósok születésnapi köszöntése
Együttműködés az önkormányzattal és helyi civilszervezetekkel
Kétnapos jutalom kirándulás 4 iskolás részére Budapestre
Kirándulás ( csak akkor, ha vannak vállalkozók a szervezésre)
Jászboldogházi temetőben emlékhely állítás
Elhunyt boldogházi tanítók és távol nyugvó boldogháziak
emlékére .
Családfa kutatás ( a folyamatosan gyűjtött családfák kiállítását
évente megrendeznénk, n em csak az elszármazottak részére)
Adatgyűjtés a Gyermekévek címmel kiadandó könyvhöz ill. a
Gyermekjátékok kiállításához (nem csak az elszármazottak
részére)
Besen yi Vendel és Matók Ági várja az anyagot (gyerekek a tanyán, munka, tanulás, játszás, dokumentumok, fotók, emlékezések, büntetés, jutalmazás, csúfolódás… ) és a még létező
vagy elkészíthető játékokat vagy azok leírásait, fotóit……
Adatgyűjtés az Életutak címmel kiadandó könyvhöz (nem csak
az elszármazottak rész ére)
Besen yi Vendel vállalta az anyag összegyűjtését ( idős emberek
elbeszélései, elszármazottak sikerei, eredményei, hírünk a világban….)

Időpontok
2008.04.19
2008.06.26-29
2008.08.30.
Igény szerint
Igény szerint
Igény szerint
2008.11.01

2008.08.30
folyamatos

folyamatos

Anyakönyvi hírek:

Tájékoztatók:

Születés:
Matók Zsófia - 2008. 03. 14.
(Kerekes Andrea – Matók Zoltán)

A 2008.március 9-én megtartott
népszavazás községi ered ményei:
Választásra jogosult: 1435 fő
Választáson megjelent: 875 fő 61,0 %

Petróczi Botond – 2008. 04. 17.
(Kovács Ilona – Petróczi Róbert)
Házasságkötés:
2008. május 3.
Sass Judit – Purak Ferenc

1. kérdés
2. kérdés
3. kérdés

igen: 789
nem 69
igen: 788
nem 81
igen: 788
nem 80

91,2 %
8,8%
91,0 %
9,0%
90,0 %
10,0%
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Hogy tetszik lenni?
Gyakran tesszük fel ezt a kérdést
munkatársunknak, ismerősünknek
vag y volt kollégánknak és sokszor a
vál aszra oda sem figyel ve lépünk
tovább. Most induló rovatunk ban
néhány, a közszolgál atában hosszú
időt eltöltött, most már nyug díjas
éveit élő közös ismerőst kérdezünk
meg: „ Hog y tetszik lenni?”
Elsőként Neisz Jó zsefné, Jucókát,
aki 38 év munkaviszony után 2005 óta
nyugdíjas. Látogatásomkor a kertes
házban élő ember megszokott tevékenységében, a fűnyírásban szakítottam meg. Igazából fel sem kellett tennem a kérdést, fiatalos lendülete bizonyította, hogy jól érzi magát, köszöni,
jól van.
Először arról kérdeztem, várta-e a
nyugdíjas éveket, tervezve a jövőt mi
mindent fog „bepótolni” vagy inkább
dolgozni szeretett volna még?
„Vártam a nyugdíjba vonulást.
Vágytam arra, hogy jobban a családnak tudjak élni, el tudjam őket látni.
Most végre a család lett az első, hiszen
tudjuk a munka mellett, gyakran szorul
a második helyre. Örömmel tölt el,
hogy mindennap ebéddel tudom várni
a családomat, egy 5 tagú családnál a
mosógép is naponta megy.
Hosszú éveken keresztül nem jutott
idő az olvasásra, most ezt is igyekszem
pótolni: éjjel-nappal olvasok. Mindent
újra, az ifjúsági regényektől kezdve.
Mindenevő vagyok. Ezen kívül nagyon

szerettem varrni. Most erre is több idő
jut, igaz ez csak nem megy már úgy,
mint régen.
A közéletből sem vonom ki magam,
nem esek ki a gyakorlatból, mivel a
helyi Sportegyesület felkérésére az
egyesület pénztárát, könyvelését vezetem. 2005. októberétől bekapcsolódtam
az Ezüstkor Nyugdíjasklub életébe,
részt veszek rendezvényein, szervezett
programjaikon, kirándulásokon.
A Polgármesteri Hivataltól sem
„szakadtam” el teljesen, hiszen kérésükre szívesen segítek, amiben tudok:
rendezvényeken, vagy most legutóbb a
választáskor.”
Arra a kérdésemre, hogy sikerül-e
többet törődnie magával, rövid választ
kaptam: „Nem mondanám”!
A beszélgetés során többször rátereltem a szót a Japánban tett kirándulásra,
hiszen családi kapcsolat révén 3 hónapot töltött ebben az izgalmas országban, de szerényen annyit mondott nem
olyan nagydolog az, hogy arról írjak.
Igaz, azon nagyon meglepődött, hogy
visszaérkezése után sokan megkérdezték tőle, hogyan érezte magát, és nem
gondolta, hogy ilyen sok ember tudott
arról, hogy elutazott. /Szerintem egy
hosszabb úti beszámolót azért szívesen
olvasnánk/.
S végül a feltett kérdésre a válasz:
„Köszönöm, jól vagyok!” Akt ív mindennapjai, jó kedélye valóban ezt igazolják. Kívánunk Jucókának továbbra
is jó egészséget, örömteli éveket!
Bóta Mizsei Ilona
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Kiránduljunk!
Salgótarján és környéke
A 120 km-re található vidék számos
látnivalót kínál. Nemcsak a táj természeti szépségében gyönyörködhetünk,
hanem számos mú zeu m és kiállítóhely
közü l is válogathatunk. Rövid vagy
hosszabb idejű családi kirándulások
ideális célpontja lehet.
Íme háro m öt let a sok kö zül.
Kellemes pihenést!
Somoskö vára
A tatárjárás után épült vár az alatta
elterülő kis faluró l, So moskőről kapta
a nevét. Az 1560-as években Balassi
Bá lin t g y akran lát o g at o t t id e
Losonczy Annához. Emlékü ket egy
h an g u lat os p ih en ő h ely ő rzi a
Salgóbánya felé vezető Petőfi-sétány
mentén.
Salgó vára és a Boszorkánykő
S a l g ó t a r j á n t ó l é s za k r a , a
Salgóbánya település feletti 625 m
magas sziklacsúcson emelkednek a
város egyetlen közép kori műemlékének, Salgó várának ro mjai. A várrom és környéke természetvédelmi
terület.
Bányamúzeum– Salgótarján
Hazán k első földalatti bányamúzeuma, s zinte a város szívében, 1965 .
április 30-án nyitotta meg kapuit a
bel- és külfö ldi turisták előtt az egykori József lejtősakna felhagyott, de
még épségben lévő vágatrendszerében.
Forrás: Salgó tour

Hobbink a horgászat
Barát i társaságunk kedvenc időtöltése a horgászat. Tavaszszal alig várju k, hogy a természettel együtt a halak is felébredjenek, és mi végre kiszabadulhassunk a természetbe.
A férjek kezdték ezt a hobbit, de később mi „lányok” is
bekapcsolódtunk, mivel nem akartunk semmi jóból kimaradni. A horgászat alapjait is elsajátítottuk, szívesen és
gyakran telepszünk a horgászbotok mellé. A gyerekek
meg szinte belenőttek a
horgászatba. Kis koruktól
kezdve vittük őket mindenhova, s ma már ők is nagyon ügyesek.
Innentől kezdve a hosszú hétvégék, nyaralások alkalmából csak horgászvizek mellé vezethetett az utunk. Szeretünk ú j helyeket megis mern i, jó néhány csodás tavat meglátogattunk az elmúlt évek alatt.
A kis csapat mára 20 fős társasággá gyarapodott, s vidám hangulatú, sikeres
horgászatok biztosítják a kikapcsolódásunkat. Élvezzük a víz, a v ízpart
szépségeit, a halfogás izgalmát , örö mét.
Turóczi Ferencné, Káposztás Istvánné
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IV. Boldogháza Rally
2008. május 1-én a Jászboldogházi
Autósport Egyesület és a Községi Önkormányzat közösen megrendezett Majálist szervezett. Az ors zág minden tájáról érkeztek nevezők az amatőr rally
sprintre Subaruval, BMW-vel, Ladával,
Suzukival, quaddal, stb., összességében
kb. 50 autó és quad állt rajthoz. A versenyre már hetekkel előtte megkezdtük
a felkészü lést, plakátot és logót szerkes zt ettün k, h ird etést s zerv eztün k,
egyeztettünk a megfelelő szervekkel,
terepet rendeztünk, stb. Egy ilyen verseny megrendezése óriási előkészítési
munkát igényel, és áldo zatokkal, felelősséggel jár. A z egyesület tagjai mindmind lehetőségeikhez mérten tették
hozzá a versenyhez, amit tudtak. Természetesen voltak apróbb „bakik”, melyekből tanulnunk kell és levonni a
megfelelő kon zekvenciát, de összessé-

gében szerencsére sikerült egy balesetmentes, jó hangulatú rallyt szerveznünk, ahol mind a versenyzők, mind a
csapatok, mind a nézők jól érezték magukat a visszhangok alapján.
Bízunk benne, hogy jövőre még
többen kilátogatnak a rendezvényünkre, és a belefektetett munka gyü mölcsének íze majd még édesebb lesz nekünk
szervezőknek, akik szeretnénk Boldogháza nevét öregbíteni, és további színvonalas versenyeket szervezn i a jövőben is, valamint népszerűsíteni a rallyt.
Köszöntjük a segítséget:
Községi Önkormányzat
Jászboldogháza
Kemencés Pizzéria
Szatmári Kft, Teka, Mofém, Ravak
www.duen.hu, www.itiner.hu,
www.toljadneki.hu,

2008. május
www.jaszboldoghaza.hu
Polgárőrség
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Biker Friends és baráti köre
Szádvári Gergő és baráti köre
Jenei Tamás – körzeti megbízott
Hivatal Attila
Anita 2003 Bt.
Balázs bolt
Besenyi Gyula
Mizsei László
Id. Berkó Sándor
Babinyecz János
Tóth Tamás
És mindenkinek, aki segítette a munkánkat.
A versenyről további infó:
www.jaszboldoghaza.hu,
www.itiner.hu, www.rallypass.hu
Köszönettel:
A Jászboldogházi Autósport Egyesület
nevében
Pap Béla

Fotó: Bab inyecz J.

Jászboldogházi
Autósport Egyesület
A Jászboldogházi Autósport Sportegyesület hivatalosan 2008 évben jött
létre, azonban a kö zösség működése
már jóval ko rábbra datálható. A tagok
egytől egyig a benzingőz és az autósport szerelmesei. A történet igen régre
tehető. Még óvodás korúak voltunk,
mikor már az autók és motorok világa
érdekelt mindannyiunkat. Először a
matchbo xok, majd a BMX túrák, később a kismotoros időszak, majd nem
volt nehéz megjósolni, hogy a megfelelő kor betöltésével nem lehet más
következő lépés csak a rallysport.
A rally egy csodálatos világ. Aki

nem vigyáz, azt könnyen elcsábíthatja
a varázslatos közeg, mely átjárja minden testrészét annak, akiben egy minimális szeretet van az autók iránt. Közelsége talán ennek a sportnak a legdinamikusabb, hiszen látszatra olyan
autók versenyeznek, mellyel egy
„széria” ember is jár. Természetesen a
különböző speciális felszerelésekkel
való beszereléssel ez egy teljesen más
autóvá válik. Még is a barátságos atmoszféra az, ami miatt ma a legsikeresebb autósport szakág a rally . Óriási
tömegeket vonz, ez a népszerű, de igen
veszélyes sport. A boldogházi autósport egyesület egy baráti társaságból
álló közösség, mely lassan 10 éve rendez különféle autós vetélkedőket eddig
külső segítséggel.
Célunk, hogy népszerűsítsük a

rallyt, valamint, hogy a jövőben is még
sok balesetmentes versenyt szervezhessünk, melyre mindenkit szeretettel
várunk!
Tagok:
Ficzere József
Gö mö ri Gábor
Kocza Gábor
Pap Béla
Pap Tamás
Pócz Gergely
Szűcs Attila
Szűcs Béla
Tóth Csaba
Vámosi No rbert
Jászboldogházi Autósport Egyesület
5144 Jászboldogháza Rákóczi út 9
jase@jaszboldoghaza.hu
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Motoros találkozó
A Condors of the Road M.C. bulija

M

egint elmúlt május második hétvégéje, ami a
helyi Condors MC. találkozójának az ideje. Az
időjósok riogattak esővel, széllel, de hál istennek nem
volt se eső, se vihar így a buli, mivel szabadtéri jól sikerült.

Fotók: Koós Z.

utáni vetélkedőkig,
ami elkergette az
unalmat a találkozón
résztvevők közül. A
vetélkedők még a
koncertek között is
tartottak pl. sörivó,
vizespóló, mellszépségverseny, amiket értékes díjjakkal
jutalmazott a rendezőség.
A koncertek vége után - ami megint hajnalban volt tartott— még le lehetett pihenni, mielőtt elindult haza a bulizásban megfáradt motoros.
A Condors MC-nek—ennek a tíz motorosnak— megint
sikerült egy olyan jó találkozót csinálni, ami a falu jó hírét
viszi minden irányba az országban.
Jövőre ugyanitt, ugyanekkor!!

Már csütörtökön este kezdtek gyülekezni a motorosok
a jó hely reményében, pedig csak pénteken kezdődött a
rendezvény a nagyközönség részére. A koncertek este
hétkor kezdődtek és reggel 5 –ig öt együttes váltotta egymást a színpadon.
Még a hajnali nap sugarában is szép számmal voltak a
színpad előtt. A szombat délutáni ébredés után volt egy
motorszépségverseny és egy hangerőmérés majd a szokásos 16-kor kezdődő felvonulás, ami a helyiek tiszteletére
történik. A felvonulásról való visszatérés után még el sem
ült a por, kezdődtek megint a hajnalig tartó koncertek. A
zene elhallgatása után megint pihenő következett a dél-
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Néptánciskola Jászboldogházán
A néptánc tanulása egy jó játék,
szórakozás - tart ják sokan, mely egyrészt igaz, másrészt ennél sokkal több.
Maguknak a hagyományoknak a megismerése, tisztelete, megőrzése, továbbadása a mai v ilágban elengedhetetlenül
szükséges. A fiatalok a magyar néphagyományokon belül a magyar néptáncokat, népdalokat, népszokásokat, népviseleteket és ehhez a ku ltúrához
tartozó egyéb értékeket
sajátítják el. Ezek az értékek beépülnek a táncosok
személyiségébe, ettől nő
magyarságtudatuk, fejlődik mo zgáskultúrájuk.
A Viganó Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény a jászberényi Fo lklór Kulturális Kö zalap ítvány fenntartásában működik, mely a nagy mú lttal rendelkező Jászság Népi Együttes
mű ködtetésére hivatott és a művészeti
iskola felvállalásával az utánpótlásnevelés feltételeit biztosítja a Jászságban. A „viganó” elnevezés egy jászsági
viselet, egy jász felsőszoknya nevét
jelenti. A művészeti iskola szervezetileg összefogja a gyermek együtteseket.
Délutáni órákban vannak foglalko zásaink, minden csoport részére hetente két
alkalo mmal. Növendékein k életko ri
sajátosságaiknak megfelelően is merkednek meg a magyar népi játéko kkal,

táncokkal, és tudásukat színpadon koreográfiai megfogalmazásban mutatják
be. Kiemelten fontos szerepet kap a
közösségi nevelés, hiszen a gyerekek
hosszú éveken keresztül egyazon közösséghez tartoznak. A táncosok tanulmányaikró l állami b izonyítványt kapnak.

Jászboldogházán már korábban is
folyt az iskolában tánctanítás szakköri
formában, hiszen Tóthné Simon Aranka tanárnő lelkiismeretes munkáját
dicséri, hogy sok gyermek az ő kezei
között kezdte el az első lépéseket, akik
ma már a művészeti iskola növendékei.
Emellett működik a településen középiskolás fiatalokból egy tánccsoport,
akik Kelemen Péter és felesége vezetésével tanulják a különböző magyar
néptáncokat.

KÉK HÍREK

A rendőr szemével
„ - Jó napot!
- Szervusz!
- Bejelentést szeretnék tenni. Ellopták a személyes
dolgaimat.
- Foglalj helyet. Hogyan történt?
- Péntek este szórakozni voltam a barátaimmal. Éjfél
után vettem észre, hogy a táskámból hiányoznak
dolgok. Nem vettem észre semmi különöset.
- Rendben, megírunk egy feljelentési jegyzőkönyvet.
Először is szükségem lenne a Személyi Igazolványodra, ha azt nem lopták el.
- Hááát, Nem lopták el, de… Nekem az még nincs….”
Azt hiszem ez a párbeszéd önmagáért beszél. Talán nem
is kellene sok mindent hozzá fűzni. Szo morú, de megtörtént
eset. Érdemes egy kicsit boncolgatni a dolgot, közben több

2008. május
A településen 2006-ban indult a
művés zet i isko la keretein belü l a
néptáncoktatás egy csoportban 32 fővel, melyet Jászboldogháza Ön kormány zata és az iskola vezetősége is
támogatott és azóta is folyamatosan
segítik munkán kat. Jelenleg már két
korcsoportban, mintegy 40 fő táncol a
Viganóban nagy lelkesedéssel. A műv és zet i v ezető k a nagyo bbakn ál
(4-6.osztály) Szűcsné Urbán Mária és
a kisebbeknél (1-3 osztály) Busai Norbert. A csoportok az iskolai és helyi rendezvényeknek már állandó résztvevői
(pl. őszi bál, karácsonyi
ünnepség, farsang, alapítványi bálok, anyák napja,
falunap, stb.). Célunk,
hogy megismertessük a
magyar néptánc-kincs legszebb dalait, táncait és a
hozzájuk fű ződő szokásokat, s ezáltal mindannyiuk
számára hasznos időtöltést,
a fellépések révén pedig
maradandó sikerélményt
tudjunk biztosítani számukra. Művészeti munkánkban kiemelt szerepet kap
szűkebb hazánk, a Jászság népi ku ltúrájának meg ismerése. Továbbiakban
terveink kö zött szerepel más településeken való meg mutatkozás és szakmai
fesztiválo kon való sikeres részvétel is.
Azt reméljü k, hogy növendékeink
soha nem felejtik el mindazt, amit a
táncórákon tanultak, s azt felnőttként a
társadalo m egés zében has znosít ani
tudják.
Szűcsné Urbán Mária

kérdés is felmerü lhet és talán páran kicsit elgondolkoznak a
gyermeknevelési szokásaikon. Joggal kérdezhetjü k, mit
keres egy olyan gyermek a szórakozóhelyen éjfél után, akinek még Személy i Igazolványa sincs? És éjfél előtt?
Erre azért oda kellene figyelnünk.
Persze, mondja a szülő: „Természetesen csak egyszeri
eset volt. „ Egyetlen gond az, hogy ez általában nem igaz.
Szü lő: „ Nem, nem az én gyerekem, ha el is engedem,
biztosan nem iszik alkoholt.” Ez az esetek nagy részében
szintén nem igaz. Természetesen a szórakozó helyen nem
szolgálják ki, hanem az idősebb barátok kérik ki az alkoholt
és ők viszik oda az arra még nem jogosultnak. - Na ezt pedig általában a kocsmáros mondja arra a kérdésre, hogy
miért s zolgál ki 18 év alattiakat alkohollal.
Ha megengedik nem fű zök a fenti íráshoz semmit. Azt
szeretném, ha azok gondolko znának el egy kicsit akik ezt
magukénak érzik. Akinek pedig nem inge…
Jenei Tamás
K.M.B
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A falugazdász tájékoztatója
Tudnivalók a 2008. évi egységes területalapú támogatásról

•A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2008. május 15.
•Szankció nélkül lehet módosítani a kérelemet 2008. május 31-ig.
(pld. hasznosítási kód változás, parcella terület növelés, új parcella
bejelentés).
•Szankcióval lehet módosítani a kérelmeket 2008. június 1-9-ig
munkanaponként 1 %-os csökkentéssel.
•2008. június 9-ét követően benyújtott kérelem elutasításra kerül.
•2008. évben az érintett ügyfelek a korábbi szántóföldi kiegészítő
nemzeti támogatást nem a jelenlegi „SAPS” kérelem alapján igénylik. „ Ennek oka, hogy a támogatás alapja nem a SAPS igénylésre
szolgáló támogatási kérelem, hanem az M VH által a korábbi támogatási év alapján megállapított történelmi bázis (2006).
•A történelmi bázisról a Hatósági Bizonyítványt megszemélyesítetten kapják meg a termelők az M VH-tól. Tehát a 2008. évi hasznosítási kódok alapján az érintett támogatások vonatkozásában a
termelőknek kizárólag SAPS támogatási igénye keletkezik. 2008ban új M iniszteri Rendelet szabályozza a „Helyes M ezőgazdasági
és Környezeti Állapot” előírásainak betartását a gazdaság teljes
területén. A rendelet véglegesítése a közeljövőben várható. A rendelet-tervezetben jelenleg a következő HMKÁ feltételek szerepelnek:

A repce és a méhek
Tisztelt olvasók! Először is egy rövid bemutatkozás. Bene
Bélának hívnak, 15 éve élek Tápiógyörgyén, főállásban mintegy
150 méhcsaládot gondozok. Három éve a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás megbízásából
méhegészségügyi felelős vagyok.
A repce virága fontos szerepet játszik a méhek és sok vadon
élő rovar életében. Nektárt és virágport gyűjtenek a szemnek is
kellemes sárga virágtengerben. A méhcsalád az utódokat táplálja a nektárból készült mézzel és a virágporral. A méhek sorra
járják a virágokat, így elvégzik a beporzást, ezzel mintegy
30%-os termésnövekedéshez juttatják a gazdát.
Napjainkban egyre nő a repce vetésterülete, ami felvet problémákat is. A termés megvédése miatt rovarirtó szereket is használnak a termelők. Írásom célja hogy mi méhészek és a gazdák
megtaláljuk az összhangot, hiszen szükségünk van egymásra.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXX. számú törvényből
szó szerint idézek: „A méhek kímélése érdekében a méhekre
kifejezetten veszélyes készítmények méhek által látogatott növénykultúrában, vagy virágzó gyomokkal borított táblán illetve
méhek közelében sohasem használhatók”. A szükséges rovarirtást és egyéb beavatkozásokat virágzás előtt vagy után kell elvégezni. Nyilván minden repcetermesztő tudja hogy a leghatékonyabb a közvetlen a virágzás ELŐTTI rovarirtás. Mégis időnként előfordulhat hogy virágzás alatt sürgős permetezés szükséges. Ilyenkor a gazda köteles méhkímélő módon eljárni. Erre
alkalmasak a „méhekre mérsékelten veszélyes” készítmények
vagy a „méhekre nem veszélyes” szerek. Kérem, tájékozódjon
ennek mikéntjéről a növényvédelmi szakemberektől. Néhány
mondatban azért összefoglalnám a lényeget. Először is a növényvédelmi munka végzése előtti napon délelőtt 9 óráig be
kell jelenteni írásban, a megvédeni kívánt terület illetékessége szerinti polgármesteri hivatal ban, hogy mit és mivel kíván permetezni. A „méhekre mérsékelten veszélyes” szert
alkonyatkor, a méhek repülésének megszűnése után szabad
kiszórni / praktikusan ez áprilisban, májusban 20 óra után
jelent /. Ilyen például a KARATE amit széles körben alkalmaznak a repce ellenségeivel szemben és 8 óra alatt, lebomlik. Ma
már vannak modern rovarirtó készítmények, amik elvileg nem
veszélyesek a méhekre, ilyenek a CALYPSO , a BISCAYA

1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások.
2. Erózióellen kialakított teraszok megőrzése.
3. Vetésforgóra vonatkozó szabályok:
 Egymás után két évig termelhető: rozs, búza, tritikálé, árpa.
 Egymás után három évig termelhető: kukorica
 Több évig termelhető maga után: évelő kertészeti kultúrák,
évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés, méhlegelő
céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás
céljából vetett több éves növények, valamint a rizs.
 M inden egyéb növény egy évig termeszthető.
4. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos,
kivéve, ha azt a növény egészségügyi hatóság engedélyezi.
5. Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos,
kivéve belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.
6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása
tilos.
7. Állandó legelőket meg kell őrizni.
8. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.
9. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nem
kívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg
kell akadályozni.
Vadkerti Tivadar

vagy a MAVRIK . A bejelentett
permetezést a jegyző azonnal
közli a méhegészségügyi felelőssel, aki mintegy riadóláncban
értesíti a területen található méhészeket. Ha a gazdák szabálytalanul végzik a növényvédelmet akkor
hasznos rovarok milliárdjai esnek
áldozatul. A röpkörzetben tartózkodó méhészeknek ez katasztrófa és
anyagi csőd, hiszen akár az egész
évi bevételüknek is búcsút mondhatnak.
Tápiógyörgyén és Jászboldogházán repce a napraforgó virágzás időszakában mintegy 1000 méhcsalád tartózkodik.
Egy család értéke 25. 000.-Ft. Gyorsan ki lehet számolni, hogy
egy rosszkor elvégzett növényvédelem akár 25 millió forint kárt
okozhat a méhészeknek, ami tetéződik az elmaradt haszonnal.
Számtalan megnyert bírósági per zárult a méhésznek megítélt
kártérítéssel.
Kérem a gazdákat, hogy ne kockáztassák sem a saját anyagi
biztonságukat, sem a méhállományokat. Önöknek szükségük
van a rovarmegporzásra, nekünk szükségünk van a virágokra.
Egy kis odafigyeléssel minden megoldható.
Természetesen a fentiek nemcsak a repcére vonatkoznak, hanem a gyümölcsösre, mákra, a maglucernára, a napraforgóra, és
a tömegesen virágzó gyomnövényekre is.
A kiskertekben lévő gyümölcsfák virágzásakor is vigyázzunk a
rajtuk szorgoskodó dolgozókra, és ne mérgezzük le őket!
Magyarország még soha nem kényszerült, arra hogy hiányát
érezze a rovarmegporzásnak.
Ne jussunk el oda, ahova Izrael vagy az USA egyes részei, ahol
úgy kiirtották a rovarvilágot, hogy a gazdák kemény pénzeket
fizetnek a méhészeknek a megporzásért.
Végezetül írásom jeligéje:
„Rovarok nélkül az emberiség 5 éven belül kihalna!”
Albert Einstein.
Gondolkodjunk el a világhírű tudós következtetésén és fogadjuk
el, hogy egyeztetnünk kell egymással nekünk méhészeknek és
önöknek gazdáknak.
Bene Béla, méhegészségügyi szakértő, méhegészségügyi felelős.
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A jótékonysági bál és az anyák napi műsor pillanatai
Jótékonysági bál

Anyák napja

Jótékonysági bál

Anyák napja

Jótékonysági bál

Jótékonysági bál
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