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„A gyermekek akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az az élet.” 
Michel Buton  

 Iskolakezdés játszótér avatással 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Kedves Lakosság! 
 
� A település életében talán nem túlzás, ha azt mondjuk, 

mérföldkőhöz érkeztünk most, amikor pályázati támo-
gatással felújításra kerülhet a Strandfürdő. Mindenki 
előtt ismert, hogy az elmúlt években mekkora gondot 
és feladatot jelentett ez az önkormányzatnak, hogy 
valamilyen formában fennmaradhasson. Az éveken át 
elhúzódó gazdasági együttműködés sem járt ered-
ménnyel, melynek keretében külső befektető végezte 
volna el a beruházást. Ezek után úgy döntöttünk, az 
önkormányzat erejéhez mérten, kisebb lépésekkel és a 
helyi, vidéki lakosság igényeit szem előtt tartva pró-
bálunk fejleszteni. Erre nyújtottunk be pályázatot a 
meghirdetett kiírás szerint. A problémánk súlyát érzé-
keltetve célunk megvalósításához támogatását kértük 
dr. Szekeres Imre országgyűlési képviselőnknek és az 
ÉARFT tagjainak is. Nagy örömünkre meghallgatták 
kérésünket és támogatták pályázatunkat, amely alapot 
adhat a település turisztikai megújulásához is, de fő-
képp a lakosságnak biztosít a jövőben is lehetőséget a 
kikapcsolódásra, szórakozásra. Jelenleg a beruházást 
előkészítő adminisztrációs fázisnál tartunk, hiszen 
minél előbb le kell folytatnunk a közbeszerzési eljá-
rást a kivitelezésre, s csak azután kezdődhet a munka, 
valószínűleg már csak tavasszal. 

� A jelen pályázat a medencék teljes felújítását tartal-
mazza a szükséges vízforgató berendezéssel együtt, a 
teljes gépészet felújításával és egy harmadik kis 

pancsolómedence megépítésével. Ezt a látogatottság 
figyelembevételével tartjuk fontosnak, hiszen a ven-
dégforgalom nagy aránya gyermek, illetve család.  A 
beruházás teljes költsége 71 millió Ft, melyhez 46,1 
millió Ft támogatást kaptunk. De az elnyert támogatás 
mellé megpróbálunk más úton is pályázni és a külön-
böző kiegészítő létesítményeket is felújítani, fejleszte-
ni, hogy 2010-ben egy új és modern létesítményt ve-
hessen birtokába a lakosság, és gazdagodjon vele az 
egész falu. 

 
� Az EARFT-hez benyújtott pályázataink közül támo-

gatást nyertünk még új Településrendezési terv készí-
tésére digitális formában. Mivel most készül ilyen terv 
először digitalizálva, így ennek is jelentős a költsége, 
összesen mintegy 6.8 millió Ft, melyhez 4,7 millió Ft 
az elnyert támogatás. Erre az elmúlt években tapasz-
talt építkezési célok és igények figyelembevételével a 
problémák kiszűrésére van szükség. 

 
Tisztelt Olvasó! 
 

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire 
fontos a településünkön létrehozott értékek védelme, meg-
őrzése! Kérem ezúton is Önöket, óvjuk, védjük értékein-
ket, ne csak otthon, hanem a közterületeken is! Kérem, ha 
valaki rongálást, szemetelést, szabálysértést észlel, jelezze 
azonnal a rendőrségnek, polgárőrségnek! 

Szűcs Lajos 
polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

A kormány az idén is számos olyan 
támogatást nyújt a családoknak, amely-
lyel az iskolakezdés terheit enyhíti. A 
tanévkezdés kapcsán fontos törekvés a 
hátrányos helyzetű tanulók és családja-
ik megkülönböztetett támogatása, az 
esélyegyenlőség biztosítása.  

1./ Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre / Jászboldogházán: 103 
fő/ való jogosultság megállapításának 
célja annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult töb-
bek között a gyermekétkeztetés norma-
tív kedvezményének, ingyenes tan-
könyv és egyéb kedvezményeknek az 
igénybevételére, vagyis a támogatás 
nem pénzbeli juttatást jelent. 

2./ Egyéb pénzbeli támogatások /
Jászboldogházán: 103 fő/ 

A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülők július és no-
vember hónapban 5.500-5.500,-Ft ösz-

szegben kapnak pénzbeli támogatást. 
3./  Gyermekétkeztetés / 188 iskolai 

tanuló, 100% támogatott 24 fő, 50% 
támogatott 53 fő/ 

A gyermekek esélyegyenlőségét 
segíti az is, hogy 2002 óta folyamato-
san bővül azoknak a gyerekeknek a 
köre, akik ingyenes, vagy 50%-os étke-
zést kaphatnak az óvodában, és az álta-
lános iskolában. Ennek eredményekép-
pen a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő óvodások, vala-
mint az 1-5. osztályos diákok is része-
sülnek ingyenes étkezésben. 

50%-os mértékű kedvezményes 
étkezésre jogosultak: a 6-8. évfolya-
mon tanuló, rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő diákok, 
valamint azok az óvodás és iskolás 
gyermekek is, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre nem jogo-
sultak, de: 

� tartósan betegek, 
� fogyatékosok, 
� illetve 3 vagy több gyerme-

ket nevelő családban élnek. 
4./ Tankönyvellátás / 188 iskolai 

tanulóból tankönyvtámogatás 84 fő/ 
Az ingyenes tankönyvtámogatás 

fokozatosan teljesedett ki 2003 óta az 
1-8 évfolyamokon. Ingyen tankönyv-
ben részesül tehát a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő minden 
olyan tanuló, aki  

a./ tartósan beteg, 
b./ testi, érzékszervi, értelmi, be-

szédfogyatékos, autista, több fogyaté-
kosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, 

c./ pszichés fejlődés zavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartósan 
és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, 
kóros hyperkinetikus vagy kóros akti-
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A képviselőtestület 2008. au-
gusztus 13-án ülést tartott.  

A napirendi pontok: tájékoztató a 
nyertes pályázatokról. Megbeszélés a 
könyvtár további működtetési formá-
járól. A bejáró gyermekeket szállító 
vállalkozói szerződés módosítása.  

A települést több rendezvényen 
képviselő néptáncosok:   

Gerhát Adrienn 
Kelemen Nóra 
Koncsik Barbara  
Pócz Melitta  
Szaszkó Cintia  
Szöllősi Enikő  
Háfra Tibor  
Káposztás Dávid  
Menyhárt Bence 
Rácz Máté  
Peták Ádám  
Peták Balázs 
valamint vezetőjük Kelemen Péter 

és Kelemen Márta munkáját ismerte 
el a Képviselőtestület. Hozzájárult a 
ruhák vásárlási költségéhez, és a kö-
vetkező évi költségvetésben elkülöní-
tésre kerül részükre további anyagi 
támogatás. Sokat jelent, egy ilyen 
fiatal, 62 éves településnek, hogy 
színvonalas néptánc csoport öregbít-
heti hírét fellépéseik során. 

vitászavar), 
d./ három- vagy többgyermekes 

családban él, 
e./ nagykorú és saját jogán családi 

pótlékra jogosult, 
f./ rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül. 
A kedvezmény iránti igényt - az 

igénylőlap felhasználásával – a szülők-
nek már 2008. év elején be kellett nyúj-
taniuk az iskolába. 

A költségvetés a tanulók tankönyv-
ellátásához általános támogatásként 
1.000,-Ft/fő/év hozzájárulást, a tanulók 
ingyenes tankönyvellátásához pedig 
10.000,-Ft/fő/év támogatást biztosít. 

�� 
2008 évben a község területére 11 

méhész jelentkezett be méhlegeltetésre.  
Az általános igazgatás területén az 

alábbi ügyek kerültek lefolytatásra: 
Normatív lakásfenntartási támogatás-

ban 23 fő részesül. 
Temetési segélyben 9 fő részesült. 
Átmeneti segélyt 12 fő kapott. 
Mozgáskorlátozott személyek száma 
93 fő. 
Közgyógyellátási igazolvány kiadása 
iránt 47 fő fordult a jegyzőhöz. 
Hagyatéki eljárás 25 esetben indult. 

Magánszemélyek  
Kommunális Adója 

 
adózók száma : 802 fő 
Kivetések száma : 929 db. 
adó összege:  3.708.400.- Ft. 
adó mértéke : lakás , telek, bérlakás: 

4000.-Ft/év 
 műhely, üzem, raktár, 

rendelő, üzlet /0-
100m/. : 6000.-FT/év. 

adó alanya : Kommunális adókötele-
zettség terheli azt a magánszemélyt, 
aki a naptári év első  napján építmény 
vagy telek tulajdonosa. 

Vállakozók kommunális adója 
Adózók száma:  73 fő 
Kivetések száma:  304fő  / átlagos korrigált statisztikai  létszám / 
Adó összege:  608.000.-FT. 
adó mértéke: 2000.-Ft/fő /foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai 

állományi létszámra vetítve/ 
adó alanya   - vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély 
  - jogi személy 

Helyi Iparűzési adó 
Adózók száma: 488 fő  
Adó összege:  14.686.000.-Ft. 
adó mértéke: az adóalap 1.8% 
adó alanya:  - vállakozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély 

- mezőgazdasági őstermelő 
   - jogi személy 
Átalánydíjas helyi iparűzési adó: 
Adózók száma: 23 fő  
Adó összege:  150.000.-Ft. 
adó mértéke: minden megkezdett naptári nap után 1000.-Ft/nap 
adó alanya: Jászboldogházán székhellyel ill. telephellyel nem rendelke-

ző vállalkozó 

2008. szeptember 10-én soros ülését tartotta a Képviselőtestület.  
A Strandfürdő fejlesztés kiviteli munkáinak megkezdése előtt szükséges a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása. Fontos részét képezi a Közbeszerzési Munkacsoport 
létrehozása. A bizottság tagjainak választotta a Képviselőtestület: Kókai Györgyi 
gazdálkodási főmunkatársat, ifj. Pap Béla pályázatírót, Szöllősi Péter vízműveze-
tőt, dr. Halászi György ügyvédet, hivatalos közbeszerzési tanácsadót, a bizottság 
elnökének: Gerhát Károly képviselőt, az Ügyrendi Bizottság elnökét. Az ülésen 
beszámolót tartott a jászberényi Rendőrkapitányság képviselője Hamar Gábor 
r.százados, őrsparancsnok a település közbiztonsági helyzetéről, a Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás igazgatója Tarnai Mihály az intézmény 1 éves szak-
mai működéséről, a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület elnöke Szöllősi Péter az 
un. Fürdőklub működéséről. A jelenlévők megismerhették a Koós Zoltán és 
Babinyecz János által elkészített új községi honlapot. Elfogadásra került a telepü-
lés Egészségterve, amely alapot jelent a további pályázatok benyújtására. Döntöt-
tek az özv. Besenyi Józsefné és Márta Józsefné tulajdonát képező ingatlan megvá-
sárlásáról Tájház céljára. A vételárból 1.960,-e Ft-ot dr. Pap Béla képviselő, al-
polgármester ajánlott fel a fel nem vett tiszteletdíjából, 800,-e Ft-ot az Ezüstkor 
Nyugdíjasok és Magányosok Egyesület a tavaszi báli bevételből, a hiányzó össze-
get pedig az önkormányzat teszi hozzá. Ebben az évben is lehetőség lesz az un. 
Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázni az utolsó éves középiskolásoknak és a fel-
sőoktatásban tanulóknak. Támogatta a képviselőtestület a Tűzoltó Egyesület ké-
relmét az un. szertár korszerűsítésére a 2009. évi költségvetés terhére. Támogatta 
a Faluvédő és Szépítő Egyesület kérelmét térburkoló kő vásárlására 150,-e Ft ösz-
szegben, hogy a 2008. évi Erzsébet napra az emlékpark elkészüljön. Ismételten 
kiírásra került a háziorvosi álláshely megpályáztatása is 2009. január 1-jei határ-
idővel. 2008. október 1-jétől 10%-kal emelkednek az óvodai, iskolai napközi, a 
szociális és a vendég étkeztetés térítési díjai. 
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 Az új iskolai év sok kérdést vet fel a diákok életének 
megszervezésében. Többek között válaszolni kell arra, hogy 
a kötelező tantárgyak mellett milyen irányban fejlődjön a 
gyerek. Milyen sportot, milyen nyelvet vagy egyéb szemé-
lyiségfejlesztő tevékenységet műveljen. Mikor ér rá, hogy 
játsszon, barátkozzon, szórakozzon? Áldoznia, bérmálkoznia 
is kellene, hová fér még be a hittanórán és a szentmisén való 
részvétel? Fájó kérdés az Egyház számára: mit lehetne tenni, 
hogy az első áldozás és a bérmálkozás ne célba érés, hanem 
kezdet legyen? Mit kellene változtatni a hitoktatásban, hogy 
az, hatékonyabb legyen. 
     Szeretek párhuzamot vonni a hitélet és az autóvezetés 
között. Mert ha a hitről kevés, az autóvezetésről viszonylag 
sok tapasztalatunk van. Ebben a hasonlatban az első jogosít-
vány megszerzését a megkeresztelkedés jelenti. Mondhatjuk, 
hogy az első áldozás és a bérmálkozás egy-egy újabb kategó-
ria jogosítványa. A fő kérdés: miért szerez valaki vezetői 
jogosítványt? Hogy amint megszerezte, azonnal a fiókba 
tegye, és mint szép emléket, ünnepnapokon nézegesse? A 
válasz egyértelmű: azért, hogy autóba üljön, azzal közleked-
jen. Természetesen a megtett kilométerek arányában egyre 
gazdagabb tapasztalatra tesz szert, egyre jobban beilleszke-
dik a közlekedők csoportjába, és igyekszik egészségi állapo-
tától függően a lehető leghosszabbra nyújtani autóvezetői 
jogosultságát. 

       A hitre eljutott embert a hit terén ugyanez kellene, hogy 
jellemezze: miután megszerezte „jogosítványát”, vagyis 
megkeresztelkedett, megbérmálkozott, áldozott, egyre mé-
lyebben kellene, hogy belekapcsolódjon az Egyház életébe, 
és a lehető leghosszabbra kellene nyújtania aktív hitéletét.  
       Honnan lehet hitet szerezni? Sokan azt gondolják: a pap-
tól a hittanórán. Az előbbi hasonlatra visszatérve: a hittan-
órán csak a „KRESZ”-t tudjuk tanítani, magát a 
„közlekedést” nem. Hitet életpéldával lehet tanítani. A gyer-
mekek járhatnak hittanórára, jelentkezhetnek, hogy voltak 
szentmisén, ha a szüleik mindennapi életében nincs semmi 
jele a hitnek, szinte természetes következmény, hogy az első 
adandó alkalommal abbahagyják a hitélet gyakorlatait. 
    Mi kellene ahhoz, hogy a szülők elmélyedjenek a hitben, 
és gyerekeiket hitre tudják vezetni? Idő. Heti 8-10 óra Isten-
nel. És bátorság kipróbálni azt, hogy mit ad Isten, ha rábíz-
zuk magunkat. 
       Jövő tavasszal újra lesz első áldozás. És bérmálkozás. 
Miután részesültek a szentségben, sokan sutba dobják majd 
Isten dolgait az életükben. Tudjuk azonban, hogy Isten kö-
vekből is tud fiakat támasztani. Ebben a reményben vágunk 
neki az új iskolai év hittanóráinak. 

Ervin atya 

Mit tegyünk a hétköznapokban, hogy közelebbi kapcsolatunk legyen Istennel? Néhány jó tanács gyermeknek és felnőtt-
nek egyaránt: 

1. Mindennap olvassunk két-három sort az Evangéliumból (akár esti imaként is) 
2. Amikor csak lehetséges, vegyünk részt szentmisén 
3. Fontos az esti lelkiismeret-vizsgálat 
4. Gyónjunk havonta és őszintén bánjuk bűneinket 
5. Napközben 4-5 perc imádság 
6. Néhány zsoltár imádkozásával emeljük föl szívünket Istenhez 
7. Istennel beszélve tanuljunk meg imádkozni, dicsérve és hálát adva Neki 
8. Mindennap tegyünk jót, bocsássunk meg és legyünk a szolidaritás apostolai 

Segítsünk egy barátunknak 

Hittanórák 

XVI. Benedek pápa Szent Pál-évet hirdetett 2008. június 
28-tól 2009. június 29-ig az apostol születésének 2000. 
évfordulója alkalmából. Ebben az esztendőben különös 
figyelemmel és szeretettel fordulunk a nemzetek apostola, 
Szent Pál felé, aki 2000 éve született. Az apostolok közül az 
ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarzuszban 
született, Benjamin törzséhez tartozó zsidó családban, római 
állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést ka-
pott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben a híres rab-
bitól, Gamálieltől sajátította el. Jézust valószínűleg sohasem 
látta földi működése idején, de a megszületett fiatal keresz-
tény egyháznak elszánt üldözője lett, és jelen volt Szent Ist-
ván diakónus megkövezésénél. A föltámadt Jézus megjelent 
neki a Damaszkuszba vezető úton. Ekkor Jézus kinyilatkoz-
tatta neki a keresztény hit igazságait és kijelölte különleges 
szerepét a pogányok térítésében. Ettől kezdve egész életét 
Krisztus szolgálatának szentelte.  

Mi maradt ránk gazdag örökségéből? Az általa alapított 
egyházközségek a történelem viharaiban felmorzsolódtak, de 

a hozzájuk intézett levelei örök időszerűséggel tanítanak 
bennünket, mai keresztényeket is. Fennmaradt életének pél-
dája is: Krisztus iránti mérhetetlen szeretete, amellyel a vér-
tanúságot is vállalta, és ezáltal lett a hithirdetésnek, az 
evangelizációnak égi pártfogója. 

Ha az apostol leveleit olvassuk, bennünket is átjár az a 
buzgóság, amely őt Krisztus követésében állandóan sürgette. 

Szent Pál évében elmélkedjünk gyakrabban hozzánk szóló 
tanításáról és intelmeiről, amelyek nem mindig könnyen 
érthetőek, hiszen Krisztus felfoghatatlan gazdagsága egy 
élethosszig tartó úton vezet, míg el nem jutunk a teljes meg-
értésre. Maga az apostol írja világhíressé lett szeretet-
himnuszának végén:„Ma még csak tükörben, homályosan 
látunk, akkor majd színről színre .”(1Kor 13,12). Amit azon-
ban megvalósíthatunk és a legmagasztosabb úton vezet ben-
nünket, az a szeretet. Az az erény, amely egyszerre földi és 
mennyei, emberi és isteni, ideig való és örök. 
Szerző MKPK Sajtóiroda  

Bóta Mizsei Ilona 

Megkezdődött a Szent Pál-év 
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Ünnepeltjeink: 
Sugár Ferencné  Koncsek Aranka 90 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Bohács Jánosné Üveges Lenke 80 éves Elszárm. B.T. tagja 
Eszes Istvánné Kovács Ilona 80 éves Ezüstkor tagja 
Kerepesi Pálné Zrupkó Etelka 80 éves  Ezüstkor tagja  
Berkó Sándor  70 éves Ezüstkor tagja  
Bíró Antalné Marton Veronika 70 éves Elszárm. B.T. tagja 
Bugyi Lászlóné Velkei Erzsébet 70 éves Ezüstkor tagja 
Hamar Lajosné Matók Ágnes 70 éves Elszárm. B.T. tagja 
Konkoly Józsefné Klinkó Ella 70 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Krasznai Lajos  70 éves Elszárm. B.T. tagja 
Kuncz Román  70 éves Meglepetés vendég 
Markoth Pálné Bazsó Erzsébet 70 éves Elszárm. B.T. tagja 
Muhari Károly  70 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Nagy Gyuláné Jedlicska Rozália 70 éves  Ezüstkor tagja 
Oláh Istvánné Túróczi Irén 70 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Sass Béláné Bús Ilona 70 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Sas Lajosné Kis Erzsébet 70 éves  Ezüstkor tagja 
Szőrös Vendel  70 éves   Elszárm. B.T. tagja 
Tánczos László  70 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Tóth Antalné Bayer Anna 70 éves Elszárm. B.T. tagja 
Tugyi Istvánné Bajor Éva 70 éves Elszárm. B.T. tagja 
Zrupkó Antalné Kossik Klára 70 éves Ezüstkor tagja 
Becze Ákosné Barth Eva Maria 60 éves Elszárm. B.T. tagja 
Gábor Sándorné Sebestyén Mária 60 éves Elszárm. B.T. tagja 
Horti Sándor  60 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Neisz Józsefné Bata Júlianna  60 éves  Ezüstkor tagja 
Puskás Istvánné Józsa Éva 60 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Ruis Jánosné Baranyi Margit 60 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Szaszkó Sándor  60 éves  Elszárm. B.T. tagja 
Kövér Gyuláné Kökény Terézia 50 éves Elszárm. B.T. tagja 
Kövér Attila  30 éves Elszárm. B.T. tagja 

CIVIL SZERVEZETEK 

Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 
augusztus 30-ára vendégségbe hívta a Jászboldogházáról 
Elszármazottak Baráti Társaságának tagjait. A rendezvényre 
nagyon szép számmal jelentkeztek, úgy a baráti társaság 
részéről, mint a helyi nyugdíjas klubból. Így a meghívott 
vendégekkel együtt, mintegy 180 felnőtt és néhány gyerek 
vett részt. Meghívást kaptak a Kunmadarasi Kézi Aratóver-
senyen részt vevő 2-es számú Kézi Aratócsapat tagjai is, és a 
Fecske család, aki nagysegítségünkre volt a versenyre törté-
nő elszállításában. Az ünnepség délelőtt 11 órára került meg-
hirdetésre, de már 10 órakor annyi kocsi állt a Művelődési 
Ház előtt, hogy már alig lehetett leparkolni. Vidékről mint-
egy 80-90 fő vendég érkezett az ország különböző tájairól, 
Dunántúltól a keleti országhatárig bezárólag. Rövid kötetlen 
beszélgetés, ismerkedés után fél 12-kor kezdődött meg a 
rendezvény. Az általános és középiskolások nagyon szép 
műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Először a Honfog-
lalás című film betétdalát énekelte el 2 középiskolás kislány 
nagy-nagy sikerrel. A két szavalatot 3 8.-os diák tolmácsolta. 

Mindkettő a régi időkre emlékeztette a jelenlévőket, és bi-
zony-bizony néhányan könnyeikkel küszködve hallgatták 
végig. A lehangoltságot a nagy sikerrel szereplő általános és 
középiskolás néptáncosok előadása oldotta fel. A kultúrmű-
sort követően Szűcs Lajos polgármester és Nagy Albert Jász-
kapitány Úr köszöntötte a résztvevőket. Röviden ismertették 
az elkövetkezendő évek főbb eseményeit, (strandfelújítás, 
kézi arató verseny, stb.) és erre meghívták a jelenlévőket a 
2009. és 2010-es évek ünnepeire. Ezt a közös emléklap át-
adás követte, melyet a Kunmadarason részt vett arató és főző 
csapatok tagjainak és segítőiknek adtak át azzal, hogy a 
2009-es évben Jászboldogházán megrendezésre kerülő arató-
versenyen is számítanak aktív közreműködésükre. 
Ezt követően már csak az évente szokásos születésnaposok 

felköszöntésére került sor. Veliczkyné Icuska ünnepi kö-
szöntőjében méltatta a találkozó jelentőségét, és egyenként 
szólította az ünnepelteket, akik most az eddigieknél is sokkal 
többen voltak. 
 

A sok-sok ünnepelt könnyeikkel küszködve fújta el az éve-
ik számát szimbolizáló gyertyákat. A köszöntöttek közös 
fotója bizonyára a meghatódottságot is tükrözni fogja.  
Az idő már ekkorra jól előre haladt, és valamennyien kellő-

en jól megéheztünk. A finom ebéd most sem maradt el, a 
szakácsok bográcsban főtt birkapörkölttel kedveskedtek a 
vendégeknek. Ettől kezdve már csak a kötetlen beszélgetés-
re, régi ismerősök, osztálytársak, barátok, barátnők egymásra 
találására, az emlékek felidézésére került sor. Majd előálltak 
a pónilovas fogatok is, és körül lehetett nézni sétakocsiká-

zással községünkben. A tombolasorsolást követően felcsen-
dült a zene. Ropták a táncot a fiatalabbak és idősebbek is 
egyaránt. Mikor a tánctól kifulladtak, kezdődött a nótázás, és 
ez egész estéig tartott.  
Úgy gondolom, hogy nem volt hiábavaló ez a találkozás, 
hisz mindenki nagy megelégedettséggel, köszönettel búcsú-
zott a jövő évi viszontlátás reményében. Reméljük, így is 
lesz.  

Orczi Imréné 
egyesületi titkár 

Ismét találkoztunk! 
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1.osztály,  
21 tanuló 

osztályfőnök: 
Baranyiné Szabó Judit 

2.osztály,  
22 tanuló 

osztályfőnök:  
Dr. Pap Béláné 

3.osztály,  
23 tanuló 

osztályfőnök: 
Tóthné Simon Aranka 

4.osztály,  

23 tanuló 

osztályfőnök: 

Gerhát Károlyné 

5.osztály,  

24 tanuló 

osztályfőnök: 

Hambergerné 

Válik Sarolta 

Szakkörök 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Tartja 

Néptánc  1230-1500  1230-1500  
Szűcsné  

Urbán Mária 
Busai Norbert 

Mazsorett   1615-1800   
Nagy Gáborné 
Gömöriné 
 Török irén 

Természetismeret 1400-1500   1145-1230  Rigó Andrásné 

Hittan 1230-1330 
4. osztály 

1145-1230 

3. osztály 
  

1230-1330 

1400-1500 
Csergő Ervin 

Iskolai sport 1345-1730     Tóth Pál 

Foci  1630-1800  1630-1800 1630-1800 Bodor Máté 

Tűzoltó szakkör 
(havonta 1 alkalom)     1430 Helyi vezetők 

Megkezdődött a 2008/2009-es tanév 

6.osztály,  
21 tanuló 

osztályfőnök: 
Tóth Pál 

7.osztály,  
31 tanuló 

osztályfőnök:  
Konkoly Béláné 

3.osztály,  
22 tanuló 

osztályfőnök: 
Rigó Andrásné 

☺☺☺☺  ŐSZKÖSZÖNTŐ BÁLT RENDEZ A 8. OSZTÁLY OKTÓBER 11-ÉN 1400-TÓL 2000 ÓRÁIG  
A TORNATEREMBEN, MELYRE MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK. 

Őszi szünet október 23 –tól  november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap okt. 22., a szünet után az első tanítási nap nov. 3. 
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Tőzsér Kitti-
nek hívnak 
Jászalsó-
szentgyörgyi 
lakos vagyok, a 
helyi általános 
iskola történe-
lem és etika 
tantárgyát, 
valamint a 
jászboldogházi 
általános iskola 5.6.7. osztályában törté-
nelem tantárgyát oktatok az idei évtől. 
Májusban végeztem a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskola történelem szakán, amely 
mellé elvégeztem az ifjúságsegítő felső-
fokú képzést is. 
Egyik legnagyobb álmom valósult 

meg azzal, hogy megszereztem a tanári 
diplomámat, a másik pedig, hogy olyan 
szakmát tanuljak ki, amelyik a fiatalok 
problémáinak megoldásával foglalko-
zik. Remélem, felkészültségemmel és 
elhivatottságommal megmutathatom a 
gyerekeknek a történelem szépségét, és 
minden általános iskolással meg tudom 
szerettetni ezt az érdekes tantárgyat. 

ÓVODA, ISKOLA HÍREI 

Alapítványi hírek 
A BOLDOGHÁZI GYERMEKE-

KÉRT Alapítvány nyár elején ifj. Pap 
Béla segítségével pályázott a foci tábor 
megszervezésére. A pályázat sikeres 
volt, melyhez 70.000,- FT-tal járult 
hozzá alapítványunk. 15 gyermek egy 
hétig szervezett formában készült az új 
idényre. 

�� 
A hagyományokhoz híven a tehetsé-

ges, a természettudományos versenye-
ken kiváló helyezést elért tanulók tábo-
rozásához 60.000,- Ft-ot adott az alapít-
vány. A tiszapüspöki táborban Túróczi 
Zsófia, Túróczi Beáta, Gerhát Edina, 
Farkas Ibolya , Vajda Csilla és 
Adamecz Zsuzsanna méltón képviselte 
Jászboldogházát. 

Bízunk benne, hogy az ott szerzett 
ismereteket az új tanév versenyein sike-
resen kamatoztatják. 

�� 
A legutóbbi alapítványi bált azzal a 

céllal szerveztük, hogy az iskolában is 
elkészülhessen a játszótér. 

A bál sikeres volt, köszönet érte az 
önzetlen támogatóknak, segítőknek. 
Még a múlt évben az összegyűjtött 
pénzből sor került a jelenlegi 7. osztály 
padjainak és székeinek cseréjére. A 
játszóteret pedig szeptember 1-jén ve-
hették birtokukba a gyerekek. 

Lovas tábor 
2008. július 21-től 25-ig lovas táborban vettünk részt, amely 18 főből állt, és 

így 3 csoport alakult ki. Sajnos az időjárás befolyásolta a mindennapi lovaglás 
menetét. A táborvezetőnk Horváth György (Gyuri bácsi) volt. Esős napokon lo-
vakról és azok tisztításáról, gondozásáról láthattunk érdekes videót. Amikor már 
az időjárás jobbra fordult, egy nagyon jó tanyasi kiállítást néztünk meg. Igaz, 
hogy esett az eső, de minket nem tántorított el a mindenesti strandolástól. Mikor a 
hétvége elérkezett, szomorúan váltunk el a tábortól és Gyuri bácsitól. 
Nagyon szépen köszönjük ezt a felejthetetlen hetet Nagyné Bori Mária nyugdí-

jas pedagógusnak és Horváth György kunkapitánynak. 
Farkas Ibolya 7. osztály,  

Óvodánk  az előző évhez hasonlóan kezdi a tanévet. 2 csoportba 48 gyermek jár. Év közben érkeznek az előfelvételis gyerme-
kek. Év végére előreláthatólag 54 főre számíthatunk. Ebből 13 fő iskoláskorú. A 
nevelőtestület létszáma és összetétele változatlan maradt. 
A szülőkkel egyeztetve elkészítettük az éves programtervet. Továbbra is szerepel 
a táncoktatás önkéntes alapon és az anyanyelvi fejlesztés, akivel az indokolt. Elő-
zőt Kovácsné Gizella óvó néni, az utóbbit Sósné Baráth Erika tartja. 
Terveink között szerepel az óvoda bútorzatának lecserélése, korszerűsítése, és 
mozgásfejlesztő eszközök bővítése. Továbbra is fontosnak tartjuk az együttműkö-
dést a családokkal, az SzMK-val és a társintézményekkel. Műsoraink színvonalát 
igyekszünk megtartani. 
A szülők betekinthetnek óvodánk életébe. Aki fontosnak tartja, figyelemmel kí-
sérheti és aktívan részt vehet rendezvényeink lebonyolításában pl.: farsangi bál, 
családi nap, gyermeknap, stb. 

Szádvári Istvánné 
tagintézmény vezető 

Új tanárunk 

Polgárőr táborban vettünk részt 
A debreceni Víkend Majorban szervezett táborban július 14. és 20. között vet-

tünk részt. Így sajnos kifogtuk a rossz időt, mert hétfőn, kedden és szerdán esett 
az eső. 

Amikor megérkeztünk a táborba, beköltöztünk a faházainkba, és utána összeis-
merkedtünk  szobatársainkkal és a tábor többi lakójával. 

A tábor vezetői estére meglepetés programot, hastánc és kungfu bemutatót 
szerveztek nekünk. A hét szinte minden napján verset kellett írnunk magunkról,a 
táborról és a tábori életről. A legjobb versíró díjat a hét végén a mi szobánk,a 16-
os nyerte meg. 
Voltak sportvetélkedők: kötélhúzás, biciklis akadálypálya, Forma 1, s egy olyan 

játék is, amelyben egy kis gumicsónakba kellett beülni, és lapáttal kellett átevezni 
a medence túlsó oldalára. A csónak később egy fiú alatt kilyukadt, így lefújták a 
versenyt.  
Az egy hét alatt sok más érdekes programban is részt vehettünk., hiszen jártak a 

táborunkban rendőrök, akik kutyás bemutatót tartottak, határőrök, akik lövészeti 
bemutatóval ismertettek meg bennünket. Élveztük, hogy pár fegyvert mi is kipró-
bálhattunk, és az autójukban is beülhettünk. 

Ellátogatott hozzánk az OTP-től két fiatal hölgy, akik a pénzügyekről és a 
pénzszerzésről tartottak beszámolót. A feltett kérdéseikre adott helyes válaszokat 
pedig egy-egy óriási pöttyös túrórudival jutalmazták. 

Járt nálunk egy nyomozó, aki a fiatalkori bűnözésről és a drogról beszélt ne-
künk.  

Minden este táncolhattunk a „Hangárban” rendezett diszkóban, pénteken pedig 
Debrecen egyik strandjára látogattunk el. 

Szombaton a Vekeri-tóra gyalogoltunk ki, ahol csónakázni és vízibiciklizni 
lehetett, estére pedig tábortűz mellett énekeltünk a két táborvezetővel együtt. A 
táborunk területén medence, zuhanyozó, étterem, büfé és lovarda is volt. 

Sajnos  –mindenki bánatára– vasárnap 10 órakor el kellett hagynunk a tábor 
területét. Sok barátot szereztünk, akikkel még most is tartjuk a kapcsolatot, de így 
is hiányoznak. Minden esetre megfogadtuk: jövőre is visszamegyünk! 

Racs Bettina, Behinya Enikő 8. osztály 
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Hogy tetszik lenni? 
– megkérdeztük Kőhidi Györgyöt és Kőhidiné Marikát  
A kérdés most pontosabban úgy hangzott: ”Hogy tetszenek 
lenni?”, mert ez alkalommal a Kőhidi házaspárt kerestem fel. 
A megszokott, rövid válasz: „Köszönjük jól”, gyorsan el-
hangzott, de amint tevékeny nyugdíjas életükről meséltek, 
öröm volt látni és hallani, hogy valóban jól vannak. 
Kőhidi György, Gyuri bácsi a Vízmű munkatársaként a bol-
dogháziak ivóvíz ellátását felügyelte, és hosszú évekig a 
Strandfürdő működéséért volt felelős. Saját kertjén kívül, 
kertészeti ismereteit itt is hasznosította, és a fürdő területén 
faiskolát létesített. A község területén ma is sok örökzöld és 
lombhullató fa található, amely ebből a faiskolából került 
kiültetésre. 
Kőhidi György: „12 éve, 1996– tól vagyok nyugdíjas. Egész-
ségi állapotom is indokolta és sikerült korkedvezménnyel 
öregségi nyugdíjba vonulnom. A Vízügynél a munkámat 
Mizsei István mellett kezdtem, és mindig lelkiismeretesen 
végeztem. 1979– től 1996– ig a Strandfürdő vezetése volt a 
feladatom, amit nagyon szerettem. Folyamatosan rendeztük, 
szépítettük, fásítottunk. Minden 1 kivágott nyárfa helyett 3-at 
ültettem, így jött a faiskola ötlete is. Sokféle facsemetét ne-
veltünk: tuját, szomorúfüzet, tölgyfát, gesztenyefát. Tavasztól 
őszig szinte a strandon „laktam”, hiszen a napi fürdőzés 
után sokszor volt rendezvény, diszkó és másnap reggelre a 
fürdő területét a vendégek fogadására késszé kellett tenni. 
Volt, hogy éjjel szóltam a munkatársaimnak, hogy jöjjenek, 
mert az éjszakai buli után ki kell takarítani a medencét. De 
tette mindenki a dolgát. Esténként a medence vizét locsoltuk 
ki a fűre, így a szárazabb időben is zöld pázsit fogadta a 
fürdőzőket. A 80-as években nagyon sok vendég látogatta a 
strandot, volt olyan nap, hogy 1000 fő feletti volt a belépők 
száma. Visszajáró, szinte állandó vendégeink is voltak és 
nemcsak a környező településekről. Budapestről, Egerből 
jöttek, de még Németországból is sokszor kereste fel fürdőn-
ket egy német házaspár. 
A 90-es években aztán megkezdtem a vállalkozásomat is, és 
nyugdíjazásom után azt fejlesztettem tovább, ami azóta is 
tevékeny mindennapokat kíván. Mostanra már egészen bele-
jöttem a fémipari munkába. 
Szabadidőben pedig itt a család, főleg nyáron az unokák 
„nyaraltatása”. Igaz, most már nagyobbak, de viszzük őket 
kirándulni, fürdőzni. Az idén Gyulán, Gyopárosfürdőn jár-
tunk. Az Ezüstkor Nyugdíjasklub programjaiba is bekapcso-
lódunk.” 
Ennek bizonyságul, előkerült a videó kamera és Gyuri bácsi-
val belenéztünk az egyik közös rendezvény eseményeibe, a 

kunmadarasi Aratóverseny pillanataiba. Gyuri bácsi tervezi a 
Klub egyik estéjén ezt levetíteni és közösen felidézni a nyár 
emlékezetes eseményét. Közben Kőhidi Györgyné Marika 
néni is bekapcsolódik a beszélgetésbe. 
„Gyakran veszünk részt a Nyugdíjas klub rendezvényein, 
segítünk a szervező munkában. Most legutóbb a Boldoghá-
záról Elszármazottak Baráti Társaságával rendezett talál-
kozón segédkeztünk. Nagyon jól sikerült, mindenki jól érez-
te magát.”. 
Kőhidiné Marika az Alsójászsági Takarékszövetkezet helyi 
kirendeltségének volt a vezetője. Olyan ember, aki mindig 
tevékenyen részt vett a közösség életében, legyen az, munka-
helyi, civil szervezet vagy önkormányzati munka. Mindig 
lehet rá számítani. Jelenleg is a Jász Takarékszövetkezet 
Igazgatósági tagja, ahol Jászboldogházát képviseli. 
„2001. márciusától vagyok nyugdíjas, de még 2 évig itt hely-
ben helyettesítettem és 4 hónapot pedig a környező kirendelt-
ségeknél. Így fokozatosan váltam meg a munkától és a mun-
katársaktól, ami kezdetben nagyon hiányzott. 55 évesen jöt-
tem el nyugdíjba, amit vártam, főleg az unokák miatt. Megfo-
gadtam, hogy ha tudok, aktívan kiveszem a részem az unokák 
ellátásában, mert sajnos nekem nem adatott ez meg annak 
idején. Az 5 unoka sokszor volt itt egész nyáron, aminek na-
gyon örültünk mind a ketten. Volt persze minden: játék, ki-
rándulás, fürdés, de még tanulás is. Az unokák nyaranként itt 
tanulták meg a szorzótáblát, amit már az iskolában igaz, 
nem kérnek, de mi megtanítottuk velük. 
A mindennapok is jól telnek. Dolgozunk, éljük a megszokott 
mindennapokat. Kirándulunk, évente sikerül egyszer-kétszer 
hosszabb pihenésre is elmenni, ami régen ritkán jött össze. 
Most bepótoljuk. 
Szabadidőnkben ismerkedünk a technika vívmányaival: a 
számítógép, internet használatával. Böngészgetünk rajta, és 
esténként a webkamera segítségével „bekukkantunk” gyer-
mekeinkhez.” 
A napokban hallottam a rádióban dr. Ranschburg Jenő tanár 
úrtól, hogy a mai gyermekeknek nincs példaképük, vagy ha 
van is, az valamelyik filmhős, színész vagy híres sztár. Ke-
vés gyermek választ a hétköznapi életből. A Kőhidi házas-
párnál tett látogatásom után az jutott eszembe, hogy ebben a 
családban felnövő gyerekeknek, unokáknak biztosan könnyű 
példaképet választaniuk, hiszen ott vannak közvetlen közel-
ben: szüleik, nagyszüleik személyében. 

Bóta Mizsei Ilona 

Tisztelt Lakosság! 
Kérjük Önöket, hogy háztartásukban 

keletkezett fém sörös és üdítős dobozo-
kat minden hónap utolsó szombatján 
délelőtt tegyék ki a házuk elé. Tervünk, 
hogy ifjúsági klubot indítunk, melyhez 
ezúton szeretnénk a segítségüket kérni.  
Jászsági Családsegítő és Gyermekjó-

léti Szolgálat irodája 2008. szeptember 

elsejétől a Polgármesteri Hivatalban 
működik. 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:  8-12 
Kedd:  8-16 
Szerda:8-12 
Csütörtök: - 
Péntek:8-12 

Telefonszám: 06-30/576-8780 

Engedélyezett növényi táplálék 
kiegészítők, immunerősítők, bőr-
ápolási szerek a MAGYAR TER-
MÉSZETGYÓGYÁSZOK SZÖ-
VETSÉGE AJÁNLÁSÁVAL. 

Tájékoztatás:  
06/20/510-76 36 

Túri József 
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2008. szeptember HÍREK – SZABADIDŐ 

Látogassunk el Tatára, a vizek városába. A város Buda-
pesttől kb. 70 km-re fekszik a Közép-Dunántúlon.  

A Vértes és a Gerecse közötti völgyben haladva láthatják a 
Kő-hegyről letekintő óriási Turul emlékművet.  
A kirándulást az Öreg-tó partján a „vízivárnál” érdemes 

kezdeni.  A tatai vár Mátyás uralkodása alatt az ország egyik 
legszebb reneszánsz épülete volt. 
Az Öreg-tó és környéke ma természetvédelmi terület. Li-

getes sétányait a kirándulók nagyon kedvelik. A tó körül 
városnéző kisvonat is jár.  
A tóvárosi sétányon több vízimalom látható. 
Az Országgyűlés téren van a fából ácsolt harangláb, más 

néven óratorony.  
Bár a városban még sok látnivaló várja az odalátogatókat, 

érdemes kirándulást tenni a közeli Vértesszőlősre, ahol őrzik 
az 1965-ben  – aug. 21-én – Sámuel napján talált 350 000 
éves tarkócsontot, az „első magyar” koponyadarabját. 

Megkérdeztük……. 

 
Mi a véleménye a strand működtetéséről ebben az évben, 
és hogyan képzeli a jövőben? 

 
Klinkóné Pintér Andrea (a helyi posta vezetője) 
Nagyon örültünk neki, hogy legalább a hétvégékre kinyi-

tott. Bár mindennap nyitva lett volna! Mi is klubtagok let-
tünk, és ezt jónak tartottuk. Sajnos az ebből eredő lehetősé-
get nem tudtuk teljes mértékben kihasználni, mert először 
az egyik kislányom lett bárányhimlős, s mikorra ő felgyógy-
ult, a másik kapta el. 
 Azt hallottam, hogy sikeres pályázatból felújításra 

kerül a létesítmény. Ez nagy fejlődési lehetőséget ad Bol-
dogházának. Jó lenne, ha télen is tudnánk használni. 
 

Ifj. Joó-Kovács Balázs 
 Sajnos én a nyarat gipszben töltöttem. De barátaim – 

az öröm mellett, hogy kinyitott a strand – nagyon sajnálták, 

hogy nem volt napijegy. Mindannyian azt szeretnénk, ha a 
strand tovább működne, és a klubtagság mellett, egyszeri 
belépésre is lenne lehetőség. (pld. vidékről érkezik hozzánk 
vendég, ő is szeretne megmártózni strandunkon.) 
 
Szőllősi Béla és családja 

Igazán örültünk ennek a megoldásnak is, hogy legalább 
hétvégén strandolhattunk. A fürdőzés, a családias légkör, a 
baráti társaságok, az önfeledt beszélgetések, grillezések és 
nem utolsó sorban a sikeresen megszervezett úszótanfolyam 
csaltak ki minket egy-egy jó délután eltöltésére. Gyermekeim 
sajnálták, hogy nem lehetett egész héten igénybe venni a 
fürdőt. 
Családunk kíváncsian várja az új strand felépülését. Patrik 

kívánsága, hogy legyen a medencében csúszda. El tudnánk 
képzelni egyszerű szállási lehetőséget pl.: kis szobák ágyak-
kal. 
Reméljük, ha legközelebb kilátogatunk, egy gyönyörű, be-

parkosított, medencékkel ellátott ugyanilyen családi légkörű 
élményfürdőt találunk. 

Hobbim a  
meteorológia 

Szűcs Péter vagyok, 2008-ban a jászberényi Lehel Vezér 
Gimnázium reálszakára nyertem felvételt. 
Mindennél jobban érdekel a meteorológia, ezért meteoro-

lógus szeretnék lenni. 
Szeretek még fotózni is, főleg időjárással kapcsolatos 

képeket és videókat szoktam készíteni, de sok másról is 
készítek  felvételt. 
A nyár folyamán rengeteget fényképeztem, különböző 

időjárási eseményekről ( pl.: villámokról, felhőkről), sőt 
augusztus 16-án a holdfogyatkozást is megörökítettem, és 
a csillaghullást is figyeltem. 
Ha jön a vihar, mindig keresek valami olyan helyet, (pl.: 

szénakazal teteje) ahonnan jól szétlátni, és onnan készítek 
képeket, videókat. 
2 éve van egy saját meteorológiai állomásom, ami rögzíti 

a hőmérséklet, szél, páratartalom, légnyomás és csapadék 
adatokat. 2006 júliusától naponta rögzítem a hőmérsékleti 
értékeket és a csapadék mennyiséget, amit feltöltök az 
internetre is. A nyáron az Új Néplapban is jelentek meg 
adataim. 2007. decemberében pedig a Boldogházi Hírek-
ben jelent meg egy éves összefoglaló táblázatom. 

Hogy honnan ez az érdeklődés? 
Egyszer óvodás koromban nagyon nagy vihar volt. Hatal-

mas jégeső zúdult a falura rengeteg esővel. Az egyik isme-
rősünk kertje végén valóságos tó keletkezett a sok eső mi-
att. Pár nap múlva már békák kuruttyoltak benne. A vihar 
után gyönyörű tornyos felhők és egy szivárvány volt az 
égen, ami felkeltette bennem az érdeklődést a meteoroló-
gia iránt. 
No én azóta szeretem az időjárás megfigyelést. 

2008. július 14. 
Saját felvételem egy közeli villámcsapásról 

A tatai vár 

Kiránduljunk! 
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 Sinfalva, régi Árpád-kori tele-
pülés, azon helységek közé tartozik, 
melyeknek nevét Aranyosszék 1291-i 
és 1313-i adományleveleiben feltalál-
ni nem tudjuk, de az 1332 – 1336 
közötti pápai tizedjegyzékek már 
említik, Senifalva néven. Az idők 
folyamán a falu nevének Szemháza, 
Zenháza, Semfalva változata ismere-
tes. 1668-as iratok Felső- illetve Alsó 
Sinfalváról tesznek említést, amely 
arról tanúskodik, hogy eredetileg két 
Sinfalva volt, de az „Alsó” elpusztult 
a történelem viharában. Az unitárius 
egyházközség 1780-as jegyzőköny-
veiben már csak Felső Singfalva sze-
repel, mely elnevezés – egyesek sze-
rint – a falu viszonylagos rövidségére 
utal. Állítólag a falu a nevét a Simon 
személynév, becézett: Simi változatá-
ból kapta.  
 A falu lakói – kevés kivételtől 

eltekintve –, római katolikusok, unitáriusok és ortodoxok. 
Ebben a faluban is – minden bizonnyal – akkor alakult meg 
az unitárius egyházközség, amikor a többi aranyosszéki tele-
pülésen, tehát Dávid Ferenc idejében, 1568 után. A hívek 
római katolikusról unitárius vallásra való áttérésével, vagyo-
nuk, ingatlanjaik a birtokukban maradtak, következőleg szin-
tén „unitáriussá” lettek. 1772. november 30-án – Orbán Ba-
lázs leírása szerint – jezsuitáktól vezetett katonaság a temp-
lomot, papi lakot, az egyházközség vagyonát erőszakkal 
visszafoglalta, s a templom és pásztor nélkül maradt nyáj, 
éveken át szenvedett a hitéért való zaklatás miatt. A nyomás 
alatt voltak, akik visszatértek a római katolikus vallásra. 
 1774-től az unitáriusok magánházaknál tartották az 

istentiszteleteket mindaddig, míg a jelenlegi templomuk 
1799-ben elkészült. Az anyagiak hiánya miatt a templomto-
rony csak 1832 körül épült fel. A módosabb hívek – 

Thorockai Erzsébet, Várfalvi Pálffy 
Sámuel – áldozatának is köszönhe-
tően, azonban a szép templom elké-
szült, tornyába két harang került. 
Kiheverve a nagy veszteséget, a 
gyülekezet a XX. század elejéig 
teljesen felszerelte, orgonát és to-
ronyórát vásárolt, amelyek ma is jól 
működnek. 1998 – 1999-ig a temp-
lomot többször is megjavították, 
utoljára külső: magyarországi, ame-
rikai, püspökségi segítséggel. Saj-
nos a világháborúk, a kommunista 
rendszer szétszórták, elapasztották a 
híveket. 2004. végére mindössze 
251 tagot számlál a gyülekezet. 
Állandó a létszámapadás, s a nehéz 
idők rányomják bélyegüket a hívek 
lelkivilágára, a hitéletre. Hála Isten-
nek, ha kevesen is, de vannak olya-
nok, akik minden áldozatot meg-
hoznak vallásukért, a közösség 

fennmaradásáért. 
 Az egyházközség testvéregyházközsége az USA-beli 

Morristown (New Jersey) unitárius-univerzalista egyházköz-
sége, a falu testvértelepülése Jászboldogháza (Jász-Nagykun-
Szolnok megye), amelyekkel gyümölcsöző, jó barátságokat 
eredményező a kapcsolat. Számos megvalósítás: templomja-
vítás, vendégház felszerelése, irodai felszerelés, a testvérkö-
zösségek cselekvő hozzáállását, segítségét dicséri.  
 „Megfogyva bár, de törve nem”, élünk, és szeretnénk, 

ha közösségi életünk nemcsak Isten dicsőségét, hanem az 
emberek – határon és óceánon túli testvéreink – örömét és 
boldogságát is szolgálná. 
 
Sinfalva, 2008. szeptember 6. 

Pálfi Dénes  
unitárius lelkész  

 

A Sinfalvi Unitárius Egyházközség rövid története 

A vendégház szobái 
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2008. szeptember 

Ebben az évben is megrendezésre került a paraszti hagyo-
mányokat felelevenítő rendezvény, az immár hagymásosnak 
mondható 4. Hármaskerületi kézi aratóverseny. A verseny 
színhelye a Kunmadarasi Repülőtér, ideje 2008. július 12.  
A Hármas kerületből, a Jászság, Nagykunság, Kiskunság 
településiből 13 csapat vett részt a nemes vetélkedőn. Büsz-
kén jelenthetem. hogy Jászboldogházát e nemes vetélkedőn 2 
csapat képviselte, s nem is eredménytelenül. Azt sem kell 
elhallgatni, hogy a versenyen résztvevő csapatainkat elkísér-
te az Ezüstkor Nyugdíjas klub lelkes tagsága.  
A kézi aratóversennyel egyidőben „Főző” versenyt is hirdet-
tek a szervezők, ahol hozott anyagokból, saját célra vagy 
értékesítésre főzhettek a résztvevők. Ez a verseny kelendőbb 
volt, mert 20 csapat indult a nemes vetélkedőn, köztük egy 
boldogházi csapat is.  
A megnyitó 10 órakor kezdődött, ahol Barta László Nagy-

kun Kapitány, Márki Sándor Kunmadaras polgármestere és 
Gőgös Zoltán FVM államtitkára köszöntötte a megjelente-
ket, majd Tóth Gábor plébános megáldotta a csapatokat. 
Ezután kivonultunk a már korábban kisorsolt búzaparcellák-
hoz, és megkezdték a „korábbi” évek legnehezebb munkáját, 
a kézi aratást. Az aratandó parcella nagysága 100 négyszög-
öl. Ezt a területet kell lekaszálni, markot szedni, kötelet csa-
varni, kévét kötni, csomózni. kaparékot összeszedni. Á vég-
zett munkát egy 5 tagú zsűri értékelte (melynek tagja vol-
tam).  
Az értékelésnél figyelembe vettük az aratási munka minő-

ségén kívül a korhű öltözetet, az arató reggelit, az aratási 
munkát végző eszközök korhűségét, állapotát stb.  
A másik helyszínen a főzők serénykedtek. A mi csapatunk-
nak a kezdeti nehézségek után sikerült megfelelő főzőhelyet 
találni, ahol a főzési tudományukat ki tudták bontakoztatni. 
A főzők versenyén a résztvevők saját kedvenc ételeiket főz-
ték, amit később elfogyasztottak. A főzők részlegén már 
tűzgyújtás után nemsokára finom illatok szálltak a levegő-
ben. Volt itt különböző pörköltektől, gulyásoktól, a pacalok-
tól a töltött káposztáig mindenféle ínycsiklandó étel. Az érté-
kelést a főzőknél egy másik zsűri végezte, akik odafigyeltek 
az előkészítésre, a hagyományos alapanyagokra. A 
„körletrendre”, az öltözékre, a higiéniára, amit az ételek ízle-
lésénél, kóstolásánál figyelembe vettek. Még folytak a verse-
nyek, mikor megérkezett a Polgármester úr és Kelemen Péter 
úr társaságában az Árvalányhaj táncegyüttesünk, akik a dél-
utáni kultúrműsor keretében szórakoztatták a jelenlévőket. 
Az ebéd elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre. 

A zsűri az aratóknál az alábbi sorrendet állapította meg: 
 

1. Kunmadaras Őszirózsa Népdalkör  
2. Kiskunfélegyháza Kunsági Legények  
3. Jászboldogháza „felnőtt” csapat, melynek tagjai: Fózer 

Tibor, Fózer Tiborné, Baranyi Sándor, Baranyi Sándorné 
és Berkó Sándorné  

A helyezések kihirdetése után a különdíjak átadása követ-
kezett. A másik csapatunk a Jászboldogházi ifik a jánoshidi 
polgármestertől vehettek át különdíjat. Az ifi csapat: Józsa 
Kálmán, Bózsó László, Gömöri Piroska, Konkoly Albertné 
és Sziliczei Zoltánné. Ezután következett a főzőverseny díja-
zottainak ismertetése, a korábban ismertetett szempontok 
figyelembevételével. A zsűri úgy döntött, hogy az első he-
lyezést a jászboldogházi Kőhidi-Menkó párosnak ítéli. A 
gulyás megtette hatását! Második helyezett a kunhegyesiek 
birkapörköltje, a harmadik helyezést a kiskunfélegyháziak 
töltött káposztája érte el. Az eredményhirdetés és a különdí-
jak átadása után Orczi Imréné köszöntötte a házigazdákat, 
majd a köszöntő után Szűcs Lajos polgármester úr hivatalo-
san bejelentette, majd meghívta a jelenlévőket a következő 5. 
Hármas kerületi Kézi Arató és Főzőversenyre, melynek hely-
színe Jászboldogháza lesz és időpontja 2009. július. 11-12.  
Ezután az Árvalányhaj táncegyüttes fergeteges tánccal zárta 
a IV. Kézi arató- és főzőversenyt Kunmadarason. 

Nagy Albert  
Jászkapitány  

HÍREK 

Aratóversenyen voltunk...  
Aratási toborzó!Aratási toborzó!Aratási toborzó!Aratási toborzó!    

Közhírré tétetik, hogy Krisztus utáni 2009Közhírré tétetik, hogy Krisztus utáni 2009Közhírré tétetik, hogy Krisztus utáni 2009Közhírré tétetik, hogy Krisztus utáni 2009----es esztendő Szent Jakab havának második hétvégéjén, vagyis július 12es esztendő Szent Jakab havának második hétvégéjén, vagyis július 12es esztendő Szent Jakab havának második hétvégéjén, vagyis július 12es esztendő Szent Jakab havának második hétvégéjén, vagyis július 12----én a Jászok én a Jászok én a Jászok én a Jászok 
Földjének legdélibb csücskén fekvő kis községben, azaz Jászboldogházán rendeztetik meg a következő Hármaskerületi Kézi Ara-Földjének legdélibb csücskén fekvő kis községben, azaz Jászboldogházán rendeztetik meg a következő Hármaskerületi Kézi Ara-Földjének legdélibb csücskén fekvő kis községben, azaz Jászboldogházán rendeztetik meg a következő Hármaskerületi Kézi Ara-Földjének legdélibb csücskén fekvő kis községben, azaz Jászboldogházán rendeztetik meg a következő Hármaskerületi Kézi Ara-
tóverseny. (Nagykunság, Kiskunság, Jászság)tóverseny. (Nagykunság, Kiskunság, Jászság)tóverseny. (Nagykunság, Kiskunság, Jászság)tóverseny. (Nagykunság, Kiskunság, Jászság)    
Aki ezen iromány alapján tudomást szerez a rendezvényről, az mindenki meghívattatik.Aki ezen iromány alapján tudomást szerez a rendezvényről, az mindenki meghívattatik.Aki ezen iromány alapján tudomást szerez a rendezvényről, az mindenki meghívattatik.Aki ezen iromány alapján tudomást szerez a rendezvényről, az mindenki meghívattatik.    
Tisztelettel kérettetik, hogy aratógúnyát felöltve, kaszával, galymóval, arató elemózsiával felszereltetve az idő tájt jelenjen Tisztelettel kérettetik, hogy aratógúnyát felöltve, kaszával, galymóval, arató elemózsiával felszereltetve az idő tájt jelenjen Tisztelettel kérettetik, hogy aratógúnyát felöltve, kaszával, galymóval, arató elemózsiával felszereltetve az idő tájt jelenjen Tisztelettel kérettetik, hogy aratógúnyát felöltve, kaszával, galymóval, arató elemózsiával felszereltetve az idő tájt jelenjen meg a meg a meg a meg a 
helyszínen, és szívesen láttatik az arató munkára. helyszínen, és szívesen láttatik az arató munkára. helyszínen, és szívesen láttatik az arató munkára. helyszínen, és szívesen láttatik az arató munkára.     
Mérettessék össze az aratási tudomány a Jászok búzatábláján is. Mérettessék össze az aratási tudomány a Jászok búzatábláján is. Mérettessék össze az aratási tudomány a Jászok búzatábláján is. Mérettessék össze az aratási tudomány a Jászok búzatábláján is.     
Szívünk, lelkünk tiszta melegével szeretettel hívatnak és váratnak ama alkalomra. Szívünk, lelkünk tiszta melegével szeretettel hívatnak és váratnak ama alkalomra. Szívünk, lelkünk tiszta melegével szeretettel hívatnak és váratnak ama alkalomra. Szívünk, lelkünk tiszta melegével szeretettel hívatnak és váratnak ama alkalomra.     
Kelt: Krisztus után 2008Kelt: Krisztus után 2008Kelt: Krisztus után 2008Kelt: Krisztus után 2008----as esztendő Szent Jakab havának 11. napján. as esztendő Szent Jakab havának 11. napján. as esztendő Szent Jakab havának 11. napján. as esztendő Szent Jakab havának 11. napján.     
/Ez a toborzó 2008. július 11/Ez a toborzó 2008. július 11/Ez a toborzó 2008. július 11/Ez a toborzó 2008. július 11----én a Kunmadarasi Hármaskerületi Kézi Aratóversenyen hangzott el. /én a Kunmadarasi Hármaskerületi Kézi Aratóversenyen hangzott el. /én a Kunmadarasi Hármaskerületi Kézi Aratóversenyen hangzott el. /én a Kunmadarasi Hármaskerületi Kézi Aratóversenyen hangzott el. /    

 
Orczi Imréné 

Az ifjúsági csapat 
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Szeptember elseje van. A nagyobbik fiamat kísé-
rem az iskolába. Oda, ahová négy éve a lányomat kí-
sértem. Oda, ahová engem kísért el az édesanyám har-
mincöt évvel ezelőtt. 

Nagyon sokat mondjuk, hogy az idő észrevétlenül 
szalad, úgy érezzük alig van már beleszólásunk… szin-
te csak tegnap volt, amikor a lányomat bölcsődébe vit-
tem. Tahiban éltünk, tanítani hívtak az első osztályba. 
Nehezen döntöttem, de elvállaltam. Érveket próbáltam 
meg felsorakoztatni mellette és ellene. Biztosan sokan 
átélték már, hogy milyen nehéz meghozni egy ilyen 
fontos döntést. Elárulom, cserbenhagyom a gyerme-
kem, ha elmegyek dolgozni? Két nehéz hét követke-
zett. Aki hallott már keservesen síró, kiskezét az anyja 
felé nyújtó gyermeket eltűnni a gondozónő karjaiban 
egy ajtó mögött, érzi, hogy mit éltem át. Alig van bor-
zalmasabb érzés a lelkiismeret-furdalásnál. 

De aztán helyére kerültek a dolgok. Egy picivel 
napról napra könnyebb lett. Az én pici, a magyar nyel-
vet igen csak törő lányom hétről hétre okosodott: meg-
tanult alkalmazkodni, közösségben élni, figyelni má-
sokra. Boldog voltam, mikor karácsony előtt kicsi ke-
zével formált mézeskalács figurát adott át nekünk, hús-
vét előtt pedig egyedül ő jegyezte meg, hogy holnapra 
„fúttoát” kifújt tojást kell vinni. 

Az óvodai éveket mi szülők is igazi kalandként él-
jük meg, hisz mindennap egy új kihívás. Hol Mikulás 
ünnepségre, karácsonyra készülünk, hol farsangra ké-
szítünk jelmezt, hol a kirándulásokra pakoljuk be a há-
tizsákokat. Én úgy érzem, mind a tahisi, mind a bol-
dogházi óvodával szerencsések voltunk, vagyunk. Azt 
nyújtják, amit mi szülők elvárunk: egy biztos „várat”, 
ahol biztosítva van gyermekeink értelmi és érzelmi 
fejlődése. Legeredményesebben a játékos kreativitás-
sal, az érzelmi neveléssel, a szociális helyzetmegoldá-

sokkal lehet fejleszteni. Biztosítva van a szabad leve-
gőn való mozgás, a mindennapos mesélés, beszédfej-
lesztés. Gyermekeink rengeteget rajzolnak, gyurmáz-
nak, tépnek, ragasztanak, hogy iskolakezdésre megfele-
lően kialakuljon a finommotorikájuk. A sok dal, vers, 
amit megtanulnak, a logopédiai foglalkozások elősegí-
tik a szép, tiszta beszéd kialakulását. 

De azért nekünk is sok tennivalónk van otthon. 
Nem szabad, hogy elmaradjanak az esti mesélések, az 
odabújások, a közös társasjátékok. Mindent nem várha-
tunk el az óvodától. Kell, hogy labdázzunk, sétáljunk, 
kiránduljunk gyermekeinkkel. A pszichológusok sze-
rint az első 4-6 évben szerzett érzelmi töltődés kihat 
további életükre. 

Én ezért is gondoltam úgy, hogy a lányom a közép-
ső csoportot kihagyja, a fiúk pedig csak a középsőtől 
járnak óvodába. Szerencsés vagyok, megtehettem, 
gyes-en voltam. Érzelmileg én is töltődöm belőlük. 
Semmi lennék a gyermekeim nélkül. 

 
Nálunk is voltak nehéz reggelek: nehéz felkelések, 

sírások, kikészített ruhák elrejtése… De mindig odaér-
tünk, mindig motiválva voltunk. Előző nap mindig tör-
tént valami, aminek felemlítésével megszáradtak a 
könnyek. A nagyobb gyerek átsegíti a kicsit, és ez hatá-
sosabb minden felnőtt szónál. Gergely is azt látja, hogy 
Nóri is Bálint is teszi a dolgát. Három nap után büsz-
kén mondta, hogy „én már ójodás vagyok”, pedig nagy 
sírással indultunk. 

Megint a helyére kerültek a dolgok. 
Minden szülőtársamnak boldog óvodás éveket, a 

pedagógusoknak pedig mosolygó gyermekarcokat kí-
vánok mind az óvodában, mind az iskolában! 

Tóth Zsuzsanna 

Egy iskolakezdés margójára 

HÍREK 

Óvodai foglalkozások 
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2008. július második hetében  
rendeztük meg az első focitá-
bort Jászboldogházán. A tábor 
július 7-től 13-ig tartott. A 
tábor lakói az 1996-os, 1997-
es, 1998-as, 1999-es születésű 
ifjú focisták voltak. A fiatal 

futballista palánták a Jászboldogházi Sportegyesületben fociz-
nak. Táboroztatásukra egy Európai Uniós pályázaton nyert 
pénzt az egyesület. A pályázat megszerkesztésében nagy sze-
repe volt ifjabb Pap Béla pályázatírónak és Szűcs Lajos pol-
gármesternek. A nyert pénzből fedeztünk minden költséget, 
ami a táborral járt. Az egész hetes étkezést az iskolakonyha 
segítségével oldottuk meg. A tábor helyszíne a strandfürdő 
területe volt, tökéletes hely egy ilyen tábor lebonyolításához. 
A nyert pénzből sátrakat is vásároltunk, ezekben aludtak a 
gyerekek és persze jómagam is. Rendkívül jó hangulat uralko-
dott egész héten, azt azonban nem árt tudni, hogy ez a kis 
csapat egy igencsak összeszokott társaság, hiszen már több, 
mint 2 éve fociznak együtt. Az ifjú futballista palánták csapa-
tokat alkottak, és egész héten vetélkedtek, versenyeztek egy-
mással és a napközis táborozókkal is. Színes programok gon-
doskodtak az idő hasznos eltöltéséről: hatalmas gombfoci 
csaták zajlottak nap mint nap, házi bajnokság a sátrak között –
természetesen labdarúgásban mérték össze tudásukat a srácok- 
lábtenisz verseny és vízi vetélkedők színesítették a programot. 
A napközis táborozókkal izgalmas számháborút vívtak fiatal 
focistáim. Szombaton és vasárnap természetesen fürödhettek 
is, a feltöltött medencékben. Minden nap kemény edzéssel 
zárult a nap, készültünk ugyanis a tábor főeseményére, a 
szombati edzőmeccsre, Jászfényszaru ellen. Csütörtökön ki-
rándulni indult a csapat, Budapest felé vettük az irányt. A cél 
pedig a Puskás Ferenc Stadion (Népstadion) és az Üllői úti 
Albert Stadion volt, a Ferencváros otthona. Felejthetetlen él-
ményekkel gazdagodtak a gyerekek. Nem mindennapi élmény 
volt, még nekünk felnőtteknek is, mikor beléptünk a Népstadi-
on –nekem már csak ez marad a neve- öltözőjébe, ahol egykor 
Puskás Ferencék készültek a mérkőzésekre. Igen, Puskásék, 
mert megtudtuk a stadion igazgatójától, hogy még ők is a ma 
ott lévő padokon ültek, a mai fogasokat használták. E mondat 
hallatán az összes gyerek mindegyik 
helyre leült egymás után, hogy bizton 
elmondhassa: „Én is ültem a nagy 
Puskás helyén!” megható pillanat 
volt. bemehettünk a VIP-páholyba is, 
rámehettünk a pályára is, és sétálhat-
tunk a lelátón. Ezután mentünk át a 
Fradi pályára. Mivel én is óriási Fe-
rencváros szurkoló vagyok, ezért 
értelemszerűen szerettem volna meg-
mutatni a legnépszerűbb magyar csa-
pat otthonát. 
 Mielőtt odaértünk volna, 1-2 kis 

focista szurkolt csak a Fradinak, de 
mikor kijöttünk a Fradi-múzeumból 
már 8-10 főt tett ki a Fradisták szá-
ma. Hát így kell toborozni a szurko-
lókat… 
Pénteken egy szülő-diák meccsel 

hangoltunk a szombati mérkőzésre. A 
szombat délelőtt a mérkőzésre való 
készülődéssel telt el. A következő 
csapat vette fel a harcot a fényszarui 
ifjakkal: íme a kezdőcsapat: Mizsei 

László (kapus), Farkas Imre, Balogh Ádám, Nagy Márk, 
Szadai Levente, Turóczi Márton, Szaszkó Martin, Berkó Al-
bert, Deák Dominik (mezőnyjátékosok). Csereként jutott szó-
hoz: Almási Ferenc, Kalota Richárd, Horti-Nagy Dávid, Sza-
bó Máté, Papp Róbert és Kelemen Péter. Sajnos családi nyara-
lásuk miatt Gulyás Norbert és Pomaházi Gábor már nem ve-
hetett részt a mérkőzésen. A meccs 2-0-s boldogházi győzel-
met hozott mindenki nagy örömére. Góljainkat Turóczi Már-
ton és Szaszkó Martin szerezték. A szombat esti vacsora egy 
közös búcsúvacsora volt a szülőkkel, melyet Deák János ké-
szített el  a többi szülő hathatós közreműködésével. Ezután 
következett a táborzárás, értékelés. Jutalmat kaptak a csapatok 
és a legjobb teljesítményt nyújtó játékosok. Ezúttal is szeret-
ném megköszönni a kedves szülők, a polgármester, az iskola-
konyha dolgozói, a strand munkatársai, Simon Béla bácsi 
gondnok és mindenkinek a munkáját, aki segített a tábor za-
vartalan lebonyolításában. Szeretnénk, ha ez a tábor hagyo-
mánnyá válna, és ezért már most elkezdtem dolgozni a jövő 
nyári focitábor előkészítésén. A táborban készült képek meg-
találhatók a www. jászboldogháza.hu  weboldalon. 
Beszámolómat a következő gondolatokkal zárom! Óriási 

élmény volt nekem látni, hogy 
megfogta ez a sport, a labdarúgás 
a gyerekeket! Véleményem sze-
rint ez nagy szó ebben a mai vi-
lágban. Azt tudni kell, kedves 
Olvasó, hogy a SPORT és most 
szándékosan nem labdarúgást 
írtam, az egyik legjobb eszköz –
ha nem a legjobb- arra, hogy az 
ifjúságot a helyes irányba terel-
jük, megőrizzük egészségüket, és 
fejlesszük személyiség jegyeiket, 
a pozitívakat megerősítsük, a 
negatívokat pedig visszaszorít-
suk. A boldogházi tornateremben 
levő idézet jut eszembe ilyenkor, 
melynek lényege a következő: 
„A sport megtanít arra, hogy 
becsületesen győzzünk, és hogy 
emelt fővel veszítsünk, a sport 
tehát mindenre megtanít!” 

HAJRÁ BOLDOGHÁZA! 
Bodor Máté 

edző, táborvezető 

Focitábor Jászboldogházán 

A Puskás Ferenc Stadionban  

Az Albert Stadionban  
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Közlekedjünk egy kicsit 

Nemrégiben felkeresett két férfi, akik elmondták, hogy 
Jászboldogházán közlekedtek mindketten személygépkocsi-
val. Egyikük történetesen az Arany János utcában közleke-
dett az orvosi rendelő felől a Hunyadi utca felé. A másik fél 
pedig a Hunyadi utcából érkezett az Arany János utcába. 
Ekkor összekoccantak. Kisebb vita keletkezett, melyet nem 
tudtak megbeszélni a helyszínen, így hát felkerestek. Az 
Arany János utcában közlekedő személy így érvelt fennhan-
gon: „ A helyi szokásoknak megfelelően az Arany János 
utca egy védett útvonal, így én nem hibáztam.” A másik azt 
a fránya jobb kéz szabályt emlegette csendben. 
Természetesen Jászboldogházán is vannak szélesebb, for-

galmasabb, főbb közlekedésű utcák, de ennek ellenére ahol 
tábla miatt védelmet nem élvez az ember, ott a jobbról 
érkezőnek van elsőbbsége. 

A gyermekülésről: 
2002. január 1. óta a gyermekeket gyermekülésben kell 

utaztatni, ha magasságuk vagy testsúlyuk alapján biztonsá-
gosan nem szállíthatók a gépkocsiban. 
2007. június 1-jétől, léptek életbe a magyarországi közúti 

közlekedést szabályozó KRESZ új szabályai. Ennek hatására 
a gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket - 
testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rend-
szerben kell rögzíteni. Ez a kisebbeknél gyermekülést, a 
nagyobbaknál az autó öveinek használata mellett ülésmaga-
sítót takarhat. 
Többgyermekes családoknál sűrűn előforduló probléma, 

hogyan utazzanak. 
Pl.: egy ötszemélyes kocsiban utazhatunk-e két kétéves 

gyermekkel hárman felnőttek (vezetővel együtt) úgy, hogy 
csak egy gyerekülés van hátul? 
A KRESZ alapján a személygépkocsi hátsó ülésén utazó 12. 
életévét még be nem töltött és 150 cm-nél alacsonyabb gyer-
meket nem kell biztonsági gyermekülésben rögzíteni, ha a 
biztonsági gyermekülés beszerelésére a személygépkocsi 
gyári kialakítása alapján nem alkalmas, vagy a gyermek az 
üléshez beszerelt biztonsági övvel megfelelően, biztonságo-
san rögzíthető, vagy arra tekintettel, hogy két tíz éven aluli 
egy személynek számít és a szállított személyek számából 
következően egy ülőhelyen két gyermek foglal helyet, vagy 
az egy időben szállítani kívánt gyermekek száma miatt a 
biztonsági gyermekülésben történő rögzítés nem oldható 
meg. A fentiek alapján, ha a hátul utazó felnőtt mellé nem 
lehet két gyermekülést beszerelni (nem fér be), akkor szabá-
lyosan utaznak egy biztonsági üléssel. 
A gyermekbiztonsági rendszereket testsúly szerint csoportba 

sorolják: 0. csoport: 10 kg testsúly alatt, 0+. csoport: 13 kg 
testsúly alatt, I. csoport: 9-18 kg testsúlyig, II. csoport: 15-
25 kg testsúlyig, III. csoport: 22-36 kg testsúlyig. 
A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rög-
zíteni: 
a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi 
a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítá-
sú M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fia-
talabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már be-
töltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első 
ülésen nem szállítható); 
b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, 
legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági 
övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;  
c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és 
a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó 
ülésén utazik;  
d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő 
gépkocsi betegellátó terében utazik;  
e) a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;  
f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autó-
buszban, ha álló utasokat is szállíthat;  
g) ha 3. életévét még nem töltötte be, és állva utazik az autó-
buszban;  
h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállí-
tott igazolással rendelkezik. 

Láthatósági mellény 

2008. január 1-jétől lépett hatályba a Kormány rendelet-
módosítása a fényvisszaverő mellény viselésével kapcsolato-
san, miszerint a lakott területen kívüli út úttestjén, leállósáv-
ján és útpadkáján tartózkodó gyalogosnak, illetve a lakott 
területen kívüli út úttestjén, leállósávján a kézikocsival köz-
lekedő személynek, az állatot hajtó vagy vezető személynek 
-a kötelező kivilágítás mellett-  éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok esetén  fényvisszaverő mellényt kell viselnie. Ha 
több személy végzi az állatok hajtását, vezetését, akkor a 
fényvisszaverő mellényt minden személynek viselnie kell. A 
műszaki hiba miatt vagy egyéb okból megálló járműből ( pl. 
buszból) kiszálló személyeknek a lehető legrövidebb időn 
belül el kell hagyniuk az úttestet, a leállósávot és az útpad-
kát, vagy fel kell venniük a fényvisszaverő mellényt, amíg 
ott tartózkodik. A mellény használata gyermekeknek is köte-
lező, kivéve, ha a felnőtt ölében tartózkodnak, vagy bármely 
módon a felnőtt testéhez vannak rögzítve. Nem a gépjármű-
vezető kötelessége gondoskodni a járműből kiszálló utasok 
láthatósági mellényéről, mivel a kötelezettség személyhez 
kötött. 

 Jenei Tamás K.M.B. 

KÉK GONDOLATOK . . . 

Idén is megrendezték Kőtelek községben a már hagyomá-
nyos fesztivált, melynek programjai között szerepelt az ön-
kéntes tűzoltók kismotorfecskendő szerelési versenye. A 
versenyre meghívást kapott a boldogházi tűzoltó egyesület 
is. A meghívásnak eleget téve beneveztünk egy férfi és egy 
női csapattal. A verseny időpontja augusztus 16-a, ami egybe 
esett az üdülési szezonnal, ezért a csapatok összeállítása ki-
sebb-nagyobb nehézségbe ütközött. A női csapatból 1 fő 
hiányzott még a verseny kezdete előtt fél órával is, amikor 
éppen megérkezett Tóth Lászlóné Erzsike, aki lánya és fia 
versenyszereplését akarta megnézni. Erzsike sok éven át 
versenyzett a boldogházi csapatban. Kisebb rábeszélés után 
beállt a női csapatba, felelevenítve régi emlékeit, lányával 
együtt küzdött a feladat végrehajtásáért. 

Mindkét csapatunk sikeresen szerepelt a versenyen, ami-
ért oklevelet kaptak. Tóthné Erzsikének Kurgyis János Ezre-
des úr a Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke külön gratulált a 
versenyen való részvételéhez., hiszen a Tóth családból hár-
man Szilvi, Csaba és édesanyjuk is versenyeztek. 
 
2009-ben községünkben lesz megrendezve a jászsági tűzol-
tóverseny. 

Már az interneten is elérhető  
a jászboldogházi tűzoltó egyesület honlapja,  

melynek címe: http://www.jbhote.hu/ 
 Szűcs Gergely 

Tűzoltó Egyesület elnöke 

Tűzoltóverseny Kőtelek községben 
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Túróczi Béla 

Elkezdődött a 2008-2009– es idény, bár a nyár az olim-
pia jegyében telt, kinek sikereket, kinek pedig csalódást 
hozott. 
Őszi rajtunk a magyar kupában reális eredménnyel 

ért véget: Jászboldogháza –Jászfényszaru 0–4 ennyi 
különbség van megyei III. oszt. és megyei I.oszt. kö-
zött. 
A bajnokság első mérkőzését Jászteleken 2–1 vere-

séggel kezdtük, majd Jászágó 6–0-ás legyőzése pará-
désnak bizonyult. 
A folytatásban Jászdózsán 1–1 lett, valamint a negye-

dik fordulóban Alattyán 2-0-ás legyőzése a harmadik 
helyre jogosít, mivel 11 csapatos a bajnokság. 
A felét majdnem lejátszottuk, a hátralevő 6 bajnokin 

elegendő lenne 3-4 győzelem, hogy az első öt csapat-
ban végezzünk, és a rájátszást a feljutás reményében 
kezdjük a tavaszi szezonban. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy ebben a csoportban nincs kiemelkedő képességű 
csapat, azok maradtak, akiket az előző évekhez mérten 
meg tudunk előzni. 
Az ifjúsági csapat átszerveződése meglepetés, első 

két mérkőzésüket megnyerték Jászdózsán 6–3-ra, 
Alattyán ellen pedig 3–0-ra nyertek. 

 Hajrá Boldogháza !  

Tájékoztató a mezőgazdaságban 2007. december 31-
ét követően felhasznált gázolaj után visszaigényelhető 
jövedéki adó visszatérítés feltételeiről: 

A Kormány 341/2007.(XII.15.) Korm. rendelete mó-
dosította a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jöve-
déki adó visszatérítésre vonatkozó feltételeket. 

A rendelet regisztrált jogi személyre, jogi személyi-
ség nélküli szervezetre és természetes személyre terjed 
ki, amelynek használatában (tulajdonosként vagy más 
jogcímen) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep mű-
velési ágú földterület van, és ott mezőgazdasági terme-
lő tevékenységet folytat. 

Erdő művelési ágú földterület van, és ott erdőgazdál-
kodási tevékenységet folytat. 

Vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó van 
és, ott tevékenységet folytat. 

Családi gazdálkodás esetén a jövedéki adó visszaté-
rítésre csak a családi gazdálkodó jogosult. 

A jövedéki adó visszatérítésnél az 1 ha-ra jutó meny-
nyiség éves szinten nem lehet több, mint az 1 ha-ra 
meghatározott felső korlát. Amennyiben naptári éven 
belül változik a mezőgazdasági termelő által megnövelt 
földterület, abban az esetben ha.-onként legfeljebb fi-

gyelembe vehető gázolaj mennyiség a felső korlát egy 
tizenketted része, és a területhasználatának szorzata-
ként számított, egész literre kerekített mennyiség. A 
megkezdett hónapot, a területet a hónapban elsőként 
használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe 
venni. 

A jövedéki adó visszatérítésre vonatkozó igényjogo-
sultságot a megművelt föld hrsz-a alapján illetékes Me-
zőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolja. Az igazo-
lás kiállításához az igénylőnek 30 napnál nem régebbi 
földhasználati lappal kell rendelkeznie. A földterület 
nagyságát ha-ban, kéttizedes pontossággal kell megha-
tározni. 

A visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági ter-
melő a gázolaj vásárlásról vagy gépi bérmunka szolgál-
tatásnál saját névre szóló számlával rendelkezzen. 

A maximálisan visszaigényelhető mennyiség 75 l/ha. 
A jövedéki adó visszatérítési kérelem éves bevallás 
esetében a tárgyévet követő január 15-étől nyújtható be 
az illetékes regionális ellenőrzési központhoz. Gyakorí-
tott visszaigénylésre egyéb esetekben július 15. – októ-
ber 15. – január 15. érvényesíthető. 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

A falugazdász tájékoztatója 

A boldogházi felnőtt– és ificsapat 

SPORT 

HÍREK 
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  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelős kiadó: 
Szerkesztők: Turóczi István Zoltánné Községi Önkormányzat 
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

„Megy a gőzös” birtokba vették a gyerekek a játszóteret 

Vidám sporttáborosok a Puskás Stadion lelátóján 

Civil szervezésben –a rendőrség és a polgárőrség tagjainak részvételével – kenyérszentelés a strandfürdő területén. 

Az esemény szervezője 
Bózsó László 

Az aratóversenyen 

Az aratóversenyen főzőversenyén 

Búcsúzunk 
Turóczi Jánosné 1929-2008 
Sass Béláné     1927-2008 
Mézes Péterné 1941-2008 
Gömöri Béláné 1929-2008 

Anyakönyvi hírek 
Született: 

Polyák Dalma - 2008. 07.04. 
Krenák Erzsébet - Polyák Tamás 

 


