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Polgármesteri tájékoztató
 Január 7-én Képviselőtestületi ülés volt. Az eltelt idő

 Január 29-én Szöllősi Péter v ízművezetővel Kecske-

óta az alábbi eseményekre és intézkedésekre került
sor.
Benyújtásra került 4 pályázat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programba, amelyről a Képviselőtestület
előzetesen döntött.
Megtörtént és átadásra került az intézmények világításkorszerűsítése. (isko la, óvoda, kultúrház, o rvosi
rendelő, sportcsarnok)
A Jászsági Többcélú Társulásnál több alkalo mmal
Pénzügyi Bizottsági üléseken és Társulási ülésen vettem részt, ahol megtárgyalásra és elfogadásra kerü lt a
társulás költségvetése.
Hatósági egyeztetéseket végeztem a strandfejlesztés
terveinek módosítási lehetőségeiről. Ezeket folyamatosan egyeztettük a kivitelezővel és a tervezőkkel. A
tervek átvizsgálása most is folyamatban van.
A Magyar Kö zút Kht. felé fennálló követelésünk megerősítését az illetékes bíróság felé indítványoztuk.
Január 20-án sor kerü lt a Boldogházi Hírek Szerkesztőségének ülésére. Ezúton köszönetemet fejezem ki a
Boldogházi Hírek Szerkesztőségének és vezetőjének
Konkoly Bélánénak az elmúlt éves munkáju kért.
A decemberben hozott Képviselőtestületi Határozat
alapján Jaworze testvértelepülésnek küldtem levelet,
melyben a kapcsolat felbontását kezdeményeztem. A
levélre még választ nem kaptam.
Január 22-én az A lurad Fűtéstechnikai Kft. keresett
meg, az in kasszó visszavonását kérte. Az ezzel kapcsolatos kérelmet a Képviselőtestület a február 4-én
megtartott ülésén tárgyalta.
Január 23-án Jászalsószentgyörgyön az oktatással kapcsolatos helyzetelemzést és megbeszélést tartottunk. A
mú lt évhez képest nagyon kis mértékben változik az
intézmény költségvetése.
Ugyanezen a napon Jászapátin részt vettem a
LEA DER Egyesület elnökségi ülésén, ahol előzetesen
pontozásra kerültek a Jászságban benyújtott pályázatok.
Január 26-án az Arató és Tűzoltóverseny megrendezésével kapcsolatos megbeszélést tartottunk, melyen
részt vettek az önkormány zat dolgozói és a civ il szervezetek vezetői.
Január 28-án Tápiógyörgye polgármesteréhez látogattam. Tárgyaltunk a jövőben történő önkormányzat i
együttműködés lehetőségeiről. Pld.: A hulladékkezelés, a külterület i utak javításának érdekében fo lytatandó lobbi tevékenység együttműködésében, és különböző szociális ellátások kérdése is felmerü lt. Szó esett a
tápiógyörgyei zeneiskola mű ködéséről, hogy ez milyen plusz lehetőséget tudna teremteni a boldogházi
gyermekek részére a jövőben.
Január 28-án tárgyaltunk Pesti Róberttel, aki a Jász
Terra Kft. Ügyvezetőjeként keresett meg bennünket a
Strandfejlesztéssel – vendéglátás - kapcsolatosan.

méten a tervezővel egyeztettük a strand szociális épületének az áttervezését és a különböző módosítási lehetőségeket.
Január 31-én részt vettem az Ezüstkor Nyugdíjasok
Egyesületének a kö zgyűlésén.
Február 2-án a dr. Pap Béla alpolgármesterrel és
dr. Halászi György ügyvéddel egyeztettünk a strand
fejlesztésével kapcsolatosan.
Február 3-án volt a Jászsági Többcélú Társulás soros
ülése, ahol a költségvetés tárgyalása mellett a társulás
nyertes TEKI pályázatáró l is szó volt. Új utcanév táblákat kapunk. 60 db (utcánként 2 db), műanyag utcanévtábla kerül kihelyezésre. A táblán a Jászság és a
település címere is rajta lesz.
Február 3-án a rendezési terv készítésével kapcsolatosan végeztünk egyeztetéseket.
A Magyar Közút Kht. levélben értesített, hogy a közeljövőben elkezdik a Jánoshida – Tápiógyörgye útszakasz felú jításának tervezését. Ehhez kérik az önkormány zat véleményezését. A z egyeztetésekre a következő hetekben kerül sor.
Február 4-én a hely i Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjével a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóságon megbeszélésen vettünk részt, melynek témája volt a 2009.
évi Jászsági Tűzo ltóverseny megrendezése. A tűzoltó
egyesületek és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóság
nem tartja jónak az általunk már mú lt évben kijelölt
július 12-i időpontot. Arra kértek bennünket, hogy a
tűzoltóversenyt májusban rendezzük meg. Az általunk
kijelölt strand területe nem megfelelő az egyenetlensége és helyszűke miatt. Így Május 16-án szo mbaton a
Sportpályán kerül megrendezésre a Jászsági Kistérségi
Tűzoltóverseny.
Több esetben egyeztettünk az oktatással kapcsolatosan
Jászalsószentgyörgy polgármesterével és a Jászsági
Többcélú Társulásnál is. 11 település tárgyalja a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartandó közoktatási
intézmény létrehozásának szándékát, hogy szeptembertől átszervezze– e az oktatást. Ezen települések
között lesz o lyan, amelyek a Többcélú Társulás fenntartásában kívánja mű ködtetni szeptembertől az óvodáit, iskoláit. Én nem javaslom az intézményein k ilyen
irányú átszervezését.
Február 11-én délelőtt Jászapátin egyeztettünk, - 9
település polgármesterei – akik érintettek a Jászsági
ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatosan. A
képviselő testület döntése alapján Jászboldogháza is
részt vesz a programban.





































Tisztelt Olvasóink!
Ennyiben kívántam beszámolni a január –február hónapban történt eseményekről és intézkedésekről.

Szűcs Lajos
polgármester

2009. február

Tájékoztató
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. évi munkaterv szerint 6 ülést tervezett. 2009. február
11-ig 4 ülést tartott a testület. Az üléseket
indokolta az Új M agyarország Vidékfejlesztési Program (ÚM VP) keretében pályázatok benyújtása és a strand vízforgatóval
történő felújítását követő működtetési elképzelések eldöntése.
2009. január 7-én a következő pályázatok kerültek benyújtásra: falumegújítás- és
fejlesztés keretében a Tűzoltószertár, a
Szolgáltatóház, a Hivatal külső felújítása és
a Bajnok utcai játszótér korszerűsítése. Turisztikai tevékenység keretében a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása céljára (ifjúsági
tábor) kialakítására a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület pályázatot nyújtott be. A
vidéki örökség megőrzése keretében a helyi
védelem alatt álló építmény (Tájház) külső
felújítására, az építmény rendszeres látogathatóságának biztosítására az épület belső
felújítására, korszerűsítésére az Ezüstkor
Nyugdíjasok és M agányosok Egyesülete
pályázatot nyújtott be. A vidéki örökség
megőrzéséhez a helyi védelem alatt álló
építmény (Katolikus Templom) külső felújítására az önkormányzat Képviselőtestülete pályázatott nyújtott be, mivel az Egyházközség adószám és regisztrációs szám
hiányában egyedül nem pályázhat. Ha az
Egyházközség pályázni tudott volna, akkor
az egész beruházás 100%-át kapta volna támogatásként. Így azonban az áfát (20%) önerőként az önkormányzatnak kell megfizetnie. A felújítás tervezett költsége bruttó
15.412,-e Ft. Az erre eső áfa részt az Egyháztanács és a Képviselőtestület 50-50%ban vállalta.
A pályázatokhoz a terveket – a templom
kivételével – az önkormányzat készíttette
el. A megpályázott összeg 110.603,-e Ft. A
pályázatok utófinanszírozottak, tehát
amennyiben nyernek, akkor a támogatás
megérkezéséig hitellel kell a költségeket fedezni. Az önkormányzatnak tényleges költségként a tervek jelennek meg, és két felújí-
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Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról
tás áfája szerepel, amennyiben nyer a pályázat.
Ezen az ülésen döntött a Képviselőtestület: Közmeghallgatás 2009. április hónapban lesz. A helyi adóknál csökkentést, késedelmi pótlék, bírság méltányosságból történő elengedését nem javasolja. A strandfejlesztéshez a hitelfelvétel mértéke módosult
29.798,-e Ft-ra.
A 2009. január 21-én megtartott testületi
ülésen döntést nem hoztak. M eghallgatták a
Condors M otoros Egyesület képviselőinek
szóbeli tájékoztatását a 2009-ben megtartásra kerülő motoros találkozóról. A személyes találkozóra azért volt szükség, mert
2008-ban nem sikerült az egyesületnek és
az önkormányzatnak ügyvédek közreműködésével írásbeli megállapodást kötni a további évekre vonatkozó együttműködésről.
A motoros találkozók 1998-tól a strand területén kerültek megrendezésre. A strandfejlesztés megvalósítása után hogyan és hol
lesz megtartva a motoros találkozó? Ez az
amiben nem sikerült megegyezni. A megbeszélések ebben a tárgyban tovább folytatódnak. Egy biztos, 2009-ben a motoros találkozó május 8-9-10-én a strand területén
kerül megrendezésre. Ezen a testületi ülésen meghallgatást kért Pesti Róbert a Jász
Terra Kft. Ügyvezetője. A strandfelújítást
követően a működtetési elképzeléseiről
adott tájékoztatást a képviselőknek. A
strandhoz közeli ingatlanon panzió vagy
vendégház építésére irányuló tervekben
gondolkodik. (A megbeszélés részletes
jegyzőkönyve a www.jaszboldoghaza.hu
oldalon olvasható.)
2009. február 4-én a kialakult gazdasági
válság helyi kezeléséről tárgyalt a képviselőtestület. Ennek keretében meghallgatták
Pálvölgyi László az Alurad Fűtéstechnikai
Kft. Ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját. Az üzem dolgozói még december havi
munkabérüket sem kapták meg. A 2008ban keletkezett adó befizetési kötelezettségét még nem teljesítette a gazdálkodó egység. Ismét napirenden szerepelt a strand felújítását követő időszakban a működtetés
módja. A képviselőtestület tagjai javaslato-

Hivatali tájékoztató:
A gépjárműadó és a helyi adók első félév i pótlék mentes
megfizetési határideje 2009. március 16. hétfő mivel a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, ezért az azt követő
első munkanap a határidő.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti
jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002./
II.18./ Korm. rendeletet módosították. 2009. március 1-jétől
a jegyzők és a körjegyző k feladata lesz, hogy a föld elővásárlási jog tényleges érvényesíthetősége érdekében a polgármesteri hivatal h irdetőtábláján megjelent fö ldvásárlási hir-

kat hallgattak meg, és javaslatokat tettek,
hogyan működjön a strand. Egyetértés született, hogy meg kell pályáztatni a működtetést, és legalább annyi bérleti díjat kell
megállapítani, ami az éves hiteltörlesztést
fedezi majdan az önkormányzatnak. A költségvetési törvény elfogadott normatív támogatási összegei alapján összeállításra került a községi önkormányzat – testület, bizottságok, hivatal, intézmények – 2009. évi
költségvetési információs táblája. 2006 óta
nem működik Pénzügyi Bizottság, a törvény előírása szerint a 2000 fő alatti településen ez nem kötelező. Azért, hogy minden
képviselő részleteiben megismerhesse a
költségvetést az információs tábla került
megtárgyalásra. A szakmai egyeztetések
után a községi könyvtár asszisztensi állására pályázatot írt ki az önkormányzat napi 4
órás foglalkoztatási jogviszony keretében.
A munkaterv szerint az első ülésre 2009.
február 11-én került volna sor. Öröm volt
látni, hogy a választópolgárok közül is vannak érdeklődők a testületi ülés iránt, nemcsak a jogszabályban, kötelezően meghívandó személyek köréből. A képviselők elfogadták a strand működtetésére kiírandó
pályázatot. A pályázat beadási határideje
2009. március 13. péntek 13.00 óra. A
részletes pályázati kiírás beszerezhető
Jászboldogháza Község Önkormányzata
Pol gármes te ri Hi vatal ában 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. naponta
8.00-tól 12.30 óráig. A testület elfogadta az
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót.
Elfogadásra került a 2009. évi költségvetési
rendelet. Rögzítésre került az önkormányzat
által 2009-ben támogatott községi rendezvények listája. Az előzetes megbeszélésekkel ellentétben a Jászsági Tűzoltó verseny
nem az Hármas kerületi Aratóversennyel
lesz együtt július 11-12-én, hanem május
16-án kerül megrendezésre. Döntött a képviselőtestület arról, hogy a 2009-2010-es
tanévben is Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával működteti az Oktatási intézményfenntartó társulást.

detményekről tájéko ztató információt publikáljanak elektronikus formában a kormányzat i portálon.
(www.magyarország.hu)
A közlekedési kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet (mozgáskorlátozott támogatás) április
30-ig kell benyújtani, akkor is, ha az állapota végleges, mivel
a jövedelmi viszonyaiban változás állhatott be.
A lakásfenntartási támogatási jogosultságok március
31-ig felülvizsgálatra kerülnek.

Turóczi István Zoltánné
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Lelki útravaló a nagyböjti időre
Hamvazószerdával az Egyház életében új időszak
kezdődik: a nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában
megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a
kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen
megújuljunk.
A nagyböjti időben 40 napon át készülünk a húsvét
ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra,
amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az Egyház három dolgot ajánl a nagyböjtre: az imádságot, a böjtölést és az adakozást.
E három cselekedetben közös vonás, hogy nem az
emberek szemében szeretnénk jónak látszani általuk és
nem is magunk dicsőségét keressük, hanem egyedül
Isten kedvében szeretnénk járni. E gondolat legyen első
nagyböjti útravalónk. Emellett fontos azt is látnunk,
hogy mindhárom ajánlott cselekedet vallásos cselekedet, s ezt a böjtöléssel és az adakozással kapcsolatban
külön is hangsúlyoznunk kell. Ez a második intelem a
nagyböjtre. Hiszen sokan fogyókúráznak, koplalnak
vagy diétáznak, de ez még nem böjtölés. A böjt estében

Isten kedvéért mondok le valamiről, hogy fegyelmezzem önmagam és jobban tudjak figyelni Istenre. Sokan
vannak, akik szeretnek adakozni, de ezt csupán azért
teszik, hogy leírhassák az adóból, igénybe vehessenek
valamilyen kedvezményt. Ez a fajta adakozás tehát
nem kifejezetten vallásos cselekedet, még akkor sem,
ha valóban segít a rászorulókon. Az alamizsnálkodás
esetében Jézust látom a szegény és rászoruló ember
személyében, és Őneki nyújtok segítséget, tehát itt is a
vallási szempont érvényesül. Harmadik útravalónk
pedig az legyen a nagyböjt idejére, hogy vallásos gyakorlatainkkal sose hivalkodjunk. A jócselekedeteket, az
adakozást, az imádságot ne az emberek szeme láttára
tegyük, hanem próbáljuk meg titokban, hogy egyedül
Isten lásson minket!
A nagyböjt bűnbánati fegyelme: Péntekenként 14
éves kortól nem eszünk húst, hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, vagyis húst nem
eszünk, csak háromszor étkezünk, és egyszer lakunk
jól. Természetesen a betegek fel vannak mentve a testi
böjtölés alól. ( Horváth István Sándor)

Egyházközségünk híreiből
2009. január 19-én a képviselőtestület megtárgyalta a 2008-as év zárszámadását, és elfogadta a 2009-es
költségvetését.
A múlt évben a sekrestye festése,
padlózatának rendbetétele, és a plébánia villamosháló zatának felújítása valósult meg. A z idei évben terveink szerint

szeretnénk folytatni a plébánia épületének belső festését, de elsődlegesen szigetelési munkák elvég zésére van szükség. A költségek fedezésére csak részben áll rendelkezésünkre a szükséges
összeg, ezért a hívek nagylelkű adományaira az idén is számítunk.
A települési önkormányzattal kö zö-

sen nyújtottunk be pályázatot a templo m felújítására. Sikeres pályázat esetén a munkálatok már a nyár elején
elkezdődhetnek. Az építési terv és engedély összegét és a pályázati önerőt az
erre a célra gyűjtött és elkülönített adományok fedezik.
Bóta Mizsei Ilona

WEÖRES SÁNDOR:
Vonj sugaradba
Von j sugaradba Istenem!
Mint madár a fészkére, szállnék ho zzád,
de látod, a rét örö mei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
Mint hal a horogra, sietnék ho zzád,
de látod, a gyűrűző mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?

Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig szét mállok, mint a szecska;
Gonoszaid megtérnek, de ho zzám
sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Von j hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.

Simon András:
Keg yelem

A befizetett adójának 1%-val támogassa a Magyar Katolikus Egyházat! Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez plusz kiadást, de nagyon sokat segít! A Magyar Katolikus Egyház technikai
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Portrék a civil szervezetekből
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Az élet értékéről
„ Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.
Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha
minden cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az embereknek.”
Márai Sándor
1999-től kezdve végzem a Faluszépítős munkát. Kezdetektől fogva az motiválta tevékenységemet, hogy szerettem volna, ha a lakóheMészáros Béláné
lyünk gyorsabb ütemben és látványosabban fejlődik. Jó adottságokkal rendelkező kö zségről van szó.
Úgy tűnt, hogy a településen élőkkel együtt, vállvetve mindent elkövetünk
azért, hogy községünk, mintegy ékszeres doboz, a környék ékessége legyen.
Sok mindent sikerült segítő társaimmal megvalósítani, de nagyobb az a rész,
amely még megoldásra vár.
Ezt a feladatot csak óriási h ittel, elkötelezettséggel lehet végezni!
El lehet végezni?
Háro m éve vonultam nyugdíjba, azóta nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb az
életem. Nem fordítottam teljesen hátat korábbi hivatásomnak. A nyugdíjasoknak tartok karbantartó tornát hetente.
Gyermekeim egyenesben vannak, szerető, gondoskodó családom van. Van
egy csodálatosan szép kis unokám, aki „bearanyozza” az életemet. Elégedett
lehetek a sorsommal.

Polgárőr Eg yesület
Vadkerti Ti vadar az egyesület alapító tagja, titkárként vég zi munkáját 1996. óta. Személyes példamutatásával, kitartásával és
szorgalmával kiv ívta az egyesület tagságának tiszteletét és elismerését. Eddig végzett
munkájával nagyban hozzájárult a polgárőrség eredményeihez.
Az OPSZ elnöke 2008-ban a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatával tüntette ki.
Köszönjük TIVADAR.
Sportegyesület
Trangucz Tamás vagyok, 35 éves,
jánoshidai lakos. 2003-ban Túróczi Béla
hívott vissza Jászboldogházára focizn i, de
előtte is játszottam már itt. Szinte minden
poszton játszottam már a kapus kivételével,
de legtöbbször középpályás vagyok. Ez az
egyesület nagyon fontos egy ilyen kis településen véleményem szerint, hiszen a helyi
fiatalo k sportolási lehetőségeit segíti elő,
ezen felül pedig az itt élő sportszerető lakosoknak is remek hétvégi kikapcsolódást
nyújt egy-egy mérkő zés. Remekü l szerepel a csapatunk ebben a bajnokságban,
és remélem, a szezon végére sem ad juk majd alább. A csapaton belüli hangulat
és összetartás is az átlagosnál magasan jobb, és a fiatal edzőnk remekü l összefogja a társaságot.
Az Electro lu xnál dolgozo m, mint labormérnök. A menyasszonyom és a családom a legfontosabb az életemben. Nagyon érdekel a hadtörténelem, ezen belü l
is az I. és a II. világháború. A régi használati tárgyak és eszkö zök gyűjtése a
hobbim.

BOLDOGB T Eg yesület
1947-ben egy boldogházi tanyán születtem, amit akkor még Jászberényben
anyakönyveztek. A sóshídi iskolában
tanultam a betűvetést, majd felső osztályos koro mban napi 4-5 km-t gyalogoltam oda és vissza földúton a központi
iskoláig. Szerencsésnek érzem magam,
hogy továbbtanulhattam. Jászberényben
érettség izt em, Deb recenben kapt am
matemat ikusi diplo mát. Debrecenben
találtam párt magamnak, idén leszünk
negyven éves házasok. Két aranyos
fiunk és négy csodálatos fiú unokánk
van. 1972-tő l Budapesten, majd közel
20 éve Budaörsön élünk. Nyugdíjasként
még mindketten dolgozunk. Szeretünk
utazni, kirándulni, a férjem szívesen
fotóz. Fontos számunkra a család, a
barátok.
Egyre többször emlékezünk gyermekkorunkra, régi szokásokra, is merősökre.
Ez az érzés hozott össze több boldogházi baráttal, és alapítottuk meg 2001-ben
a Jászbo ldogházáró l Els zármazottak
Barát i Társ as ág át , amely 3 év e
BOLDOGBT Egyesület néven működik. Jegyzett tagjain k száma 100 fölött
van, de az ország különböző tájain élő
több mint 150 elszármazottal tartjuk a
kapcsolatot. Nagy örö münkre szolgál,
hogy mind az önkormányzat, mind a
nyugdíjas egyesület hathatós segítségét
élvezhetjük. Úgy érezzük szeretettel
fogadnak minket, és mi boldogan jövünk HAZA. Próbálunk hasznosan tevékenykedni és minél több kö zös programot megvalósítani. A mun kában egyre többen segítenek, amiért én nagyon
hálás vagyok. Remélem, még sokáig
meg marad ez az összetartozás és sikerül
a fiatalokat is egyre nagyobb számban
megnyerni. Arra kérek mindenkit , ha
van családjában, ismerősei kö rében
olyan, aki boldogházi volt, de ma másutt él, tudassa vele, társaságunk nagy
szeretettel várja.
Veliczky Józsefné (Koncsik Ilona)
2040.Budaörs, Cserebogár u. 1
06-20-9427-997
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„ Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
Az egyesület elnöke idősebb Fózer Ti bor. 1940-ben született január elején, így elmondhatjuk, hogy már keményen a hetvenedik életévét tapossa. Két felnőtt gyermek édesapja. Nyugdíjazásáig Jászberényben a tűzo ltóságon dolgozott. –Úgy látszik, ez a h ivatás megtetszett a
fiának is, azt a tevékenységet választotta, jelenleg Jászberény város tűzoltóparancsnoka és a
város lakója is családjával. Testvérhúga Szolnokon lakik és dolgozik.Most csak kettesben élnek feleségével együtt községünkben már nagyon sok éve. Közel 15
éve a nyugdíjas klubnak a tagjai. 2003 óta, azaz az egyesület megalakulása óta elnöke is.
2008-ban második alkalo mmal újra megválasztottuk erre a tisztségre. A z egyesületi társaihoz
való viszonya, a közösségért végzett munkája, emberbaráti szeretete híven tükrözi személyiségét. Kívánom, hogy még sok-sok évig erőben, egészségben tartsa meg aktiv itását és dolgozhassunk együtt a mi közös második családunkért: az egyesületünkért. Orczi Imréné

„Ezüstkor” Egyesület beszámolója
Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének
2008. évi közhasznúsági tevékenységéről
Az egyesület kö zhasznúsági tevékenységét szabályozó
224/2000.sz. korm. rendelet írja elő. A zon szervezetek melyeket a bíróság közhasznú szervezetekké nyilvánított, évente kötelesek tevékenységükről tájéko ztatást adni.
A 2008-as esztendőben a már előre elkészített munka-

tervben megszabott és az évközben belépő új feladatok megvalósítása az alábbiak szerint alakult.
Az egyesület minden évben köteles elkészíteni a számv iteli törvény szerinti egyéb szervezetek kö zhasznú egyszerűsített beszámo lóját, vagyis az éves mérleget.
Ennek tü krében a 2008-as esztendő bevételei és kiadásai
az alábbiak szerint alakultak.

Bevételek:
Ki adások
Ft
Ft
Előző év i pénzmaradék
266 536
Tájház vásárlás utalás
770 000
Önkormány zati támogatás
50 000
Banki költségre
14 860
BOLDOG Bt. Támogatás
30 000
Pályázati össz. vásárlás
75 750
Pályázat útján nyert
100 000
Irodaszerek
1 076
Tájházho z összegyűjtött
771 980
Postaköltségre
3 485
Adózók 1%-a APEH-től
68 817
Rendezvényekre és egyébre
25 818
Banki kamatból
3 928
Beteglátogatásra
1 238
Tagdíjból
34 000
Kegyeleti d íjakra
2 300
„Árvalányhaj tánccs. bev.
476 300
Autóbusz kö lts. (Cserke)
30 000
Összes bevétel:
1 801 560
Kiadások összesen:
924 552
Év végi pénzmaradvány: 887,000 Ft. Ebből az mas kerület i kézi arató versenyen Kunmadarason. /
„Árvalányhaj” tánccsoportot megillető összeg 476 300 Ft.
Résztvevők: Kiskunság, Nagykunság, Jászság aratói./ eleget
A Nemzeti Civil A lapból már harmad ik alkalo mmal sike- tettünk Cserkeszö lő meghívásának, és elmentünk az Orszárült 100-100 ezer forintot nyernünk pályázat útján. Ennek gos Nyugdíjas-találkozóra. A bogácsi hétvége ez évben sem
segítségével megvásároltuk a klubhelységünkbe a székeket. maradt ki az egyesület életéből. A szomszéd község /
Kicseréltük a sötételő függönyöket, fehérasztalos rendezvé- Jánoshida/ nyugdíjasaival az oda-vissza történő meghívás is
nyeinkhez asztalterítőket vásároltunk. Ez évben a megnyert rendre megtörtént, a jó szo mszédi kapcsolat ápolása érdekéösszegből étkezéshez szükséges kellékek megvásárlását esz- ben.
közö ljü k, és 60 000 Ft-ot kaptunk autóbusz költségre, kiránAz ifjúsággal a kapcsolatunk szinte a kezdetekre visszadulásokhoz. Az Önkormány zattól kapott 50 000 Ft-os támo- nyúlik. Már több éve támogattuk a tánccsoportot, vásárolgatás egy részét a Cserkeszölőre történt kirándulásunk alkal- tunk a részükre fellépő ruhát, és felvállaltuk a róluk történő
mával autóbusz kö ltségre használtuk fel.
gondoskodást.
Valamennyi t isztségviselőnk társadalmi munkában lát ja
Mivel az „Árvalányhaj” néptánccsoport nem önálló szerel feladatát.
vezet, így egyesületünk felvállalta mű ködtetésüket. A réAz egyesületünk tevékenységét az alapszabályban foglal- szükre összejött támogatást a jó gazda gondoskodásával ketak határozzák meg. Ez kiterjed egészségügyi, ku lturális fel- zeljü k.
adatokra, sporttevékenységre, az ifjúsággal történő kapcsolat
Az Egyesületünk ezúton is nagy-nagy köszönetét fejezi ki
kialakítására és fenntartására, kulturális és néprajzi ö röksé- mindazo knak, akik adójuk 1%-át az egyesület mű ködéséhez
günk megőrzésére. Ezek a feladatok a 2008-as évben elvége- ajánlották fel. A 2008-ban részünkre átutalt adó1 1%-a
zettek között mind-mind fellelhetők.
68 817 Ft volt. várju k az ez év i felajánlásokat is. Köszönjük
Részt vettünk több alkalo mmal egészségügyi előadáso- azt a sok egyéb irányú támogatást is, melyet feladataink
kon. Sikerült helyben történő Bioptron lámpás kezelést is megvalósítása érdekében kaptunk. Reméljük, hogy a 2009-es
megszervezni.
munkatervben meghatározott feladatok ugyanolyan hatéMeglátogattuk beteg nyugdíjas társainkat.
konysággal kerülnek megvalósításra, mint az elő ző években
Jótékonysági estet szerveztünk a tájházban lévő néprajzi történt.
értékein k meg mentése érdekében a tájház megvásárlásához.
Orczi Imréné
Részt vettünk a IV. alkalo mmal megrendezésre került Háregyesületi titkár
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10 év Jászboldogháza szolgálatában!
„Környezetünk és körülményeink helyes megismerése
minden javul ás és javí tás legfontosabb alapja”
Széchenyi István
A jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 10 évvel
ezelőtt alakult . Az egyesület céljai és feladatai a megalakulás
óta nem válto ztak. A zóta is fő feladatunknak tekintjü k a kö zségért tenni akaró erők összefogását, a problémák feltárását
és azok megoldását.
Visszatekintve az elmú lt 10 évre elmondhatjuk, hogy
munkán k mindvégig töretlen volt.
Végigsétálva a településen, lépten-nyomon találko zhatunk
erőfeszítéseink látható eredményeivel. A z alkotások mesélnek arról, milyen értéket sikerült létrehozni, mi az, amit saját
örömünkre és büszkeségünkre építettünk! A faluképbe illeszkedően új szépségekkel gazdagodva, sokkal rendezettebbé és
otthonosabbá vált környezetünk.
Fontosabb értékteremtő munkák:

1999. játszótér Bajnok u.

2000. 30 db utcajelző tábla, 2 db falu jelző a település szélén

2001. 3 db tulipánfa /Radiátor, COOP bolt, Vasútállo más/

2002. ácsolt virágládák 50 db, harangláb a soro mpó mellett

2003. sziklakert /Arany J. u./ buszmegálló, v irágágyások

2004. Hídkorlát /Bocskai u. és az Arany J. u./

2005. Településtérkép a községháza előtt, köcsögfa / Vasút út Tejcsarnok/,

fásítás, virágosítás, villanyoszlopra vasból készült
virágtartók készítése.



2006. Mária-szoborfülke kifaragása mészkőből /
Lehel u./, padok,

szemetesek elhelyezése, fásítás, virágosítás, emlékfa ültetése. A harangláb környezetének kiépítése,
virágosítás, 4 beton virágtartó kihelyezése, 2 db
hídelem lebetonozása a Lehel utcában.

2007. 4 db szoborfülke megépítése /2 db Rákóczi
u., 1 db Alkot mány u., 1 db Ág u./

2008. Erzsébet-park elkészítése.
Sokat profitált a település sikeres működésünkből. Nem
álltatju k magunkat azzal, hogy nélkü lözhetetlen szerepet
töltünk be a kö zség életében, de hisszük és tudjuk, hogy
munkán k fontos és –mint másoké is- meghatározó a falu
fejlődése és az itt élő emberek élet minőségének javítása
szempontjából. Pers ze tudjuk, hogy van még bőven tenni
való. Vannak szép és vannak elhanyagolt külsejű kö zterületeink. Kiemelten fontos a táj ápolása, a szabad területek védelme. Fo lytatni kell a meglévő faállo mány ápolását, újak
telepítését, a köz- és magánterületek gondozását.
Sokan panaszkodnak, sokan elvándorolnak, de azok, akik
itt maradnak és itt élnek, tudjuk, hogy ez az otthonunk. Ezt
nekünk kell rendben tartani és szépíteni, megvédeni azoktól
a káros környezet i hatásoktól, amelyeknek ered ménye az
esztelen pusztítás és rombolás.
Egyesületünk a rendelkezésre álló eszkö zökkel a jövőben
is mindent megtesz annak érdekében, hogy a falu szépítését,
értékeinek megóvását, jó hírnevének terjesztését elősegítse.
Mészáros Béláné
FVSZE elnöke

Polgárőr hírek
Ismét eltelt egy év a Polgárőr Egyesület életében,
13 évesek lettünk. Mozgalmas év volt a 2008-as. Az
alapszabályunkban meghatározott vagyonvédelmi-,
közrend-, közbiztonság-védelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat végeztünk.
Szolgálati időnkben a község területének visszatérő
ellenőrzése mellett sok feladatot adott a lakossági
jelzésekre nyújtott reagálás, segítségnyújtás a nap 24
órájában. Sok időt és energiát kötött le az utazó bűnözők távoltartása, akik gépkocsikkal, vonattal és
gyalogosan jöttek. Minden elképzelhető ürüggyel és
trükkel próbálkoztak a lakosság bizalmába férkőzni,
és mondjuk meg őszintén, nem segítő szándékkal.
Minden esetben az anyagi haszonszerzés volt a céljuk
A tavasz közeledtével ismét megerősödik majd ez a
tevékenység, amely összefogást igényel mindenkitől.
A Polgárőrség készen áll a feladatra, mind technikai,
mind személyi feltételek tekintetében. A lakosság
részéről várjuk a jelzéseket. Azt kérjük, hogy tartsák
zárva a kapukat és a lakásokat, idegen személyeket

ne engedjenek a portára. Bízunk benne, hogy a vendéglátóhelyek környéke is lecsendesedik. A közterületeken előfordult rongálás és károkozás az elmúlt
évben több esetben is. Ez tűrhetetlen. Ne menjünk el
szó nélkül az ilyen eset mellett. Ha ilyen cselekményeket tapasztalnak, kérjük jelezzék felénk.
2009. a közterületi biztonság éve lesz. Ezen a téren
a kistelepülések is fokozott figyelmet kapnak.

Kérjük adója 1%-val támogassa egyesületünket.
POLGÁRŐRSÉG JÁSZBOLDOGHÁZA
5144 JÁSZBOLDOGHÁZA, RÁKÓCZI U. 27.
Adós záma: 18827271-1-16
Joó-Kovács Balázs
az egyesület vezetője

8

Boldogházi Hírek

CIVIL SZERVEZETEK

2009. február

Alapítványi hírek
A boldogházi gyermekekért alap ítvány kuratóriu ma
január 15-én tartotta ülését, melyen az elmúlt év i munkát és
költségvetést, a 2009. év pénzügyi tervezését és közhasznúsági tevékenységét tárgyaltuk meg.
a.) 2008-ban a kuratóriu m fő feladatának tekintette a
boldogházi (most már a mi iskolánkba járó jánoshidai és
porteleki) gyerekek sokoldalú készségfejlesztését. Kiemelten
támogatott területek voltak: számítástechnika, környezetismeret, sport és anyanyelvi oktatás.

Megvalósult a gyerekek régi vágya, a játszóudvar, melyet a 2007-es alapítványi bál bevételéből finanszíroztunk.
Közel 1 millió forintba került. Köszönet a sok társadalmi
munkáért és az önkormányzat támogatásáért.
Az alapítvány biztosította a tanulmányi és sportversenyek benevezési díját, s a pályázatok po zit ív elb írálásához az
önrészt. Ennek segítségével jöhetett létre az óvodai és iskolai
igen gazdag gyermeknap, a nyári focitábor, és így kapott új
eszközö ket az óvoda.

b.) 2008. év pénzügyi beszámol ója (a játszóudvar nélkül)
Bevétel:
Nyitó egyenleg 2008. január 1-én :
1.220.064,- Ft.
Támogatások:
Önkormány zati:
200.000,- Ft.
Magánszemély:
3.000,- Ft.
Egyéb bevételek:
Kamat:
18.213,- Ft.

c.) 2009. évi költség vetési terv:
Bevétel:
1.210.000,- Ft.
Nyitó egyenleg:
Támogatások:
Szem.jöv. 1%:
Kamat:

858.426,- Ft.
400.000,- Ft.
800.000,- Ft.
10.000,- Ft.

Ki adás:
Szám.technikai o ktatás:
Mazsorett oktatás:
Versenyek, benevez.díj:
Pályázati önrész:
Tanév végi jutalo mkönyv:

660.000,- Ft.
100.000,- Ft.
250.000,- Ft.
80.000,- Ft.
150.000,- Ft.
80.000,- Ft.

Ki adás:
Működési kiadás:
Egyéb kiadás:
Záró eg yenleg 2008. december 31-én:

51.041,- Ft.
531.810,- Ft.
858.426,- Ft.

Kérjük kedves Olvasóinkat, Támogatóinkat, hogy ebben az évben is támogassák személyi jövedelemadójuk
1 %-ával az óvodás és iskolás gyermekek programjainak megvalósítását, szebb és biztonságosabb környezetének kialakítását.
Adószám: 19220794 – 1 – 16
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Jászboldogháza Önkormányzata egy évtizede folyamatosan pályáztatja háziorvosi álláshelyét. A faluban közel 5 évtizeden át háziorvosként tevékenykedő dr. Kiss Imre azóta nyugdíj mellett folytatta tevékenységét. Idén január 1-jétől az
önkormányzat dr. Borsodi Nagy Erzsébetet bízta meg a háziorvosi teendők elvégzésével, melyet a doktornő tápiógyörgyei
munkája mellett vállalt el. Egyelőre a két orvos együttműködéssel látja el a lakosságot.

Bemutatkozó
A teljes nevem dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes,
de a mindennapi életben az Erzsébetet és egyéb formáit használom.
1975-ben születtem Budapesten. Itt is éltünk szüleimmel és két testvéremmel 2000-ig. Ekkor
Gyömrőre, majd Tápiógyörgyére költöztem. Jelenleg
is Tápiógyörgyén élünk férjemmel.
1993-ban érettségiztem, végzettségem szerint általános ápolónő és asszisztensként. 2000-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai
Karán dietetikusként, majd 2002-ben az Általános
Orvosi Karon orvosként. A rezidensi évek nagy részét
Cegléden ill. Budapesten töltöttem, majd segédorvosként Cegléden a II. sz. Belgyógyászaton helyezkedtem
el. Ez az osztály elsősorban kardiológiai és
diabetológiai profilú. Három és fél évig heti háromszor rendeltem délutánonként Tápiógyörgyén, mint

helyettes háziorvos, ill. részt vettem (részt veszek jelenleg is) több környékbeli háziorvosi ügyeletben. Kb.
5 évig a nagykátai mentőállomáson mentőtisztként
dolgoztam, elsősorban hétvégenként. 2008. májusában
belgyógyászatból szakvizsgáztam, majd ezután szakorvosként dolgoztam év végéig Cegléden. Ősszel a
háziorvosláshoz szükséges licence vizsgát is letettem,
melynek szakvizsgája idén várható.
Január másodikától ismételten Tápiógyörgyén
dolgozom, mint háziorvos, a kórházi munkát jelenleg
már csak ügyeletként tartom fenn. Szintén január 2-tól
a hét négy napján Jászboldogházán is mint háziorvos
próbálok teljesíteni. A két teljes körzet együttvégzése
időnként „időbeli csúszással” jár, mely miatt kérem a
betegek türelmét.
Köszönöm eddigi és további megértésüket, ill. a
két asszisztensnő segítségét is.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
kistérségi szintű működtetése
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény 2006. január 1-jétől kistérségi szinten, 18 településen, 200 készülékkel működteti a rendszert. A szolgáltatás működésének
feltételeit a hatályos 1993. évi III. számú szociális törvény
és az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet írja elő.
Az igénybevevőknél szociális rászorultságot kell vizsgálni, csak rászorult veheti igénybe a szolgáltatást.
Szociálisan rászorult ( szoc. tv. 65§ (4) )
 Az egyedül élő 65 év feletti személy
 Egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg
 Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
Jászboldogházán elhelyezett készülékek száma: 10.
Gondozónők száma: 2 fő
Hívások száma 2008-ban: 6.
Szolgáltatásra jelentkezni az alapszolgáltatásokat biztosító intézménynél lehet.
Az intézmény a szolgáltatást állami normatívából és
kiegészítő normatívából működteti.

Sajnos a támogatás tendenciáját meg kell említeni.
2006-ban a normatíva 50 ezer Ft, a kiegészítő 22 ezer Ft.
2007-ben a normatíva 40 ezer Ft, a kiegészítő 11 ezer Ft.
2008-ban a normatíva 30 ezer Ft, a kiegészítő 11 ezer Ft
2009-ben a normativa 29.500 Ft, A fenti normatívából a rendszert működtetni nem tudjuk, 2008. évben már a fenntartó önkormányzat hozzájárult a zavartalan működéshez. 2009 első felében a kieső
kiegészítő normatívát a települések készülék arányosan
fizetik.
Sajnos úgy tűnik elkerülhetetlen a térítési díj bevezetése.
A térítési díjra vonatkozó rendelet szerint az ellátott a jövedelme 2%-ig terhelhető térítési díjjal. A térítési díj bevezetésének előkészítése költséges, hosszadalmas az ellátottak száma és a távolság miatt, továbbá az is kérdés, hogy a
térítési díj bevezetése miatt hányan adják vissza a készüléket.
Csúzné Baranyi Rozália
igazgató

Jászboldogházán a kapcsolattartó Gömöri Piroska
70/582-9894
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Alig múlt el karácsony és az újévi ünnepek, a gyerekek
már azt kérdezgették, mikor lesz a farsangi bál. Különböző
jelmezötletekkel álltak elő.

A januári szü lői értekezleten megbeszéltük a fontosabb
eseményeket és azok lebonyolítási módját.
 Így a farsangi bált február 21-re szombat 14 órára
terveztük az étkezőbe. A tavaly jól bevált programnak
megfelelően vidám műsor, zsákbamacska és sok-sok
tánc lesz.
 A leendő elsősökkel márciusban várjuk a tanító néni
Káposztás Istvánné Magdika is merkedő látogatását.
 Az iskolai beirat kozás április 16-án csütörtökön 8-16
óráig lesz. Ugyanezen a napon a beíratott gyermekek
szüleinek a tanító néni tart szülő i értekezletet az óvodában 18 órakor.
 Kérjük, akiknek a gyermeke 2009 májusától 2010
májusáig betölti a harmad ik évét, és óvodába szeretné adni, az április hónapban írassa be gyermekét az
óvodába.
 Április 30. csütörtökre terveztük az anyák napját 15
órakor a VUK, 16 órakor pedig a MACI csoportnak
az ebédlőben.
 Május 12-én kirándulás lesz Budapestre a
Camponába és a repülőmú zeu mba.
 Május 23-án s zo mbaton 16 órakor lesz a tanévzáró.
 Május 25-29-ig „Egészség hete” programsorozat
keretében a zöldség-gyümölcs napot tartunk, valamint egészségügyi vetélkedőt szervezünk a védőnő
bevonásával. Táplálko zási TOTÓ, különböző szűrővizsgálatok (vércukor, vérnyomásmérés stb.) várja a
szülőket. A tavalyi évben először volt véradás a családi napon, ahol az átlagnál jóval többen vettek részt.
Az idén is szeretnénk megrendezni a családok vetélkedőjét és értékes díjakkal (p l.: állatkert i családi belépő) jutalmazni a résztvevőket.
Előre nem tervezett program volt január 30-án a Kölyökidő című gyermekműsor, ahol aki kérte, azt kifestették és
lefényképezték. A gyerekek nagyon élvezték, amikor tigrissé, sárkánnyá, oroszlánná varázsolták őket. Közben kipróbálhatták a pályázaton nyert bordásfalat, amelyet Szőrös Béla és Szaszkó Béla szerelt fel. A jó idő lehetővé tette,
hogy a szülők által vásárolt udvari játék is beállításra kerülhetett, és a gyerekek birtokba vehették. A szülők jóvoltából új függönyökkel szépült az óvoda folyosója és mosdója.
Köszönjük, és kérjük adójuk 1%-át az idén is A BOLDOGHÁZI GYERM EKEKÉRT A LAPÍTVÁ NY javára
ajánlják fel. Kérjük, hogy minél többen aktívan vegyenek
részt a március 14-én megrendezésre kerü lő alapítványi
bálon. A befolyt összegből az óvoda is részesül, és tudunk
szépíteni, fejleszteni.

Szádvári Istvánné
Óvodaveeztő

Matók Eszter

Papp Péter
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A félév tanulmányi eredményei

Első félévi
sporteredmények
Mezei futóverseny:
II. kcs. Fiú 3. hely csapatban
1. Túróczi Márton
IV. kcs. Lány
III. kcs. Fiú

2. Deák Dominik
2. hely csapatban
1. Szaszkó Martin

M átyás kupa
III. kcs.

3. hely

3.

4.

magatartás

4,8

4,5

4,5

4,8

4,62 4,33 4,35

4,3

szorgalo m

4,7

4,6

4,3

4,7

4,00 3,57 3,48

3,3

7

5.

2

jelesek
osztályátlag

4,3

4,4

4,3

4,3

3,9

6.

7.

8.

1

2

5

3

2

2

3,6

3,6

3,5

Továbbtanulás
Ebben az évben a központi közép iskolai matematika és magyar felvételin a 8. osztály 22 tanulójából 20 tanuló vett részt.
A felvételin a maximális pontszám magyarból és matemat ikából is 50—50 pont volt.
A legkiemelkedőbb ered ményeket a következő tanulók érték el:

2. hely

Magyar Labdarúgó Szövetség (MGYLS Z)
0. kcs (óvoda)
1. Kcs. (iskola)
2. Kcs. (iskola)
3. kcs. (iskola)
3. kcs lány

2.

kitűnők

U-13 lány (Rákóczifalva)
3. hely
Euro-Novex
IV. kcs lány foci

1.

3. hely
4. hely
3. hely
3. hely
3. hely

Jászsági teremkézilabda
4. hely
MGYLSZ
1. kcs.
4. hely
3. kcs. lány
2. hely

Mag yar:
Gerhát Edina
Sző llősi Tamara
Turóczi Beáta

47
44
44

Matematika
Túróczi Beáta
Túróczi Zsófia
Sző llősi Tamara

46
46
42

A tanulók összesített eredménye:
magyarból:
60%-os
matemat ikából:
50%-os
A jelentkezési lapok beadásának határideje február 20. volt. A
tanulók április végéig értesülnek arról, hogy mely ik kö zépiskolában folytathatják tanulmányaikat.

U-13 lány Jászberény
4. hely

Versenyeredmény

Téli kupa Jászboldogháza
III. kcs.
4. hely
Diákolimpia Jászsági Döntő
IV. kcs.
4. hely
Felkészítő: Tóth Pál

2009. február 7-én Borsányi Dáv id 8. osztályos tanuló a szolnoki Műszaki Szakközép– és Szakiskola Környezetgazdálkodási
és Építészeti Tagintézménye által szervezett környezetvédelmi
vetélkedő döntőjén vett részt, ahol 17 versenyző kö zül a 4. helyezést érte el.

Farsangi készülődés iskolánkban
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„BOLDOGHÁZÁN ITTHON”
Az idén új rovattal szeretnénk gazdagítani újságunkat. Terveink szerint
megkérdezünk néhány családot, akik
Jászboldogházán telepedtek le, hogyan
érzik itt magukat, „BOLDOGHÁZÁN
ITTHON” vannak-e?
Első alkalo mmal a Kelemen családot kerestem fel. Pétert és feleségét,
Mártit hol máshol is érhettem el, mint
a helyi iskola tornatermében, táncpróba közben. Évek óta lelkes, fáradhatatlan kitartással oltogatják szintén lelkes
és kitartó fiataljain kba a néptánc szeretetét.
D e h o g y a n i s k e r ü l t e t ek
Jászboldogházára?
Márti: Erdélyben, Vajdahunyadon
éltünk. A munkabeszüntetések, a mun kanélküliség veszélye munkalehetőség
keresésére ösztönzött bennünket. A
másik nagyon döntő érv volt az, hogy
nem volt magyar nyelvű iskola a környéken. Lányunk, Nóri még talán tanulhatott volna tovább magyar nyelven, de a kisebb gyermekünk már
nem. A boldogháziak akkoriban kezdték az erdélyi testvértelepülésen, Sínfalván a
vendégház felújítását. Édesapám Sínfalván asztalos, az ő
mű h e l y éb en d o l g o zt ak
együtt, és megismerve a családot és gondjainkat, ők ajánlották fel, hogy keresnek nekünk munkát. Előtte nem

gondoltunk arra, hogy eljö jjünk Erdélyből, de aztán így alaku lt. Papp
Feriék, Csikiék sokat segítettek.
Sikerü lt a munkahely, albérlet. Én a
jászberényi kórházban dolgozom, Péter a TREND Kft-nél. Megkaptuk a
letelepedési engedélyt, és itt élünk már
7 éve.
A néptánc iránti szeretetet otthonról
hoztátok?
Márti: Igen, otthon is táncoltam,
Péter volt az o ktató, így kerü ltünk
össze. A Vajdahunyad amatőr tánccsoporttal foglakoztunk, 16-21 éves korosztállyal.
Itt Boldogházán hogyan kezdődött a
táncoktatás?
Péter: Arra már nem is nagyon emlékszem. Talán Nóri lányunk által az
iskolából kerestek meg Gabikáék.
Márti: Igen, valahogy így. Bev ittem
egy kazettát a Nóri
osztályába, meghallgattuk és

kérdeztem a gyerekeket, hogy szeretnének-e ilyen táncot táncolni. Igent
mondtak, és ennek már 5 éve.
Péter: Helyes fiatalok, bár néha
nehéz velük, de jó kis csapat, és a fellépésekre ko mo lyan készülnek.
Hogyan érzitek magatokat, valóban
otthonra találtatok-e a településen?
Márti: Szeretünk itt éln i, befogadtak bennünket az itt élők, és valóban
otthon érezzü k magunkat. Rendesek,
barátságosak az emberek Nagyon aranyosak a szomszédok, és az otthoni
családi, baráti kapcsolatok mellett ú j
barátságok alaku ltak.
Péter: Ha néha gondoltunk is arra,
hogy visszamennénk, a gyerekek már
nem szívesen mennének. Persze hiányzik a család, édesanyám idős, ő
már nem tud ideutazni, így mi megyünk oda haza. Aztán onnan jövünk
ide, haza.
Márti: Fontos, hogy itt a gyerekeink
magyarul tanulnak, magyarul gondolkodnak, imádko znak. És annak is örülünk, hogy mások segítségére
lehetünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Kívánom, hogy továbbra
is itthon érezzétek magatokat,
boldogháziként sok közös
élményben legyen részünk!
Bóta Mizsei Ilona

Közkívánatra

2009. február
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Hírek a jászokról …
A Jászok Egyesülete a mú lt év végén tartotta soros ülését
a Pest megyei megyeházán. Nap irend: „Kerekudvar múlt ja
és jelene. Egy jás zsági majorság sorsa.”
A téma első részének előadója Gosztony Ernő, a Kerekudvari Kúria tulajdonosainak leszármazottja. A második részt
Ménkű János, a jászfelsőszentgyörgyi Művelődési Ház igazgatója ismertette, aki mondandóját filmvetítéssel is alátámasztotta. Sajnos, a jelenlegi állapotából a kastély jövője
nem sok jóval kecsegtet. A Jászságból többen voltak ezen a
budapesti rendezvényen.
A Jászkun Kapitányok Tanácsa soros ülését Szabadszálláson tartotta. A vendéglátó: Sövény Sándor kiskunkapitány és
dr. Balázs Sándor polgármester fogadta a jász-, a nagykun-,
és kiskun kapitányokat, valamint feleségeket. A pohárköszöntő után városnéző séta, a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításának megtekintése, a református templo mban a tisztele-

tes úrral való találko zás, valamint a templo m kórusának műsora örvendeztette meg a vendégeket.
Délután kerü lt sor a program hivatalos részére. Mivel
Ézsiás István főkapitánynak lejárt a mandátuma, így három
évre megválasztásra került a Kapitányok Tanácsának új elnöke Smuta Zsolt nagykunkapitány személyében. Ezután
megbeszélték a 2009-es év főbb feladatait és programját,
majd tájéko ztatás hangzott el a kunok első világtalálko zójának elő készületeiről.
A múlt év végén a Jászsági Évkönyv alapítvány újra megjelentette a Jászsági Évkönyv 2008-as számát. A z évkönyvben helyet kapott Besenyi Vendel: „Nem beszéltek a velük
történtekről” című írása, amely az 1949-es jászboldogházi
kulákok elleni megtorlás és rekvirálás történetét dolgozza fel
korhű doku mentumok és visszaemlékezések alapján.
Nagy Albert
jászkapitány

Emlékezések könyve
BOLDOGBT Egyesület a temetői emlékhely felavatásával
egy időben elindította az „Emlékezések könyvét”, melyb en
halottainkról egy oldalon olvashatók a legfontosabb adatok.
Az egyik könyvben olyan boldogházi személyekre emlékezünk, akik nem a helyi temetőben nyugszanak. Kérek mindenkit, aki szeretne a kön yvben adatokat elh elyezni, juttassa el hozzám (fotó és max. féloldalnyi szöveg: név, lánykori név, születés, halálozás ideje, helye, temetés helye, házastárs, leszármazottak, munkahelyek,
személyes emlékek…..).
A másik könyvben az elhunyt tanítóinkról ( a temetkezés
helyétől függetlenül) szeretn énk emlékezni. Kérem a tanítványokat, hogy minél több emléket, fotót, dokumentumot küldjenek el részemre, természetesen az ered eti an yagot visszakapják.

Szakmából hobbi
Gömöriné Takács Il onát a véletlen sodorta a bőrdíszművesség felé.
Szü lei a Tiszapart i
Gimnáziu m egészségügyi osztályába
szerették volna irányítani gyermeküket, de ő a kézművességet választotta.
Nem is bánta meg,
hiszen alkotókedvét, kézügyességét
így kamatoztathatta. Szo lnokon a Bőripari Kft-nél kezdte munkáját, mely
időközben többször gazdát cserélt.
Vo lt Adidas tulajdonban, majd a
Bud mill vette át őket. Legtöbbet mintakészítőként dolgozott, ami azt jelentette, hogy a mintadarabot, az első
darabot ő készítette. Gyönyörű és
praktikus tárgyakat készítettek. Pén ztárcákat, ko mbinált erszényeket, táská-

A könyveket szeretnénk mindenki számára megtekinthetővé
tenni, keressük erre a lehetőséget.
Ha egy könyv betelik, újat indítunk. Minden évben, mindenszentekkor, az emlékoszlopok mellett, felolvassuk elhunytjaink
nevét és az utolsó egy év b ejegyzéseit. Gyertyagyújtással, egy
szál virággal, egy főhajtással vagy egy imával emlékezünk Rájuk.
Az idei bejegyzésekhez legkésőbb 2009. szeptember 30-ig
várom az adatokat. Leadható Jászboldogházán Koncsik
Bélán énak (Bajnok u. 7.), vagy címemre elküldhető.
Veliczky Józsefné
2040 Budaörs, Cserebogár u. 1.
ica@materia.hu

kat, hátizsákokat, stb. Amire még ma
is emlékszik, a nagy magyar asztaliteniszező k kö zül Jónyer és Hegedűs
sportfelszerelését is készíthette. A

szakma kiváló mestere lett, és több
versenyen is nyert. Sződligeten a nagy
országos kézműves találko zón, ahol
csak két bőrdíszműves jelent meg, az
egyik ő volt. Érdekesség, hogy csak
kézzel,
egyszerű
eszkö zökkel
(csontkés, szabászkés, bőrlyukasztó,
bőrtű, keretezőszerszámo k, szélezővas, fogók) dolgozhattak.
Gyermekük megszületése után
sajnos már nem tudott visszatérni a
szakmájába, mivel a nagy gazdasági
átrendeződés a cégét is megszüntette.
Így más munka után kellett néznie. A
bőrdíszművesség már csak hobbi maradt.
Jászboldogházán a XII. Jász Világtalálkozón csodálhattuk meg alkotásait, a gyertyatartót, a tükröt és a szemüvegtokot.
Bízunk benne, hogy az idei aratónapi kiállításon is gyönyörködhetünk
különleges mesterműveiben.
Zrupkó Ferencné
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Hármas Kerületi Aratóverseny
A sikeres JÁSZ VILÁ GTA LÁ LKOZÓ megrendezése
után, újabb nagy kihívás előtt állunk. 2009-ben
Jászboldogháza kapta meg a címben jelzett verseny rendezési jogát. Bízunk benne, hogy a 2006-os évhez hasonlóan öszszefogással, és együttműködéssel tovább erősíthetjük kö zségünk hírét.
Hogyan készülünk a verseny rendezésére?
Miről szól az aratóverseny?
5. alkalo mmal mérik össze erejüket a Nagykunság, Kiskunság és a Jászság (hármas kerü let) vállalko zó kedvű aratói. Valóban erejü ket, hiszen a nyári hőségben 100 négyszögöles búzatáblát kell csapatonként minőséggel learatni.
Őseink életében is az aratás jelentette a legnehezebb
és egyben legfontosabb munkát. A mindennapi kenyérhez
szükséges búza betakarítása kézi erővel történt. Kaszával
vágták rendre, gajmóval szedték fel, kézzel – a levágott kalászból – csavart kötélbe helyezték, kévébe kötötték, csomóba keresztbe rakták, majd az aratás végén a szérűre vitték,
ahol asztagba rakták. Ha a gazda sorra került, cséplőgéppel
kicsépelték a kenyérnek valót.

A cséplés kivételével valamennyi mo zzanatot megfigyelhetjük július 11-én. (Igaz, csak egy szekeret rakunk meg
kévékkel, de gyermekeink legalább ebből is ízelítőt kapnak.)
Jászboldogháza színeiben több csapat indul, hiszen az elő ző
versenyeken 1. illetve 3. helyezést elért Fózer Tibor, Fó zerné
Julika, Baranyi Sándor, Baranyiné Marika, Berkó Sándorné
összetételű csapat Orczi Imréné „gazda” vezetésével kötelez
bennünket.
A hármas kerület i találkozóra kiállítást tervezünk gobelin
és egyéb saját készítésű kézimun kákból. A kiállítás főszervezője: Gerhát Károlyné.
Természetesen a szórakoztató program sem marad el, a nap
végét aratóbállal zárjuk. (Részletes program a következő
számban fog meg jelenni.)
Kedves Olvasóink! Készüljünk együtt az újabb bemutatkozásra. Szépítsük környezetünket, legyünk méltó házigazdái
a jeles eseménynek.
Zrupkó Ferencné
Szervező bizottság elnöke

K ÖZSÉGI SPORTÉLET
A téli időszakban honi labdarúgóink teremtornán mérték
össze erejü ket.
Bodor Máté szervezésében nagyon jó kis mérkő zéseket
láthatott a közönség egyetlen egy élő program keretében.
A hétfordulós körmérkő zés után rájátszás következett,
alsó- illetve felsőházi rangadók.
Meg kell említeni, a Niggerek csapata veretlenül végzett
az élen és teljesen megérdemelten, hiszen nekik volt a legjobb keretük.
A torna végeredménye:
Niggerek
Csőcselék
Ifi válogatott
Go ld England Umb ró
South Park
Szerencse
Portelek
Tűzoltók
A torna gólkirálya Eszes János, a legjobb kapus Gerhát
Róbert.
A boldogházi csapat elkezdte tavaszi felkészülését, 2-3
játékos is érkezett, megadva a lehetőséget a frissítésre, az
újabb lendületre, a bajnokság megnyerésére. Létszámban
bőven 20 fö lé nőtt a keret, és elmondhatjuk, minőségi játékosok érkeztek, ami nem azt jelenti, most már minden rendben,
hiszen a bőség is okozhat zavart.
Vigyázni kell főleg a játékosoknak, ne legyenek sértődések, hogy ki játszik, mennyit és mikor. A cél az, hogy felkerüljünk a megyei II. osztályba. Ez mindenki érdeke nemcsak
a csapaté, hanem a nézőké valamint az utánpótlásé is, hiszen
ők csak hét mérkőzést játszanak fél év alatt, ami nem igazán

szolgálja fejlődésüket.
Bajnokságot nem könnyű nyerni, bármely osztályról van
is szó, de ilyen kö zel még sohasem álltunk. Képzett, gyors
játékosok alkotják a keretet, minden esély megvan, hogy
továbblépjünk.
Az elmú lt hetekben edző mérkő zésekre jártam, és figyeltem a csapat teljesít ményét, az ú j játékosok szerep lését. Sokat segíthetnek nekünk, csak csiszolni kell a csapatjátékot,
valamint emelni az iram sebességét.
Ami viszont szembetűnő, a nagy keretből csak 1-2 cserére futja, ha ez nem válto zik, ko mo ly gondot jelenthet a későbbiekben.
Első mérkőzésen:
Boldogháza - Jásztelek 4 – 3; félidő 4 – 0.
Jó iramú mérkő zésen több góllal is vezethettünk volna,
de kihagytuk helyzeteinket, ezzel megnyugodtunk annyira,
hogy a második félidőben örülhettünk, hogy nem lett döntetlen.
A csapat teljesen visszaesett, és a cserék h iánya –6-7
játékosról van szó– meglátszott az ered ményen, még helyzetünk is alig volt.
A második mérkőzés: Boldogháza – Zagyvarékas 1-3;
félidő 0 – 1.
Küzdelmes, sok futással, jó játékkal tarkított mérkő zés
volt, a vendégek erőszakos és letámadásos módszere keltett
némi zavart az együttesünkben, de nagy különbség nem látszott, pedig a megyei II. osztályban 4. a vendégcsapat.
Harmadik mérkőzésünk: Boldogháza – Szászberek 1-0;
félidő 0 – 0
A közepes színvonalú mérkőzésen végig mezőnyfölényben játszottunk, és elmondhatjuk tizenév után, végre legyőztük egyik mu musunkat.
Túróczi Béla
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Tűzoltó történelem röviden
Jászboldogháza legrégebben működő civilszervezete az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, idén ünnepli megalakulásának
60. évforduló ját. Erről a 60 évről szeretnék közreadni néhány
gondolatot. Sajnos az alap ítók közü l már senkit nem tudtam
meg kérdezni, és az akkori iratokból sem maradt meg az utókornak semmi. Így aztán csak a későbbi idők tűzoltói által
elmondottakra tudok hivatkozni.
Az egyesületről Ercse M ihályné, Besenyi István és Kocsis
Imre mesélt néhány régi emléket. A háború után a 40-es
években Boldogházán is megszervezték nyaranta aratás idején a tűzfigyelő szolgálatot. Az ebben résztvevők a templom
tornyából, a falu leg magasabb pontjából figyelték a határt.
1949-ben aztán éppen ebből a figyelőszolgálatból merítve az
ötletet létrehozták az Önkéntes Tűzoltók Egyesületét. 15
fővel alaku lt meg az egyesület. Első elnöke Papp István,
parancsnoka id. Ficzere Jó zsef lett, aki 1950 októberében
baleset következtében meghalt. Ekko r Ercse Mihályt nevezték ki parancsnoknak. A z önkéntesek legfőbb feladata a Boldogháza területén bekövetkezett tüzek megfékezése, illetve
eloltása volt. A fiatal szervezet eszkö zállo mánya igencsak
egyszerű volt. Egy lóvontatású szivattyú és a hozzátartozó
néhány tömlő, sugárcső és kb. 10 db tűzo ltó vödör volt. Talán, ami a legfontosabb ezen felül, a csapatban lévő hatalmas
lelkesedés és akaraterő volt. A z egyesülettől csupán 2 évvel
idősebb település vezetői is szükségesnek tartották a helyi
tűzoltóság létét, ezért támogatták az önkénteseket. Lassan, de
mindig gyarapodott a felszereltségük, egyre többen csatlakoztak hozzáju k. Abban az időben még nagyon sok tanya
volt a boldogházi határban, amiből jó néhány nádtetős is
akadt. Mint tudjuk, a nádtető száraz időben elég tűzveszélyes
tudott lenni. Ahogy elmondták, akadt is egy-két emlékezetes
nádtető tűz. Szépen gyarapodott az egyesület létszáma, így már részt tudtak venni
a Járási Tű zoltóversenyen is. Létrejött a
felnőtt-férfi, illetve női csapat, majd úttörő gyermekcsapat is bekapcsolódott a
versenybe, így már az utánpótlás is biztosítva volt. 1954-ig Üveges Lenke volt a
női csapat vezetője. 1954-tól 1964-ig
Ercse Mihályné irányította a lányokat.
Vezetése alatt szép sikereket ért el, mind
a felnőtt, mind az úttörőcsapat. A
jászboldogházi tű zoltók h íresek lettek a

Verseny előtti eligazítás
járás, a megye versenyein elért ered ményeik alapján, de eljutottak az országos versenyre, Budapestre is.
Néhány név az akkori női csapatból:

• Matók Terézia ( Konkoly A lbertné )
• Sóspataki Magdolna ( Velkei Lászlóné )
• Pintér Mária
Gergi Veronika
1966-ban Ercse Mihály halála után Besenyi István lett az
egyesület parancsnoka. A sikerek fo lytatódtak. A Termelőszövetkezet, valamint később a Rad iátorgyár lét rejöttével
egyre nagyobb támogatáshoz jutott a szervezet. Vásároltak
egy autót, amivel már v izet tudtak szállítani az esetleges
tűzesetekhez, és volt már benzin motoros szivattyú is a hozzávaló felszerelésekkel együtt. Papp István elnök halála után
Besenyi István lett az elnök, 2004-ig ő irányította az egyesületet. A parancsnok pedig Tóth Sándor volt. 1973-tól Bakki
József parancsnokságával mű ködött az egyesület egészen 2007-ig.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulása és mű ködése során a mai napig megőrizte
politika, illetve pártoktól való mentességét.
Valószínűleg éppen ennek köszönheti, hogy
túlélte az elmú lt 60 év jó néhány politikai
viharát. A megalakulás 60. évforduló ját a
Jászsági Tűzoltóverseny megrendezésével
kívánju k megünnepelni, ami 2009. május
16-án lesz megtartva a kö zségi sportpályán.
Szűcs Gergely

JÁRÁSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓVERSENY
JÁSZBOLDOGHÁZA
A Jászságból kb. 50 csapat (csapatonként 7 fő) méri össze erejét staféta – váltásban és kismotorfecskendő – szerelésben.
Mindkét feladat nagy gyorsaságot, ügyességet és a csapattagok között maximális együttműködést igényel. Tekintettel a versenyzők számára, községünket nagyon sok vendég fogja megtekinteni, meglátogatni. Sajnos a tervezett és előzőleg egyeztetett időpontban változás történt, és július 12. helyett május 16-án kerü l megrendezésre a verseny. Helyszín a sportpálya lesz.
Szurkoljunk együtt!

2009. május 16. Helyszín a sportpálya.
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Ercse Mihályné emlékei
- Hogyan került kapcsolatba a tűzoltósággal?
- 1950-től a férjem volt a tűzoltó parancsnok, Üveges Lenke irányította a
női csapatot, ő készítette fel a versenyre a résztvevőket. 1954-ben is
együtt készült a csapattal, de valami
miatt nem tudott a versenyre elmenni,
én pedig mint a parancsnok felesége
„kéznél” voltam, nekem kellett a csapatot vezényelni, és ez így is maradt egészen 1964-ig. Sok
energiámba került és sok időt vett igénybe egy-egy versenyre
való felkészülés, majd maga a verseny is. Lehetőséget adtunk
az úttörőknek is a versenyzésre. Előbb a fiúk, majd később a
lányok is bekapcsolódtak. A női csapat tagjai és az úttörők
sűrűn változtak, így sokat kellett gyakorolni. A sok gyakorlásnak viszont meg lett az eredménye.
- Milyen helyezéseket értek el, s mivel jutal mazták akkoriban a győztes csapatokat?
- Szinte minden évben elhoztuk a járási és a megyei I.
díjat. Országrészi versenyen III. helyezettek lettünk Mezőkövesden és első helyezettek Debrecenben, ami azt jelentette,
hogy a boldogházi csapat eljutott az országos versenyre, Budapestre, ahol III. helyezést értünk el. Jutalmunk általában
férfi tűzoltóruházat volt, mivel akkoriban nem gyártottak női
egyenruhát. A községi tanács elismerésként vett a női csapat
tagjainak fehér blúzt és sötétkék nadrágot.
- Melyik versenyre emlékszik a legszívesebben?
- A legeredményesebb versenynek a mi kis községünkben
megrendezettet tartom, nem csak az első helyezés miatt, hanem azért is, mert a szervezésben és a lebonyolításban nagyon
sokan részvettek: a kö zség vezetői, tűzoltók, tűzoltó feleségek
és sok támogató. Külön szép emlék az, amikor a verseny után

Középen Ercse Mihályné
a vadonatúj művelődési ház nagytermében ebéden vettünk
részt. A nagyterem megtelt a versenyzőkkel, a karzaton pedig
a vendégek ebédeltek. A Szolnok megyei Alosztályparancsnok külön megköszönte a nagyszerű szervezést és az ebédet
felszolgálók példanélküli, gyors munkáját. Sok szép emlék
maradt ezekből az időkből, de 1964 után nem folytathattam a
versenyzést, mert a munkámmal nem volt összeegyeztethető.
- Mostanában mi vel tölti az i dejét?
- Nem unatkozom, reggel 5 órakor ébredek, és egész nap
találok tennivalót a ház körül, igyekszem időmet hasznosan
eltölteni.
A Boldogházi Hírek olvasói nevében köszönöm, hogy
emlékeit megosztotta velünk. Kívánok jó egészséget és további hasznos időtöltést.
Szűcs Gergely

Tűzmegelőzési tanácsok
A jászboldogházi önkéntes tűzoltók nevében köszöntöm az olvasókat!
Néhány mondatban szeretném az olvasók figyelmét felhívni a
teljesség igénye nélkül - az évszakra legjellemzőbb veszélyforrásokra.
A tél lassan visszahúzódik, átadja helyét a tavasznak. Elmúlnak
a hideg, fagyos napok és az egyre melegebb nappalok hamar elfeledtetik velünk a lassan elmúló, de még közeli tél veszélyeit. A
közlekedés résztvevőire nagy veszélyt jelent, hogy a környezeti
hőmérséklet naplemente után még gyakran fagypont közeli értéket
vehet fel, ennek következtében a lecsapódó pára az éjszakai és a
reggeli időszakban síkossá teszi az utak felületét. A fagyzugos területeken helyenként lefagyásra, ködfoltokra is számítani kell, ezért
célszerű a járművek sebességét ennek megfelelően megválasztani.
A tavasz közeledtével egy másik jellemző és napjainkban nagy
hangsúllyal bíró jelenség a határban és a ház körüli gazégetés.
Egyesületünk tűzoltási tevékenységére a korábbi évek tavaszi időszakában jellemző beavatkozás a nagy területen - gyakran több száz
hektáron, ráadásul tájvédelmi körzetben - égő száraz aljnövényzet
oltása volt. M inden tűzeset keletkezése mögött a felelőtlenség, a
figyelmetlenség és sajnos a szándékosság lelhető fel.
Egy korábbi jogszabály rendelkezése értelmében tilos a
nyíltszíni, nagy kiterjedésű tűzgyújtás, égetés (árokpartok, legelők, tarlóégetés), ennek nem csak tűzvédelmi, hanem környezetvédelmi okai is vannak. Több szinten is szabályozzák a fent
nevezett tevékenységet, az egyik: 21/ 2001(II.14.) számú kormányrendelet, amely a levegő védelmével kapcsolatos szabályokról rendelkezik. A másik 50/ 2008(IV.24)FVM rendelet,

melynek értelmében: tarló, nád, növényi maradvány valamint
gyepek égetése tilos A jogszabályok ellen vétők pénzbírsággal
sújthatók.
Tapasztalatból tudjuk, hogy az emberek, nem tartják be a jogszabályok rendelkezéseit. Ez a magatartás nem feltétlen a szándékosság, hanem sok esetben a szokás hatalma és az aktuális szabályok
ismeretének hiányára vezethető vissza, de ettől függetlenül a fent
leírt tevékenység jogszabályba ütköző cselekedet és a törvény
szankciókkal sújthatja a szabálysértőket.
Kérünk minden olvasót, ha környezetében a fent leírt tevékenységet tapasztal, kérje meg a helyszínen tartózkodó személyt, hogy
lehetőség szerint oltsa el a tüzet és mindaddig ne hagyja felügyelet
nélkül, amíg tejes egészében el nem alszik. A parazsat locsolja le
vízzel, vagy fedje be földdel.
Általánosan megállapítható, hogy a tűzesetek által okozott károk
nagymértékben csökkenthetők, ha az emberek tisztában vannak
teendőikkel:
Első és a legfontosabb szabály: a megszokottól eltérő, kárral járó
tűz, vagy arra utaló jelenség észlelésekor - késlekedés nélkül értesíteni kell a tűzoltóságot.
A TŰZO LTÓS ÁG HÍVÓS ZÁMA:
105
A segélyhívó számok hívása ingyenes és minden hívással
szemben elsőbbséget élvez.
Folytatjuk
Ne feledjék:
Minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik!
Baranyi Béla
a Tűzoltó Egyesület megbízott parancsnoka
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Ez alkalommal Sas Lajos bácsit kerestem fel, aki bár régóta nem aktív dolgozó, közösségi események gyakori résztvevője, szervezője volt és Egyházközségi Képviselőként hosszú
évekig segítette a helyi egyházközséget.
- 1972-ben, 50 évesen betegség miatt rokkantsági nyugdíjba vonultam a helyi Termelőszövetkezetből. 26 évet töltöttem mun kában. A tsz-en kívül nem vo lt más munkahelyem,
csak a 3 év katonaság. Az I. Ferenc József Laktanyában katonáskodtam, ahol az apám és nagyapám is szolgált. 1955ben szereltem le, szerencsére nem ért ott a forradalo m, mert
az borzasztó lett volna.
A beszélgetés témája hamar ráterelődik az egyházi életre,
hogyan is került be a képviselőtestületbe.
- 1965-ben, apósom halála után kértek, hogy legyek képviselő, Sedon László atya idejében. A zt hiszem, eddig én voltam a leghosszabb ideig ebben a t isztségben, 26 évig. Képviselőségem alatt sok minden történt a templomunk életében:
kívülről vako lás, mert a temp lo m terméskőből épült és először nem volt vakolat, tetőcserélés, két alkalo mmal festés,
majd a villanyhálózat korszerűsítése. Minden munkában
részt vettem, és legutóbb a plébánia felújítási mun kálatokban
is szívesen segédkeztem.
Lajos bácsi a képviselőtestület tiszteletbeli tagjaként a mai
napig résztvevője a testület által szervezett Vendel napi ünnepségnek, ahol a szertartások után a hagyományos birkapörkölt mellé Lajos bácsi szolgálja a finom, igazi szőlőbort,
amit ezúton is nagyon szépen köszönünk ,és ahogy mondani
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szokás: „Isten tartsa meg szokását!”
Sas Lajos bácsi a nyugdíjas klubban is nagyon tevékeny,
legfőképpen, mint zenekari tag. De hogyan is kezdődött ez?
- Hosszú évekkel ezelőtt Kocza Jóskával – aki bátyjának
zenekarában kontrázott 3 évet - kö zös munkahelyen dolgoztunk. Tudta, hogy én is hegedülök és hegedülgettünk. Később felkerestük Klinkó Sándort, aki akkor a nyugdíjas klub
vezetője volt, és megkérdeztük, hogy muzsikálhatnánk-e.
Örö mmel fogadtak. Aztán megalaku lt a kis zenekarunk, legtöbben 6-an voltunk: Kovács József, Kohári Vendel, Fózer
Vendel, Besenyi József, Kocza Jó zsef és jó magam. Kohári
Vendel például 20 évig volt a nagybőgős. Hívtak bennünket
ballagásokra, bankettekre, még lakodalo mban is voltunk
zenéln i.
- Most hárman vagyunk, Fózer Tibi a nagybőgővel, régi
tagokból pedig Kocza Jóska és én.
Lajos bácsi nem említette, de a május 1-jei reggeli zenés,
lovas kocsis felvonulásokon is gyakran az ő muzsikaszójukra ébredünk.
A hétköznapokról kevesebbet beszélgettünk: a kertes ház
teendői, a házon végzett kisebb-nagyobb felújítások töltik ki
a mindennapokat, ahogy legtöbb vidéken élő még dolgozni
tudó és szerető nyugdíjas ember életét.
Kívánunk ehhez is és a tevékeny közösségi élethez neki is
és feleségének, Erzsike néninek is jó egészséget, családjuk
körében eltöltött boldog nyugdíjas éveket!
Bóta Mizsei Ilona

Receptajánló
Kedves Olvasóink!
Új sorozatunkban megkérdezzük azokat a kedves ismerősöket,
akik nyugdíjazásuk előtt az iskolakonyhán dolgoztak. Először
Farkasné Julóka nénit kerestük fel, aki 26 évig főzött ott,
mindannyiunk megelégedésére.
Julóka néni farsangi ajánlata:
☺ Marhacsontból leves grízgaluskával
4 személyre
Hozzávalók:
1 kg velős csont
30 dkg sárgarépa
30 dkg petrezselyem
fél karalábé
1 cikk zeller
szemesbors
1 csokor petrezselyem zöldje
1 kanál ételízesítő (sima)
pici színespaprika
só ízlés szerint
A csontot kiforrázom 1 l vízben, ezt a vizet kiöntöm. Ezután a
csontokat, zöldségeket, fűszereket, 4 l vízben nagyon lassan –
kb. 3 óra hosszáig főzöm. Kö zben elkészítem a grízgaluskát: 2
tojást pici sóval habverővel felverem, hozzáadom a búzadarát,
annyit, hogy közepes keménységű legyen. Kb. 10 percig állni
hagyom, majd evőkanállal a kész levesbe beleszaggatom.
☺ Töltött dagadó dinsztelt káposztával
1,5 kg dagadót felszúrom, majd vizes, sós kézzel óvatosan
kitágítom. Kívülről is besózom. Állni hagyom és elkészítem a
tölteléket.
4 szelet száraz kenyér belét kb. 5 percig sós vízben áztatom.
Jól kinyomkodom, szét morzsolom és hozzáadok 2 egész to-

jást, nagyon apróra vágott vöröshagymát (1 fej), és
petrezselyemzöldet. (Tipp: érdemes a felszeletelt hagymát
még húsverő kalapáccsal is átdolgozni.) Sóval, borssal összegyúrom – ha szeretjük a májkrémet, azzal is dúsíthatjuk -, s a
dagadóba töltjük. Megsütjük, szeletelve tálalju k.
☺ Köret: Fehér káposzta dinsztelve:
1 kg fehér káposztát legyalulom és pici sóval összekeverem. 1
ek zsírban 1 ek cukrot karamellizálok és ebbe teszem a káposztát. Összekeverem és 2 dl vizet öntök rá. Amikor már
majdnem kész, 1 ek esetet adok hozzá. (Ízlés szerint lehet
több cukor és ecet is.)
☺ Farsangi fánk:
Hozzávalók:
10 dkg olvasztott margarin
2 ek cukor
1 ek só
2 tojás
3 dkg élesztő
1 kg szobahőmérsékletű liszt,
és annyi tej, amennyit felvesz.
Az élesztőt egy bögre langyos tejbe cukorral együtt felfuttatom. Beleöntöm a lisztbe, hozzáadom a többi anyagot és annyi
langyos teljes öntök hozzá, hogy a tészta nokedli keménységű
legyen. 20 percig kézzel dolgozom a tésztát. (Jó, ha kezünket
a margarinos tányérba mártjuk, így szebb, simább lesz a tésztánk.) Másfél – két órára langyos helyen hagyom pihenni az
elkészített anyagot. Majd gyúrótáblán ujjnyi vastagságúra
nyújtom. Fánk szaggatóval kiszaggatom, újra pihentetem 15
percig. Olajat forrósítok, és ebbe teszem bele a közepétől
jobbra, balra meghúzott tésztát. Így lesz szalagos a fánkunk.
Mindenkinek jó étvágyat kívánunk!
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A falugazdász tájékoztatója
Kölcsönös megfeleltetés
/folytatás/

tották, valamint az érkezés időpontja.

 Az illetékes hatóság állo mány – nyilvántartást ellenőr-

Az állatok jelölésével és nyil vántartásával kapcsolatos
követel mények:
Szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására vonatkozó elő írások (JFGK-7-8):
 bejelentés kötelezettség
 állo mányi nyilvántartás vezetése
 állat jelö lés
Be kell jelenteni:
 Az egyed születését, a tenyészetbe kerülését követően a
központi adatbázisba be kell jelenteni. (marhalevél –
igazo lólap)
 Minden, a gazdaságra, illetve az onnan kifelé irányuló
állat mo zgást.
Bejelentési kötelezettség teljesítése (határi dők):
 a született borjúkat a születéstől számított 27 napon
belül kell bejelenteni.
 Állat mo zgás esetén 7 napon belül az országos adatbázisnak.
Az állomány nyil vántartásnak tartal mazni a kell:
 az állat azonosítóját, születési idő, neme, fajtája, színe,
 az állat elhullásának napját,
 a gazdaságból távozó állatok esetén az állattartó neve,
címe azon gazdaság azonosító kódja, amelybe az állatot szállították, valamint az indulás időpontja.
 Gazdaságba érkező állatok esetében az állattartó neve
és címe, azon gazdaság kódja ahonnan az állatot szállí-

ző képviselőjének neve és aláírása, valamint az ellenőrzés időpontja.
Az állomány nyil vántartás megőrzése:
Az előírt tartalo mmal állandóan rendelkezésre kell, hogy
álljon naprakészen, az ellenőrzésre jogosult hatóság képviselőjének rendelkezésére kell bocsátani. A nyilvántartást három évig meg kell őrizni.
Az állatok megjelölése:
A szarvasmarhák jelö lése a hatóság (MgSZH) által engedélyezett feljelzővel történhet. Ha az állat egyik füléből kiesett a fü ljelző, vagy, ha o lyan mértékű károsodás érte, hogy
felirata már nem o lvasható, a pótlást 48 órán belü l meg kell
rendelni, és annak átvételét követő 48 órán belü l az állat
fülébe kell helyezni.
A született állatot a születést követő 20 napon belül.
Az állatjelölés vonatkozik még:
 sertések azonosítására és nyilvántartására,
 juh és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására.
Szakmakóddal kapcsolatos tájékoztató
2008. január 1-jétől változott a szakmakód jegyzék. Aki
olyan szakmakóddal rendelkezik, amely ik nem felel meg a
2008. évi szabályoknak, illetve a folytatni kívánt tevékenységnek, az új s zakmakódját jelentse be (módosításra) 2009.
február 28-ig a 09T101 Bejelentő és változás bejelentő lapon
(beszerezhető a falugazdásznál).
Vadkerti Tivadar
falugazdász

Változott az öröklési illeték
Az eredeti jogszabály a lakásszerzésről úgy rendelkezik, hogy 18 millió FT értékig 2,5%, 18-35 millió Ft között 6% és 35 millió FT felett pedig 11% az illeték mértéke az első csoportba tartozó örökösök esetén. Ide tartozik az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, háztartásban eltartott (szülő nélküli) unokája, örökbe fogadott,
nevelt vagy mostohagyermeke. A módosítást követően, számukra 20millió Ft-ig illetékmentes az örökség. Nézzünk néhány példát, hogyan számítható ki az illeték összege. Ha az örökség egy 50 millió Ft értékű lakás, akkor
ebből az összegből le kell vonni az új jogszabályban meghatározott kedvezményt, azaz 20 millió Ft-ot. Így 30
millió Ft után kell illetéket fizetni. Ez két sávot is érint, ezért 18 millió Ft után 2,5%, míg a fennmaradó 12 millió
Ft után 6% az illeték, azaz összesen 1 millió 170 ezer Ft.
Egy 100 millió Ft értékű ingatlan után, ha öten öröklik és az örökség egyenlő arányban oszlik meg, senkinek
sem kell illetéket fizetni, mivel az illetékmentességet személyenként kell számolni. Amennyiben az örökös által
megszerzett lakás tiszta értéke nem éri el a 20 millió Ft-ot, a fennmaradó összeg erejéig az öröklési illeték alá eső
vagyontárgyak után sem kell illetéket fizetni. A kedvezményt ingatlanból és ingóságból egyaránt le lehet vonni,
utóbbi illetékszámítására más értékhatá–rok és magasabb százalékok vonatkoznak.
Forrás: fanny

Búcsúzunk
Nagy Istvánné
Libicezi Margaréta Ju lianna

1914-2008.
1923-2009.

Nagy László
Zrupkó Ferencné

1911-2009.
1911-2009.
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Kutyák, macskák egészségvédelme
- Avagy, mit tehetünk kedvenceink egészségének megőrzése érdekében? Az elmúlt évtizedben emelkedő kutya, macska tartás már
nem nélkü lözheti az állattartási kultúra színvonalának
emelkedését, melynek lényeges eleme a rendszeres állategészségügyi felügyelet és ellátás. Cikksorozatunkban

meg kapott ellenanyag, és az ilyenkor beadott oltás nemhogy hasznos, de sok esetben káros is lehet. A másik, hogy
a jelen leg hatályos jogszabályok rendelkezései szerint (a
Magyar Állatorvosi Kamaráró l, valamint a magán-

több, állatorvosi szempontból lényeges dologra szeretnénk
a gazdik figyelmét felhívni, kezdve az oltásoktól, a tartási,
takarmányozási problémákig. A rendszeres állatorvosi felügyelet és megelő ző tevékenység nem csak saját kedvencünk egészségének megőrzése miatt lényeges, hanem számos olyan betegség és parazitózis is létezik, amely az emberre is veszélyes lehet.

állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi
XCIV. törv.; továbbá, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet) aki állatorvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet
jogosulatlanul folytat, szabálysértést követ el.
Rendkívül fontos, hogy kutyánkat ne vigyük ki az utcára,
lehetőleg idegen vagy oltatlan kutyával ne találkozzon, sőt
a rendelő várójába se tegyük le, míg meg nem kapta az

Az első részben az oltásokról ejtek pár szót.
Az már rég beépült a köztudatba, hogy a kutyák évenkénti veszettség elleni o ltása kötelező, de azt már kevesen
tudják, hogy a kutya első életévében ezt az oltást kétszer
kell megkapnia. Az elsőt, jogszabályban meghatározott
módon (164/2008 FVM rendelet) 3 hónapos kor betöltését

összes oltását. A kölyök ilyenkor még nem rendelkezik
megfelelő immunvédelemmel. Az egy évnél idősebb ebeket évente egyszer kell oltani veszettség ellen, amit célszerű egybekötni más fertő ző betegségek elleni vakcinázással
is, hiszen ezek a kóroko zók nem csak a fiatal állatokra
jelentenek veszélyt.

követően max. 1 hónapon belül, a másodikat 6 hónapon
belül kell kapnia a kutyának. A z első veszettség elleni o ltás
előtt ideális, ha kutyánkat már beoltattuk az egyéb fertőző
betegségek (szopornyica, parvovírusos bélgyulladás,
leptospirosis, fertőző májgyulladás) ellen, ami minimálisan
négy oltásból álló sorozatból áll.

A macskák veszettség elleni oltása ugyan jogilag nem
kötelező, de nagyon fontos lenne (főleg a kertben élő, ill.
kijáró cicáknál) tekintettel arra, hogy a veszettség fő terjesztői már nem a kutyák, hanem a macskák és a ró kák.
Természetesen a cicáknak is vannak olyan fertőző betegségeik (panleukopénia, herpesz, és

1. Parvovírusos bélgyulladás elleni oltás: 7-8 hetesen
2. Szopornyica, parvovírusos bélgyulladás, leptospirosis,
fertőző májgyulladás elleni ko mb inált oltás: 9-10
hetesen
3. Parvovírusos bélgyulladás elleni oltás: 11-12
hetesen
4. Szopornyica, parvovírusos bélgyulladás,
leptospirosis, fertőző májgyulladás
ellen i ko mbinált o ltás: 12-14
hetesen
Gyakori, hogy az első oltást a
tenyésztő adja vagy adatja be 56 hetesen, amely több okból
sem megfelelő gyakorlat. Először is a köly köt ezen időszakban még védi az anyatejjel

Megnyitottunk!

caliv ivírusos nátha, chlamidiosis), amelyek
ellen vakcinázásuk évente ismétlődő jelleggel
ajánlott. Kiscicák esetében 10 hetes korban,
két- három hetes időközzel adott ko mbinált
oltással érhetjük el az alapimmunizáltságot. Egyre gyakoribb az immunrendszert károsító vírusos betegségek
(macska leukó zis, fertő ző hashártyagyulladás, macska "AIDS"), melyekből az első kettőre van védőoltás!
Folytatjuk…
Szép tavaszt kíván a Tápiómenti
Állatorvosi Ambulancia
dolgozója!

minden

Dr. C respo Carlos Enrique

Szolgáltatások:
Sebészeti és szülészeti beavatkozások
Belgyógyászati gyógykezelések
Ambuláns és kórházi betegellátás
Kötelező (veszettség) és egyéb védőoltások
Állatgyógyszerek, gyógytápok
Mikrochip beültetés, állatútlevél

Elérhetőség: 06 30/517 57 33, 06 53/383 411
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique
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Porteleken az iskolabuszra várva

Hóemberépítés

Az iskolabuszon

Ilyen is van...
Nem tudott el menekülni ez a szerencsétlen pad a
vandál lábak elől, ez lett a veszte.
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