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Zrupkó Ferencné

A JÁSZBOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 30 ÉVE

30 év az ember életében nem nagy idő, de egy alapítvány mindennapjait rendezni már 
próbára teszi az embert. 31 évvel ezelőtt, amikor a Mátyás király Általános Iskolában igaz-
gatói megbízásomat kaptam, egyik legnehezebb feladatomnak éreztem, honnan és hogyan 
lehetne pénzt teremteni egy új, minél több programot biztosító pedagógiai elképzeléshez. 
Egy olyan közösség állt mögöttem, akikre bizton számíthattam. Hittük, hogy minden gyer-
mek tehetséges valamiben, melynek kibontakoztatására sem az akkori, sem a jelenlegi köz-
oktatás nem biztosít elegendő forrást. 

A törvény adta lehetőségeket kihasználva Matók István akkori polgármesterrel, Pap Béla 
alpolgármesterrel és Gömöri Mihályné szülői munkaközösség vezetőjével úgy döntöttünk, lét-
rehozzuk alapítványunkat. Iránytűként Kazinczy Ferenc gondolatát választottuk: „Jót s jól!”

Féltünk, nehéz lesz összegyűjteni a 200 000 Ft-os alaptőkét (ami 1991-ben igen nagy 
pénz volt), de a jó szándékú támogatók azonnal mellénk álltak. Az alapítvány alapítóinak 
neve, hozzájárulásának összege:

Aranykalász MGTSZ, Jászboldogháza, Alkotmány út 10.   50 000 Ft
Községi Önkormányzat, Jászboldogháza, Rákóczi út 27.   50 000 Ft
JNKSZ Megyei Víz- és Csatornaművek Jászberényi Kirendeltsége, 
Jászberény, Május 1. sziget      20 000 Ft
Alsójászsági Takarékszövetkezet, Jászalsószentgyörgy Fő út 6.  20 000 Ft
Fajtakísérleti Állomás, Jászboldogháza, Rákóczi út 1.     8 000 Ft
Joó-Kovács Balázs, Jászboldogháza, Zalka Máté u. 23.     3 000 Ft
Pomázi Gábor, Jászboldogháza, Rákóczi út 45.      5 000 Ft
Általános Iskola, Jászboldogháza, Kossuth Lajos u 1.
(a megszűnt úttörőcsapat maradvány pénze)    44 000 Ft

Meg kellett találni a pénzügyi forrásokat. Szerencsére községünk lakói a mai napig úgy 
érzik, legfontosabb, hogy a jövő nemzedékének, a gyerekeknek minél több lehetőséget bizto-
sítsunk képességeik kibontakoztatására. 

1996 óta alapítványunk közhasznú, így jogosultak vagyunk a támogatók által felajánlott 
személyi jövedelemadó 1%-ára. Az ebből kapott összeg a mai napig: 11 273 558 forint, ami-
ért köszönettel tartozunk a felajánlóknak. 

Jelentős bevételi forrásunk a páratlan években megrendezésre kerülő alapítványi bál. A 
résztvevők nemcsak a megvásárolt belépőjeggyel támogatták a bál sikerét, hanem sok-sok 
órai munkájukkal, értékes tombolatárgyakkal és pénzbefizetéssel is. A bálok utáni elszámolás 
során mindig eszembe jut egy ismeretlen szerzőtől származó idézet, amely az összefogásunk-
ra nagyon igaz: 

„Száz év múlva nem számít majd, hogy mennyi pénz volt a bankszámlánkon, hogy milyen 
házban éltünk, vagy milyen autót vezettünk... De a világ lehet, hogy más lesz, mert fontos 
voltam egy gyermek életében.”
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A gyermekek nevében is hálásan köszönjük önzetlen támogatásukat! 
A feladatok megvalósításához segítséget adnak a különféle pályázati lehetőségek is. 

Több évben is sikerült táborozáshoz támogatást nyernünk: kétszer nyugat-dunántúli tábo-
rozáshoz, a helyi honismereti táborhoz, környezettudatos táborozási programhoz, melyet 
testvér településünkkel együtt valósítottunk meg. Pályázati pénzből épült meg a strandon 
három téglaház, mely 30 gyermek elszállásolását biztosítja. Szintén pályázati pénzből vá-
sároltunk 20 db kerékpárt, egy Peugeot autót, mely 8 személy szállítására alkalmas. Az 
utóbbi biztosítja a gyerekek tanulmányi és sportversenyekre történő utaztatását. 

Az utóbbi években önkormányzatunk jelentős támogatást ad a civil szervezetek számá-
ra, így a mi alapítványunknak is. A gyermekek érdekeit folyamatosan figyelemmel kísérik, 
sokoldalú támogatásukat az óvoda és iskola is tapasztalja. Tisztelettel köszönjük figyelmü-
ket, segítségüket.

30 év alatt több mint 30 millió forintot fordítottunk gyermekeink javára. Néhány ezek 
közül: hangosító eszközöket vásároltunk az iskolai ünnepségek hallhatósága érdekében, 
és folyamatosan felújítottuk azokat, ugyancsak többször cseréltük, korszerűsítettük a szá-
mítástechnikai eszközöket, több éven keresztül fizettük a Jászberényből kijáró szaktanár 
óradíját és a szoftver bérleti díját. Új informatikai termet alakítottunk ki. 

Projektort, rádiómagnót, notebookot, tabletet, nyomtatót, laminálógépet, spirálozógé-
pet, függönyöket, zenei eszközöket kapott az óvoda és az iskola is. 

Lehetőséget biztosítottunk, hogy a tanulók csoportbontásban tanulhatták az angol 
nyelvet, valamint kifizettük az óraszám emeléséből adódó költségeket. Ennek köszönhe-
tően több tanítványunk sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett. Az Ezüstkor Nyugdíjasok és 

A Menyhárt-terem átadása
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Az évek során több tánccal kapcsolatos programot szerveztünk

Magányosok Egyesülete, valamint a BOLDOGBT Egyesület segítségével felújítottuk és 
új padokkal láttunk el két tantermet – a Rózsa és Menyhárt termet –, melyeket egykori 
Jászboldogházán tanító tanárainkról, Rózsa Sándorról, Menyhárt Jánosról és Menyhárt 
Jánosnéról neveztünk el. A kis iskola is új bútorokat, technikai eszközöket kapott. Ok-
tóber hónapban kerül átadásra a Bazsó-terem. Ez az az előadó, ahol több évtizeden ke-
resztül tanított Bazsó Ernőné (6 éve elhunyt) és férje, Bazsó Ernő. Új bútorok – padok, 
székek, szekrények, dobogó – várják a névadó ünnepséget. 

Elkészült az óvodai játszóudvar és kerítés, 4 pavilon (1 az óvoda udvarára, 3 az isko-
lához). Az egyiket a nemrég elhunyt igazgatóról, Ilonka Zoltánról neveztük el. A kosár-
labdapálya és a tornacsarnokhoz vezető út aszfaltozását is finanszíroztuk, az iskolaudvari 
játékok a szünetek kellemes eltöltését biztosítják. 

Az Egészségesebb Iskolákért akció keretében a mosdókat egészségügyi tisztasági 
felszerelésekkel láttuk el, s folyamatosan gondoskodtunk azok utánpótlásáról. A szé-
kek felújításához bútorszövetet, a táncoktatáshoz szereplőruhákat, a rendezvényekhez 
dekorációs anyagot, a könyvtárnak új könyveket, a pontos órakezdéshez programozott 
csengető órát, a tantárgyak oktatásához szakkönyveket, írásvetítőt, CD-ket, digitális 
táblákat, térképeket, szemléltető eszközöket, média- és könyves szekrényeket vásároltunk. 
Mivel többször betörtek iskolánkba, hozzájárultunk a riasztórendszer kiépítéséhez. Ki-
cseréltük a tornacsarnok öltöző padjait, több százezer forint értékben sporteszközöket, 
sportfelszereléseket kaptak a gyerekek. 

Minden évben focilabdákkal segítjük a szakkör munkáját. Segítségünkkel a karaté-
zók 600 000 forint értékű ajándékot, tatamit vehettek át a civil napon. 
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Sajnos szomorú kötelességeink 
is voltak. Egyik karatés tanulónk-
nak, Kerekes Rékának (aki azóta 
Európa-bajnoki címmel is büszkél-
kedik) meghalt az anyukája. Támo-
gatókat kerestünk, és a felajánlott 
pénzt átadtuk a versenyzőnek a 
versenyek költségeire. A járvány is 
új kihívások elé állított bennünket. 
Hála Eszes Zoltán támogatásának, 
ózongenerátort tudtunk vásárolni 
az iskolának.         

Éveken keresztül szponzoráltuk 
a tanulók komolyzenei fejlesztését, 
melyet Mesélő dallamok címmel 
Dóbiás Péter vezetésével a kecske-
méti zeneiskolai tanárok szerkesz-
tettek. Csillagászati előadással, iro-
dalmi műsorral, különböző vidám 
zenés előadásokkal (pl. Vidám ván-

dorok, Takács Zoltán) leptük meg a boldogházi gyermekeket. 
Az évek során több tánccal kapcsolatos foglalkozást (társastánc, hip-hop, mazsorett) 

szerveztünk, és az előadók díját fizettük, és fizetjük.
Valamennyi versenyző tanuló, illetve csoport nevezési díját, a versenyek, vetélkedők 

díjazását, a tehetséggondozó tábor, a múzeumlátogatás belépőjét, a parádi iskolai szintű 
kirándulás költségét is átvállaltuk. 2005-ben a tanulmányi kirándulásokhoz is segítséget 
adtunk, 1000 forintot tanulónként. Az utóbbi években az alapítvány pénzéből vásárolja 
meg az iskola az év végi jutalomkönyveket. Az óvodai Mikulás is tőlünk kap segítséget az 
óvodai játékok vásárlásához.

Két díjat is alapítottunk, amit év végén adunk át oklevél és 10 000 ezer forint kísére-
tében. Az elsőt elhunyt pedagógusról, támogatónkról, Bódi Margitról neveztük el, és a 
kultúra területén végzett kiváló teljesítmény után nyerheti el a tanuló. A második díjat az 
idén elhunyt, 30 éven át kuratóriumi tagunkról, Pap Béláról neveztük el, és a sport területén 
elért kimagasló teljesítményért adjuk.  

Örömteli, hogy községünkben is létrehozták a bölcsődét, ez alkalomból egy kerti házi-
kót vásároltunk a kicsinyek számára.

Az iskolai rendezvények, műsorok színvonalas rendezéséhez is segítséget ad alapítvá-
nyunk, melynek eddigi tevékenységét, eredményeit még hosszan lehetne sorolni… 

Köszönettel tartozunk a település lakóinak és vezetőinek a 30 éven át tartó megtisztelő 
figyelméért, bizalmáért, támogatásáért. Bízom benne, hogy az elkövetkező esztendőkben 
is együtt dolgozhatunk gyermekeinkért. 

Logó


