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Dsida Jenő

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel,
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
„Nem nehéz elfeledni a gyermekek rakoncátlanságát, mihelyt látjuk, hogy jó útra térnek.”
(Molière)

A TARTALOMBÓL
Képviselő-testületi ülés
Polgármesteri beszámoló
Bérmálásról

2. old.
3. old.
4. old.

Civil szervezetek hírei
Papp Izabella könyvéről
A Megyei Közgyűlésen történt

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5. old
8. old
10. old.

2

Boldogházi Hírek

Tájékoztató
A Képviselőtestület 2005. február
2-án kezdte meg ez évi munkáját, egy
rendkívüli üléssel. Az ülés napirendje:
előterjesztés a községi Önkormányzat
és az Alurad Fűtéstechnikai Kft közreműködésével benyújtandó 1/2004/
ROP3.2.2 „Az aktív korú nem foglalkozatott személyek, munkaerő piaci
reintegrációjának elősegítése, új munkahelyek teremtésével a harmadik
szektorban – szociális gazdaság -” . Az
ülésen részt vett az Alurad vezetője
Pálvölgyi László. A Kisebbségi Jogvédő Egyesület képviseletében Murányi
László. A SMENTOR Csoport Tanácsadó és Szolgáltató Kft részéről Dr. Kerékgyártó Imre. A képviselők az előadók meghallatása után az alábbi döntést hozták:
A pályázat benyújtásának feltétele
partnerség létrehozása, melyhez az önkormányzat hozzájárulását adja. A pályázat elnyerése esetén a foglalkoztató
szervezet csak jászboldogházi lakosokat foglalkoztat. A foglalkoztatási költségekhez / bér, ezek járulékai, dologi
kiadások / az önkormányzat nem járul
hozzá. A pályázati díj költségét / 150.000.-Ft +áfa/ a foglalkoztató
szerv viseli.
Folyamatosan napirenden szerepel a
Jászsági Többcélú Társulás létrehozása.
Most elsősorban az egészségügy, a szociális igazgatás és az oktatás területén.
A Testület döntött arról, hogy a
Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól meg

2005. április

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzati ülésekrők
akarja vásárolni a Községháza
133/1000 részét, a volt párthelyiségeket, melyek 1989 óta nem kerülhettek a
községi önkormányzat tulajdonába.
Az iskolakonyha megépítésére kiírt
közbeszerzési eljárás eredménye is kihirdetésre került ezen az ülésen. A kivitelező cég: Maranelló 2001 Kft.
A Képviselőtestület munkatervében
szereplő első ülésére 2005. február 16án került sor. A polgármester beszámolt az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, amely addig az időpontig
szólt, amíg a 2005. évi költségvetési
rendeletet el nem fogadja a Testület. A
2005. évi költségvetést több órán keresztül tárgyalta először a Pénzügyi Bizottság, majd pedig a Képviselőtestület.
Vitát váltottak ki az Általános Iskola
költségvetésében szereplő túlórák és
helyettesítések díjai, amelyek a 2004
évinél magasabb összegűek. Módosításra a tankönyvtámogatásnál került
sor. A szavazás végeredményeként
csak a központi támogatások lesznek
átutalva, és az önkormányzat plusztámogatást nem ad.
Joó Kovács Balázs képviselő javaslatára a Testület hatályon kívül helyezte a képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendeletét. Az így megmaradó összeg,
ami közel 1,9 millió forint a 2006-ban
megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozó pénzügyi alapját képezi.
2005-ben két községi rendezvény
megtartására kerül sor. A Majális és

2005. március 5-én az MSZP helyi szervezete ünnepséget rendezett a falu asszonyai, leányai számára. Dr. Szekeres Imre
országgyűlési képviselő köszöntőjét követően a Jászapáti Színjátszó Kör operettslágereket énekelt, majd társastánc bemutatót tekinthetett meg a közönség. Végül a
Hétszínvirág Néptáncegyüttes műsora zárta
az estet.

augusztus 6-án, szombaton a Falunap.
Megalakításra került a Jász Világtalálkozó szervező bizottsága is. Tagjai:
Bóta-Mizsei Ilona képviselőnő, Gerhát
Károly tanár úr, Joó-Kovács Balázs
képviselő úr, Konkoly Béláné tanárnő,
Zrupkó Ferencné iskolaigazgató nő.
Elfogadásra került a Testület 2005.
évi munkaterve is, amelyet első fordulóban 2004 decemberében már megvitattak a képviselők.
Ezen az ülésen is szó volt a Jászsági
Többcélú Társulásról, de most az
egészségügyi háziorvosi ügyelet létrehozásáról. A Társulásban mikro körzetként Jászalsószentgyörgy, Jánoshida,
Alattyán, Jászladány és Jászboldogháza
társulna.
A Testület elbírálta az MSZP kérelmét, melyben a Művelődési Ház nagytermének kedvezményes bérbeadását
kérte. Nem állapított meg kedvezményt.
Az Egyháztanács kérelmére támogatást állapított meg, a templom ismételt statikai vizsgálatának elkészítésére,
és költségeinek viselésére 100.000-. Ft
összegig.
Két pályázathoz is csatlakozott az
önkormányzat, amellyel munkalehetőséget akar teremteni a településen.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára
került megállapításra a polgármester
illetménye, a jogszabályi keretek között
bruttó 297.500.-Ft.

SZŰRŐVIZSGÁLAT
2005. május 12-én csütörtökön
0800-1600-ig az orvosi rendelőben
hasi ultrahang szűrés lesz.
Vizsgálati díj: 2000 Ft
Dr. Szabó Ilona
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Polgármesteri tájékoztató
l

A rendezési tervről

Hosszú folyamat eredményeként elkészült
Jászboldogháza településrendezési terve. A hatóságok állásfoglalását követően 2005. április 14-én,
csütörtökön 17.00 órai kezdettel tartunk lakossági
fórumot az ügyben, melyre mindenkit szeretettel
várunk. A fórumon ismertetésre kerül a javaslat,
mely tartalmazza a beépíthetőségi és használati
lehetőségeket a település belterületét övezetekre
osztva. A területi felosztások és az azokra vonatkozó javaslatok megtekinthetők és véleményezhetők
a Polgármesteri Hivatal folyosóján. A tervet a módosító javaslatok és vélemények megtárgyalása
után a képviselőtestületnek kell jóváhagynia.
l

A strandfürdőről

A JNSZ Megyei strandfürdők további üzemeltetésével kapcsolatosan már február hónapban lépéseket tettünk a Megyei Önkormányzat segítségével.
Eddig hivatalos tájékoztatást még nem kaptam az
ügyben, információim szerint nagy valószínűséggel
meghosszabbítják a meglévő közfürdők engedélyét. Így a mi strandunk nyitása is kérdéses még, az
engedély megszerzése mellett a működtetési veszteség is komoly problémát jelent.
l

A közbiztonságról

Márciusban több alkalommal vettem részt jászsági
polgárőr egyesületek találkozóján, többek között az
új jászberényi rendőrkapitány, Körei- Nagy József
meghívása alkalmával. A tanácskozások során arra
is fény derült, hogy a jászsági egyesületek között a
boldogházi kiemelkedő teljesítménnyel és szervezettséggel végzi a dolgát. Köszönhető ez annak is,
hogy a megfelelő szakember (volt rendőr körzeti
megbízottunk), Joó- Kovács Balázs irányításával
komoly szervező csapat irányítja a több mint 50 fős
tagságot. Sajnos még e mellett is több bűncselekmény történt az elmúlt időszakban községünkben,
ezért kérek minden lakost: Figyeljünk egymásra és
az idegenekre!
l

A foglalkoztatásról

településsel együttműködve a Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Sajnos a Jászsági Többcélú Társulás
által benyújtottat elutasították. Megyénkben a kunszentmártoni kistérség kapott támogatást 100 fő
foglalkoztatására. Önkormányzatunknak a Jászberényi Munkaügyi Központ mindössze 1 fő foglalkoztatásához adott támogatást (100%) ebben az
évben, ezzel a könyvtárban kialakított e-pont működtetése megoldott, de komoly problémát jelent a
közterületek rendben tartása.
l

A központi orvosi ügyelet kialakításáról

A 18 jászsági önkormányzat régen tartó tárgyalásaival párhuzamosan születnek olyan jogszabályok,
amelyek meghatározóak az ügyeleti rendszer kialakításánál. Így elég nehéz dolga van a szakterületekkel foglalkozó munkabizottságoknak, melyeknek
javaslatokat kell kidolgozniuk. Egy orvosi ügyelet
kialakítására vonatkozó minimális létszámhatár 25
ezer fő a jogszabályok szerint. Ez nem teszi lehetővé a jánoshidai központ kialakítását 5 település
ellátására
(Alattyá n,
Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászladány).
Egy nagyobb Jászapáti Ügyeleti Központ kialakításával két telephelyet szeretnénk megvalósítani,
mely lehetőséget nyújtana a jánoshidai ügyelet felállítására.
l

A közutakról

Az elmúlt hónapokban is több alkalommal megkerestem a JNSZ Megyei Állami Közútkezelő Kht-t,
az összekötő utak javításának és felújításának folytatásával kapcsolatban. Tájékoztatásuk szerint a
Jászboldogháza- Jánoshida összekötő út 4,5 km- es
szakaszának felújítására 13,8 millió forint van elkülönítve. A munkákat április végéig kell elvégezniük.
l

A sportról

A Jászboldogházi Sportegyesület működési költségeihez 130 ezer forint pályázati támogatásban részesül, melyet a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány kiírása tett lehetővé.

Kettő közmunka pályázatot nyújtottunk be több
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HITÉLET

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Egyházunk közösségében két nagy ünnepre készülünk: az első áldozásra és a
bérmálásra. E két szentség felvétele valóban nagy ünnep egy keresztény fiatal életében, elsősorban a lélek ünnepe. Két lépcsőfok a keresztény életünkben, amikor
tanúságot tehetünk Istenhez való tartozásunkról. Ennek lelki mélységét inkább
felnőtt korunkban érezzük, gyermekként
könnyen csak a külsőségek , a világi dolgok jelenthetik az ünnep lényegét. Ezért
nagy a keresztény közösség felnőtt tagjainak a felelőssége. A külsőségek, drága
ajándékok helyett az első áldozásra készülő kisgyermekek, a bérmálás szentségét
kérő fiatalok figyelmét ráirányítani arra,
milyen nagy dolog történik vele: két megismételhetetlen alkalom, amikor ilyen különleges kapcsolatba kerülhet Istennel.

ELSŐÁLDOZÁS
Községünkben ebben az évben május 8-án lesz az
elsőáldozás. 17 harmadik osztályos fiú és lány járul
életében először szentáldozáshoz.
„Flüei Szt. Miklós egyszer elragadtatásában egy palotát látott, melynek egyik termében oltár volt felállítva. Az oltárból forrás fakadt, melyből bor, olaj és méz
ömlött oly vakító fénnyel, mint a villám. Az égből e
szózatot hallá: aki szomjazik jöjjön ide és igyék. Szent
Miklós csodálkozott, hogy e forrásból oly kevesen merítenek, jóllehet a közelben az emberek aggódva, fáradtan, gondokkal terhelve sürögtek-forogtak, mint a hangyák. S a helyett, hogy olykor-olykor a forráshoz mentek volna magukat felüdíteni és szomjúságukat enyhíteni, a nagy fáradtságtól, éhségtől, szomjúságtól gyötörtetve, egyik a másik után roskadt össze.
Ilyen forrást nyitott a világ Megváltója a templom
felszentelt oltárán és megígérte, hogy aki gyakran jön e
forráshoz, az meg nem hal mindörökké. S mégis mily
kevés embert lehet ott találni. Hányan jajgatnak, sírnak,
zokognak, panaszkodnak, zúgolódnak, szitkozódnak,
átkozódnak a helyett, hogy néha e forráshoz jönnének s
innen vigasztalást, erőt, kitartást, lelki nyugalmat, boldogságot merítenének. Végre bűneik súlya alatt összeroskadnak, tönkremennek s kétségbeesve a kárhozatba
dőlnek.”
A fenti gondolatokat Reviczky Aladár írta 1907-ben,
de napjainkban is érvényesek. Jó lenne, ha a most elsőáldozók „első áldozását” is hamarosan követné a többi
és legközelebb nem csak bérmálkozáskor kerülne rá
sor. A hittanórák ismeretanyaga is egymásra épül, ezért
az elsőáldozás után is fontos továbbra is járni a hittan-

órákra, hogy a hitünk ne maradjon
„gyerekes”, hanem folyamatosan komolyodjon, felnőttebbé váljon.

BÉRMÁLÁS
A megkereszteltek a bérmálás szentségének felvételével haladnak tovább a
keresztény beavatás útján. Részesednek
a Szentlélek kiáradásában, mint az apostolok, akikre Urunk Pünkösd napján
küldte el a Szentlelket.
A bérmálás tökéletessé teszi a keresztelési kegyelmet és a keresztséghez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet vés a
lélekbe. Ezért a bérmálás sem megismételhető. A bérmálás az a szentség, amely
megadja számunkra a Szentlelket, hogy
még mélyebben belegyökerezzünk az
istenfiúságba, még erősebben kapcsolódjunk Krisztushoz, kötődésünk az
egyházhoz még szorosabb legyen, még inkább társuljunk küldetéséhez.
Isten népének feladata, hogy előkészítse a megkeresztelteket a bérmálás szentségének felvételére, természetesen a lelkipásztor gondoskodásával a közösségi
hitoktatás által. Az is magától értetődő, hogy elsősorban a szülőknek kell életpéldájukkal rávezetni a gyermekeket a Lélekisten utáni vágyakozásra. Az Isten népéhez tartozás tudata a bérmaszülők szerepe által is
mélyül a fiatalok lelkében. Ezért kell olyan bérmaszülő, akinek életútja követendő és egyben lelki barátja,
támasza lesz bérmagyermekének.
Egyházközségünkben május 16 – án, Pünkösd hétfőn
du. 16 órakor lesz a bérmálás. A szentséget Mikola
Vince helynök úr szolgáltatja ki.
Bóta Mizsei Ilona

Néhány gondolat a hétköznapokra
a SZERETETRŐL
v A SZERETET az egyetlen olyan kincs, amelyből annál több van az embernek, minél jobban osztogatja
v A SZERETET az egyetlen adomány, amely az által
gyarapszik, ha továbbadják
v A SZERETET az egyetlen olyan „ üzlet”, amelynél
kifizetődik, ha az ember tékozló
Ne félj szeretni!
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Polgárőr hírek
A Jászboldogháza Polgárőr Egyesület 2005. február 19-én tartotta éves közgyűlését, melyen a 2004. éves munkát értékelte.
Vadkerti Tivadar titkár az adminisztrációs munkáról, Szádvári
János a szolgálatszervezéssel és ellátással kapcsolatos eseményekről számolt be.
Kispálné Baranyi Aranka ismertette az egyesület 2004. évi gazdálkodását, valamint a 2005. évi pénzügyi tervet. Elkészítette a
közhasznúsági jelentést is.
Kiemelt számadatok:
2004. évi bevételek ezer forintban
- tagdíjbevétel
- támogatások, adományok
- SZJA 1%
- folyószámla betétkamat
Összesen:
2004. évi kiadások ezer forintban
- tárgyi eszköz, felszerelés vásárlás
- vagyontárgyak működtetése, javítása
- éjszakai járőrözés benzin költsége
- URH rádiók, telefon költsége
- polgárőr biztosítás
- nyomtatvány, posta, bankköltség
- egyéb ki nem emelt
Összesen:

Boldogházi Hírek

CIVIL SZERVEZETEK

5

Kistérségi Polgárőr nap – Tápiógyörgye
Körözött gépkocsi elfogása
Motoros találkozó biztosítása
Búcsúi rendezvény biztosítása
Falunap szervezése, biztosítása
Országos polgárőrnap - Ópusztaszer
Megyei küldöttgyűlés
Polgárőrbált szerveztünk, amely ismét sikeres volt, mind a megjelentek számát, mind pedig anyagi eredményét tekintve. Nagy elismerés számunkra, hogy a lakosság részéről ilyen mértékű támogatást kaptunk.
Köszönet minden szervező munkájáért!

14,619,95,48,776,53,76,208,31,11,38,49,466,-

Egyesületünk tagsága a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
A Polgárőr Egyesület működése 2004. évben folyamatos és jó
színvonalú volt. Tagságunk teljesítette vállalt feladatát, nevezetesen
azt, hogy a településünkön lakók nyugalomban, biztonságban élhessenek. Választott tisztségviselőink lelkiismeretesen, szakszerűen
végzik munkájukat, térítés nélkül.
Bizton állíthatom, hogy önkormányzatunk elfogadta munkánkat,
igényli segítségünket, bizonyíték erre a 200.000,-Ft támogatás és a
szolgálati helyiség.
Jelentős erkölcsi elismerésnek tartom, hogy a falunapi rendezvényen 5 fő polgárőrünk vehetett át oklevelet és tárgyjutalmat.
Szövetségesünk a Rendőrség, hiszen észrevételeinket fogadja,
szükség esetén intézkedik. Együttműködésünk eredményeként a
bűncselekmények száma a 2003. évi 40 esetről 29 esetre, ebből a
vagyon elleni 32 esetről 14 esetre csökkent.
Köszönettel tartozunk valamennyiünk nevében Jenei Tamás
körzeti megbízottnak, hogy jelzésünkre sokszor szabadidejéből is
azonnal rendelkezésünkre állt.
Szeretnék még néhány eseményt megemlíteni az elmúlt évről,
ahol részt vettünk:

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület április 7-én a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott 1 db mobil
vízszivattyút, 6 db vízálló védőruhát és 6 db akkumulátoros
kézilámpát. Ezeknek az eszközöknek nagy hasznát veheti a
község nyári felhőszakadás esetén, vagy tavaszi belvizes időszakban. A felsorolt technikai eszközökhöz Répás Pál közbenjárásával sikerült hozzájutni az egyesületnek, segítségét
ezúton is szeretnénk megköszönni.
Tűz, vagy egyéb káresemény esetén a községi tűzoltók az
alábbi telefonszámon érhetők el:

Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi Tűzoltó Egyesülettel. Több tagot delegáltunk hozzájuk, akik tanfolyamot végeztek,
és eredményesen vizsgáztak.
Pályázatot készítettünk forráshiányos támogatás elnyerésére, melyet a bírálók elutasítottak.
Nemzetközi bűnmegelőzési konferencián vettem részt a Rendőrség
igazgatási központjában 2004. november 27-én, ahol a Európai
Unió 7 országából érkezett küldöttek adtak tájékoztatást az országukban folyó munkáról.
2004. november 29-én térítésmentesen 1 db szolgálati gépkocsit
kaptunk használatra a Megyei Szövetségen keresztül.
Minden feltétel adott a 2005. évi eredményes működéshez, amelyet
az OPSZ a közterületi bűnözés visszaszorításának szentel.
Szeretnénk, ha a lakosság érezné, hogy a polgárőrök velük vannak,
és értük dolgoznak.
Tisztelettel:
Joó-Kovács Balázs
elnök

Tisztelt Támogatónk!
Közeledik a személyi jövedelemadó bevallás beadásának határideje. (2005. május 20.)
Adózó állampolgárként ez évben is rendelkezhet adójának
1%-ról.
Kérjük és köszönettel fogadjuk, ha Egyesületünknek ajánlja fel
egyik lehetőségét.
Amennyiben munkáltatója számolja el adóját, legkésőbb
2005. április 25.-ig szíveskedjen átadni a kitöltött nyomtatványt.
Önadózóként a bevalláshoz csatolandó az útmutató szerint.
Adószámunk: 18827271-1-16
Köszönettel:
Polgárőr Egyesület
Jászboldogháza

Bakki József
Káposztás István
Oláh Kálmán
Krasnyánszki Imre
Baranyi Béla
Szűcs Gergely
Szász Attila
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Emlékezés
II. János Pál pápára
Mint minden misztikus, aki megismerte az egyértelmű dolgokat, a keresztény Karol
Wojtyla érzi, tapintja és tapasztalja, hogy a Jézus Krisztusban testet öltött Isten él, cselekszik, s tudatja szeretetét az egész világgal.
Ő Szikla (volt), amelyben meg lehet(ett) kapaszkodni a próba idején, a „kétségek viharában. Ő tanú, aki nem bizonytalan az evangélium igazságában, a túlvilág létezésében….”
Ahhoz, hogy megismerjük az ő életét – mondta egyik munkatársa – látni kellett, hogyan
imádkozik kápolnájában. Mert aki csak a külsőségekre figyel semmit nem ért meg
abből, akit ő képviselt. Ő nem önmagának élt!
(részlet Lipták Katalin hitoktató iskolánkban tartott megemlékezéséből)

Itt a tavasz, jaj de jó!
Hát igen, itt a tavasz, de ez nem olyan jó mindenkinek!
Mint ahogy nekem és még több diáktársamnak – a március
nem csak a szép idő, hanem a versenyek közeledtét is jelezte, például a Jászsági Helyesíró Versenyét.
Ezt a tudáspróbát 12. alkalommal rendezték meg, melyen a megyéből 24 iskola 139 diákja vett részt. A mi iskolánkat öten képviseltük: két negyedikes, egy hatodikos, egy
hetedikes, egy nyolcadikos tanuló.
De miért pont mi indultunk a versenyen.
Minden jelentkezőnek (öt hónapon keresztül) a selejtezőnek számító ötfordulós feladatlapot kellett megoldania.
Aki a legmagasabb pontszámot ért el a megoldásokban –
minden korcsoportban két diák – az mehetett a döntőbe. A
vetélkedőn ugyanis 3-4., 5-6., 7-8. osztályos korcsoportokba osztották a versenyzőket.

Így tehát – mivel mi öten bizonyultunk a legjobbaknak
– indultunk a nagy megmérettetésre a két felkészítő tanár
nénivel március 23-án reggel fél 9-kor a Jánoshidi Petőfi
Sándor Általános Iskola tornacsarnokába.
Az ünnepélyes megnyitó után minden korcsoport egyegy jánoshidi tanár nénivel elment az osztálytermekbe,
ahol megírtuk először a tollbamondást, majd a feladatlapot.
Az elején mindannyian nagyon izgultunk, de később már
csak az írásra összpontosítottunk.
Miután túl voltunk ezen is, kellemes programok vártak
minket: a harmadikosok és a negyedikesek mesét nézhettek
videón, a felsősek pedig meghallgathattak egy izgalmas
Törökországról szóló előadást.
Ezután mindenki elkölthetett egy finom ebédet, majd
végre következett az eredményhirdetés! Mondanom sem
kell, hogy tűkön ültünk már!
És eljött a nagy pillanat! Megtudtuk helyezéseinket.
Íme:

3-4 osztály:
Turóczi Beáta: a legjobb tollbamondás I. hely, összetett eredmény I. hely
Koncsik Tamás: VI. hely
A kép jobb szélén Gerhát Edina
Megyei helyesírás versenyen vett
részt a pontszámai alapján a VI..
eredményt érte el.
Felkészítő tanár: Tóthné Simon
Aranka

5-6. osztály:
Koncsik Barbara: a legjobb tollbamondás, I. hely Összetett eredmény: I. hely.
7-8. osztály
Gerhát Adrienn tollbamondás II. hely Összesített eredmény III. hely
Tóth Bianka: XV. hely
Felkészítő tanár: Konkoly Béláné
Továbbá Barbi részt vett az Apáczai Kiadó meseíró versenyén ahol II. helyezést
ért el.

Mindannyian nagy örömmel tértünk haza,
és nem csak az eredmények miatt, hiszen a
mai napon gazdagabbak lettünk új ismeretekkel, tapasztalatokkal. S este, mikor újra átgondoltam a napot, ismét azt mondtam, hogy
mennyire fontos anyanyelvünk szépségét,
tisztaságát ápolni!
Koncsik Barbara 6. osztályos tanuló
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Gulyás Dániel 1. Szűcs Gergely 3. helyezet lett a Pest és Szolnok
megyei tanulók számára szervezett környezetvédelmi versenyen.
Felkészítő tanár :Rigó Andrásné

Focicsapatunk jelenleg I. helyen áll a jászsági területi fordulók után.
A képről hiányzik Menyhárt Bence és Csík Roland.
Felkészítő tanár :Mészáros Béláné

A Mesevadászók csapata a Hétmérföldes mesevetélkedő
megyei fordulójában második helyezést ért el.
Kocza Gergina, Koncsik Tamás, Konkoly Dorina, Gerhát Edina
Felkészítő tanár: Tóthné Simon Aranka

A Pontvadászók csapata a Hétmérföldes mesevetélkedő megyei fordulójában negyedik helyezést ért el.
Turóczi Zsófia, Szöllősi Tamara, Szabó Fruzsina, Turóczi Beáta,
Felkészítő tanár: Tóthné Simon Aranka

2005. március 12-én A Boldogházi
gyermekekért Alapítvány javára jótékonysági bált szerveztünk. A bálon
ünnepi köszöntőt mondott Gömöri
Mihályné a kuratórium elnöke. Ebből
a köszöntőből idézünk néhány gondolatot.
Egy perzsa bölcsesség ezt mondja:
„A kilőtt nyilat nem lehet visszatéríteni.”
Ugyanezt a gondolatot egy amerikai politikus így fogalmazta meg:
„Ha egyszer a fogkrém kibújt a tubusból, nehéz azt oda
visszanyomni.”
14 évvel ezelőtt, amikor A Boldogházi gyermekekért Alapítványt létrehoztuk, magunk sem gondoltuk mi mindent
tudunk ennek segítségével megvalósítani. S ahogy az évek
teltek egyre több feladatot határoztunk meg:
Már nemcsak az idegen nyelv és a számítástechnika okta-

tását akartuk megvalósítani, hanem folyamatosan korszerűsítettük a taneszközöket, megszerveztük a modern táncoktatást, évente több színvonalas hangversenyt hallgatnak a gyerekek. Elősegítettük a tehetséggondozást, az óvodások minden Mikuláskor gazdag ajándéknak örülhetnek. S a fentieken
túl terveink tovább gyűlnek:
Az iskolakonyha építkezése miatt igénybe vett játszóudvart fel kell újítani, játékokkal el kell látni, segítenünk kell az
egyre drágább tanulmányi kirándulásokat, hogy minden
gyermek részese lehessen ennek a pótolhatatlan élménynek.
Önök, kedves vendégeink, reményt adnak mindezek megvalósítására, hiszen eljöttek, megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
Ez a 6. alapítványi bálunk, melyet minden 2. évben nemzeti ünnepünkhöz kötve tartunk meg. Együtt ünnepeljük
mindazt, ami közös bennünk, ami mindannyiunkat összeköt s ez nem más, mint a gyermekekért érzett felelősség.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a
mai nap sikeréért sokat tettek.
Köszönet támogatóinknak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítettek, a lelkes szülőknek, pedagógusoknak, a
szereplő gyerekeknek.
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Papp Izabella:
Görög kereskedők a Jászkunságban. Kétszáz év dokumentumai
A magyarországi görögség a XVIII-XIX. században
igen jelentős szerepet játszott hazánk gazdasági és kereskedelmi életében. A görög elnevezés azokat a különböző nemzetiségű balkáni kereskedőket jelölte, akik a fokozódó török
elnyomás és a megélhetési lehetőségek hiánya miatt szülőföldjük elhagyására kényszerültek. Számukra igen jó lehetőséget jelentett az európai kereskedelembe történő bekapcsolódás. Eleinte vándorkereskedelmet folytattak hazájuk és a
nyugati területek között, később sokan közülük letelepedtek
Magyarországon, ahol a kereskedelem és hitelélet terén nem
volt számukra jelentős konkurencia.
A Duna-Tisza közén fekvő Jászkunságban a kereskedelem
az országosnál is alacsonyabb színvonalú volt. Az itt élő,
földműveléssel és állattartással foglalkozó helyi lakosok szívesen engedték át a tehetségüktől és hajlamuktól idegen tevékenységet a balkáni kereskedőknek, akik a török hódoltság
idejétől folyamatosan érkeztek erre a vidékre. Bár a görögök
szokásaikban, nyelvükben és vallásukban is teljes mértékben
különböztek a helyiektől, a jelentős kiváltságokkal rendelkező közösségek mégis szinte ellenállás nélkül fogadták be
őket. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a jászkunok
történetének jelentős sorsfordulói éppen a görögök beköltözésének, letelepedésének idejére estek. 1702-ben I. Lipót
császár a Jászkunságot eladta a Német Lovagrendnek, ezáltal
a korábban szabad állapotú lakosok jobbágyi sorba kerültek.
Mária Terézia 1745-ben lehetővé tette az önerőből történő
megváltást, a redemptiót, ami rendkívüli anyagi áldozatokat
jelentett az itt élők számára. Ezekből a terhekből a maguk
eszközeivel már az itt élő görögök is részt vállaltak.
A jászkunsági görögök kezdetben valamennyien bolti árusítással foglalkoztak, később kocsmát, vendégfogadót, mészárszéket béreltek, ami jelentős anyagi haszonnal járt. A
helyiekkel kialakult kedvező kapcsolathoz hozzájárult, hogy
részt vállaltak mindazokból a terhekből, melyeket az itt élők
viseltek. Akik már hosszabb időt eltöltöttek egy-egy településen, azt is jól érzékelték, hogy a jászkunok körében valódi
értéke a földnek van. Ezért maguk is igyekeztek ingatlanokat
vásárolni, s jó anyagi helyzetük következtében többen közülünk eljutottak a helyi társadalmi hierarchia legfelső szintjére, redemptussá válhattak. Mások a helyi közéletben jutottak
jelentős szerephez.
A jászkunsági görögök kereskedelemben betöltött szerepét
a XVIII. század végétől kezdték veszélyeztetni az egyre nagyobb számban érkező zsidó kereskedők. A Jászkun Kerület
velük szemben egyértelműen a görögöket támogatta, s közös
fellépésükkel a XIX. század közepéig megakadályozták a
zsidók beköltözését. A görögök fogyatkozó száma és gazdasági erejének csökkenése következtében azonban ezen a területen is végbement a gazdasági váltás: a görögök helyét, szerepét a zsidó kereskedők vették át.
Az egykor a Jászkunságban letelepedett görögök az idők
folyamán teljes mértékben elmagyarosodtak. Sokan elköltöztek erről a vidékről, egyes családok pedig kihaltak. Egykori
jelenlétüknek viszonylag kevés látható emléke maradt, közülük legjelentősebb a karcagi görög templom. Emellett csupán
néhány egyházi tárgy és a temetőkben lévő síremlékek őrzik
emléküket. Ugyanakkor rendkívül gazdag az az iratanyag,

melynek segítségével történetük, tevékenységük főbb jellemzői, olykor pedig egy-egy életút fontosabb állomásai is jól
nyomon követhetők.
Ebben a munkában a gazdag forrásanyagból teszünk közzé válogatást. Korabeli dokumentumok segítségével próbálja
a könyv bemutatni azt az utat, melyet az ide érkező vállalkozó görögök megtettek, s amely a vándorkereskedéstől a letelepedésen és a kiváltságos közösségekbe történő beilleszkedésen át a teljes elmagyarosodáshoz vezetett. A különböző
forrástípusok a gazdasági folyamatokon túl az abban részt
vevőkről is szemléletes és talán emberközeli képet adnak.
A bevezető tanulmányt követi a forrásközlés, melyben hat
fejezetre tagolva mutatjuk be a jellemzőnek vélt dokumentumokat a következők szerint:
I. A vándorkereskedés és a letelepedés - Az első évtizedek
az új hazában
II. A hűségeskü - Hazatérés vagy letelepedés?
III. Görögök a kiváltságos közösségekben - Az elmagyarosodás felé
IV. Görögök és zsidók - A gazdasági helycsere
V. A görög identitás megőrzéséért - Egyház, oktatás, kultúra
VI. Az életút végén - Végrendeletek, síremlékek, sírfeliratok
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Gondolatok az energiáról
Az emberiség napjainkban több energiát használ fel, mint
valaha. Ez azt jelenti, hogy kényelmesen élhetünk, de ennek
hátránya is van. Az energia előállítás során jelentősen beavatkozunk a környezetbe, kárt téve benne. Egyre fontosabb
kérdés lesz, hogy hogyan lehet energiát megtakarítani, csökkenteni a fogyasztást, ezzel egy időben a természetre nehezedő nyomást is. Azokat az energiaforrásokat kell hasznosítanunk, amelyek legkevésbé károsak a természetre. Szemléletváltozásra van szükség az energiafogyasztás területén is.
A fejlett nyugati államokban már évekkel ezelőtt elindultak azok a folyamatok, amelyek azoknak az energiaforrásoknak a kiaknázását támogatják állami szinten is, amelyek nem
vagy csak kis mértékben károsítják közvetlen környezetünket. Így előtérbe kerültek a megújuló energiák hasznosításának lehetőségei, ill. technikai megoldásának fejlesztése.
A világ két részre szakadt az energiafelhasználás terén. A
gazdag, fejlett világ uralja az energiaszektort, az energiaforrásokat (szén, gáz, kőolaj) ill. itt használják el a legnagyobb
energiamennyiséget. A szegény országokban az embereknek
problémát jelent a főzéshez szükséges tüzelő megteremtése
is.
Így az energiatakarékosság alternatívája is a világ gazdagabbik felében van. A jövőnkre nézve két alapvető irányvonalat kell világosan látnunk: a jelenlegi energiafelhasználás
ésszerűsítése, a hatékonyság javítása, a másik a megújuló
energiaforrások nagyobb mértékű alkalmazása.
A hosszabb távon a hatékonyság vagyis az
energiamegóvás, látszik egyéni felhasználói léptékekben is
kivitelezhetőnek.
Energiahatékonyság szempontjából a következő táblázat
néhány ország adatait tartalmazza.
Az energiaárak a következő években is nőni
Energiahatékonyság
(USD GDP/ 1 kg olajegyenérték) fognak. A háztartásokat
különösen a villamos
1. Svájc
12
energia és a földgáz érinti
2. Japán
10,5 elsősorban. Mit tehet az
egyszerű ember az
3. Ausztria
8,7
energiamegóvás érdekében? A legoptimálisabb
4. Dánia
8,2
helyzetben az új lakást
5. Németország
7
építők vannak, hiszen az
ablakok megfelelő elhe… EU 15
6,3
lyezésével, a jól megter… USA
3,4
vezett szobákkal (napos,
jó a természetes megvilá… Magyarország
1,8
gítása), a hőszigetelő
… Kína
0,7
építőanyagok szakszerű
alkalmazásával, a takaré… Oroszország
0,5
kos világító berendezésekkel (esetleg automa… Mozambik
0,3
ta), a hatékony fűtési
rendszerrel (nem csak radiátoros létezik) jelentős energiaszükséglet csökkenés érhető el.
A modern építőanyagok mellett kezdik újra felfedezni a
hagyományos falépítési technikák (vályog, föld, vegyes falak) előnyeit. Ezek nemcsak olcsó energiakímélő megoldások, hanem szakszerű kivitelezésük esetén a komfortérzet is
nagyon jó. Jobb páramegtartó képessége miatt kiegyenlíti a
téli-nyári hőingadozásokat, nyáron sem melegszik fel a la-
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kás, nincs szükség a ma elterjedőben lévő energiafaló
légkondícionálókra. A falakban tárolt nedvesség növeli a
helység páratartalmát.
A meglévő technikai rendszereknél is vannak lehetőségek.
A rosszul tájolt szobákkal sajnos utólagos ráfordítás nélkül
(pl. falak, födém hőszigetelés javítása) hosszabb távon nem
érhető el megtakarítás. Jó megoldás fűtés kiegészítésre az
egy időben száműzött cserépkályha és emellett látványnak
sem utolsó. Érdemes elgondolkozni az ablakok hőszigetelésének javításán, esetleg cseréjén. Ugyanis a lakásokból a legtöbb hő fajlagosan az ablakokon keresztül távozik. A redőny
jelent némi védelmet, de mégsem lehet mindig lehúzva tartani. A korszerű műanyag ablakok igen jó tulajdonságokkal
rendelkeznek, utólag is beépíthetők és a faanyag kiváltásával
a környezetvédelemért is teszünk valamit. A hővédő üvegezés és az utólagos fólia alkalmazása is csökkenti a téli
hőveszteséget és a nyári felmelegedést. A fűtés korszerűsítésénél a kazán hatékonysága jelentős szempont. Hasonló a
helyzet, mint a gépkocsiknál. Lehet 5-6 l-rel közlekedni ill.
8-9 l-rel is. Ha 21°C –ra állítjuk a termosztátot még fűthetünk pazarlóan, ha rossz a lakás hőtartó képessége. Energia
megtakarítás érhető el a napi programozású termosztátokkal
is, mert az életvitelünkhöz lehet igazítani a lakás fűtését.
A nap mindenkire egyformán süt.
A napenergia felhasználása kis méretekben is az egyik
megoldását jelentheti az energiaszámlák csökkentésének. A
napkollektorok alkalmazása a fűtés ill. melegvízellátásban
hozhatnak megtakarítást. Magyarországon ma 20-30 ezer m2
napkollektor üzemel. Összehasonlításként az 5 milliós
szlovákiában 20 ezer m2, a szomszédos Ausztriában 1,3 millió m2.
Ott a napkollektorokat és más energiatakarékos megoldásokat erőteljesen támogatják. A kollektorok tehát nálunk sem
elérhetetlenek. Ma kb. 14 cég foglakozik napkollektor telepítésével. 1m2 kollektor 5 m2 terület
fűtésére,
40-50
literes bojler felmelegítésére elegendő. Ezzel a
megoldással a magyarországi napsütéses viszonyokat
figyelembe véve a
m e l e g ví z e l l á t á s
bojler
költsége a felére
hőcserélő
csökkenthető. Egy
családi
házhoz
szükséges melegvízellátásra elegendő kollektor telepíNapkollektor melegvíz készítésre bekötve
tése kivitelezéstől függően 300-500 ezer Ft.
Nálunk ma még az emberek inkább más
technikai berendezésekbe fektetnek.
További megtakarítások érhetők
el
kompakt fénycsövekkel, izzókkal (pl. SJE,
SYE, YEQ, YED sorozatok), célszerű helyi
világítással, ha az egyes elektromos készülékeket (pl. TV., video, Hifi, monitor…) nem
SJE-20W izzó hagyjuk készenléti állapotban.
GK.
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Beszámoló a Megyei Közgyűlés 2005. február 18-i üléséről

A

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés februári
ülésének egyik legfontosabb témáját a Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapítása képezte. Az állami költségvetésből származó források összege
ugyan csökkent az elmúlt évhez képest, bár a számok kedvezőbben alakultak a decemberi várakozásoknál. Ennek ellenére a költségvetés – a rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén
– továbbra is biztosítja az önkormányzat és intézményei működőképességét és fizetőképességét. A tervezett hiány mértéke a decemberi költségvetési koncepció által megengedett legmagasabb
összegnél alacsonyabb lett, mely egyébként – hasonlóan az elmúlt évekhez – a következő hónapokban folyamatosan csökkeni
fog. Komoly megtakarítás vált szükségessé az önként vállalt feladatok terén, de sikerült megoldani, hogy mindez nem jelent
visszalépést a programok színvonalát illetően.
A Megyei Közgyűlés tájékoztatót hallgatott meg a megyében
működő múzeumok helyzetéről. A beszámoló igazolta, hogy a
múzeumok, illetve az e területen dolgozók elismerésre méltó
munkát végeznek a megye kulturális örökségének folyamatos
gyűjtésével, feldolgozásával és a lakosságnak történő bemutatásával. Tevékenységükkel segítik a tudományos kutatókat és a tanulni vágyó fiatalokat is. A Megyei Közgyűlés támogatja azt a gyakorlatot, mely szerint a múzeumok általában otthont adnak kulturális és civil szervezeteknek is. Az önkormányzat jelentős összegeket áldoz az intézményrendszer megtartásáért és továbbfejlesztéséért. Ennek jegyében újult meg 1996-ban a szolnoki Damjanich Múzeum, 2004-ben pedig befejeződött az új raktárbázis
felújítása is, mely megoldotta a megyeszékhely raktározási problémáit. A megye más, Múzeummal rendelkező településein azonban továbbra is fontos feladat a raktározási nehézségek megoldása.

ták. Az Rt. szolgáltatásaival a lakosság általában elégedett, de
elismerték, hogy természetesen vannak még hiányosságok, melyeket az utasok is szóvá tesznek, és ők maguk is ismernek. Kiemelték, hogy igen pozitív visszhangja van a pályaudvari fejlesztéseknek A Közgyűlés a tömegközlekedés javítása terén szintén
kiemelkedő fontosságúnak, tartja autóbusz-pályaudvarok fejlesztését, ezért segíteni kívánja a cég jövőbeli elképzeléseinek megvalósítását.
Megyénk számára rendkívüli jelentőséggel bír, hogy javítsuk
térségünk elérhetőségét, erősítsük a befektetői tőkére gyakorolt
vonzó hatást, ezáltal élénkítve a terület gazdasági fejlődését.
Ezért a Közgyűlés együttműködést kezdeményezett az érintett
régiókkal, megyékkel és hatóságokkal az M4-M8 gyorsforgalmi
út mielőbbi megvalósítása érdekében. Az önkormányzat ezen túl
a közeljövőben egy nemzetközi szakmai konferencia összehívását
tervezi e tárgyban.
A Közgyűlés csatlakozott a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés azon kezdeményezéséhez, hogy a megyei és fővárosi
önkormányzatok a saját eszközeikkel segítsék a szökőár, sújtotta
délkelet-ázsiai országok árván maradt gyermekeit. Az önkormányzat „jelképesen” örökbe fogadott öt gyermeket, akiknek
ellátásához fejenként évi 36.000. Ft-tal járul hozzá a térségben
tevékenykedő, egyik magyar segélyszervezeten keresztül.
Mivel a Közgyűlés számára fontos cél, hogy a határon túli
magyarok többes identitásukat a szülőföldjükön őrizzék meg, a
közgyűlési tagok elfogadták a Közgyűlés elnökének javaslatát,
melynek értelmében a Megyei Önkormányzat képviselői a Szülőföld Program keretében egyhavi illetményüket felajánlják a kisebbségi sorban élő magyarok megsegítésére.

A Közgyűlés meghallgatta és megtárgyalta a Jászkun Volán
Rt. Tevékenységéről szóló beszámolót is. A cég többek között
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy erőfeszítéseik eredményeképpen az elmúlt tíz évben az autóbusz-állomány felét megújítot-

Jernei Zoltán
Megyei önkormányzati képviselő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázata
Típus
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

Név

Berczeli Endre
Berczeli Marianna
Fehérváry Mária
Gulyás Beáta
Kerekes Angéla
Kövér Annamária
Kövér Margit
Makai Zoltán
Menyhárt Olga
OIáh Kálmán
Parti Gábor
Pesti Kálmán
Pesti Zsolt
Rácz Béla
Répási Anita
Vágó Krisztina
Csirke Melinda
Rigó Márta

Szül idő
1984.11.06
1981.10.24
1986.06.25
1984.01.03
1982.10.25
1986.02.22
1984.05.09
1981.05.27
1983.03.25
1981.12.22
1983.08.05
1982.09.14
1985.05.19
1986.02.08
1985.12.11
1981.01.04
1986.11.03
1982.02.17

Települési
ösztöndíjrész
2400
2400
1000
2400
1000
3600
1000
1000
2400
1000
2400
3600
3600
1000
1000
1000
1000
1000

Megyei
ösztöndíjrész
0
0
0
0
0
1300
0
0
0
0
1500
1300
1300
0
0
0
0
0

Intézményi
ösztöndíjrész

Bursa ösztöndíj

2400
2400
1000
2400
1000
4900
1000
1000
2400
1000
3900
4900
4900
1000
1000
1000
1000
1000

4800
4800
2000
4800
2000
9800
2000
2000
4800
2000
7800
9800
9800
2000
2000
2000
2000
2000

Jászboldogháza Község Önkormányzata (18 pályázó)
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intézmény
DE
DE
KRE
EKF
DE
TSF
SZIE
TSF
SZIE
SZTE
BMF
DE
KF
KF
KRF
SZTE

TTK
BTK
ÁJK
GTK
TTK
MFK
GTK
MFK
JFK
ÁOK
KVK
IK
GAMFK
GAMFK
GFK
ÁOK
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A mezőgazdasági termelők figyelmébe
Megjelent a 18/2005.(III.18.) FVM. rendelet, amely
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételének kérdéseit tartalmazza. (SAPS)
Az egységes területalapú támogatás mértéke:
A támogatás alapján szolgáló terület hasznosítása
után a mezőgazdasági termelő 2005. évben 86,21 EUR/
ha mértékű támogatás igénybevételére jogosult. A támogatás forintban kerül kifizetésre.

Támogatás 1 ha – nál kisebb területre nem igényelhető, ezen belül egy parcella mérete nem lehet kisebb
0,3 ha-nál. Ez alól kivétel a szőlő és gyümölcsültetvények.
Támogatás csak azon terület után fizethető, amelyet
megfelelő mezőgazdasági és környezeti állapotban tartanak, és amelyen a termelt kultúra egyértelműen meghatározható, beazonosítható.
Támogatási kérelem:

A támogatást a terület hasznosító azon mezőgazdasági termelő igényelheti, aki a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeket és kockázatot viseli.

A támogatási kérelmet 2005. május 11-ig lehet benyújtani a MVH-hoz, a kizárólag 2005. évre rendszeresített formanyomtatványokon, és az ahhoz mellékelt
egyedi blokk térképen.

Igénylési és jogosultsági feltételek:
A támogatásra való jogosultság szempontjából a termőföld tényleges hasznosítási állapotát kell figyelembe
venni.
Egy adott gazdasági évben, bármely megművelt mezőgazdasági parcellára, egy jogcímen csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

A támogatási kérelem indokolt esetben módosítható
2005. május 31-ig az MVH. Által rendszeresített formanyomtatványon.

Vadkerti Tivadar
falugazdász

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés:

Újszülötek:

Zlatoczki Anikó – Rácz Gyula
2004. november 20.

Mézes Mónika 2004. szeptember 30.
(Bajzáth Marianna – Mézes István)
Papp Péter 2004. október 20.
(Turóczi Henrietta – Papp Róbert)
Kotán Viktória 2005. január 15.
(Borsányi Gabriella – Kotán Róbert)
Marincsák Milán János 2005. január 24.
(László Ibolya – Marincsák János)
Kladek Csaba János 2005. március 2.
(Fajka Ágnes – Kladek Csaba)
Kurucz Barbara 2005. március 7.
(Tóth Márta – Kurucz János)
Kis Boglárka 2005. március 23.
(Berta Ildikó – Kis Csaba)
Szőrös Gergő 2005. március 23.
(Mészáros Irén – Szőrös Béla)

Házkötő Zsuzsanna – Pusztai Károly
2005. január 15.

Búcsúzunk
2004
Gömöri János
Oláh István
Pócz József
Sas Andrásné
Sas Elekné
Tóth Antalné

(1928-2004.)
(1956-2004.)
(1919-2004.)
(1923-2004.)
(1914-2004.)
(1915-2004.)
2005.

Gömöri János
Kotán Róbertné
Parti Istvánné
Polyák Gyula
Sápi András
Szűcs Péterné
Takács András
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(1924-2005.)
(1958-2005.)
(1919-2005.)
(1919-2005.)
(1939-2005.)
(1922-2005.)
(1958-2005.)
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Épül a konyha: így kezdődött 02.26.

Építik a kábeltévé hálózatát településünkön.
Egy hónapon belül ígérik az üzembe helyezést.

A folytatás 03.30.

A leendő elsősök „rókavadászat” közben fedezik fel az
iskola udvarát.

Itt tartunk most.

Ismerkedés az első osztályban

Újságok, könyvek
prospektusok készítése.
Szakdolgozatok gépelése, kötése.
Színes nyomtatás A2 méretig.
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye
Tel.: (53) 383-685; (60) 486 - 793

Boldogházi
Felelős szerkesztő:
Turóczi István Zoltánné
Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona
Dr.Jernei Zoltán, Szűcsné Kövér Szilvia
Konkoly Béláné, Muhari András
Zrupkó Ferencné
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Tervezőszerkesztő
Gerhát Károly
Felelős kiadó:
Szűcs Lajos
Nyomda: Repro Stúdió-Szolnok
Nyomdai előkészítés:
Patkós Stúdió (53) 383-685
Készült: 300 példányban

