Jászboldogháza Község
időszakos lapja
P OLGÁ RM E ST E R I
H I V A T A L

5144 Jászboldogháza
Rákóczi u. 27.
Tel.: 06 (57) 460-023
faluujsag@jaszboldoghaza.hu
www.jaszboldoghaza.hu

2007. JÚNIUS

8. ÉVFOLYAM

3. SZÁM

180 Ft

Bérmálkozás

Ballagás

Fotó: Babinyecz J.

Fotó: Kispálné

Boldogháza madártávlatból. A kép az óvodai gyereknapon készült a jászberényi tűzoltóság emelőkosaras kocsijából.

Fotó: GK
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Tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2007. április

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

A 2007 évi munkatervben szereplő ülések számát a testület már teljesítette, mert az oktatási tárulással kapcsolatosan
többször kellett üléseznie.
A munkaterv szerinti ülésre 2007.április 25.-én került
sor. Elfogadásra került a 2006 évi költségvetésről a beszámoló, az ún. zárszámadás, a 2006 évi ellenőrzésekről szóló
tájékoztató. A helyi önkormányzatokról szóló törvényben
foglaltak szerint, az alakuló ülést követő fél éven belül felül
kell vizsgálni, meg kell alkotni a képviselőtestületnek a szervezeti és működési szabályzatát. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodása ismét módosításra került. Kinevezésre került a vízmű vezetője: Szöllősi Péter személyében,
5 évre. Két pár részesült az első lakáshoz jutók támogatásában: Czapkó Anikó és Gere Lajos, valamint Molnár Ilona
Brigitta és Szőnyi István.
2007.május 8.-án a létrehozandó közös fenntartású oktatási társulás létszámkerete került meghatározásra. A képviselőtestület támogatásban részesítette a zagyvarékasi mazsorett
csoporttal Görögországba utazó Racs Barbarát.
2007.május 23.-án a következő napirendi pontokat tárgyalta meg a Képviselőtestület. Az önkormányzat folyószámla hitel felvételét meg kellett újítani. Továbbra is
18.000,-e Ft-ra tart igényt. Összefoglaló jelentést kellett készíteni a Megyei Gyámhivatal felé a helyi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról. A településen jelenleg nem
működik gyermekjóléti szolgálat, de a Jászsági Többcélú
Társulás felé már szándéknyilatkozat került kiadásra, mely

szerint, ha a Társulás megszervezi a gyermekjóléti szolgálatot, ahhoz Jászboldogháza település is csatlakozik. A jogszabályban meghatározottak szerint elfogadásra került az Önkormányzat gazdasági programja 2007-2013 közötti időszakra. Tájékoztató hangzott el, a 2004.szeptember 17.-én az
Önkormányzat 51%-os tulajdonosi részesedésével alakult
Jászboldogháza Hőforrás Fejlesztési és Hasznosító Kft. 2006
évi gazdálkodásáról. A megváltozott gazdasági viszonyok
beszűkítették a turisztikai pályázatok lehetőségét, mely alapja lett volna a strandfejlesztésnek, amire megalakult a Kft.
Így Dr. Czifra György ügyvéd közreműködésével megkezdődött a Kft felszámolása. Ezen az ülésen döntött a Testület
a június 30-ai Falunap megtartásáról, melynek fő szervezője
a Községi Tűzoltó Egyesület., a helyszíne a volt Strand területe.
2007. június 6.-ai ülésén a Képviselőtestület az intézményfenntartó oktatási társulás végleges Társulási Megállapodásáról döntött. Így a Mátyás Király Általános iskola és a
Mesevár Óvoda 2007. szeptember 1-től a jelenlegi formában,
de az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ tagintézményeként fogadják a gyermekeket és a tanulókat. Az óvodában az óvodapedagógusok és a dajkák létszáma nem változik. Az általános iskolában a megemelt kötelező óraszámok
következtében átszervezésre kerül sor a tanítók és a tanárok
között, összesen 12 fő pedagógus fog az iskolában dolgozni.

Gondolatok a szennyvíz csatornázásról
Több különböző észrevétel látott napvilágot az
előtakarékossági akcióval kapcsolatban.
Az természetes, hogy mindenki másképp értékeli az
elindított előtakarékoskodási formát a saját szemszögéből
nézve. A gond csak ott jelentkezik, hogy a pályázat benyújtásához az önkormányzatnak lakossági önerőt kell igazolni
a banki szerződések alapján. Nem gondjuk, hogy az elbírálásnál elfogadnák azt az érvet, hogy majd pl. 200 ember
majd kp-ben befizeti, ha megtörténik az első kapavágás.
Az a felvetés is elhangzik gyakran, hogy a környező
települések milyen ütemben fejlődnek. De ha már az összehasonlításoknál tartunk, akkor meg kell jegyezni, hogy a
szomszéd településen 1000 ingatlanból 870 szerződést
kötöttek, a mi 800 ingatlanunkra eső 277 szerződésünkkel
szemben.
Kifogásolták a szerződések értékállóságát is. Nem akart
az önkormányzat nagy terhet tenni a lakosságra azért is
választott egy ilyen konstrukciót. A pénzromlásról és
értékrőlmegőrzésről szólva: gondoljunk csak bele hány 10,
20 100 ezer Ft-ot veszít az, aki tartós fogyasztási cikket
vásárol részletre pl. gépkocsit. Vagy visszahozza-e a háztartásba az pl. internet előfizetés a befektetett havi 5500 Ft-ot?
Olyan észrevétel is érkezett, hogy nyugdíjasok esetében
cinikus ilyen hosszú távú szerződést ajánlani. A szerződés
örökölhető, így a befizetetett összeg is a családban marad,
ill. kedvezményezett is megjelölhető.
Az önkormányzatnak kész, engedélyes terve van a beruházásra, de most a törvényi változások miatt, több százezer
forintért módosítani kell, hogy érvényes maradjon a jövőben is.
Sikeres pályázat esetén kiválasztásra kerül a beruházó és
elkészül a csatornázás.
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Polgármesteri tájékoztató
Oktatás
Strandfürdő
Március 30-án Lakitelken jártam, az ottani strand korszerűsítését néztük meg a kivitelező Bács Aquaplan Bt. vezetőjével, Németh Zoltán úrral. Minimum 30-40 millió Ft–ra
lenne szükség a strandunk közfürdőként történő megnyitásához. Erre nincs lehetőségünk. Vizsgáljuk a nem közfürdőként történő üzemeltetés lehetőségét is. Erre új hatósági engedélyek beszerzése szükséges, és egy civil szervezet, aki vállalja és akarja is az üzemeltetést. Az biztos,
hogy a magas költségek miatt csak veszteséges vagy épp
nullszaldós konstrukcióval lehet számolni, így kérdéses,
hogy partner lesz-e ebben valamely civil szervezet is. A
szükséges átalakítási munkák és az új engedélyek beszerzése miatt már bizonytalan, hogy még ebben az évben újra
megtöltésre kerülhetnek a medencék. Önkormányzatunk
célja továbbra is az, hogy valamilyen formában a létesítmény használható legyen a lakosság számára.

Az oktatási társulás létrehozásával kapcsolatosan megszületett a társulási megállapodás, melyet mindkét önkormányzat elfogadott. A nyár folyamán a tantárgyfelosztások és a dokumentációk összehangolása vár ránk.
Kiírásra került az igazgatói pályázat, melynek során szeptemberben kerülhet kinevezésre az intézmény vezetője.
A pórteleki általános iskola felső tagozatának megszüntetése miatt sokan megkerestek bennünket, miképp szeretnék gyerekeiket hozzánk járatni iskolába. A képviselőtestület az ügyet megtárgyalta és döntött a gyerekek fogadásáról és ingyenes utaztatásáról. Ezzel iskolánk tanulói
létszáma szeptembertől mintegy 190 fő lesz. Ez a létszám
örvendetes, hiszen minden osztályban több mint 20 gyerekkel hosszabb távú fenntarthatóságot biztosít iskolánk
számára.

Motoros találkozó

Elkészítettük és beadásra került az orvosi rendelő átalakításával (2,4 mFt) és a fogorvosi szék beszerzésére
(3,5 m Ft) irányuló pályázat. Ezek mellett pályázatot nyújtottunk be az E-pont és a Konditerem felújítására is. Döntés július hónapban várható.

Sikeresen lezajlott a IX. Condors of the Road Motoros
találkozó. Az egyesület fennállása óta most végezte a legtöbb előkészítő munkát és területrendezést a Strand területén. A bérleti díj megfizetése mellett több százezer forintot
költöttek a terület komfortosabbá tételére is. Bízunk benne, hogy sokszor megrendezik még e nagyszabású rendezvényt.

Egyház

Egészségügy

Pályázatok

Április 11-én a Szent Erzsébet kert elnevezésével, majd
április 23-án az ellopott temetői harang pótlásával kapcsolatosan üléseztünk az egyháztanáccsal. A park kialakításában részt vesz a Faluvédő és Szépítő Egyesület is. Új haranglábon szeretnénk másik harangot elhelyezni a ravatalozó mellett.

A háziorvosi pályázati kiírásra kettő pályázat érkezett.
Ezeket az Észak-Alföldi Regionális ANTSZ hivatalával is
véleményeztettük. Sajnos formai illetve tartalmi hibák
miatt egyik sem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Az önkormányzatnak újra meg kell hirdetnie a praxist.

Utak

Szennyvíz

Hozzáfogtunk a belterületi utak kátyúzásához. Az erre
elkülönített összegből csak a nagyobb úthibák kijavítását
tudtuk megcsinálni. Sajnos az utak javításához 50% önerő
szükséges.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó elő-takarékossági
szerződések a tervek szerinti kötési napokon 240 darabszámban teljesültek. A pótnapokon pedig összesen 37 db
szerződést kötöttek meg. 277 db szerződéssel a lakosok
elő-takarékossága elindul. 8 évég tart. Amíg a törvényt
nem módosítják, még mindig lesz lehetőség arra, hogy a
lakosok csatlakozzanak. A hivatalban is lesz lehetőség
szerződés megkötésére. Ezek már más konstrukciókban
kerülnek megkötésre. Ha a 96 hónap rövidül, rövidebb
időszakra kerül a szerződés megkötésre, akkor magasabb
lesz a havi betét összege. Aki az egyösszegű befizetést
választja, annak erről nyilatkoznia kell. Ezen feltételek
nem teljesülése a beruházásra irányuló önkormányzati
pályázat befogadásának akadálya lehet.
Szűcs Lajos sk.

Játszótér
Ebben az évben plusz kiadást jelent önkormányzatunknak,
hogy a Faluvédő és Szépítő Egyesület hozzájárulása és
segítsége nélkül, nekünk kell a települést virágosítani,
illetve a játszótéri eszközök már halaszthatatlan javítását
elvégezni. Ezeket anyagi erőnkhöz mérten tudjuk csak
biztosítani Ezt nem terveztük a költségvetésünkben, így
ezeket a kiadásokat máshol kell megtakarítanunk.

Értesítjük a község lakosságát, hogy a J ÁSZSÁGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS keretében működő Támogató Szolgálat július 4-től 2 hetente délelőtt 9-12 óra között várja klienseit a Községháza Tanácskozó termében.
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EGYHÁZMEGYÉNK ÉLETÉBŐL
Beiktatták hivatalába Ternyák Csaba érseket
A zsúfolásig megtelt egri Főszékesegyházban 2007. június 9-én, a 10.30kor kezdődő ünnepi szentmise keretében iktatták be érseki hivatalába
Ternyák Csabát, az egri főegyházmegye 81. püspökét és 13. érsekét. Számos egyházi és világi személy képviselte a világegyházat és a közéletet.
Küldöttség érkezett a Vatikánból
(többek között Cláudio Hummes bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa és a
Kongregáció több tagja, valamint
Mo n s . Pi e r o Ma r i n i p á p a i
főceremoniárius is). Jelen voltak továbbá az MKPK tagjai, határon túli magyar püspökök, valamint a városi és a
hazai közélet számos képviselője.
Részletek Ternyák Csaba érseki
beiktatásán mondott szentbeszédéből
(forrás: Magyar Kurír)
”Ebben az órában, amikor az egri
főegyházmegyében megkezdem lelkipásztori szolgálatomat, székesegyházunk impozáns homlokzatának feliratával ford ulo k ho zzá to k: „ Ve ni te
adorémus Dominum! - Jöjjetek imádjuk az Urat!“ Igen, ezért jöttünk ma
ide, hogy imádjuk és dicsőítsük őt.
Püspöki jelmondatomban is az áll,
legyen „dicsőség neki mindörökké!“
Címeremben, pedig a három napkeleti
bölcset látjuk, akik szintén azért keltek
útra távoli országokból, hogy Betlehembe menjenek imádni az Urat. Egy
csillag vezette őket útjukon. Hiszem,
hogy az én utamat is megvilágítja ez a
csillag, és hiszem, hogy az ő fénye segített engem ide hozzátok, az egri csillagok alá.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK
ÉLETÉBŐL
Kedves Boldogháziak, Kedves Elszármazottak, Tisztelt Jószándékú Emberek!
Templomunk épületén az öregség
jelei mutatkoznak, amelyek sürgős
beavatkozást igényelnek. Ennek költségei több millió forintot jelentenek. Ahhoz, hogy külső segítséget kapjunk,
meg kell mutatnunk, hogy lehetőségeink szerint meghoztuk a magunk áldozatát, azaz önerővel is rendelkezünk.

Mint ennek az évezredes egyházmegyének 81. főpásztorát, várakozással
és izgalommal tölt el a rám nehezedő
nagy felelősség tudata. Lelkipásztori
szolgálatom kezdetén, kedves hívek, az
ő dicsőségéről szeretnék tanúságot tenni és úgy lenni itt köztetek, mint Szent
János apostol, a szeretett tanítvány,
egyhá zme gyé nk védős ze ntje, a ki
Tibériás tavánál a csodálatos halfogás
után felismerte a parton álló Mestert és
így szólt Péterhez: „Az Úr az!“
Jézus, feltámadása után többször
úgy jelenik meg tanítványainak, hogy
azok nem ismerik fel azonnal. Mária
Ma gd o l na ke r té s zne k né zi , a z
emmauszi tanítványok pedig idegen
vándornak.
Milyen gyakran megismétlődik ma
is az, ami az apostolokkal történt. Milyen sokan vannak ma is olyanok, akik
életük egy szakaszában lelkesedtek
Krisztus ügyéért, de aztán valami miatt
eltávolodtak az Úrtól. Hány és hány
olyan embertársunk él, aki bár kereszténynek, katolikusnak mondja magát,
lelke mélyén azonban már nem tud
azonosulni Jézussal. Milyen sokan vanIsten százszoros jutalmat nem arra az
alamizsnára ígért, amit a fölöslegünkből adunk, hanem ami hiányt okoz az
életünkben.
Nagylelkű adományaikat akár a plébánián, akár a helyi Takarékszövetkezetben erre a célra nyitott számlánkra
készpénzbefizetéssel vagy átutalással
teljesíthetik.
Számlaszám: 69500194–31683656
(Római Katolikus Egyházközösség
– templomfelújítás – Jászboldogháza)
Folyó év augusztus 4-én, szombaton
este a tornacsarnokban búcsúi bált is
rendezünk, amelyre szeretettel várjuk.
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nak, akik sokat vártak Jézustól, de
mégis üres maradt a hálójuk. Milyen
sokféle akadály tornyosul a mai istenkeresők előtt is. Az első tanítványok
azt nem tudták feldolgozni, ami nagypénteken történt. A szenvedés jelenléte
a ma embere számára is olyan megpróbáltatás, amelyre nincs igazi magyarázat. Az evilági gondok, anyagi jólét
túlzott keresése, az érvényesülés vágya
további akadályként jelentkezne k.
Kedves Testvérek, mi is halljuk meg
János apostol örömteli csodálkozástól
és a felismerés boldogságától ujjongó
szavait, aki ma nekünk is azt mondja,
hogy az Úr az, akinek szavára ma is
lehet életet építeni, akit követve ma is
lehet értelmes és teljes életet élni! Az
Úr az, aki ma is mellénk szegődik, és
szembesít minket illúzióinkkal, önzésünkkel, kicsiny hitűségünkkel, de bátorít minket céljaink elérésében és vigasztal elkeseredettségünkben. Az Úr
az, aki ha kudarc ér bennünket, Szentlelke által arra inspirál, hogy ne adjuk
fel a küzdelmet, hogy próbálkozzunk
ismét, és erőt ad, hogy újra kezdjünk,
hogy újra kivessük a hálót.”
Ternyák Csaba köszöntő szavaiban
kiemelte: az evangéliumi szolgálatban
megerősíti az a tudat, hogy nincs egyedül, közösségben van a Szentatyával, a
püspökökkel, a papsággal és a hívekkel. „Örömmel és várakozással jöttem
ebbe az egyházmegyébe, amelynek
nevezetes múltja, virágzó jelene és
ígéretes jövője van” – fogalmazott
majd hozzátette: a szeretetet szeretettel
igyekszik viszonozni, és életét a Főegyházmegye szolgálatába állítja.
Csergő Ervin
plébános

A jótékonysági összejövetel teljes bevételét a fenti célra fordítjuk.
Tombola- és egyéb felajánlásaikat a
szórólapokon és plakátokon jelzett
helyeken adhatják át.
Ismerve az összefogás erejét, reméljük, hogy adománygyűjtésünk eredményes lesz, és a templom felújításához
szükséges önrész rövidesen rendelkezésünkre áll. Az adománygyűjtés eredményének alakulását a templomajtóra
rendszeresen kifüggesztjük. Isten fizessen meg minden jószívű adományt!
Csergő Ervin
plébános
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TÁJÉKOZTATÓ
A jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Közgyűlést tartott 2007.
június 18-án. A tagság megköszönve
Bakki József eddigi parancsnok munkáját, KISPÁL TAMÁST választotta
parancsnoknak. A vezetőségbe is két
új tag került: ifj. Papp Ferenc és
Szász Attila. Ők ifj. Tamási Zoltán és
Káposztás István helyére kerültek.
A megválasztott tisztségviselőknek
kívánunk sokáig nagy lelkesedést, és
sok sikert.
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Sport
Véget ért a 2006-07 bajnoki idény. A 16 csapatos bajnokságban a 7. helyen végzett Jászboldogháza.
30 mérkőzésből 14 győzelem, 5 döntetlen, 11 vereséggel, 61-44-es gólaránnyal
47 pontot gyűjtöttünk.
Az utóbbi 10 évben ez a legjobb eredményünk, de talán most volt a legnagyobb
lehetőségünk, hogy osztályt váltsunk.
Ősszel hazai pályán veretlenek voltunk. 5 ponttal a 3. helyről 6.-ként zártunk.
A tavaszi szezon nem így sikerült. Sokszor nem tudtunk kiállni a legjobb összeállításban - idegenbeli mérkőzéseken -, a az egyéni elfoglaltságok miatt. Ez megbosszulta magát. 2-3 meghatározó játékos hiánya miatt, pontot vagy pontokat veszítettünk a nálunk jóval gyengébb ellenféllel szemben is. Így a 7. hely jónak
mondható, de egyben kudarc is.
Túróczi Béla

Tűzoltók
A községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009-ben fogja ünnepelni megalakításának 60. évfordulóját.
Mindig nagy élet volt az egyesületben, hatalmas összetartó erővel bírt a
település lakosai körében. Aztán az un.
rendszerváltást követően – 1990-től –
mintha csak a „tűzoltás” maradt volna,
az „egyesület” az emberi közösséget
összetartó szerepe gyengült. A vérbeli
tűzoltók, továbbra is tudták és tették
feladatukat. A községben esetenként
keletkezett tüzeknél elsőként jelentek
meg, és védték a védeni valót. Bakki
József parancsnok és Bessenyei István
elnök vezetésével. 2004. február 18.-án
megtartott közgyűlésen Bessenyei István leköszönt, hisz már betöltötte a 81.
évét. Az új elnök Szűcs Gergely lett, a
parancsnok maradt Bakki József és a
törzstagok – pl. Oláh Kálmán, Káposztás István, Tóth László - is ott voltak.
Mégis, új élet indult. A lelkesedés óriási volt. Öröm volt látni. 2005. júliusában már beszámolhattak 1 db IFA tűzoltó gépjárműről, teljes felszereléssel,
üzemképes állapotban. Az autót a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Segítségével sikerült felújítani, és a
megyei Tűzoltóságtól kaptak egy Honda 600 l-es benzin üzemű, vízszivatytyút, valamint védőfelszereléseket és
védőruhákat vásároltak. Elektromos
riasztó berendezést szereltettek fel a
tűzoltószertárba.
Továbbra is megvolt a műemlék, a
Csepel tűzoltó gépkocsi felszerelve,
üzemképes állapotban. A technika
azonban személyzet nélkül nem működik. Megkezdődött a tagság szervezése.
Megállapodást kötöttek a jászberényi
Városi Hivatásos Tűzoltókkal. A település tűzvédelme érdekében mindent
megtettek. Az újoncok képzésen vettek
részt. Az egyesület „ébredése” olyan
mértékű volt, hogy 2006. május 20.-án

Jásziványon megtartott tűzoltóversenyen 1 felnőtt férfi csapattal vettek
részt.
2007 még nagyobb meglepetést hozott. A Jászszentandráson megrendezésre került tűzoltóversenyen május
26-án már 3 csapat indult! Felnőtt férfi,
ifjúsági férfi, felnőtt női.
Azt gondolom nagyon fontos, hogy
az utókor számára megörökítsük a versenyen részt vevők névsorát.
Tartalékként szerepelt: Berkó Gábor
Férfi-felnőtt csapat
Szűcs Attila
Szűcs Béla
Tóth Csaba
Nagy Mihály
Kispál Tamás
Ifj. Papp Ferenc
Papp Gyula

nyújtott teljesítményre. A tűzoltóknak
nehéz támogatókat – sponzorokat –
találni, mert munkájukra, segítségükre
nem minden nap van szükség, de ha
szükség van rájuk, akkor nagyon!
A 2007 évi verseny eredménye:
Férfi-ifjúsági csapat III. helyezett, a
Női-felnőtt csapat IV. helyezett, a
Férfi-felnőtt csapat IX. helyet ért el a
38 csapat közül.
Turóczi Istvánné

Férfi-ifjúsági csapat
Háfra Zsolt
Matók Dániel
Szádvári Gergő
Eszes János
Mizsei Máté
Túróczi Ádám
Ifj. Joó Kovács Balázs

és Burka Gergő. A verseny előtti napon
baleset érte ifj Joó Kovács Balázst és
Papp Gyulát, így helyükre a tartalékosok kerültek. A tartalékosok és a sérültek is erősítették a csapatot jelenlétükkel. A segítők pedig: Oláh Kálmán,
Baranyi Béla, Szász Attila.A versenyre
a szurkolók tábora is nagyobb lett, mint
volt 2006-ban. A hozzátartozók közül
többen kíváncsiak voltak a versenyen

Női-felnőtt csapat
Nagy Anikó
Tóth Henrietta
Kádár Krisztina
Kerekes Angéla
Tóth Szilvia
Gregor Helga
Kádár Andrásné

A Tűzoltó Egyesület vezetősége nevében ezúton köszönöm a

BALÁZS BOLTNAK
és az ANITA BT-NEK,
hogy támogatta egyesületünk versenyen való részvételét.
Szűcs Gergely egyesület elnöke
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Az óvodában történt
Ebben a tanévben is május a legeseménydúsabb hónapja volt az évnek. A gyerekek számolgatták újacskáikon, hányat kell még aludni a kirándulás napjáig. Elérkezett 17.-e. Reggel mindenki nagy izgalommal érkezett az
óvodába. A konyhás nénik becsomagolták az útravaló
elemózsiát. Megérkezett a busz is. Kecskemétre indultunk
a Szórakaténusz Játszóházba, ahol szövés, fonás, agyagozás volt a program. A gyerekek figyelmét a régi fából

faragott játékok kötötték le, – hintaló, kocsi, stb. – amit ki
s próbálhattak. Még szívesen játszottak volna ezekkel a
régi játékeszközökkel, de indulni kellett a főtérre meghallgatni a harangjátékokat. Útközben jót fagyiztunk és a Cifrapalota megtekintése után az állatkerti játszótéren megebédeltünk. Majd körbe jártuk a szépen felújított állatkertet. A majom ketrecnél sokáig időztek és a megsimogatható kecskék is nagy tetszést arattak. Fáradtan, de annál
több élménnyel térünk haza. Még napokig téma volt a
kirándulás.
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díszíteni az udvart. Megérkezett a légvár is és sok új homokozó játék ezen a napon került bevetésre. Nagy sikere
volt a létrás tűzoltóautónak. Ezúton is köszönjük Szűcs
Gergelynek és Fózer Tibornak a jászberényi Tűzoltóság
Parancsnokának, hogy ilyen örömet okoztak gyermekeinknek. Nagy tetszést arattak a mentőkutyák és a rendőrautó is.
A kerékpáros ügyességi verseny nagy izgalmat váltott
ki, de végül mindenki teljesítette a pályát. Mindezt Jenei
Tamás körzeti megbízott szervezte, köszönet érte.
Színesítette még programunkat Bózsó Laci bácsi,
Kasnyánszki Imre bácsi és Józsa Kálmán póni fogatai.

Még a felnőttek, anyukák, apukák, nagymamák is szívesen kocsikáztak egyet. Köszönjük, hogy időt szakítottak
ránk, és örömet okoztak mindenkinek.
Ételről a konyhás nénik, italról, rágcsálni valóról, és a
fagyiról a szülők gondoskodtak egész nap.
A harmadik nagy esemény a tanévzáró ünnepély volt.
Az idén 14 óvodásból iskolás lesz szeptembertől. Ők nagyobb izgalommal készültek erre a napra.
Májusba vonult nyugdíjba Varga Józsefné, Valika.
Kívánunk neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket és jó
egészséget.
Májusban az oktatási társulással kapcsolatos valódi és
álhírek is szárnyra keltek és borzolták a kedélyeket és
találgatásokra adtak okot. Június közepére megnyugtatóan
lezárultak az egyeztető tárgyalások. Szeptemberben önálló intézményként fog tovább működni az óvoda. Addig
azonban nagyon sok, főleg adminisztratív munka vár
ránk.
Minden aktív segítő szülőnek megköszönjük az egész
éves munkáját. Személy szerint is Pomaháziné Szécsi
Anikónak, aki több évig volt a szülői munkaközösség
elnöke. Sokáig tevékenykedjen még ilyen aktívan és jó
egészségben.
Szádvári Istvánné
Fotók: Kézér Imre

Másik nagy esemény a gyermeknap volt. Az anyukák,
apukák már korán reggel jöttek lufikkal, szalagokkal fel-
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Közeleg a nyári szünet.
Alig várja minden gyerek!
Az utolsó hetekben
Kicsit hiányos a fegyelem.
Nem csoda: ilyen szép időben,
Nagy melegben, napsütésben,
Ki szeretne leckét írni,
A tanórákon figyelni?
Pedig muszáj. Csak az nyújt vigaszt,
A nyár közel van, tudjuk mi azt.
Két hónap nyaralás,
Pihenés és strandolás.
És ha netán megunnánk,
Ősszel vár az iskolánk.
Vár bizony, de nem mindenkit.

Elballag a nyolcadik.
Persze, jön helyébe más,
De nekünk csak a ballagás.
Nem felhőtlen az örömünk,
Hogy itta a nyár, hisz elmegyünk.
Így megy ez minden évben,
Most mi kerültünk sorra éppen.
Jó, izgalmas az új suli,
Osztálytársak, stb.
Mégis olyan szomorú
Az elköszönés, a búcsú.
Idefűz sok kedves emlék,
Vidámság, szomorúság, szépség.
Tanítók és barátok,
Emlékezni fogunk rátok!
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Gondolatban visszatérnek
Hozzánk az elmúlt évek.
Elővesszük a fényképeket,
Vele vajon ugyan mi lehet?
Lesz majd, akit talán soha nem látunk,
Lesz, akivel gyakran találkozunk.
De leggyakrabban a magunk útját járjuk.
A nagybetűs életben, s a felnőttkort várjuk.
Azt kívánom én a nyolcadikosoknak,
Életük legyen sok szép élményben gazdag.
Adjanak kapjanak sok-sok örömet,
Bánatot pedig minél kevesebbet.
Teljenek napjaik szeretetben,
Békében, boldogságban, egészségben!
Koncsik Barbara 8. osztály

„BOLONDBALLAGÁS – 2007”

Utolsó igazítások és indulhat a felvonulás a búcsúzó nyolcadikosokkal
Bohókás divatbemutató

Ügyeskedj! Hogyan lehet ropival drazsét enni?

Lufiborotválás hetedikes módra

Ennek már a fele sem tréfa!
Nyolcadikosok a ballagási ünne pségen.
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Az ünneplés folytatódik a március
15-i rendezvénysorozat után. Azt gondoltam, hogy tovább fokozni az ünneplést nem lehet, de lehetett.
Április 3-ra, a Város Napjára kaptunk meghívást Jászberénybe. Ez a nap
1849. április 3-hoz kötődik, mely Jászberény múltjának egyik fényes csillaga.
Az egész napos rendezvény délutáni és
esti programjain vettünk részt a feleségemmel. A Déryné Művelődési központ előtti színpadon tánccsoportok,
katonai hagyományőrző csoportok verbunkos-toborzót és katonai jeleneteket
adtak elő.
Ezután került sor a felvonulásra,
melyet most is lovas fogattal tettünk
meg. Fogathajtónk, a sokak által ismert
Konkoly Attila volt. Majd ünnepi beszédek és koszorúzások következtek.
Kora este a Déryné Művelődési központ nagytermében díszközgyűlésen
vettem részt. A Polgármester Úr jobbján foglaltam helyet, a főjegyző és a
két alpolgármester társaságában. Itt
került átadásra a „Jászberény díszpolgára” cím, melyet Dr. Janka Zoltán
orvos-professzor, a MTA doktora vehetett át. „Pro Urbe Jászberény” kitüntetést kapott Nagy István tűzoltó alezredes. „Közszolgálati Életműdíjat” 4 fő,
„Közszolgálati Nívódíjat” 5 fő vehetett
át, köztük a jászboldogházi általános
iskola egyik volt tanára, Velkeiné Pócz
Ilona is. Az ünnepséget a Déryné Vegyes Kar műsora zárta.
Április 4-én egy kedves kis ünnep-
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ségen de annál nagyobb jelentőségűn
vettem részt a Jász Múzeumban. Az
Árokszállásiak Baráti körének tagjai a
múzeum felszereltségének javítása
érdekében egy televíziót és egy DVD
lejátszót adtak át. Hortiné Dr. Bathó
Edit a legnagyobb elismerésként értékelte az ajándékot és kifejezte örömét
azért, hogy mások is fontosnak tartják
azt az értékmegőrző munkát, amit a
múzeumban folytatnak.
A következő rendezvény melyen
részt vettem április 11-én a Jász Múzeum, a Hamza Múzeum és a Jász Galéria gyűjteményéből a „Magyar tájak”
című kiállítás megnyitója volt. A kiállítást Dr. Horváth László a JászNagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
igazgatója nyitotta meg. A kiállított
képek jelentős része csendéleteket,
városrészeket és tájképeket mutat be,
az alkotások zöme klasszikus, naturális, kisebb része modern. A technikák
megoszlását illetően nagyobb rész olaj,
kisebb része akvarell, tus és pasztel. A
jászsági festészet gazdagságát, jeles
képviselőinek munkáin keresztül az
egyéni, művészi látásmódok és kifejező
eszközök, a tájak és a tájképfestészet
sokszínűségét hivatott bemutatni a kiállítás. Megtekinthető július 12-ig.
A következő
rendezvény
melyre
meghívást kaptam 15én az Ifjúsági
Házban az I. Foto Börze volt,
ahol jászberényi
fo tó műv é s ze k
kiállítását lehetett
megtekinteni és a
kiállított képekre
szavazni. A kiállítás tárgyát képezték a régi
fényképezőgépek
és fotólabor berendezések bemutatása. Még ifjúkorom
fényképezőgépét a Pajtást is találtam a
kiállított tárgyak között. Érdekes előadás hangzott el a fotózásról, a fotók
szemlélésének módjáról és a digitális
fotózásról. A forgatókönyv szerint fal u n k s zü l ö tte M u ha r i Lá s zl ó
sztárfotóművész is tartott volna előadást, de közbejött külföldi útja miatt
erre nem került sor.

2007. április

Az áprilisi rendezvénysorozatot 30án a jánoshidai majális zárta. A Polgármester Úr meghívására a főzőverseny
vendége voltam. 16 versenyző mérte
össze tudását. A zsűri elnöke Bobák
József gasztronómiai szakértő volt.
Május 1-jén Jászboldogházán a
strand területén volt piknikezés, én a
Nyugdíjas Klub vendége voltam. A nap
jó hangulatban telt el.
A Jászkun redemptió 262. évfordulójának megemlékezésére május 5-én
került sor a Jász-emlékműnél. Ünnepi
köszöntőt Bolla János a Városvédő és
Szépítő Egyesület elnöke mondott,
majd Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár
méltatta a jászok történelemben betöltött szerepét. Ezután átadásra került a
Békás szökőkút a Promenádban. A
szökőkutat azért kellett felújítani mert a
múlt év novemberében a négy darab
bronzbékából három darabot valaki
vagy valakik eltulajdonítottak. A kút
közadakozásból lett felújítva. Az ünnepségen a Kossuth Zrt. Porteleki Pávaköre működött közre.
A Jászok napja 6-án folytatódott
Jászjákóhalmán, ahol Jászboldogháza
elszármazottai a boldogházi tanyavilágról állítottak össze egy fotókiállítást a
Jászjákóhalmai Gubicz András Gazdakörben. A megnyitó ünnepségen az
elszármazottak mellett én is részt vettem. Majd megkoszorúztuk a IV. Béla
Általános Iskola
falán elhelyezett
redemptiós emléktáblát.

A Nyugdíjas Klub és a Boldogházáról elszármazottakkal együtt május 19én Kenderesre látogattunk, ahol Vitéz
Baranyi Mihály meghívásának tettünk
eleget. A fogadás a Horthy kastély előtti parkban volt, ahol Forgó Edit tartott
tájékoztatót a Horthyakról, a kastélyról,
majd megtekintettük az épületet a lehetőség szerint, mert a kastélyban egy
oktatási intézmény működik és ez befo>>
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lyásolta a mozgásterületünket. Ezután a
Horthy kriptát tekintettük meg, majd
megkoszorúztuk a Kormányzó Úr emléktábláját. Ezután következett a Tengerészeti Múzeum, a rómakatolikus
templom és a református templom
megtekintése. A tájékoztatást és kalauzolást végig Faragó Edit végezte nagy
lelkesedéssel és odaadással. Köszönet
érte. Az ebédnél köszöntük meg a házigazda kedvességét, hogy lehetővé tette
ezt a látogatást és ajándékokat adtunk
át. Én egy Lehel Kürttel ajándékoztam
meg Vitéz Baranyi Mihályt, melynek
nagyon örült. Ebéd után megtekintettük
a házigazda állatállományát, a száz
darabból álló nagy tarka gulyát. Ezután
elköszöntünk és jó hangulatban jöttünk
hazáig. Megkívánom jegyezni, hogy
ezen a látogatáson több mint 80-an
vettünk részt.
A következő rendezvény május 21én Jászberényben a Szent István Házban volt megtartva. Meghívók: a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Jászberényi Szervezete és a Jászok
Egyesülete Jászberényi csoportja. Előadó Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivője, aki az egyesület
munkájáról, tevékenységéről, sikereiről
és a következő időszak feladatairól
beszélt.
Május 21-én a Szegedi Tudomány
Egyetem rendezésében az Eurázsiai
Sztyeppéknek Középkori Története
című tudományos konferenciáján vettem részt a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal dísztermében. A jelenlevők
között voltak kínaiak, japánok, oroszok, grúzok, angolok, németek és természetesen magyar akadémikusok,
akik a középkor ezen témájával foglalkoznak.
A magyar előadók közül
Selmeczi László és Róna-Tas András
előadásain vettem részt.
A Jászberényi Város Polgármester
Úr meghívására május 26-án részt vettem a Hősök Napja rendezvényen,
mely a Szentkúti templomban kezdődött. A Szentmise után tiszteletadás,
koszorúzás a II. világháborús emlékműnél. Ünnepi beszédet Dr. Farkas
Ferenc főiskolai tanár mondott.
Az utolsó jelentkezésem óta ezeken
a rendezvényeken voltam jelen.
Nagy Albert
Jászkapitány

Fotó: www.materia.hu/boldogbt/
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Képek a kenderesi látogatásról
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TISZTELT VOLT ILLETÉKHIVATALI ÉS MÁS REMÉNYBELI ÜGYFELEIMET, HOGY ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGEMET 2007 JÚLIUSÁBAN MEGK E ZD E M .
E LŐ ZE T E S B E J E LE N T K E ZÉ S A L A P J Á N A
JÁSZBOLDOGHÁZAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN HETI RENDSZERESSÉGGEL ÁLLOK RENDELKEZÉSÜKRE OKIRATSZERKESZTÉSI
(ADÁSVÉTEL, TARTÁS, AJÁNDÉKOZÁS STB.) ÜGYEKBEN, JOGI KÉPVISELETET VÁLLALOK, JOGI TANÁCSADÁST NYÚJTOK. INGATLANOK FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSÉT IS VÁLLALOM.

Üzemanyagtöltő állomás, gázolajkút
nyílt Tápiógyörgyén a
vasútállomáshoz vezető Ady Endre
úton a volt TÜZÉP telephelyén.
MOL által forgalmazott
gázolajat árusítunk.
Várunk minden fogyasztót
és felhasználót.
Nyitvatartás
a nyári időszámítás idején:

FŐIRODA: 5100 JÁSZBERÉNY, NAGYTEMPLOM U. 6.
BEJELENTKEZNI A 0630/328-18-40-ES SZÁMON LEHET.
DR. PÁLYI SÁNDOR
ÜGYVÉD

Reggel:
0600– 0900 –ig
Délután
1600—1900 –ig
METALL MOBIL KFT
Varró József
06 20/437 974

ÉRTESÍTEM

Július 7-én, szombaton,
kispályás labdarúgó kupát szervez
az egyesület
a füves labdarúgópályán!
Nevezés: 5000 FT/csapat!

TÁJÉKOZTATÁS
A tűzvédelmi hatósági jogkör szabályozásában 2007. május 1-i hatállyal változás történt. A tűzvédelmi hatósági jogkörrel rendelkezők körét a többször módosított 115/1996.
(VII.24.) Kormány rendelet szabályozta. Ezen rendelt szerint tűzvédelmi területen a települések jegyzői látták el a
tűzvédelmi hatósági feladatot.
A fenti jogszabályt hatályon kívül helyezte „a tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi
hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló” 79/2007.
(IV.24.) Kormányrendelet. Az új jogszabály a tűzvédelmi
hatósági jogkört a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának hatáskörébe helyezte.
A fentiek alapján az Jászboldogháza közigazgatási területén 2007. május 1-jét követően a Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága látja el a tűzvédelmi hatósági jogkört.

Érdeklődni, nevezni
Bodor Máténál lehet:
06-70/3297 040!

A tűzvédelmi hatósági jogkör az alábbi szakterületeket
érinti:
 tűzeseteket követő hatósági bizonyítványok kiadása;
 tűzjelző és automatikus oltórendszerek engedélyezése;
 tűzvédelmi jogszabályok alóli eltérések engedélyezése;
 tűzvédelmi kötelezések (tűzvédelmi jogszabálysértést
követő felhívás, felszólítás)
 tűzvédelmi bírság;
 tűzvédelmi ellenőrzések.
A fenti szakterületeket érintő megkereséseket 2007. május
1-jét követően csak az illetékes hivatásos önkormányzati
tűzoltóságra (Jászság területén Jászberénybe) lehet benyújtani.
/: F Ó Z E R TIBOR :/
tűzoltó alezredes
parancsnok

A falugazdász tájékoztatója
Változások az állatalapú támogatásokban
Hízottbika – tartás támogatása
A 2007-es évben a hízottbika-tartás támogatás igénybevételének feltételei jelentős mértékben megváltoznak.
A támogatás termeléstől elválasztva, úgynevezett történelmi adatbázis alapján vehető igénybe. A mezőgazdasági ter-

melőt termelési kötelezettség nem terheli, azaz a támogatás
összege nem függ az állattartó tenyészetéből vágásra vagy
exportra leadott állatok darabszámától.
A történelmi bázist a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (továbbiakban: MVH) termelőnként határozza meg,
a 2006. támogatási évre vonatkozó hízottbika-tartás támoga>>>
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tási kérelem helyt adó vagy részben helyt adó döntésében
megállapított támogatható állatlétszám alapján. A történelmi
bázis a 2006. évben elfogadott hízottbika-tartás támogatási
kérelemmel rendelkező termelők szarvasmarha tenyészeteiben 2006. december 31-én tartott, kilenc hónapnál idősebb,
hímivarú szarvasmarhák számával korrigálásra kerül. A történelmi bázis korrekció igényléséhez szükséges formanyomtatványt, valamint a történelmi bázisról szóló hatósági bizonyítványt 2007. október 31-ig az MVH megküldi a termelőknek. A termelő korrekcióra csak akkor jogosult, ha a kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül visszaküldi az
MVH illetékes megyei kirendeltségéhez. Az ezt követően
visszaküldött kérelmek elutasításra kerülnek.
Amennyiben a termelő 2006-ban nem rendelkezett támogatható állattal, úgy 2007-ben nem részesülhet hízottbika –
tartás támogatásban.
A támogatási összegről szóló határozatot az MVH legkésőbb 2007. december 31.-ig megküldi a termelőknek. A támogatási összegek 2008. április 30-ig kerülnek kifizetésre.

Anyajuhtartás
Az anyajuhtartás támogatás feltételrendszere nem változott a 2006-os évhez képest. A kérelmek április 24-étől május 23-ig nyújthatók be szankciómentesen, majd további 25
napig (június 18-ig) munkanaponként 1 %-os levonás mellett.
Az MVH 28/2007.(IV.23.) közleménye tartalmazza a
gazdatájékoztatót és a szükséges formanyomtatványokat.
A 2007. évre a kérelmező rendelkezésére álló jogosultságot meghaladó kérelmezett állatlétszám az országos tartalékból támogatási jogosultságra vonatkozó igénynek minősül,
külön nem szükséges igényelni. Abban az esetben ha a termelő az országos tartalékból ily módon jogosultsághoz jutott, a következő támogatási évben jogosultságait magának
kell kihasználnia, tehát jogosultságot egyáltalán nem adhat
el, nem adhat bérbe. A támogatási jogosultsággal nem rendelkező kérelmezőknek a támogatási kérelemhez csatolni
kell a kérelmező vagy a foglalkoztatottja legalább középfokú
mezőgazdasági szakirányú végzettségét igazoló dokumentumot. Családi gazdaság esetén, a családi gazdaság nyilvántartásba vételének tanúsításával együtt elfogadható a családi
gazdaság tagja végzettségének igazolása.
A kérelmen legalább 10 egyedre kell a támogatást igényelni. A birtokon tartási időszak május 24-étől 100 napig,
augusztus 31-ig tart. A határozatokat az MVH 2007. december 15-ig hozza meg. Kifizetésre 2008. április 30-ig kerül
sor.

Anyatehéntartás
Az anyatehéntartás támogatás az idén kétféle módon vehető igénybe. Egyrészt termeléstől elválasztva, úgynevezett
történelmi adatbázis alapján, másrészt pedig termeléshez
kötve a tartott állatlétszám alapján.
A/ A termeléstől elválasztott támogatást azok az állattartók vehetik igénybe, akiknek 2006-ban elfogadott anyatehéntartás támogatás kérelmük volt és az MVH a kérelemre
helyt adó vagy részben helyt adó határozatot hozott. A mezőgazdasági termelőt termelési kötelezettség nem terheli,
azaz a támogatás összege nem függ az állattartó tenyészetében tartott állatok számától. Az országos támogatható állat-
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létszám kihasználása érdekében a határozatokban visszaigazolt állatlétszám kiegészítésre kerül azon 2006-ban megellett
tehenek és legfeljebb 40 %-ig azon üszők számával, amelyek
az állattartó tenyészetében álltak 2006. 12. 31-én, de a formanyomtatványt, valamint a történelmi bázisról szóló hatósági bizonyítványt 2007. október 31-ig az MVH megküldi a
termelőknek. A termelő korrekcióra csak akkor jogosult, ha
a kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül
vi9sszaküldi az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez. Az
ezt követően visszaküldött kérelmek elutasításra kerülnek. A
támogatási összeg az így kialakult állatlétszám, mint történelmi bázis után kerül meghatározásra. Az állattartó rendelkezésére álló bázisról és a támogatás összegéről az MVH
2007. december 31-ig határozatot hoz. A kifizetés 2008.
április 30-ig történik meg.
B./ A termeléshez kötött támogatás esetében a jogosultság
feltétele a kérelmezett állatlétszám, a kérelem benyújtásától
számított hat hónapig történő birtokon tartása. A támogatás
feltételei megegyeznek a 2006-os évben fennállókkal. A
kérelem benyújtási időszaka szankciómentesen 2007. június
1. – 2007. július 31. Ezt követően a kérelem további 25 napig (augusztus 27-ig) munkanaponként 1 %-os levonás mellett nyújtható be.
A 2007. évre a kérelmező rendelkezésére álló jogosultságot meghaladó kérelmezett állatlétszám az országos tartalékból támogatási jogosultságra vonatkozó igénynek minősül, külön nem szükséges igényelni. Abban az esetben ha a
termelő az országos tartalékból ily módon jogosultsághoz
jutott, a következő támogatási évben jogosultságait magának
kell kihasználnia, tehát jogosultságot egyáltalán nem adhat
el, nem adhat bérbe. A támogatási jogosultsággal nem rendelkező kérelmezőknek a támogatási kérelemhez csatolni
kell a kérelmező vagy a foglalkoztatottja legalább középfokú
mezőgazdasági szakirányú végzettségét igazoló dokumentumot. Családi gazdaság esetén, a családi gazdaság nyilvántartásba vételének tanúsításával együtt elfogadható a családi
gazdaság tagja végzettségének igazolása.
A kérelem legalább 3 egyedre kell a támogatást igényelni.
A kérelmezett állatokról az igazolást az MVH 2007. szeptember 15-ig küldi meg az állattartóknak. A kifizetésre a
határozathozatalt követően, 2008. április 30-ig kerül sor.

Kiegészítő támogatások
Az extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás és a
kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhatartás
támogatását a termelők a hízottbika –tartás támogatáshoz
hasonlóan vehetik igénybe termeléstől elválasztva, történelmi adatbázis alapján. A történelmi bázist ezen támogatások
esetében is az MVH állapítja meg termelőnként, a 2006-ban
visszaigazolt támogatható állatlétszám és az anyatehéntartásban, valamint a hízottbika-tartásban végrehajtott korrekció
alapján. Amennyiben a termelő 2006-ban nem rendelkezett
támogatható állattal, úgy 2007-ben nem részesülhet ezen
támogatásban. A történelmi bázisról szóló hatósági bizonyítványt és a támogatási összegről szóló határozatot mindkét
támogatás esetében 2007. december 31-ig az MVH megküldi a termelőknek. A támogatási összegek 2008. április 30-ig
kerülnek kifizetésre.
Vadkerti Tivadar
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Fotó:
Babinyecz J.

Forrás: www.jaszboldoghaza.hu/forum
Véleményem szerint az volt az eddigi legjobban megszervezett
buli. Jó volt a hangulat, nem kellett sokan sorba állni, bár szegény
giroszos versenyző nem állt a tetőfokon, nemtom egy cég volt-e
sátrassal, de a sátrasnál faja kaját adtak, tetemes mennyiséget, időben. Italosnál ugyanezt tapasztaltam.
Tetszett. Elég kulturáltan viselkedtek a vendégek. Még az én ízlésemhez képest is. Munkámból kifolyólag sok távolról érkezett ven-

déggel beszéltem. Mindenki nagyon elismerően nyilatkozott. Gratulálok én is a szervezőknek.
Minden elismerésem a rendezőknek ez jól sikerült, egy 15 fős csapattal voltam mindenkinek ez volt a véleménye. Jövőre biztos hogy
megint megyünk, biztos hogy még többen. Jó munkát kivánok, csak
így tovább! üdv: KAWÁS.

A sikeres költést
követően 4 bagolyfiókát neveltek a szülők a Bocskai és a
Széchenyi utca közötti árokparti fás
részen.

Május 1-jei felvonulás

Képen az egyik
tollas fióka .

Fotó: Kispálné

Fotó: GK

Újságok, könyvek
prospektusok készítése.
Szakdolgozatok gépelése, kötése.
Színes nyomtatás A2 méretig.
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye
Tel.: (53) 383-685; (30) 382– 0895
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