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Geszti Rajmond: Anyám…
Minden fénynek Te vagy a napja,
Csak sejtelem, mit érez szívem.
beléd oltva az élet titka,
Anyám- a legdrágább vagy nekem.
Föld felett nincs tisztább lehelet,
mit csodálna tágranyílt szemem.
Jóság, Szeretet hozzád vezet,
Anyám - a legdrágább vagy nekem.
Megsúgom kınek és virágnak,
Repes a szív, ha ott vagy velem.
Mosoly vagy Te a tél fagyának,
Anyám - a legdrágább vagy nekem.
Soha el nem szakadni Tıled,
dadogja szív, vér szüntelen.
Soha el ne eresszen kezed,
Anyám - a legdrágább vagy nekem.
A szó gyenge, halovány kicsi fény,
nem lobogó láng az életem.
Bennem élsz, mint örök remény,
Anyám - a legdrágább vagy nekem.

„Nemcsak az elnyert, hanem a nyújtott szeretet is boldogít.”
Palánkay Gausz Tibor
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2009. április

Polgármesteri tájékoztató
Zárszámadás
2009. április 22-én tárgyalta az önkormányzat a
2008. évi költségvetésének zárszámadását. A 2008as év elfogadott mérleg fıösszege 171.079.e Ft volt.
A beszámolóból megállapítható, hogy a szigorú gazdálkodásnak köszönhetıen 5.449.000.- Ft pénzmaradvánnyal zárhattuk az évet. Tehát nemcsak mőködési hitel igénybevételére nem volt szükség, hanem
egy kis tartalékot is tudtunk képezni az elıttünk álló
feladatok elvégzéséhez.
A mőködéshez szükséges bevételek egyre nagyobb
részét alkotják nálunk is az adóbevételek (40%),
mely tartalmazza a személyi jövedelemadó átadott
részét is.(1. sz mell.)
Az önkormányzat kiadásainak közel 85%-a az intézmények mőködtetésére ment el, a különbözı szociális ellátásokra 7,8%, fejlesztésekre a költségvetés
6,3%-a jutott. (2. sz mell.)
Ebbıl látható, hogy szinte nincs is mozgásterünk
szabadon felhasználható kerettel, pedig tudjuk, hogy
csak a meglévı intézmények és infrastruktúra karbantartására is többet kellene fordítanunk. Ennek
okán próbálunk minél több pályázatot benyújtani és
megnyerni, hogy megspórolt forintjainkat is megtöbbszörözve költhessük el.
Háziorvosi ellátás:
Az elmúlt hónapok mőködési tapasztalataiból láthatóvá vált, hogy dr. Borsodi Nagy Erzsébet doktornı

napi leterheltsége nagyon magas volt a vállalt feladatai alapján. Így gyorsan megragadtuk azt a lehetıséget, hogy –egyelıre próbaképpen 3 hónapra– a
doktornı által „delegált” dr. Jánosik György orvost
bízzuk meg a háziorvosi ellátással. A 3 hónap alatt
kellıképp megismerheti egymást orvos és lakosság,
így július 1-jétıl akár a végleges kinevezés lehetısége is fennáll.
Részletek a két ülés közötti beszámolóból:
• Jogszabályok szerint újjá kellett szervezni a települési polgárvédelmi feladatok ellátásának biztosítását. A különbözı pozíciók betöltésére közel 50 fıt vontunk be, akik szükség esetén mozgósíthatóak.
• A Jászboldogházi Sportegyesület szervezésében
19 gyermek vehetett részt ingyenesen a Magyarország–Málta vb-selejtezı mérkızésen a Puskás
Ferenc Stadionban. Az útiköltséget a Sportegyesület fizette.
• Április 4-én került megrendezésre a BOLDOG
BT., az elszármazottak egyesületének éves közgyőlése, ahol tájékoztató hangzott el a település
hétköznapjairól is.
• Megkezdıdtek a strandfürdı felújításának munkálatai, a medencék felújításának és építésének
tervezett befejezése 2009. szeptember 15.
Szőcs Lajos
polgármester

A 2008-as év költségvetési mutatói
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Tájékoztató
2009. február 25-én zárt ülést tartott a Képviselıtestület. A zárt ülés azt
jelenti, hogy azon csak a képviselık és
a jegyzı vehet részt. A zárt ülés jegyzıkönyve nem olvasható, de a hozott
döntésrıl tájékoztatni kell a választópolgárokat. Az ülésen az alábbi döntés
született: a Képviselıtestület megtárgyalta az Alurad Főtéstechnikai Kft.
kérelmét. A cég fennálló tartozása
2009. febr uár 25-én össz esen
1.688.970,- Ft. Ezt az összeget 2009.
március, április hónapban heti
100.000,- Ft-tal, a fennmaradó részét
heti 200.000,- Ft-tal törleszti. Amenynyiben a törlesztı részletek minden héten csütörtökön 15.00 óráig nem jelennek meg az önkormányzat költségvetési számláján, az összegre azonnali inkasszó benyújtására kerül sor.
A 2009. március 25-én megtartott
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a Képviselıtestület. Módosításra
került a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2008./V.8./ rendelet,
ami a 2009. január 1-jétıl újra szabályozására került, a rendszeres szociális
segély módosítását rögzíti. Ehhez kapcsolódóan elfogadásra került a községi
önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve. A közfoglalkoztatásban
azok vehetnek részt, akik az új szabályozás szerint jogosultak a rendelkezésre állási támogatásra, azaz a családnak
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Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról
az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. 2009ben ez az összeg 25.650,-. További feltétel: a kérelem benyújtását megelızı
két évben az állami foglalkoztatási
szervvel legalább 1 év idıtartamig
együttmőködött.
A központi orvosi ügyelet hozzájárulási díja emelkedett havi 131.040,Ft-ról 143.020,- Ft-ra.
Igény lenne a fogorvosi ügyeletre
is. Javaslat érkezett a Jászsági Többcélú Társulás Egészségügyi Munkacsoportjából, hogy Jászfényszaru városában dr. Tóth László fogszakorvos rendelıjében legyen jászsági fogászati
ügyelet hétvégén és ünnepnapokon, napi 6 órában. Ezt az ajánlatot a képviselıtestület nem támogatta, azzal az indokkal, hogy a község lakosainak távol
esik, és rossz Jászfényszaru megközelíthetısége, valamint a napi 6 óra is kevés.
Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Kollégium javaslattal élt a
Testület felé egy Ügyfélszolgálati
Karta elfogadásáról. A Karta lényege,
hogy az ügyfélszolgálati idık egységesítésére kerülne sor, azaz a három megyében ( Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg)
minden településen azonos idıben len-

ne. Jászboldogháza településen már
több évtized óta mőködik a kialakult
ügyfélfogadási idı. A lakosok megszokták, elfogadták. Ezen nem változtatott a Testület.
2008. január 1-jétıl a településen a
Jászsági Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársa tevékenykedett. A megváltozott rendszeres
szociális segélyezés elıírja, hogy a jogosultaknak együtt kell mőködni a kijelölt Családsegítı Szolgálattal is. Ezért a
település csatlakozott a Jászsági Többcélú Társulás Családsegítı Szolgálatához is.
Az ülésen döntöttek a közösségi
busz megvásárlására kiírt pályázaton
való részvételrıl. Ha a pályázat nyer,
akkor az iskolások, a település civil
szervezetei egy új autóbuszt használhatnak.
2009. április 1-jétıl az üres háziorvosi körzetben új helyettesítı orvos
kezdte meg munkáját, errıl döntöttek
még ezen az ülésen. Dr. Jánosik
György április 1-tıl, június 30-ig látja
el helyettesítéssel az egészségügyi
szolgáltató feladatokat. Ezen idıpontig
a Képviselıtestület pályázatot fog kiírni. A nyertes pályázó 2009. július
1-jétıl láthatja el majd a háziorvosi feladatokat.

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselıtestületének
3/2009. (III.25.) rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2008. (V.8.) KT. rendelet módosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében, 37/D § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a szociális ellátások elvi szabályairól szóló 3/2008./
V.8./ KT. Rendelet módosítására a következı rendeletet alkotja:
1. §
A IV. fejezet alcíme „Aktív korúak ellátása” címre módosul.
2. §
A 16. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit,

az ellátás összegét az Szt. 33-37/G §-ai állapítják meg.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészégkárosodottnak nem minısülı személy (a továbbiakban:
rendszeres szociális segélyezett) a rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles
a Képviselı-testület által kijelölt szervvel:
(3) A Képviselı-testület által együttmőködésre kijelölt
szerv:
a.Jászboldogháza Község Önkormányzata
b. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi központ)
c.Jászsági Többcélú Társulás Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: JTT családsegítés)
(4) Az együttmőködés eljárási szabályai:
a.A rendszeres szociális segélyezett az együttmőködésre
kijelölt szervvel a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozat jogerıre emelkedését követı naptól számított 15
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napon belül, elhelyezkedése érdekében
felveszi a kapcsolatot, igénybe veszi a
munkaügyi központ által szervezett
munkaerı-piaci szolgáltatásokat.
b. Jászboldogháza Község Önkormányzata a rendszeres szociális segélyezett részére foglalkoztatást biztosít,
mely közmunka, közcélú munka, közhasznú munka útján teljesíthetı.
c.Az együttmőködési kötelezettség
megszegésének észlelése esetén a képviselı-testület által együttmőködésre
kijelölt szerv képviselıje köteles 5
munkanapon belül, írásban dokumentált jelzéssel élni a jegyzı felé.
(5) A beilleszkedést segítı programok típusai:
a.egyéni képességeket fejlesztı vagy
életmódot formáló, az együttmőködésre kijelölt szerv által szervezett foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel
b. munkavégzésre történı felkészítı
programokon való részvétel, egyénre
szabott munkavégzésre kötelezés
(alkalmi munkavállalás, saját környezet
rendbetétele)
c.közhasznú munka, közcélú munka,
közmunka
(6) Együttmőködési kötelezettségét
megszegi az a rendszeres szociális
segélyezett, aki:
a.az együttmőködésre kijelölt szervvel határidıben, felhívás ellenére nem
veszi fel a kapcsolatot és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
b. a beilleszkedést segítı programban
önhibájából nem vesz részt, a program
végrehajtása érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;
c.a beilleszkedést segítı programban
való részvétele keretében a foglalkozáson vagy munkavégzésre nem jelenik
meg és távolmaradásának okát 3 napon
belül nem igazolja;
d.ha az aktív korúak ellátására való
jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget;
e.munkavégzés során a munkaeszközt, védıfelszerelést szándékosan
megrongálja;
f. munkavégzéskor ittasan jelenik
meg, vagy munkaidıben alkoholos
befolyásoltság alatt áll.
(7) A jegyzı megszünteti az aktív
korúak ellátására való jogosultságot, ha
a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az e rendeletben megálla-
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pított együttmőködési kötelezettségét
neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.”
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
(1) E rendelet 2009. április 1-jén
lépett hatályba. Az alaprendelet 17.§ és
18.§-a hatályát veszti.
(2) E rendelet az alaprendeletbe történı egységes szerkezetbe foglalását

2009. április
követı 2. napon hatályát veszti.
Jászboldogháza, 2009. március 16.
Szőcs Lajos
polgármester

Turóczi Istvánné
jegyzı

Kihirdetve:
Jászboldogháza, 2009. március 25.
Turóczi Istvánné

HITÉLET

2009. április
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Az egyház "megkülönböztetett szeretettel tiszteli Szőz Máriát, Isten boldogságos édesanyját" - olvassuk a
Liturgikus Konstitúcióban (103). Ennek megnyilvánulásai éppúgy megtalálhatók az elıírt ünneplésekben, mint a
különbözı áhítatgyakorlatokban. Ennek egyik szép példája a májusi ájtatosság, vagy litánia.

A májusi ájtatosság
A XII. században találjuk az elsı nyomait a Boldogságos Szőzhöz intézett litániának. A XIII-XVI. századig
számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett, melyekbıl a XVI. században kialakult a lorettói litánia, melyet
1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni,
s azután fölvett kis imádságos könyvébe. A litánia szövege
az elmúlt évszázadokban fokozatosan bıvült. Például IX.
Piusz pápa a szeplıtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után elrendelte, hogy azt a litániába is vegyék bele.
Áteredı bőn nélkül fogantatott Királynı. XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború alatt a Béke Királynıje könyörgést is belevegyék a litániába. XIII. Leó pápa
engedélyezte nekünk, magyaroknak a Magyarok Nagyaszszonya megszólítás besorolását a litánia végére. Nyilvánvaló, hogy 1950-ben a Mennyekbe felvett királyné megnevezés is bekerült a titulusok közé. A II. vatikáni zsinat után
VI. Pál pápa elrendelte, hogy a zsinat mariológiájával összhangban Máriát, mint az Egyház anyját is kérjük ebben a
közös imádságban.
Az úgynevezett máriás évszázadban (1854-1954)
alakult ki az a szokás, hogy a május hónapot különleges
módon is a Szőzanyának szenteljük, mégpedig a Lorettói
litánia naponkénti végzése által. A legszebb hónapban sajátos hangulata van a májusi litániáknak. A litánia éneklése
által köszöntjük Máriát, de közben önmagunkat is jobban
megértjük, sıt remélhetıleg mi magunk is több és jobb emberekké leszünk.
Ha a májusi ájtatosságra jövünk össze, akkor azt is
megtapasztaljuk, és egyre jobban megértjük: összetartozunk! Mindnyájan együtt hordozzuk a terhet és a boldogsá-

got, a veszélyt és az üdvösséget. És éppen ezért jövünk öszsze litániát énekelni. Egy imádkozó, éneklı, Isten szavát
hallgató közösség nemcsak egyes, magukban álló embereknek az összejövetele, akiket az üdvösségért való aggódás
visz el a templomba. Nem arról van szó, hogy a templomban együtt imádkozunk, utána pedig megint csak egyedül és
csak saját magunknak akarjuk megszerezni az üdvösséget.
Szent közösség vagyunk, amely a Boldogságos Szőz Mária
kiválóságát dicsıítve Istent dicséri, mert éppen az üdvösség
mővében ettıl a Szőztıl, a Megváltó anyjától is függ. Szent
közösség vagyunk, amely valóban összetartozik, és ezért is
gyülekezik össze, hogy a közösségben jobban megtapasztalja Jézus Krisztus kegyelmét, akit Isten Mária engedelmességének erejében az ı testébıl ajándékozott nekünk.
A magányos ember elhagyatottságából hív bennünket
az egyház liturgiája Isten szeretetének és kegyelmének közösségébe. Nyilvánvaló, hogy a közös imádságnak vannak
következményei. Nem imádkozhatunk itt közösen, ha a hétköznapokban, a templomon kívül nem élünk szeretetben és
hőségben, összetartozásban és kölcsönös tehervállalásban.
A Mária-tiszteletnek tehát végsı soron köze van a felebaráti
szeretethez is. Mert Mária egész élete arról szól, hogy mindenki felelıs testvére üdvösségéért, közbenjárhat és közben
is kell járnia érte imával, áldozattal, segítéssel. Mivel ez
igaz, ezért Mária nemcsak Urunknak Anyja, hanem a mi
anyánk is. Ebben a hitben jövünk össze esténként templomainkba. Ebben a reményben akarjuk szívünk örömében
ismét Máriát dicsérni ezekben a napokban. Ez a dicséret
végsı soron magának az örök Istennek a dicsıítése, aki
közel jött hozzánk testté lett Igéjében, hiszen ez az Ige Szőz
Máriától született.
Dolhai Lajos teológiai professzor

Nyilatkozat
Aggodalommal töltenek el bennünket az utóbbi idıben hazánkban
elharapódzott erıszakos cselekmények.
Ezúton fejezzük ki együttérzésünket az
áldozatoknak és hozzátartozóiknak.
Ugyancsak aggasztó az ezek kapcsán jelentkezı provokáció-sorozat,
amely a magyarságot rasszista színben
igyekszik feltüntetni. Ennek érdekében
egyesek nem riadnak vissza társadalmi
támogatottsággal nem rendelkezı, szélsıséges jelképeket használó áldemonstrációk szervezésétıl sem. Meggyızıdésünk, hogy ezek az igazi problémákról terelik el a figyelmet. Ebben a kiélezett helyzetben a Magyar Katolikus

Püspöki Konferencia arra szólít fel
minden döntéshozót, hogy a gerjesztett
problémák és médiamegoldások helyett
a valós kérdésekkel foglalkozzanak,

mint a közbiztonság, a szociális biztonság, a szükséges egészségügyi ellátás, a
családok védelme, a jövı nemzedék
felelıs oktatása és nevelése. Társadalmunk tagjai, különösen azok, akik egy
élet munkájával járultak hozzá országunk építéséhez – mégpedig olyan körülmények között, amikor munkájuk
ellenértékének jelentıs részét maga az
állam tartotta vissza –, jogosan várhatják el, hogy a megszorításoknak ne ık
legyenek a legfıbb áldozatai. Egyházunk a Jézus Krisztustól kapott küldetése szerint továbbra is hirdeti az örömhírt, szolgálja a békét, a kiengesztelıdést és a köz javát.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Bóta Mizsei Ilona
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Portrék a civil szervezetekbıl
„EZÜSTKOR
NYUGDÍJASOK ÉS
MAGÁNYOSOK EGYESÜLETE

FALUSZÉPÍTİ EGYESÜLET
Darók Lászlóné Irénke egyesületünk gazdasági vezetıje már 10 éve. Munkájában precíz, megbízható, döntéseiben kemény, határozott. Jellemében szilárd, modorában kedves, -az ilyen típusú embert könnyő szeretni.
Két gyermeket nevelt fel, nagy-nagy szeretettel, diplomát adva kezükbe
/építészmérnök, és tanárnı/. İk már felnıttek, élik a maguk életét.
Irénke az Aranykalász Tsz-nél fıkönyvelıként dolgozik. Aktivitását, szorgalmát,
segítıkészségét, okos tanácsait nagyra értékeljük, elismerjük.
Munkájához, további szép sikereket kívánunk!
Mészáros Béláné
elnök

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ
EGYESÜLET
id. Bajor Istvánné
Akirıl most írok, úgy gondolom,
senkinek sem kell bemutatni. İ az
egyedüli egyesületünkben, aki már a
hajdani /mintegy 45 évvel ezelıtti/
nyugdíjasklub megalakulásakor alapító tag volt.
Boriska néni a maga 96. évével
egyesületen belül is kivívta magának a
korelsıséget, de a község lakosai között is az elsı három között van életkorát tekintve.
Még ma is elég aktív, ha egészsége
engedi, szívesen látogatja rendezvényeinket. Évente az egyesület is megemlékezik születésnapjáról, és külön
fel is köszönti.
Hétgyermekes édesanyaként az
általános iskolában takarítónıként
dolgozott a gyermekek nevelése mellett. Onnan jött el nyugdíjba immáron
negyvenegy évvel ezelıtt.
Ma már 15 unoka és 17 dédunoka
veszi körül gyermekein és azok párjain kívül egy-egy családi összejövetel
alkalmából. Mit is kívánhatok én ehhez a szép hosszú élethez? Jó egészségben élvezze még sokáig családja
meleg szeretetét. Isten éltesse!
Orczi Imréné
egyesületi titkár

Durucz házaspár

Baranyi Béla
parancsnok
1973-ban született Jászberényben. 1989ben került Jászboldogházára szakmunkástanulónak. 1993-ban családot alapított, és
letelepedett községünkben. 2004-ben a
Tőzoltó Egyesület újjászervezésekor belépett az egyesületbe. Kezdettıl fogva aktívan rész vesz a közös munkában. Belépése óta vezetıségi tag, majd parancsnokhelyettes, és ez év március 28. óta az egyesület parancsnokaként végzi munkáját.
Felsıfokú biztonságszervezı képesítéssel
rendelkezik, ami szorosan kapcsolódik
munkájához. Jelenleg a Jászsági Tőzoltó
Versenyre való felkészülés tölti ki ideje
nagy részét.
Szőcs Gergely

SPORTEGYESÜLET

Ézsiás Szabolcs vagyok, 20 éves,
Porteleken lakom. Egy kedves barátom, Bontovics Imre invitálására jöttem el elıször edzésre. Már akkor
megtetszett az itteni légkör és az,
hogy mindenki a maximumot szeretné
kihozni magából. 2003 tavasza óta
játszom a boldogházi csapatban, bal
szélsı középpályásként. Remélem,
hogy az egyesület sokáig fennmarad,
és én is jó ideig a játékosa lehetek.
Jelenleg még tanuló vagyok, a foci
mellett szeretek motorozni is.

POLGÁRİRSÉG JÁSZBOLDOLHÁZA
A Polgárırség Jászboldogházán 1996 óta mőködik. A szervezet jelenleg 67 fıvel vigyázza a falu rendjét, önként és önzetlenül. Ehhez a kis csapathoz 2008 februárjában csatlakoztunk. A belépésünk fı szempontja az volt, hogy számtalanszor
tapasztaltuk, hogy éjjel bevilágítanak az udvarba, figyelik, ha ismeretlen autó áll a
ház elıtt, szóltak, ha a határban idegen személyek érdeklıdtek a locsolómotor
iránt. Úgy gondoltuk, hogy ha ezek a „kis” odafigyelések nekünk jól estek, akkor
talán - én az adminisztrációs munkámmal, Tibi pedig éjszakai szolgálatadással viszonozni tudnánk a segítséget. Véleményem szerint az a legfontosabb, hogy
minden tag a lehetıségeihez mérten vegye ki a részét a munkából, és megtalálja
mindenki a hozzá leginkább illı feladatot, és azt felelısségteljesen el is végezze.
Hiszen ahogy egyik Polgárır magazinban olvastam: „ A szervezethez tartozni
ugyanis nem kiváltság, hanem felelısség. A munkánk fizetsége pedig az a jóérzés, hogy tehetünk valamit a közösségért, a helyért, ahol lakunk, a faluért.”
Duruczné Makó Ildikó
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Beszámoló a BOLDOGBT Egyesület munkájáról és gazdálkodásáról
Éves közgyőlésünket 2009. április 4-én tartottuk
Jászboldogházán a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Rendezvényünkön Szőcs Lajos polgármester úr is jelen volt,
és tájékoztatót adott a falu életérıl. Az Egyesület, mint nevében is jelzi, a Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, természeti és települési értékek megırzése és gazdagítása céljából jött létre.
Egyesületünk bejegyzett közhasznú szervezetként 2007 óta
tevékenykedik, azt megelızıen 5 évig kötetlen formában
baráti társaságként mőködött. Alapítók száma 14 fı, taglétszám a beszámoló idıpontjában: 115 fı.
A közhasznú szervezet nyilvántartási száma: TE4767.
Adószáma: 18714519-1-13
Bankszámla száma: 69500132-11017770
( Jász-Takarékszövetkezet, Jászberény )
Székhely: 2040.Budaörs, Cserebogár u. 1.

Tagjaink az ország különbözı pontjain élnek, a közös
programok szervezése, az azokon való részvétel természetesen nagyobb szervezést igényel.
A 2008-as évben sikerült kitőzött céljainkat megvalósítani.
 Támogattuk a helytörténeti győjtemény megmentésére
rendezett jótékonysági rendezvényt.

 Részt vettünk a XIV. Jász világtalálkozón.
 Az „Ezüstkor” nyugdíjasokkal közösen rendeztük a
kerek évfordulósok születésnapi köszöntését.

 Emlékoszlopokat avattunk az elhunyt boldogházi tanítóink, a Boldogházától távol nyugvó halottaink emlékére.

Pénzügyi elszámolás
Bevétel (Ft)
Nyitó pénzkészlet (2008.01.01)
Tagdíj
Magán személyek támogatása
Bank kamat

22 108
133 000
39 000
153

Összesen:

194 261

Kiadás (Ft)
Rendezvény (2008.08.30)
Emlékhely állítás anyag költsége
Posta
Bank
Mindenszenteki megemlékezés
Összesen:
Záró pénzkészlet (2008.12.31)

49 600
44 770
41 180
5 865
6 100
147 515
46 746

Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk tisztségviselıi
semmiféle anyagi vagy más természető juttatásban nem részesültek.
Programok
Boldogházi Gyermekekért Alapítványi bálon való részvétel, az alapítvány támogatása
Jászberényi városnézés. A programot összeállítja, a látnivalókat ismerteti: Besenyi Vendel
XV.Jász Világtalálkozón való részvétel Alattyánon
Kirándulás Erdélybe (nemcsak az elszármazottak részére). Szervezı: Hamar Lajosné (Matók Ági), jelentkezési
hi:2009.04.20
Részvétel Hármas kerületek kézi aratóversenyén. Felajánlott kiállításaink: tanyafotók, baba győjtemény, Bajor
Magdi festményei
Kerekévfordulósok születésnapi köszöntése az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közös rendezésben
Baba kiállítás, Bohács Jánosné (Üveges Lenke) győjteménye
Családfa kiállítás: A folyamatosan győjtött családfák kiállítását minden évben megrendezzük nemcsak az elszármazottak részére.
Emlékoszlopok mellé virágtartók elhelyezése. A tartók rögzítését Bajor István és Kövér Gyula vállalta.
Halottainkra emlékezünk. Felolvasás az emlékezések könyvébıl. (Új bejegyzések adatait 2009.08.31-ig kérem
leadni.)
Együttmőködés az önkormányzattal és helyi civilszervezetekkel
Emlékoszlop állítás az ismeretlen katona sírjánál.
Tanyasi iskolák, régi Boldogháza helyének megjelölése emléktábla állítás, faültetés. Aki tud segíteni, kérem
jelentkezzen.
Adatgyőjtés a Gyermekévek címmel kiadandó könyvhöz ill. a Gyermekjátékok kiállításához
Besenyi Vendel és Hamar Lajosné (Matók Ági) várja az anyagot (gyerekek a tanyán, munka, tanulás, játékok,
dokumentumok, fotók, emlékezések) és a még létezı vagy elkészíthetı játékokat vagy azok leírásait, fotóit.
(Nem csak elszármazottak segítségét várjuk.)
Adatgyőjtés az Életutak címmel kiadandó könyvhöz
Besenyi Vendel vállalta az anyag összegyőjtését. (Elszármazottak írásait várjuk)

Idıpontok
2009.03.14
2009.május 16
2009.06.26-28.
2009.06.29-07.05
2009.07.11
2009.08.29.
2009.08.29.
2009.08.29.
2009.10.25.
2009.11.01
Igény szerint
2010.05.06
2010.09.01
folyamatos

folyamatos

Szeretettel várunk minden elszármazottat, csatlakozzon egyesületünkhöz. Hálásan köszönjük a polgármester úrnak és a helyi
civilszervezeteknek, kiemelten az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület vezetıinek és minden tagjának a segítségét.
Veliczky Józsefné
elnök
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Alapítványi bál 2009.
Hagyományainkhoz híven ismét
megrendeztük
a
BOLDOGHÁZI
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
bálját, melyen több mint 350-en vettünk részt.
Az eseményre a gyerekek több
mősorszámmal készültek. Nagy sikert
aratott a Viganó néptánccsoport, a kis-,
középsı és a nagy mazsorett csoport, és
kitörı lelkesedéssel tapsoltuk meg az
Árvalányhaj Néptánccsoportunkat.
A vidám tavaszi színekbe öltözött tornacsarnok vendégei a jóízően
elfogyasztott vacsora után – melynek
remek ízeit Káposztás István, Rácz
János, Tóth László és Turóczi Ferenc
alkotta, és ezúton is köszönjük nekik –
a bálozók a L’amour együttes zenéjére
fergeteges mulatságba kezdtek.
Közben a tombolaárusok az
eddigi nyolc bál történetének legnagyobb bevételét hozták. Nem csoda,

hiszen a fıdíj egy egyhetes horvátországi nyaralás volt, melyet Mizsei
László és családja ajánlott fel. Köszönet érte! A nyertesnek pedig kellemes
pihenést kívánunk!
Egy bál megszervezése, fıleg ha
nem erre szakosodott emberek végzik,
nem könnyő. De a cél mindannyiunkat
motivált; tovább kell bıvíteni, újítani
az iskola udvarát, segíteni kell a tehetséges tanulók versenyeztetését – sportban, tanulmányi versenyeken -, hozzá
kell járulni a különbözı pályázatok
önrészéhez, és a számítástechnika oktatásnak anyagi fedezetét is biztosítani
szükséges. S nem feledkezhetünk meg
óvodásainkról sem, hiszen minden évben a Mikulás bácsi csomagjait kell
szponzorálni.
A feladat, a cél adott volt, melyet igyekeztünk legjobb szándékunk
szerint megvalósítani.

Köszönet a segítıknek, szülıknek,
nevelıknek.
Hálás köszönet támogatóinknak,
akik nevük elhallgatását kérve,
547.000,- Ft-ot fizettek az alapítvány
számlájára.
Emellett a bál tiszta bevétele
megközelítette az 1 millió forintot.
Tehát lesz mibıl gazdálkodnunk két
évig, mert a legközelebbi bál két év
múlva, március 15. környékén lesz. S
hogy hogyan lehet még segíteni az alapítványon keresztül a gyerekeknek?
Most van az adóbevallások idıszaka,
és kis fáradsággal az SZJA 1 %-ról
lehet dönteni. (Ha nem döntenek, az
állam feneketlen zsebébe vándorol!)
Ezért tisztelettel kérjük Önöket,
SZJA 1 %-át ajánlják fel:
Köszönettel:
Zrupkó Ferencné

A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
(5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.)

Adóigazgatási szám: 19220794-1-16

Ifjúsági klub alakult
2009. március hónapban a Polgárır Egyesület megalakította az
Ifjúsági klubot. A kezdeményezés
célja, hogy a fiatalok kulturált helyen, érdekes programokon való
részvétellel hasznosan töltsék el a
szabadidejüket. Bemutatkozó rendezvényünk a Húsvéti játszóház
volt, amelyen gyerekek és szülık
nagy lelkesedéssel vettek részt. A
gyerekek többféle technikával festették a tojásokat, míg a szülık
Klárika néni (Zrupkó Antalné) segítségével készítettek ajándékot.
Terveink között szerepel az ünnepekre készülıdés, gyermeknapi
rendezvény, fiataloknak klubdélután, szülıknek elıadások szervezése, természetesen más polgárır
programok mellett.
Reméljük, ezzel a kezdeményezéssel aktívan tudunk hozzájárulni a település életének színesítéséhez.

POLGÁRİRSÉG JÁSZBOLDOLHÁZA
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRE
Közhasznú szervezetünk tevékenysége a közrend - közbiztonság védelme,
bőnmegelızés, gyermek- és ifjúságvédelem valamint vagyonvédelem. A szervezetnek 2008-ban 63 fı nyilvántartott magánszemély volt a tagja. A tagok a feladatokat (járırszolgálatok, rendezvények biztosítása, lebonyolítása) díjazás nélkül, önkéntes munkában végezték.

 Közhasznú szervezetünk vezetı tisztségviselıje (elnöke) részére juttatást nem
nyújtottunk.

 Részére tiszteletdíj vagy jutalom kifizetésére nem került sor, a saját
gépkocsihasználatért - éjszakai járırözésért- díjazás nem történt.

Támogatások felhasználása:
 2007. évben kapott 117.039 Ft APEH 1%-ot az éjszakai szolgálat ellátásához

szükséges elemlámpák és elemek vásárlására fordítottuk. A jogszabályban
elıírt kötelezettségünknek megfelelve az ÚJ NÉPLAP újság hirdetési rovatában errıl a tényrıl tájékoztatást adtunk 2008. szeptember 19-én.

 2008. évben - lényegesen nagyobb összeg- 148.627 Ft került jóváírásra az

adó 1%-ából, amelynek felhasználásáról 2009. 10. 31-ig kell jelentést adni az
APEH felé.

Kobela Margit - klubvezetı

 A Országos Polgárır Szövetségtıl pályázaton nyertünk 100.000 Ft-ot, amelynek felhasználásáról a részletes jelentést 2008. 11. 28-án megküldtük. >>>>
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 Az Önkormányzattól kapott 300.000 Ft támogatást a szolgálati gépkocsi vásárlásának részbeni fedezetére fordítottuk.
 A magánszemélyektıl kapott 686.711 Ft-ot részben a szervezet mőködési költségeinek fedezetére használtuk fel, valamint 500. 000 Ft-ig kiadási céltartalékot képeztünk, amely a pályázatok önrészének biztosításához szükséges.
Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.
Támogatást más szervezet illetve személy részére nem adtunk.

Szeretnénk kérni a község lakosságát, hogy aki még nem rendelkezett az adója 1%-áról,
felajánlásaikkal támogassák szervezetünket.

Adószámunk: 18827271-1-16
Polgárırség Jászboldogháza
Rákóczi út 27 sz.

BESZÁMOLÓ A 2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRİL
BEVÉTELEK:

adatok ezer forintban
TERV

TÉNY

%-BAN

1255
38

1255
38

100
100

950
60
37

987
148
48

103,89
246,66
129,73

1. Nyitóegyenleg
2. Tagdíj bevétel (63*600)
3. Támogatások adományok
Polg. Hiv. 300.000 Ft
Magán adom.686.711 Ft
4. SZJA 1%
5. Folyószla. Betétkamat
6. Egyéb bbevételek:
Pályázat OPSZ
Biztosítás visszaut.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:

100
26
2340

2602

111,2

1000
157
20
10
40
250
65
3

936
120
5
17
10
178
35
3

93,6
76,43
25
170
25
71,2
53,85
100

11
11
20
300
32

8
11
15
197
37

72,73
100
75
65,67
115,63

21

26

123,8

150
250

1004

0
401,6

2340

2602

111,2

KIADÁSOK:
1. Tárgyi eszk beszer.
2. Vagyon tárgyak mők. Ktg-e
3. Nyomtatvány, posta ktg.
4. Bank ktg.
5. Utazás kiküldetés
6. Éjszakai járırözés
7. Közgyőlés ktg-e
8. Területi OPSZ tagdíj
9. Rádió tel. ktg.
10. URH frekvencia díj
11. Polgárıbiztosítás
12. Szakkönyvek, szaklapok
13. Szolg. Gk. üzemeltetése
14. Szolg. Gk. bizt.
15. Cél jellegő
16. Egyéb
(koszorú, hirdetés)
17. Kiadási céltaralék
18.Záró egyenleg
KIADÁS ÖSSZESEN:

Joó Kovács Balázs
az egyesület elnöke
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„A farsangi napokban, legyünk mi is vígabban”
Az idei ovifarsang igen viszontagságos körülmények között került megrendezésre a Mesevárban. Eredetileg február
21-én szerettük volna búcsúztatni a telet, de egy nem várt
bárányhimlıjárvány keresztül húzta a számításokat. Bebizonyosodott, hogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró. A
járvány miatt nem volt kivel és nem volt kinek farsangolni.
De ami késik, nem múlik! Igaz, a farsang farkát jócskán
meghaladva, március hetedikén mégiscsak megrendezésre
került az oviban elmaradhatatlan maskarás felvonulás.
A kicsiknek fontos, hogy jelmezt öltsenek, ezért ez fontossá vált az anyukáknak is. Míg délben a gyerekekre vártunk, eszmétcseréltünk arról, ki mi akar lenni, hogyan változnak az igények a végsı megállapodásig.
De mégis eljött a nagy nap! A gyerekek szebbnél szebb,
kedvesebbnél kedvesebb jelmezben jelentek meg. A lányoknál az idén a hercegnı jelmez volt a divat. De tiszteletét tette
a bálon autószerelı, versenyzı, oroszlán, pillangó, tavasztündér, cowboy stb. is.
Mindkét csoport vidám, kedves mősort adott elı a szépszámú nézısereg elıtt. Elıadásukon egyáltalán nem látszott,
hogy nagyon sokan hosszú betegségbıl visszatérve vállalták
a „fellépést”. Bátran, hangosan, vidáman szerepeltek a gyerekek. Külön öröm, hogy a szülık mellett nagymamák,
nagypapák, keresztszülık is tiszteletüket tették… és nem

maradhatott el a pedagógusok elıadása, a mesejelenet sem,
mely az idén különösen vidámra sikeredett. A jó választást
igazolta a gyerekek hangos nevetése, a vidám kis arcok ragyogása, ahogyan együtt éltek a mesével, és a végén a jól
megérdemelt taps. Palkó és szamarának története jó hangulatot teremtett a délután további folytatásához. Anyukák, óvó
nénik, dadus nénik vidáman táncoltak a gyerekekkel a zenére, melyet egy igazán régi óvodás, Tóth Martin „kevert”
nagy lelkesedéssel.
A büfében finom édes és sós sütemények, szendvicsek és
az elmaradhatatlan farsangi fánk várta a gyerekeket és felnıtteket. Az idén újdonságként bólét is „felszolgáltunk”.
Anyukák és nagymamák ügyességét dicsérték a bál végére
kiürült tálcák. Az óvó nénik is készültek: süteményt sütöttek,
tojásegérkét, fasírtsünit készítettek. El is fogyott minden!
Ezen a napon is erısítettük közösségünket. Szerencsére,
még mindig a segíteni, tenni akaró kezekbıl van több! Köszönjük a szülık, nagyszülık, pedagógusok lelkes munkáját!
A farsangi bevételbıl a gyermeknap és a tavaszi kirándulás költségeihez szeretnénk hozzájárulni.

Utánpótlás

Roland, Matók Dániel, Durucz Ádám, Megyeri Zsolt és
Muhari Kristóf nyakába pedig a bronzérem került.
Ezen a bajnokságon egy olyan élménnyel találkoztak
gyermekeink, mely számukra meglepı volt, és mély nyomot
hagyott bennük. Hiszen idáig a tanár bácsin és egy-két kíváncsi szülın kívül nem volt soha ekkora szurkolótáboruk.
Csipet-csapatunkat március 18-án újabb megmérettetés
várta, ezúttal Jászberényben. Itt Jászfényszaruval, Jászapátival és Jákóhalmával kellett megküzdeniük. A mezıny legeredményesebb játékosa Csinger Márk lett, aki igazi nagy
focista lévén, gyönyörő cselekkel és becsúszásokkal kápráztatott el minket. Jászapáti csapata lett az elsı. Ezüstérmet
kapott Kövér Zoltán, Csinger Márk, Dékány Dániel,
Durucz Ádám, Matók Dániel, Farkas Bence, Farkas Péter,
Megyeri Zsolt és Muhari Kristóf. A bronzérmet Fényszaru
kapta, és Jákóhalma zárta a sort.
Hamarosan újabb mérkızések várnak apróságainkra, melyen, reméljük, hasonló vagy még jobb eredményeket érnek
el.
Tóth Éva

Focisták az oviban
Március 9-én 10 órakor bárányhimlıbıl gyógyult gyermekeinkre nagy megmérettetés várt. Hazai pályán 30-40 fıs
szurkolótábor elıtt léptek harcba ifjú focistáink. A tét nem
volt kicsi, hisz a tornacsarnok elıterében minden gyerek
szeme felcsillant, mikor meglátták, serlegért folyik a küzdelem.
A kapuban álló megrendíthetetlen és megizzaszthatatlan
Kövér Zolika lett a legeredményesebb játékosunk. Persze a
küzdelemhez kellett a többiek kitartó játéka is, hiszen fiaink
egy 2 órás körmérkızésen vettek részt. Délre minden gyermek kellemesen elfáradt, és várták az eredményhirdetést.
Sajnos alulmaradtunk a nagy küzdelemben, és csak a harmadikok lettünk. Az elsı Kıtelek csapata lett, ık vihették haza
az aranyérmet és a kupát is. A második Jánoshida lett, ık az
ezüstéremmel térhettek haza. Kövér Zoltán, Dékány Dániel,
Csinger Márk, Farkas Bence, Kordács Gergı, Puporka

Az SzMK nevében

Tóth Zsuzsanna
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Az óvoda tervezett programja a
nevelési év hátralévı idıszakára
Május 12.
Kirándulás Budapestre a Tropicariumba a középsı és a
nagycsoportos gyermekek számára.
Indulás reggel 8 órakor autóbusszal az óvoda elıl.
Május 22. péntek
9 órától házi ballagás nyílt nap keretében.
A nagycsoportos gyerekek elbúcsúznak az óvodától,
kispajtásaiktól, óvó néniktıl, dadus néniktıl, konyhás
néniktıl.
Lovaskocsikázás: minden nagycsoportos gyermek háza
elıtt elkocsikázunk énekelve, integetve azon a délelıttön.
Május 23. szombat
16 órakor ünnepélyes óvodai ballagás.
Május 25-29 Egészség hete
Ennek keretében zöldség és gyümölcsnapot tervezünk,
amikor a gyermekek megkóstolhatnak olyan gyümölcsöket és zöldségféléket is, amiket még nem ismernek.
A nagycsoportos gyermekek számára környezetvédelmi
és egészségügyi vetélkedıt is szervezünk.
Május 29. péntek
9 órától családi és gyereknap: ennek keretében kézmőves foglalkozások, arcfestés, családi sportvetélkedı,
kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ totó és kresz
park felavatása az óvoda udvarán. A totó összeállításánál Jenei Tamás körzeti megbízott lesz segítségünkre.
Egészségügyi totó, vércukor és vérnyomásmérés, egészségügyi tanácsadás Faragó Józsefné közremőködésével.
Lovaskocsikázás

HÍREK

Boldogházi Hírek

„Szakíts idıt a barátságraEz az út a boldogsághoz.
Szakíts idıt az álmokraEz repíti szekered a csillagokba.
Szakíts idıt a szeretetreEz az istenek kiváltsága.
Szakíts idıt körbetekinteniTúl kevés az idınk az önzéshez.
Szakíts idıt a kacajraEz lelkünk muzsikája. „
E sorokkal köszöntjük községünk ballagó
középiskolás diákjait, és kívánjuk,
kitőzött céljaikat érjék el, álmaik
váljanak valóra..
A szerkesztıség

Az egésznapos program lebonyolításában a lelkes SzMK
tagok és minden kedves Szülı aktív részvételére számítunk!
Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk: anyukákat,
apukákat, és minden kedves érdeklıdıt, leendı óvodás
kisgyermekeket is szüleikkel együtt.
Az óvoda dolgozói nevében
Sósné Baráth Erika

Óvódás focistáink
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Nyuszi Kupa iskolai házi sportverseny
április 8-án
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Kedves leendı elsı osztályos Szülık!
Szeretettel köszöntöm Önöket abból az atkalomból, hogy gyermeküket elsı osztályba íratták. Mint gyermekük leendı
elsıs tanító nénije, sikeres együttmőködésünk érdekében néhány tanácsot szeretnék megosztani Önökkel.
- Az iskolába kerülés nagy átalakulást jelent a kicsiny gyermek életében. A játékot, mint eddigi
fı tevékenységet egy szabályozottabb életrend váltja fel: az iskolai tanulás. Ebben a folyamatban kell segítenünk neki. Sok-sok türelemmel, szeretettel vezetni ıt, érezze mindig számíthat ránk.
- A gyermekeket életkoruknak megfelelı módon kelt nevelni. A személyes példamutatás döntı
nevelési tényezı az életükben.
- A szülı feladata a szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkör biztosítása. Hiába a pénz, a karrier, ha a gyermek közben rossz útra tért, mert nem volt rá elég idı.
- A gyermekeknek szükségük van korlátokra, szabályokra. Ezek kialakítása egyfajta biztonságérzetet nyújt számukra.
- Nagyon fontos a gyerek önállóságra szoktatása is. Bizonyos feladatokat már egy elsı osztályosnak is önállóan kell megoldania, elvégeznie. Például: a felszerelésük ki és bepakolása,
tisztálkodás, öltözködés, étkezés, stb.
A nevelés sok türelmet igénylı feladat. Szülınek, nevelınek együtt kell megtalálnunk azokat a módszereket, amelyekkel
legelınyösebben lehet formálnunk, fejlesztenünk egyéniségét, megtalálnunk a benne rejlı kincset.
Próbáljuk ezt egyetértésben, egymás segítségével megoldani!
Együttmőködésüket elıre is köszönöm:
Káposztás Istvánné
(Magdika) tanító néni

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk

A hatodik osztály ünnepi mősora

A hetedik osztály tanulói az 1849. április 4-ei tápióbicskei csata
emlékére szervezett élı történelmi órán vettek részt

Fontos dátumok a tanév végéig
Anyák napja
Gyermeknap
Utolsó tanítási nap
Ballagás
Tanévzáró

május 6. 18 óra
június 10.
június 10.
június 13. 16 óra
június 19. 18 óra

Hulladékgyőjtés

május 11. 12 órától

Tisztelettel kérjük községünk Lakóit, hogy a győjtésben támogassák gyermekeinket!

Boldogházi Hírek
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Búcsúzunk

.

Gremann Lászlóné (Pethes Katalin)
(1932-2009)
„Mindig nehéz dolog és idı elıtti a halála azoknak, akik valami halhatatlan mővön dolgoznak.” (ifjabb Plinius)
Ez az idézet jutott eszembe, amikor volt kolléganınk, Gremanné Katika haláláról értesültem. Ki is volt İ? Hogyan kötıdött Jászboldogházához? Katika tanító
volt, a szó nemes értelmében.
Pusztamonostoron született 1932. október 11 -én egy három gyermekes földmőves családban. A polgári elvégzése után 1 948-ban a Jászberényi Leánygimnáziumba iratkozott be, melyet késıbb átszerveztek tanítóképzıvé. A Tanítóképzıben érettségizett, majd
Mezıhékre kerül gyakorlatra, 1953-ban szerzi meg tanítói képesítését. 1954-ig marad Mezıhéken, majd
1954. augusztusában Jászboldogházára kerül. Itt két hónapot tanít, majd áthelyezik Pusztamonostorra. Ebben az évben megy férjhez a mindannyiunk által tisztelt Gremann Lászlóhoz, aki több éven keresztül volt
állomásfınök Jászboldogházán. 1961-ben megszületett gyermekük László, aki már az általános iskolai tanulmányait községünkben kezdte, tehát Katika 1 967-tıl nyudíjazásáig tanított Jászboldogházán.
„Nem múlnak ık el, kik szívünkben élnek.” Írja Juhász Gyula.
S valóban így van. A sok — sok koszorú között felfedeztem egy írást: „Köszönettel búcsúzik volt tanítványa Ézsiás János.” De köszönettel és szeretettel emlékeznek Jászboldogháza lakói is, mert Kati néni nagyon szerette a gyerekeket, ugyanakkor Szigorú é5 következetes ember volt. Soha nem engedett a tanítás
minıségébıl. Nagy lelkesedéssel és állandó szorgalommal dolgozott. Csodálatos kerek betőivel elıírt füzetek képe tárul fel emlékezetemben, a türelmes magyarázat, ahogyan kezdı pedagógusi lépéseimet segítette,
de nemcsak nekem, másoknak is.
Mindazt, amit összegyőjtött, királyi örökségként hagyta ránk. Mindent átadott nekünk kollégáinak, tanítványainak, szülıknek és a községnek is. Több éven keresztül volt tanácstag. Egész életében a derekasan
elvégzett munka tiszteletére tanított minket. Amikor 1974-ben igazgatóhelyettes lett. ezt a következetes
munkát folytatta tovább. Nem nézte az idıt. és a feladatot. Megtiszteltetésnek és nem napi nyőgnek, nem
megélhetést biztosító munkának fogta fel a gyereknevelést. Csak rá kellett néznünk, ahogy lehajolt egy gyerekhez, meg kellett hallgassuk, ahogy felszólalt egy nevelési értekezleten: rögtön tudtuk, lelke mélyébıl,
egész lényével a gyerekek, a rábízottak jövıjét tartja a szeme elıtt. Mindenkinek segített, korrepetált, családokat látogatott, eseti iskolát szervezett, és nehéz felsorolni tevékenységét.
Sajnos a szervezete nem bírta a túlterhelést, 1980. áprilisában agyvérzést kapott, megmőtötték.
Nyugdíjas napjait Hatvanban, szeretı családja körében töltötte. Jászboldogházán 2003-ban köszöntöttük, amikor Aranydiplomáját vette át. Lelkesen és szeretettel beszélt. „Tele volt lendülettel.
Arany János így írt a „sejtelem” címő versében:
Köszönetnyilvánítás
„Életem ……...évében
„Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem
Köt engem a jó Isten kévébe.
hisszük el, hogy hiába várunk.”
Betakarít régi rakott csőrébe
Hálás
szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Vet helyemre más gabonát cserébe”.
drága szerettünk
GREMANN LÁSZLÓNÉ
Katika élete is, mint érett kalász meghajolt
Szül. PETHES KATALIN
a menyei Atya hazahívó szava elıtt. 76 éves volt.
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait
Az Úr áldó kegyelme irgalmas szeretete legyen vele.
elhelyezték, mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Emlékét szeretettel megırizzük.
Zrupkó Ferencné

A gyászoló család
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Tanácskoztak a kapitányok
A Hármas kerületek kapitányai – feleségük kíséretében – a
tervnek megfelelıen
március 21-én
tanácskoztak
Kunszentmártonban.
Délelıtt folyamán ismerkedtünk Kunszentmárton nevezetességeivel, kiállításokat tekintettünk meg, koncerteket hallgattunk. Részletes ismertetést kaptunk Szent Mártonról a
település névadójáról úgyis, mint katonatiszt és úgyis, mint
püspök.
A kunszentmártoniak elismerıen nyilatkoztak jász eredetükrıl, ugyanis a török uralom után a település elnéptelenedett, és újabb betelepülés Jászapátiból történt 1743-ban.
Az érdemi munka ebéd után kezdıdött, melyen a három
kerület múzeumigazgatói is részt vettek.
A Jászságból Hortiné dr. Bathó Edit a jászberényi múzeum
igazgatója, a Nagykunságból Nagy Molnár Miklós a karcagi
múzeum igazgatója, a Kiskunságból Bánkiné dr. Molnár
Erzsébet a kiskunfélegyházi múzeum igazgatója.
A tanácskozás elsı részében Ézsiás István a Hármas Kerületi Kapitányok Tanácsának Elnöke beszámolt a 3 évi munkájáról, értékeltük az elmúlt idıszakot, és a vita után elköszönt, mivel mandátuma lejárt, az új fıkapitány – akit már
korábban jelöltünk erre a posztra – Smuta Zsolt nagykun

kapitány beiktatása megtörtént, s ezután ismertette a következı idıszakra programját.
Ezután kezdetét vette a vita: a korábban Hármas kerületi Kapitányok Tanácsának elnöke megszólítás helyett, a
jövıben a Hármaskerületi Fıkapitány elnevezés legyen a
tisztségviselı titulusa. A múzeumigazgatók ügyeltek a történetiségre, a hagyományhoz való igazodásra és a feladatkör
meghatározására.
Tájékoztató hangzott el az I. Kun Világtalálkozóról, mely
szeptember 12-én lesz megnyitva Kiskunfélegyházán, és a
záró rendezvény szeptember 27-én lesz Karcagon. A két hét
alatt a Kis- és Nagykun települések tartják külön-külön a
saját rendezvényeiket.
A következıkben tájékoztattam a jelenlévıket az V. Kézi
Aratóverseny elıkészületeirıl, és a jelenlévı kapitányoknak
átadtam a programtervezetet.
Befejezésként meghatároztuk a következı kapitányi összejövetel helyét és idejét, mely Jászkíséren lesz ez év október
3-án. Majd zárszó következett, hol az új Fıkapitánynak kívántunk munkájához sok sikert és eredményekben gazdag
újabb 3 évet.
Nagy Albert
Jászkapitány

„BOLDOGHÁZÁN ITTHON”
2001. február 1–jén költözött
Jászboldogházára Fogler Ferenc és
párja, Jucika néni. Feri bácsi nyugdíjazása elıtt gépjármővezetıi oktatóként dolgozott, Jucika néni szülésznı
volt a jászberényi kórházban. Már
hosszú évek óta nyugdíjasok, de tevékeny életük láttán nehéz róluk elhinni, hogy már 74 évesek.
İket kerestem fel és kérdeztem
tılük, miért esett Boldogházára a
választás, és hogyan érzik itt magukat.
Feri bácsi: A városi élet után évekig a Szelei út mellett egy tanyán éltünk. Kertészkedéssel foglalkoztunk,
paprikát, paradicsomot termeltünk. A
fóliázás, piacozás nagyon fárasztó volt
már, idısödtünk, egyre nehezebben
bírtuk. Ekkor döntöttünk úgy, hogy
eladjuk a tanyát. Persze városon, például Jászberényben a magas ingatlan
árak miatt képtelenség lett volna családi házat venni, ahhoz pedig ragaszkodtunk, hogy kertes házba költözzünk.
Jucika néni: Jászboldogháza mellett sok érv szólt. Én boldogházi születéső vagyok, itt töltöttem a gyermek-

koromat, itt jártam iskolába. Ismertem
a falut. Nem szakadtam el szülıfalumtól késıbb sem, sok boldogházi kisbabát segítettem a világra. Gyermekeim
Szolnokon és Jászberényben élnek, ott
az említett okok miatt nem tudtunk
volna házat venni. Feri bácsi fia családjával Jászalsószentgyörgyön él, és
úgy gondoltuk, hogy kb. majdnem
mindenkihez egyenlı távolságban
telepedünk le.
Feri bácsi: A gyerekek is biztattak
bennünket, hogy csendes, nyugodt
falu, szorgalmas jó emberek laknak itt,
biztosan jól fogjuk magunkat érezni.
És nem is csalódtunk. Jól érezzük itt
magunkat. A szomszédokkal olyan a
kapcsolatunk, mintha mindig is itt
laktunk volna. Összejárunk beszélgetni, kisegítjük egymást, amiben tudjuk.
Meg egy kicsit majdnem olyan itt,
mintha a tanyán lennénk, hiszen mögöttünk már nincs utcasor, messzire
kilátunk a határba, látjuk a naplementét.
Jucika néni: Éljük a nyugdíjasok
csendes életét. Dolgozgatunk a háztartásban, tévézünk, télen rejtvényt fejtünk, olvasunk.

Feri bácsi: Tavasztól ıszig persze
kicsit mozgalmasabb a kerti tenni valók miatt, de szeretjük ezt csinálni. El
sem tudnám magam képzelni az emeleten négy fal közé szorítva. Kertészeti
ismereteimet itt hasznosíthatom, gyakran fordulnak hozzám ilyen jellegő
kérdésekkel, és szívesen segítek. De
mi is bárkihez fordulhatunk, ha valami
gond adódik.
Szóval, nem bántuk meg, hogy ide
jöttünk lakni. Jó itt élni.
Aki nyáron elmegy a házuk elıtt,
nehezen tudja levenni a szemét a csodálatos rózsatövekrıl, amelyek - a
gondos locsolás, kapálás eredményeként- folyamatosan virágban pompáznak. Jucika néni és Feri bácsi kertjén
látszik hogy, nagyon szeretik a kertet,
a virágokat. Azt tartja a mondás,
hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Örülünk, hogy itt élnek köztünk.
Kívánok nekik jó egészséget és
boldog nyugdíjas éveket!
Bóta Mizsei Ilona
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Most Zámbori Gyuláné Éva néni válaszolt kérdéseimre és
beszélt nyugdíjas életérıl.
„1996-ban jöttem el nyugdíjba az önkormányzattól, a helyi
Mővelıdési Ház vezetıjeként. 55 évesen jött a lehetıség,
hogy eljöhetek nyugdíjba, vagy még maradok dolgozni. Úgy
gondoltam örömmel adok lehetıséget a fiataloknak és a
nyugdíjazást választottam, amit egy percig sem bántam meg.
Voltak nehéz évek az életemben, de úgy érzem, ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt idıszak talán akkor volt utoljára,
amikor a gyerekeimmel gyesen voltam. Jó, hogy nem kell
sietni sehová, kényelmesebben élhetek. Amikor dolgoztam,
gyakran kellett rohanni, volt, hogy a boltba is elıre kéredzkedtem a sorban és most örülök, hogy másoknak ezt vissza
adhatom. A múltkor egy sietıs fiatalasszonyt engedtem elıre
a sorban, és nagyon csodálkozott ezen, mert vele még soha
nem fordult elı ilyen.
Hála Istennek, tényleg jól érzem magam, egészségileg is,
családom körében is mindenki jól van. Persze akadnak gondok, de ilyenkor egy idézet jut eszembe, amit egy ismerısömtıl hallottam: "Amin nem tudok változtatni, azt elfogadom. Amit meg tudok változtatni, minden erımmel küzdök,
hogy megváltoztassam. Istenem adj erıt, hogy meg tudjam
különböztetni a kettıt egymástól!" Ez sokszor segít.
A tevékenység persze szükséges, de elfoglaltságban nem
szenvedek hiányt. Több kisgyermekes családnál vagyok

Hobbija a
méhészkedés
id. Szádvári Jánossal
– aki 1960-tól 1986-ig
volt a helyi termelıszövetkezet agronómusa –
beszélgetünk hobbijáról
a szeretettel gondozott,
tavaszi pompájában virágzó kertjében.
„Nagyobbacska gyerek voltam,
amikor édesapám Alattyán alatti járási
földje mellett megismerkedtem egy
bácsival, akinek országos mérető kaptárai voltak. Többször megcsodáltam,
késıbb már oda is merészkedtem, barátkoztam a méhészkedéssel. Az önálló méhészkedést 1965-ben kezdtem,
amikor is Gerıcs József szomszédomtól kaptam egy rajt, ez volt az elsı
méhcsaládom. Ezek szaporodtak, sıt
ha valaki valahol – kéményben, kútban, fa tetején – észlelt rajzást, szóltak, és én befogtam ıket. A család, a
rokonok mézellátása biztosított lett, a
fölösleget pedig a Tsz budapesti árudájában értékesítettük. Nagyon szeretem hallgatni a méhek zsongását. Csodálatra méltó az a szervezettség, ahogyan dolgoznak. Mindegyiknek megvan a feladata.
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„pótmama”, szívesen vállalok gyermekfelügyeletet. A kisebbekkel játszunk, a nagyobbakkal délutánonként tanulunk.
Nagyon aranyosak, értelmesek. Jókat lehet velük beszélgetni, és nagyon igénylik is a beszélgetést. Ezt talán ma sok
szülı nem tudja, de nagyon fontos lenne idıt szánni a beszélgetésekre, és sokkal többet tanulnak belıle a gyerekek, mint
a tévé vagy számítógép elıtt ülve.
A Központi Statisztikai Hivatal munkatársa is vagyok már
hosszú évek óta. Mezıgazdasági és háztartási statisztika elkészítésében veszek részt. Ezt szintén örömmel végzem,
szeretem ezt csinálni.
A közösségi élettıl sem távolodtam el. Az Ezüstkor Nyugdíjasklub tagjaként eljárok a rendezvényekre, és amiben kell,
szívesen segítek.
Legutóbb az úgynevezett öregek tornáját szerveztük meg.
Mészárosné Ilike örömmel vezeti és bár tudjuk, csodák már
nem történnek velünk, de az is jó, hogy talán a rendszeresen
végzett tornagyakorlatok eredményeként esetleg egy kicsit
könnyebben tudunk lehajolni. A társaság is jó, szívesen várjuk még a bekapcsolódni vágyókat.
Mit is mondhatnék még? Kívánok másoknak is ilyen nyugdíjas éveket!”
Mi pedig a szerkesztıség és az olvasók nevében is kívánunk jó egészségben, szeretetben eltöltött sok-sok tevékeny
évet!
Bóta Mizsei Ilona

S milyen hasznosak!
İk végzik a beporzást, s
közben győjtımunkát végeznek. Nagyon egészséges
a méz. Családom életében is
fontos szerepet játszik, hiszen vitaminokban, ásványi
anyagokban gazdag élelmiszer. Legkedveltebb az
akácméz, pedig egészségügyi szempontból a vegyes
méz a hasznosabb, mivel a méhek ezt
különbözı virágokból győjtik, és többféle ásványi anyagot tartalmaz.
Sajnos, nagyon sok veszély fenyegeti az apró, szorgos méheket. Sokan
virágzáskor ész nélkül szórják a rovarölı szert, ezzel elpusztítva a méheket,
ugyanakkor saját termésüket is veszélyeztetik, hiszen a megtermékenyítést
végzı rovarok nem tudják elvégezni a
beporzást.
Újfajta betegség is felütötte a fejét a
méheknél, ami nagyon sok méhcsalád
pusztulásához vezetett. Pedig valamennyi méhész, így én is, ügyelek
arra, hogy a napraforgó virágzás után,
a téli idı kezdete elıtt a szükséges
egészségügyi kezeléseket elvégezzem.
Gyógyszereket adok nekik, amit cukorszirupba keverek bele.
Valamikor Gerıcs szomszédommal
vándoroltattuk a méhcsaládokat

Jászboldogháza határában a Bartal –
tanya, Tápió, Csíkos területén, így
biztosítottuk a virágzó táblákat méheinknek. Mindig együtt dolgoztunk,
felváltva vittük a vizet, ısszel a feletetést is közösen végeztük. Cukor szirupot készítettünk, és az ellenırzés során
megállapítottuk melyik család mennyi
élelmet győjtött össze, és annak megfelelıen adagoltuk az utánpótlást.
A kaptárakat – a közép boconádi
típusúakat – is én készítettem. Kevesen tudják, hogy a méhek jó meteorológusok! Megérzik a közeledı vihart,
bizony ilyenkor jobb elkerülni ıket,
mert támadnak. Egyébként nem szabad félni tılük, ha dolgoznak, győjtenek, nyugodtak, csak akkor támadnak,
ha csapkodunk körülöttük.
S hogy mit köszönhetek a hobbinak? Mindenképp az egészségemet.
Volt idıszak, amikor idegileg elfáradtam, és az orvosom is azt javasolta,
feküdjek ki a méheim közé és olvassak. Használt!
Nagyon kellemes idıtöltés, s amint
mondtam, hasznos is.”
S valóban, ahogyan hallgattam
Szádvári János történeteit, minden
kedves Olvasónknak javaslom ezt az
egészséges, de nagy szakértelmet
igénylı idıtöltést.
Zrupkó Ferencné
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A Jászboldogházi Autósport
Egyesület Jászboldogháza Község Önkormányzata közremőködésével idén is megrendezi a
soron következı május 1-jei rally
sprint versenyét. Ezúttal is sok
érdeklıdıre számítunk, élcsoportbeli autók és pilóták is várhatóak a lelkes amatırök mellett.
Ez évben elsı alkalommal családi nap is lesz a Bartalon,
ahol
gyermekes családoknak
szeretnénk egy természetközeli
kikapcsolódást biztosítani.

A rally szervezıi köszönik
a közremőködést a helyi
szerepvállalásért:
Polgárırség,
Tőzoltó Egyesület,
Balázs bolt,
Condors Mc.,
Anita 2003 Bt.
Biker Friends,
Háfra baráti kör,
és mindenkinek, aki részt
vesz a rendezvény sikeres lebonyolításában.

FELHÍVÁS
kiállítást szervezünk
RÉGI ARATÁSI ESZKÖZÖK
címmel.

karika /ékes, kulcsos/, nagy gereblye, favilla,
stb.), azok a kiállítás idejére — ami kb. egy
hétig tart — szíveskedjenek azt kölcsönözni!
A kiállítás zárása után mindenki visszakapja a
bemutatásra átvett eszközeit.
A kiállítás tárgyainak összeállításáról a szervezıbizottság dönt.

Kérjük a lakosságot, hogy akiknek vannak
ilyen régi eszközök a tulajdonukban (kasza,
kaszanyél, sarló, marokszedı kampó, kaszaverı kalapács, üllı, tokmány, fenıkı, kasza-

Jelentkezés, értesítési cím: Orczi Imréné
(Jászboldogháza, Széchenyi u. 18.),
tel.: 57 / 460 - 226

2009-ben Jászboldogházán kerül megrendezésre az
V. Kézi Aratóverseny.
A versennyel egy idıben
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Condors M.C. XI. Motoros Találkozó 2009. május 8-10
Új év, új motoros találkozó. A mai gazdasági helyzetben ez
tulajdonképpen nem is olyan természetes dolog, hogy eljutottunk eddig. Sajnos, egyre nehezebben találunk most szponzorokat, a további feltételek sem egyszerősödnek. A találkozó hírét,
amit sikerült az évek során országos szinten is elismertté tenni,
azonban nem szeretnénk redukálni, sıt! A lelkesedésünk, és a
bizonyítási vágyunk cseppet sem sorvadt az elsı rendezvény
óta, tehát nem kell aggódnotok, újra Condors M.C. találkozó!
Viszont az elkövetkezendı rendezvényünk nem arról szól,
hogy negatív energiákkal sokkoljuk a régi és új vendégeinket,
hanem arról, hogy legyen újra egy olyan hétvége, amikor mindenki felszabadultan, örömmel, tavaszi motorozásra és benzingızre éhesen várja a Condors M.C immár 11. motoros találkozóját. Nekünk az a feladtunk, hogy megteremtsük NEKTEK,
motorosoknak, és minden más nagyérdemő érdeklıdınek azt,
hogy 2009-ben is emlékezetes pillanatokat szerezzünk. A célunk az, hogy egy balesetmentes, jól biztosított, idén is magas
színvonalú rendezvénnyel a „hátunk mögött” készülhessünk a
következı évre, ahonnan mindenki úgy indul haza, hogy fergetegesen jól érezte magát. Aki már szervezett ilyen, vagy hasonló
szintő rendezvényt, az tudja milyen óriási feladat, felelısség,
idı, energia, csapatmunka, mire minden készre összeáll. A több
mint 10 év alatt minden rendezvénybıl tanulva már sikerült
rutint szerezni, azonban bármikor lehetnek váratlan események,
amikor gyorsan kell cselekedni, és problémát kezelni. A lényeg,
hogy TI jól érezzétek magatokat, hiszen amikor megelégedett
arcok motoroznak el, vagy indulnak haza, és köszönik meg nekünk rendezıknek, hogy újra itt lehettek, az mindennél jobban
esı érzéssel tölt el minket, és azt mondjuk megérte a sok kimerítı munka.
Ezennel szeretettel meghívjuk a község lakosságát, és minden benzingızös, vagy egyéb hétvégi programot keresı laikust,
érdeklıdıt a soron következı motoros találkozóra

Jászboldogháza strandfürdıjére. A hétvégére összeraktunk egy
olyan programot, amiért idén is érdemes lesz kilátogatni hozzánk, megnézni a különleges motorcsodákat, a feltörekvı és
tradicionális zenekarokat, fellépıket, és egyáltalán végre egy kis
tavaszi fesztiváli illatot szívni magatokba. Szóval gyertek, mi
idén is készültünk, idén már bank automatával is a takarékszövetkezetnél!
Infó: www.condorsmc.hu. 06-30-468-0340"
Belépı 2500 Ft/ hétvége.
"A Condors M.C. a 2009. évi rendezvénye vonatkozásában tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy aki a motoros
találkozó idejére szeretne/tud szállást biztosítani/kiadni a
vendégek részére, az alábbi telefonszámon érdeklıdhet: 0630-468-0340"
Program:
Péntek
19-21 AB/CD
21-23 DEÁK BILL GYULA
23-01 KALAPÁCS(İS POKOLGÉPPEL)
01-03 MOTORHAND
03-0.....(KIFULLADÁSIG) DOGS
Szombat
LESZ MAJD VERSENY MEG MI EGY MÁS,
FELVONULÁS 16 h
18-20 ROMEÓ VÉRZIK
20-22 ISMERİS ARCOK
22-24 ROAD
00-02 OSSIÁN
02-04 ROCK N' ROCKCATS
04-06 HARLOT

"A Condors Mc. a 2009. évi rendezvénye vonatkozásában tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy aki
a motoros találkozó idejére szeretne/tud szállást biztosítani/kiadni a vendégek részére, az alábbi telefonszámon érdeklıdhet: 06-30-468-0340"

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
Önt
2009. május 16-án
a jászboldogházi sportpályán tartandó

Rendezı szervek:
Jászboldogháza Község Önkormányzata
Önkéntes Tőzoltó Egyesület
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Tőzoltók Szövetsége
valamint
Jászberény Város Önkormányzata
Hivatásos Tőzoltósága

Mindenkit szeretettel várnak a rendezık!

A VERSENY PROGRAMJA:
7 00 Gyülekezı, vendégek fogadása
7 30 Szőcs Lajos polgármester köszöntıje
Csomós Mátyás pv. ezredes,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
katasztrófavédelemi igazgató
megnyitó beszéde

8 00 Verseny kezdete
14 00 körül Eredményhirdetés

A helyszínen hideg-meleg étel
valamint büfé áll rendelkezésre.
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Korunk paradoxona
Jól tudjuk…..
és mégsem teszünk semmit.

 Nagyok a házaink, de kicsi a toleranciánk. Szélesek az útjaink, de szőkek a
nézeteink.

 Többet fogyasztunk, de kevesebbünk van. Többet vásárolunk, és kevesebb az
örömünk.

 Nagyobbak a házaink és kisebbek a családok. Több a kényelmünk, de kevesebb az idınk.

 Több az oktatás, de kevesebb az értelem. Több az ismeret, és kevesebb a meg-

értés. Tele vagyunk szakértıkkel, de tele vagyunk problémákkal is.
 Több az orvosság, kevesebb az egészség.
 Túl sokat dohányzunk, túl sokat iszunk, felelıtlenül költekezünk. Hamar felidegesítjük magunkat, este késın fekszünk le, és reggel fáradtan ébredünk.
Túl keveset olvasunk, ritkán tekintünk a távolba és ritkán imádkozunk.
 Megsokszoroztuk az anyagi javainkat, de közben elfogytak értékeink. Túl
sokat fecsegünk, de túl keveset szeretünk, és túl sokszor győlölködünk.
 Tudjuk azt. hogyan teremtsük elı az élethez szükséges dolgokat, de nem tudjuk, hogyan is élünk valójában.
 Könnyebben jutunk el a Holdra, mint a szomszéd ajtajáig.
 Meghódítottuk a világőrt, és nem látjuk a bennük rejlı őrt. Egyre nagyobb, de
nem jobb dolgokat viszünk végbe.
 Tisztítjuk a levegıt, és szennyezzük a lelkünket. Az atomokat szét tudjuk
rombolni. az elıítéleteinket nem.
 Többet írunk, és kevesebbet tudunk. Többet tervezünk, és kevesebbet érünk
el. Megtanultunk gyorsnak lenni, de nem tudunk várni.
 Egyre újabb számítógépeket készítünk, amelyek egyre több információt tárolnak és számtalan másolatot küldenek szét a világba, de egyre kevesebbet beszélgetünk egymással.
 Gyors étkezés és a rossz emésztés a nagyra nıtt emberek és a kisszerő lelkek,
a könnyő profitszerzés és a nehéz emberi kapcsolatok korszakát éljük.
 Nagyobb a családi jövedelem, de több a válás. Egyre szebbek a házaink, és
egyre több a szétrombolt otthon.
 Eljött a gyors utazások, a „használd és dobd el” árucikkek, az egy éjszakás
kapcsolatok és a túlsúlyos emberek korszaka.
 Eljött a mindent tudó tabletták korszaka: stimulálnak, megnyugtatnak, megölnek bennünket.
 Olyan korban élünk, amikor fontosabb, hogy valamit a kirakat tegyünk, mintsem hogy használjuk, amikor a modern technika egy ilyen üzenetet Szét tud
vinni az egész világba, és csak rajtunk áh: megváltoztatjuk az életünket, vagy
töröljük az üzenetet.
 Emlékezzetek arra, hogy adjatok több idıt a szeretteiteknek, mert ık nem
lesznek mindig veletek.
 Szóljatok egy jó szót azokhoz, akik most ıszinte rajongással néznek fel rátok,
mert ezek a csöppségek hamar felnınek, és nem lesznek többé veletek.
 Öleljétek meg a körülöttetek lévı embereket, mert ez az egyetlen olyan kínos,
ami nem kerül semmibe. Fogjátok meg egymás kezét és élvezzétek ki azokat
a pillanatokat, amikor együtt vagytok, mert eljön az a nap, amikor ezek az
emberek már nem lesznek már mellettetek.
 Találjatok idıt arra, hogy szeressétek egymást, hogy beszélgessetek egymással, hogy elmondhassátok mindazt, amit el szeretnétek mondani.
 Az életet nem a lélegzetvételek számával, hanem a lélegzetelállító pillanatok
számával mérjük.
Ezeket a gondolatokat egy amerikai színész George Carlin fogalmazta meg, felesége halálakor.
Mészáros Béláné
Faluvédı és Szépítı Egyesület elnöke
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HAGYOMÁNYOK
HÉTVÉGÉJE
A JÁSZSÁGBAN
2009. május 23-24.
A Fénymadár Egyesület azzal a céllal
alakult meg, hogy honfoglalás kori értékeinket ápolja és minél szélesebb körben népszerősítse. Ide tartozik a rovásírás, a hagyományos kézmőves mesterségek megismertetése, a lovaglás, íjászat, lovas íjászat és baranta sportág
népszerősítése, de feladatot vállal a régi
magyar háziállatfajták bemutatásában
is.
A hucul kisló, mely szintén ıshonos
háziállatfajtánk, egyre nagyobb népszerőségnek örvend a hagyományırzık
körében, mert igénytelensége és szívóssága feltétlen munkakészséggel párosul.
Eddig i s elıszeretettel használták ıket
lovas íjászatra, gyermekek lovagoltatására és lovas túrákra, de egy tavaly elindított, Magyarországon Új sportág, a
Huculösvény is a fajta fennmaradását
biztosítja.
A Hucul ösvény verseny ötlete Lengyelországból ered, és néhány év alatt
nagyon népszerő sport lett a környezı,
hucul tartással foglalkozó országokban
is, mint Ausztria, Csehország és Szlovákia. Ez adta az ötletet egy maroknyi kis
csapatnak 2008-ban arra, hogy hazánkban is indítsuk el ezt a versenysorozatot.
Tavaly három helyszínen (Szigetcsép,
Szentendrei-sziget, Aggteleki Nemzeti
Park) rendezték meg a változatos akadályokkal tőzdelt (mérleghinta, fahíd, labirintus....) terep versenyt.
A „Hagyományok Hétvégéje” keretében Jászboldogháza és Portelek határában rendezzük idén a hucul ösvény verseny második fordulóját a Fénymadár
Egyesület szervezésében.
A lovasverseny mellett lesznek hagyományırzı kézmővesek is, pl. fafaragó,
marokedény készítı, nemezkészítı,
bırdíszrnőves..., sokukat munka közben
láthatják majd az érdeklıdık. A felállított jurtákba is be lehet majd nézni, lesz
”gyógyító jurta” és „rovó-tanoda”, ahol
a rovásírással ismerkedhetnek a látogatók. jászversenyre bárki benevezhet, de
aki csak kipróbálni szeretné ezt a sportot, az is megteheti. Szombaton délután
lovas és gyalogos harcosaink mutatkoznak be., este pedig koncertek lesznek.
Mindenkit szeretettel vár
a Fénymadár Egyesület!
Érdeklıdni lehet:
Gosztonyi Fanri Metes György
06/30-358-3561
06/30-992-8281
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KÖZSÉGI SPORTÉLET
Elkezdıdött a tavaszi forduló, bár az idı nem, a szövetség
felborította a sorsolást sokak idegesítésére. Kitalálták, halasszunk fordulót, bár a megyei I. osztályban nem kellett, de
megyei III-ban nagy szükségét látták.
Pályánk tökéletes állapotban várta ellenfelünket hiába, így
az elsı fordulót utolsó meccsként játszottuk le.
A bajnokság nyílt 4 csapatnak volt esélye a megnyerésre
Boldogháza Tiszaföldvár, Alattyán, Jákóhalma, most már
tudjuk Alattyán kiszállt a versenybıl, hiszen még ki sem
tudnak állni és elszórtak 9 pontot az elején.
Bár senkit nem lehet lebecsülni még a megye III-ban sem,
hiszen a két település mindig presztízsként, játsszák mérkızéseiket helyezéstıl függetlenül.
Elsı találkozónk Jászfényszaruban kezdıdött és igen parádésan indult, jó iramú, gólokban gazdag mérkızést láthattak,
akik kilátogattak a találkozóra.
Csapatunkat elkísérték fanatikus szurkolóink, akik végig
biztatták játékosainkat 6 – 1-re nyertünk.
Következı ellenfelünk Öcsöd el sem jött igaz otthonukban
kemény keserves mérkızéseket játszottunk velük, de hozzánk már kétszer sem jöttek el. 3-0
Harmadik forduló Tiszaföldváron folytatódott és igen jó
iramú mérkızésnek indult az elsı 20 percben mi irányítottunk, két nagy lehetıséget puskáztunk el, ami természetesen
megbosszulta magát, 4 boldogházi játékos győrőjében ellıtt
labdát a kapus késın vette észre, és már vezetett is az ellenfél.
A második gólnál súlyos védelmi hiba miatt 2 emberünket
is megtréfálva gurított a sarokba az ellenfél csatára. 0 - 2
Az utolsó tíz perc a miénk volt, tizenegyesbıl szépítettünk
és egy ziccert kihagytunk szégyenkezni nem kell, de lehetett
volna fordítva is az eredmény 1 - 2 .
Következett az utolsó forduló, amely egyben az elsı is volt
Jákóhalma csapatát fogadtuk a vendégek edzıje közben Rostás Sándor lett, aki egy szívósabb, gyors csapatot rakott öszsze.
Kemény, hajtós mérkızésen sikerült begyőjteni a 3 pontot
Urbán F. bomba góljával, de a hátralévı percekben a szerencse is kellett, csapatunk tíz emberre fogyatkozott Nagy Szőcs

kipontozta magát közben kapus sérülés miatt.
Nagy Mihály állt a kapuba nem elıször volt erre példa, ı
rutinos ebben a szakmában, egy bravúros védést bemutatva
megıriztük elınyünket.
Ezzel a gyızelemmel a bajnoki fordulók véget értek és 2
ponttal megnyertük az alapszakaszt Tiszaföldvár elıtt.
A rájátszás a feljutásért 1- 6 csapat között zajlik oda viszszavágóval és az elsı feljut a megye II. osztályba. Jelenleg
ez a kiírás, de változhat is, attól függ, mennyi lesz a kiesı a
felsıbb osztályokban.
A rájátszás elsı fordulójában Tiszaföldvárt fogadtuk, jó
iramú mérkızésen kiegyenlített játék folyt az elsı félidıben,
nekünk a másodikban az ellenfélnek voltak nagy helyzeteik.
Egy beívelésnél érdekes góllal szerzett vezetést az ellenfél,
mellyel végül megnyerte a találkozót, döntetlen esetében
maradhattunk volna elsık, így helyet cserélt a két együttes.
A második fordulóban Jákóhalmára látogattunk, de itt is
csak döntetlen született 0 – 0. Közel álltunk a gyızelemhez,
de a ziccerek itt is kimaradtak, két kapufát lıttünk.
Az utóbbi négy fordulóban az volt a tapasztalat, ha Eszes Jnak nem megy a foci, akkor a csapatnak sem, bár még 8
forduló hátra van, ezért számolgatni, még nem kell, de gyızni annál többet.

Utánpótlás:
Serdülı csapatunk nagy élménnyel lett gazdagabb, hiszen
Bodor Mátéval megtekinthették Magyarország Málta válogatott mérkızést a Puskás Ferenc Stadionban, melyen 35
ezer szurkoló biztatásával izgulhatták végig a találkozót.
3- 0. Gólszerzık: Hajnal, Gera, Juhász.
Sokan közülük még nem látták élıben a válogatottat játszani, és ezek olyan élmények, melyekre az ember öreg korában is boldogan emlékszik.
(Én ott voltam.)

Túróczi Béla

Országos tőzgyújtási tilalom
Az utóbbi idıben a csapadékmentes
idıjárás, valamint az emberi gondatlanság következtében jelentısen megnıtt
az avar-, parlag-, nádas- és erdıtüzek
száma. A tőzesetek megelızése érdekében az ország teljes területén lévı
erdıkben és az erdıterületek határától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tőzrakó helyen is valamint a közút- és vasút menti fásításokban mindennemő tőzgyújtás,
beleértve a parlag- és gazégetést is,
április 8-tól átmeneti idıre tilos közölte a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A vágástéri
hulladék égetése az erdıben a megelızı tőzvédelmi elıírások betartása mel-

lett a tilalom idıszakában is végezhetı.
Az égetést a 4/2008. (VIII.1.) ÖM
rendelet értelmében a tőzveszélyes
üzemi tevékenységre vonatkozó elıírások szigorú betartása mellett lehet
csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008.
(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tőzvédelmi Szabályzat tőzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.
A minisztérium kéri a közúton és
vasúton utazókat, hogy égı cigaretta
csikket és dohánynemőt ne dobjanak ki
a jármővek ablakán, mert a kiszáradt

árokparton, vasúti töltések mellett keletkezı tüzek sok esetben közvetlenül
erdı- és mezıgazdasági területeket is
veszélyeztetnek.
Felhívják továbbá az erdıben kirándulók, valamint a mezıgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy
égı dohánynemőt eldobni nem szabad,
azt minden esetben gondosan el kell
oltani.
Aki a tőzvédelmi rendelkezéseket
megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tőzveszély elmúltával, késıbbi idıpontban
intézkedik a minisztérium.
Forrás: FVM – www.fvm.hu
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Tisztelt Olvasó!
A Könyvtár a Mővelıdési ház
épületébıl a Mátyás Király Általános Iskola földszintjén lévı
szolgálati
lakásba
költözött
Rendbetétele, valamint a leltározás folyamatban van.
2009. február 16-tól könyvtárasszisztensként dolgozom a Községi Könyvtárban.
Terveim: a gyermekek olvasási kedvének motiválása
különféle programok, vetélkedık szervezésével.
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Bekapcsolódna a Könyvtár az İszi Könyvtári Napok
rendezvénysorozatba.
A költözés miatt az olvasóknál maradt könyveket
visszavárom.
Látogatási idı: hétfı-péntek: 8.00-12.00. a könyvtárban. Délután 14.30-16.00-ig elérhetı vagyok az általános iskolában
Segítı együttmőködésüket köszönöm.

Üdvözlettel:
Pappné Turóczi Henrietta

Receptajánló
Ez alkalommal Bóta Mizsei Istvánné, volt iskolakonyhai
dolgozó tavaszi menüjét kínálja a kedves olvasóknak.
Magyaros zöldborsóleves

letekre a, hússütésbıl visszamaradt pecsenyelével meglocsoljuk, reszelt sajttal megszórjuk. A forró sütıben addig
sütjük, amíg a teteje szépen meg nem pirult. Friss salátával
tálaljuk!

Hozzávalók:
50 dkg frissen pucolt zöldborsó, 2-3 sárgarépa , 2-3 fehérrépa, 1 csokor petrezselyem ,olaj vagy baromfi zsír, 1 púpos
evıkanál liszt, piros paprika, só, bors, pici ételízesítı.
A vajgaluskához: 5 dkg margarin, 1 tojás, 5 evıkanál liszt,
só.

Gyors tavaszi saláta
Hozzávalók:
10 kg salátakeverék (legjobb: endívia -jégsaláta-fejessaláta
keverék), 1 közepes paradicsom, 2 db hónapos retek, negyed
fej közepes mérető lilahagyma, só, bors, balzsamecet, olívaolaj.

Elkészítés: A zöldborsót és a kis karikákra vágott zöldségeket olajon megfuttatjuk kb. 3-4 perc alatt.( Ha még nagyon
apró a zöldségféle, nem szoktam felkarikázni.) Hozzáadjuk a
lisztet, még egy kicsit pirítjuk, aztán az apróra vágott petrezselymet is hozzáadjuk, jól átkeverjük. Lehúzzuk a tőzrıl, és
hozzáadjuk a pirospaprikát (ízlés szerinti mennyiségben). Jól
megkeverjük, és felöntjük 1,5-2 liter vízzel. Megsózzuk,
megborsozzuk, egy kis ételízesítıvel ízesítjük, és egészen
addig fızzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. Közben elkészítjük a vajgaluskát: a puha margarint összedolgozzuk a
tojással és egy csipet sóval, majd beletesszük a lisztet. Krémes állagú tésztát kapunk, amit apró nokedli szaggatón a
levesbe szaggatunk. A galuskával még egy-két percig forraljuk a levest, és kész is.

Elkészítés: A legfontosabb a sorrend: elıveszünk egy nagy
lapos tálat, elrendezzük rajta a salátakeveréket. Ezt megsózzuk. Utána felszeleteljük a lilahagymát, majd egyenletesen
elrendezzük a salátaleveleken. A hónapos retkeket felnegyedeljük és egyenletes elosztjuk a salátán. A paradicsomot
nyolcadokra vágjuk, majd a nyolcadokat még megfelezzük
és szintén egyenletesen elrendezzük a tálon. Pici sót, kevés
frissen ırölt borsot szórunk rá. Olívaolajat, majd balzsamecetet permetezünk rá. Összekeverni nem szükséges, ha jól
osztottuk el a hozzávalókat!

Búbos hús
Hozzávalók: 8 szelet kicsontozott rövid sertéskaraj, 3 evıkanál olaj, kicsi só, 2 csipet feketebors, 3 dkg vaj, 1 kiskanál
reszelt vöröshagyma, 10 dkg gomba, 2 zsemle vagy kenyér
szelet, az áztatáshoz tej, 1 tojás, 1 csomó petrezselyem zöld,
5 dkg reszelt sajt.
A hússzeleteket kiverjük, besózzuk, borsozzuk, az olajon
mindkét felüket megsütjük, rövid ideig pároljuk, majd lapos
tőzálló tálra vagy tepsibe egymás mellé fektetjük.
Egy másik edényben a vajon megfonnyasztjuk a vöröshagymát, hozzáadjuk az apróra vágott gombát, sóval, ırölt
borssal ízesítve addig pároljuk, amíg a saját levét el nem
fıtte. Összedolgozzuk a tejbe áztatott, kinyomkodott zsemlékkel, a nyers tojással, a finomra vágott petrezselyem zölddel. (Aki nem szereti a gombát, helyettesítheti májjal vagy
májkrémmel). Ezt a főszeres tölteléket rápúpozzuk a hússze-

Tipp: Nagyon gyorsan elkészíthetı és rendkívül mutatós
saláta! Alapanyagok helyettesítése: lilahagyma helyett pórékarikák vagy újhagyma.
Kiegészítık: pár kocka feta sajt vagy olajbogyó a tetejére.
Epres varázs
Hozzávalók: 30 dkg eper, 1,5 dl fehérbor (száraz), 1 dl citromlé, 3-5 kanál cukor , 1 csomag (piros) tortazselé por.
Elkészítés: Az epreket megmossuk, lecsöpögtetjük, negyedekre vágjuk. Egy kb. 7 decis tálat kibélelünk folpackkal, a
tálba beletesszük a felvágott epreket. A tortazselét elkészítjük a szokásos módon, de most víz helyett a bor és citromlé
keveréket használunk. Amikor már kezd kihőlni, a zselét
ráöntjük az eprekre úgy, hogy teljesen ellepje.
Kb. 2-3 órát hőtjük, majd tejszínhabbal tálaljuk.
Ezt a menüsort szívesen ajánlom, jó étvágyat kívánok
hozzá!
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A falugazdász tájékoztatója
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdte
a 2009. évi egységes területalapú támogatás befogadását.
Változás a korábbi évektıl eltérıen, hogy 2009. évben az
egységes területalapú kérelem kizárólag csak elektronikus
formában nyújtható be.
Kérelmet azok a termelık nyújthatnak be, akik az egységes Mezıgazdasági Ügyfél nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vettek, vagyis MVH regisztrációs számmal rendelkeznek.
Aki már rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az
MVH-tól kapott borítékban található azonosítók alapján
(regisztrációs szám, jelszó) közvetlenül aktualizálni tudja ez
évi kérelmét. Azon személyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, igénybe vehetik a falugazdász segítségét, illetve könyvelın, tanácsadón keresztül is benyújthatják kérelmüket, amelyhez azonban meghatalmazás szükséges. Ugyancsak elektronikus formában történik a meghatalmazás kitöltése és beadása.
Az egységes kérelem elektronikus úton történı benyújtásával összefüggı eljárásban való részvétel további feltételei:
 A természetes azonosítók (családi és utónév, születési
idı, születési hely, anyja születési családi és utóneve,
születési családi és utónév) megegyeznek az MVH
Ügyfél nyilvántartási rendszerében szereplı és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának adataival.
 Be kell jelenteni az MVH törvényben elıírt kötelezı
adatokat is (regisztráció típusa: - támogatást igénylı-,
ügyfélkör, bankszámlaszám: - saját névre szóló – állam-

polgárság, adószám, adóazonosító jel, cégj.szám, minısítı kód, jogelıd, képv. jogosultak.)
Az elektronikus kérelem benyújtása elıtt mindenki tanulmányozza át a tájékoztatót.
Fontos: Kérelmet szankciómentesen benyújtani 2009.
május 15-ig lehet. Kizárólag az elektronikus rendszeren keresztül.
Állattartókat érintı változás!
2009. évtıl új feltételekkel lehet igénybe enni a termeléstıl elválasztott állatalapú támogatásokat. Ennek megfelelıen
idéntıl az állattenyésztık is csak földterülettel együtt kaphatják meg a nemzeti kiegészítı támogatásokat. (hízott bika, az
anyatehén, az extenzifikációs szarvasmarha, KAT területeken nyújtandó anyajuhtartás támogatását) érinti a változás.
A támogatást a történelmi bázisjogosultsággal rendelkezı
mezıgazdasági termelık vehetik igénybe.
A korábbi évekhez képest változás, hogy az állatalapú
termeléstıl elválasztott támogatásra az a gazdálkodó számíthat, akinek jár az egységes területalapú támogatás is, mint
nyilvántartott állattartó megtalálható a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) 2009. évben csak azok a termelık
részesülhetnek állatalapú termeléstıl elválasztott támogatásban, akik egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtanak be is jogosultak annak igénybevételére. Ennek hiányában a történelmi bázisjogosultsággal rendelkezı gazdálkodónak nem fizethetı elválasztott támogatás.
Vadkerti Tivadar
falugazdász

Váltsa be nálunk
ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT!

GYÖRGYEY KASTÉLY
ÉTTEREM ÉS PANZIÓ
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 2. +36-53-583-546,
www.tapiokisker.hu, tapiokisker@t-online.hu

Elfogadunk étkezési utalványokat is!
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Kutyák és macskák egészségvédelme
– kedvenceink külsı élısködıi
A kullancsok, a bolhák és más vérszívó külsı paraziták nemcsak közvetlen vérszívásukkal zavarják
kedvenceinket, hanem több fertızı betegség kórokozóját is magukban hordozhatják. Ezek a betegségek akár halálos kimenetelőek is lehetnek, ezért a
kutyásoknak és más állattartóknak ismerniük kell
ezen paraziták életmódját, elıfordulását, és az általuk terjesztett betegségek hatékony megelızésének
lehetıségét.
Az elmúlt években kötelezıvé tett belsı férgek
elleni védekezés meghozta a kívánt hatást, egyre
több gazdi gondoskodik az állatáról, és évente többször is féregteleníti kedvencét. Ellenben nagyos sok
állat szenved a külsı élısködıktıl. Ezek a paraziták
– mint már írtuk –nemcsak fizikálisan, jelenlétükkel,
vérszívásukkal zavarják az állatot, hanem sok-sok
betegséget is terjesztenek.
A bolhák által terjesztett fontosabb betegségek a
következık: galandférgesség, macskakarmolásos
betegség, haemobartonellosis. A kutyák több mint
fele érzékeny a bolha nyálában lévı anyagokra,
mely allergiás reakciót idéz elı, sıt, esetenként a
bolhaallergia súlyos bırgyulladással is járhat. A bolhásságnak közegészségügyi vonatkozásai is vannak, mivel a bolhák a galandférgesség terjedésében
is szerepet játszanak, így az embert veszélyeztetik.
Gondoljunk csak arra az egyszerő esetre, hogy állatunk simogatása után a bolhapeték könnyen az
emésztırendszerünkbe kerülhetnek. Márpedig egy
nıstény bolha naponta akár 30-50 új petét rak le! Ha
nem védekezünk a bolhák ellen, lakásunkba beke-

rülve, egész évben kellemes hımérsékletet találnak,
könnyen megbújhatnak, így gyorsan szaporodnak.
Magyarországon többféle bolha található meg, a
kutyának és a macskának is van saját bolhája. Az
utóbbi idıben – köszönhetıen a macskabolhák kitőnı alkalmazkodó képességének – a kutyákban is
inkább a macskabolhák telepedtek meg.
A kullancsok által terjesztett fontosabb betegségek: babesiosis, Lyme-kór, agyhártyagyulladás,
erlichiosis. Hazánkban kb. 20-25 kullancsfaj élısködik. Az elmúlt évek enyhe idıjárásának köszönhetıen a kullancsok szinte egész évben megtalálhatók
és fertızıképességük is növekszik.
A bolhákon és a kullancsokon kívül más külsı
élısködık is fellelhetık környezetünkben. A legyek,
az igazi és a lepkeszúnyogok, a rühatka, a demodex
(szırtüszıatka), valamint a tetvek is okozhatnak
rossz közérzetet, betegséget állatainknak.
Ma már sok állatgyógyászati cég készít bolha- és
kullancsirtó nyakörveket, ultrahangos kullancsriasztókat, spray-ket. A védekezésben talán leghatásosabb az ún. spot-on készítmények használata, melyeket az állat bırére csepegtetve kell használni. A
választási lehetıségek széles skálája segít a gazdiknak megtalálni, hogy az adott állatnak melyik lesz a
leghatásosabb védıeszköz. A felelıs állattartás és
hatékony védekezés lényege, hogy a kezelés folyamatos legyen. A készítményeket kereshetik állatorvosuknál, aki bıvebb információt ad a termék használatáról.
Dr. Crespo Carlos Enrique

Mikrochip beültetés, állatútlevél
Számítógépes nyilvántartás
Nyitva tartás

Kullancs- és bolhairtó készítmények nagy
értékő nyeremény- és árakciója!
Szolgáltatások
Sebészeti és szülészeti beavatkozások
Belgyógyászati gyógykezelések
Ambuláns és kórházi betegellátás
Kötelezı (veszettség) és egyéb védıoltások
Állatgyógyszerek, gyógytápok

Hétfı: 10-12, 16-19; Kedd: 10-12, 16-19;
Szerda: szünnap; Csütörtök: 16-19;
Péntek: 10-12, 16-19; Szombat: 9-12
Megkezdtük a HappyDog
kutya- és macskatápok forgalmazását!
Tel/fax: 06 53/383 411
Mobil: 06 30/ 517 57 33
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
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Anyakönyvi hírek:
Születés
Lajkó Soma 2009. 02. 15.
(Banka Angéla – Lajkó Attila)
Gulyás Péter 2009. 02. 18.
(Dombi Anita – Gulyás Péter)
Berkó Emese 2009. 03. 23.
(Fejes Györgyi – Berkó Árpád)
Kövér Bettina 2009. 04. 08.
(Mérész Judit – Kövér József)
Muhari Norina 2009. 04. 12.
(Sebık Erzsébet – Muhari Lajos)
Mukri Zalán 2009. 04. 16.
(Pócz Ibolya – Mukri Attila)

KÉPES HÍRADÓ

2009. április

Búcsúzunk
Bugyi Lászlóné
Gömöri Antalné
Gömöri Mihályné
Káposztás István

Boldogházi
Felelıs szerkesztı:
Konkoly Béláné
Szerkesztık: Turóczi István Zoltánné
Bóta Mizsei Ilona
Zrupkó Ferencné

(1938-2009.)
(1927-2009.
(1922-2009.)
(1935-2009.)

Tervezıszerkesztı
Gerhát Károly
Felelıs kiadó:
Községi Önkormányzat
Készült:
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza

