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180 Ft

KEDVES JÁSZBOLDOGHÁZIAK!
Bizonyára mindenkihez eljutott a hír, hogy ebben az
évben községünk kapta a XII. Jász Világtalálkozó
megrendezésének jogát.
Az öttagú szervezőbizottság folyamatosan dolgozik,
előkészíti a programokat, a három nap minden percét
átgondolva. Minderről a Boldogházi Hírekben már
olvashattak, mégis néhányan hiányolják a tájékoztatást.
Ennek a kérésnek szeretnénk most eleget tenni.
Azon segítő személyekkel (16 fő), akiknek már
konkrét előkészítő, szervező feladata van megbeszélést pályázaton nyert összeg a műsorokra
tartottunk.

pályázaton nyert összeg a kiadványokra

3 millió Ft
1 millió Ft

Elküldtük a védnököknek, kiállítóknak, vendégmű500 ezer Ft
vészeknek, lovas bandériumoknak, együtteseknek a Jászsági Önkormányzatok Szövetségétől
felkérő levelet.
a Jászok Egyesületétől
500 ezer Ft
Elkészítettük a három nap részletes programját, me- a megyei Polgárőrszövetségtől
300 ezer Ft
lyet most nyilvánosságra hozunk. (12. old.) (Azoknak
535 ezer Ft
a művészeknek a nevét nem közöljük, akik a felkérés- a „Szilveszteri bál" hozománya
Összesen: 5, 835 millió Ft
re még nem jeleztek vissza, mivel nem szeretnénk
Önöknek csalódást okozni.)
A jászkapitány személyére az 1400 felnőtt lakostól
mindössze 141 vélemény érkezett. Még február 10-ig
lehet javaslatot tenni a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett szavazóládába.
Sokan kérdezték, honnan lesz a JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓRA pénz?
Minden pályázati lehetőséget megragadtunk, és
keressük a támogatókat. 2006. január 21-ig a következő pénzösszeg áll rendelkezésünkre:

A több ezer vendég fogadásánál legyünk méltó házigazdák, igazi kedves, szívélyes vendéglátók. Nemcsak a műsoron múlik a rólunk alkotott vélemény!
Csinosítsuk, rendezzük házunk táját, utcáinkat,
intézményeinket. Ehhez kívánunk mindenkinek jókedvű összetartást, segítőszándékot.

A további lépésekről is tájékoztatni fogjuk Önöket.

Zrupkó Ferencné, Konkoly Béláné, Bóta Mizsei Ilona,
Szűcs Lajos, Joó Kovács Balázs, Gerhát Károly

Minden boldogházi lakosra számítunk!

A szervezőbizottság

„Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a község.” (Széchenyi István)

A TARTALOMBÓL
Képviselőtestület munkájáról
Kistérségi aktualitások
Ezüstkor éves munkaprogramja

2. old.
3. old.
5. old.

60 év képekben
Megkérdeztük
A világtalálkozó programja

8. old
10. old
12. old
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Tájékoztató
A Képviselőtestület 2006 évben is a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvényben /továbbiakban Ötv./
meghatározottak szerint ülésezik. „ A
képviselőtestület szükség szerint, de
évente legalább hat ülést tart. A képviselőtestület ülése nyilvános.”
Jászboldogháza 2006. évben több évfordulót is ünnepel. 1946. július 1-jével
vált önálló településsé, tehát már 60
éves. 1996-ban az 50. éves évforduló
alkalmával alakult meg a Polgárőr Egyesület, tehát ebben az évben már megalakulásuk 10. évfordulóját ünneplik. Az
ünnepségek egy nagy rendezvény a XII.
Jász Világtalálkozó köré csoportosulnak.
A falu minden lakójának nagyon sokat
kell tennie a rendezvények lebonyolítása
során, hogy az idelátogató vendégek kellemes érzésekkel távozzanak.
A Képviselőtestületnek a rendezvények megtartása közben is végezni kell
munkáját. Így február 15-éig el kell fogadni a 2006. évi költségvetési rendeletét, majd április 30-ig a zárszámadási
rendeletét a 2005. évi gazdálkodásáról és
a vagyonnyilvántartásáról. A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-ig átfogó értékelést
készít.
A rendőrségről szóló 1994.évi
XXXIV. törvény alapján a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján
évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési
önkormányzat képviselőtestületének a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. törvény 79.§-a szerint: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves
helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselőtestületet.
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény szerint: a jegyző által
elkészített, a következő évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a polgármester, november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjainak általános választásának évében legkésőbb
december 15-ig – benyújtja a képviselőtestületnek.
A helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló
2000. évi XCVI. törvény 10/A §-a alapján:

2006. február

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról
Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.

Tájékoztatás:
2006.január 5,6,9,10,11-én volt a tüdőszűrő vizsgálat. Annak ellenére, hogy
minden lakóházhoz el lett juttatva a tájékoztató, a szűrésre kötelezettek közül
111 fő nem jelent meg. A jászberényi
tüdőgondozóban megszűnt a pótszűrés,
így aki itt helyben nem jelent meg, időpont egyeztetés után csak Szolnokon teljesítheti a kötelező szűrővizsgálatot.
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek támogatására az igényeket –
jelenleg 118 fő a településen - minden
évben ismételten be kell adni a Polgármesteri Hivatalban. A támogatásra nem
jogosultak azok, akik fogyatékossági
támogatásban részesülnek. Súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki jogszabályban meghatározott mozgásszervi
betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy
annál több. A kérelmeket a szükséges
mellékletekkel együtt április 30-ig
nyújthatják be.
A kérelemhez mellékelni kell:
1. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt,
2. a jövedelemigazolásokat, amelyek
tanúsítják, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy családjában az 1 főre jutó, a
tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó
jövedelme a tárgyév január 1. napján
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (2006.január 1.-én 25.800,Ft) kettő és félszeresét nem haladja meg.
A Köztársasági Elnök a 2006. évi országgyűlési képviselő általános választásának első fordulóját 2006.április 9.
n a p já ra (va s á rn a p ), má s od ik a t
2006.április 23. napjára (vasárnap) tűzte
ki.
A névjegyzékbe történő felvételről
szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel
együtt 2006. február 6. hétfő és február 10. péntek között kell megküldeni a
választópolgároknak.

Igazolást – a választás első és második
fordulójára egyaránt – személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésőbb 2006.
április 7-én pénteken 16,00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy
az legkésőbb 2006. április 4-én kedden
megérkezzen a választási irodához.
Az országgyűlési képviselő választás
során a településen Helyi Választási Iroda működik a jegyző vezetésével. Helyi
Választási Bizottság nem, csak a 2 szavazókörben Szavazatszámláló Bizottságok működnek.
A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjait és a szükséges számban
póttagokat legkésőbb 2006.máricus 20án kell megválasztani – a jegyző javaslata alapján a Képviselőtestületnek.
A Szavazatszámláló Bizottságok megbízott tagjait a választókerületben ( tehát a Jászapátihoz tartozó 9 településen )
jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb 2006.március 31-én 16.00 óráig
jelentheti be a Választási Bizottság
elnökénél.
A választási kampány végéig a jelölő
szervezetek és a jelöltek engedély nélkül
készíthetnek plakátot.
A plakátok az épületek falára, kerítésre kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Egyes
középületeken vagy a közterület meghatározott részé plakát elhelyezését a helyi
önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon
belül plakátot elhelyezni tilos!
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy
az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon
belül köteles eltávolítani.
A törvény szerint plakát: választási
falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.
A választási gyűlések nyilvánosak. A
választási kampány céljára önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést.
Önkormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületben választási kampányt
folytatni, választási gyűlést tartani TILOS.
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Polgármesteri tájékoztató
Kedves boldogházi lakosok!
Az elmúlt év zárásaként már az előttünk álló XII. JászVilágtalálkozó javára szilveszteri bált szerveztünk. A
társrendező Polgárőr Egyesület mellett nagyon sokan
részt vettek a munkában, közülük is kiemelném az
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületet! A Községi Önkormányzat nevében köszönöm mindenkinek a munkáját!
Köszönöm a vállalkozók és magánszemélyek felajánlásait, melyekkel hozzájárultak a bál – és ez által a világtalálkozó- megrendezéséhez! Nagyon örülök, hogy e
közös cél érdekében látom az összefogást és együttműködést mind a civil szervezetek mind a lakosság részé-

ről! Kérem Önöket, folytassuk ezt az előttünk álló hónapokban is! Szépítsük környezetünket!

Jászsági Évkönyv 2005.
December 16-án községünk adott otthont a Jászsági Évkönyv bemutató rendezvényének. Ez az esemény minden évben másik településen kerül megrendezésre. Örülök, hogy sokan részt vettek a bemutatón és a kuratóriumnak is elnyertük a tetszését. Az esemény közös vacsorával zárult, mely után együtt hallgathattuk meg az
Apostol együttes koncertjét az iskola Sportcsarnokában.
Az évkönyv még korlátozott számban kapható a Polgármesteri Hivatalban.
Szűcs Lajos polgármester

Új szociális ellátás a Jászságban
A Jászsági Többcélú Társulás ez év első napjával útjára indította
első saját intézményét, a Jászsági Támogató Szolgálatot. A Szolgálat feladata kettős: egyrészt segítséget nyújthat a fogyatékkal élők
mindennapi életéhez; másrészt pedig a pszichiátriai betegek számára adhat támogatást. A társulás célja a jászsági lakosok életkörülményeinek javítása az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett,
elősegítve az önálló életvitelt. Elérhetővé kívánjuk tenni a fogyatékos emberek számára azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel teljesebbé válhat az életük, szeretnénk hozzájárulni a depresszióval
küzdő embertársaink állapotának javulásához. A Szolgálat minden

jászsági településen, a Jászság teljes lakossága számára elérhető.
Érdeklődjenek az orvosi rendelőkben vagy a polgármesteri hivatalokban.
Az alábbi telefonszámon Poós Szilviával, a szolgálat munkatársával vehetik fel a kapcsolatot: 06-30-549-9913
A munkatársak készséggel segítenek az érdeklődők számára,
útbaigazítást adnak arról, hogy hogyan és hol tudják igénybe venni
a szolgáltatásokat.
Dányi Olga titkárságvezető,
Jászsági Többcélú Társulás

JÁSZSÁGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Feladata:
- önálló életvitel növelésében ill. fenntartásában való segítségnyújtás,
- csoportfoglalkozások,
- családi kapcsolatok erősítése,
- intézményes ellátásból a családi környezetbe való visszahelyezés
elősegítése.
Az ellátások igénybevétele, módja:
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes és önkéntes, az ellátást
igénylők kérelmére történik.
Az ellátandó területeink:
Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Jászboldogháza,
Alattyán és Jásztelek.

III. sz. Szakmai Központ 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Poós Szilvia szolgálatvezető
Tel.: 06-30/549-9913
2006. 01. 01-én megalakult a Jászsági Támogató Szolgálat
Jászladány központjában.

Közösségi ellátás
Célja:
Pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk elősegítése, társadalmi közösségi integrációjuk.

JÁSZSÁGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
III. sz. Szakmai Központ 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Poós Szilvia szolgálatvezető
Tel.: 06-30/549-9913
2006. 01. 01-én megalakult a Jászsági Támogató Szolgálat
Jászladány központjában.

Támogató Szolgálat
Célunk:
A fogyatékkal élő (mozgáskorlátozottak, értelmi-, érzékszervi
(látás, hallás) fogyatékos, autista, down-szindrómás) emberek lakókörnyezetben történő ellátása,
Lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítése, önálló
életvitel biztosítása-speciális segítségnyújtás révén.
Feladatunk:
Információnyújtós-tanácsadás
- Fogyatékos személyeket megillető jogokról,
- Szociális és családtámogatási lehetőségekről,
- Képzésekről, oktatási intézményekről,

- Személyes gondoskodást nyújtó alapellátó és szakosított intézményekről,
- Érdekvédelmi szervezetekről
Személyi segítés:
Mindennapi életvitelben való segítségnyújtás, p1.: hivatalos ügyek
intézése, stb....
Szállító szolgáltatás:
A fogyatékkal élők számára a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi,
szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás
segítése.
A szolgáltatásaink igénybevételének módja önkéntes, kérelem
alapján.
Információnyújtás- tanácsadás: térítési díj -mentes. A személyi
segítés és a szállító szolgáltatás, térítési díj-köteles, kivétel egyedi
esetekben; a gyermekek rendszeres oktatási intézménybe történő
szállítása.
Az ellátandó területeink:
Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Jászboldogháza és
Alattyán.
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Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének
beszámolója
Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 2006. január 29-én megtárgyalta az egyesület
2005. évi működési és gazdasági tevékenységéről szóló
beszámolókat, a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzéséről
szóló jegyzőkönyv tartalmát. Továbbá ismertetésre került a 2006-os év munkaterve is. Az egyesület tagjai a
beszámolókat elfogadták és meghozták az alábbi határozatot:
1. Az egyesület ezúton mond köszönetet támogatóinak és mindazoknak, akik valamilyen módon segítették a sikeres működést.
2. Elfogadta az egyesület a vezetőség 2005-ös évről
szóló beszámolóját.

3. A gazdaságvezető beszámolóját a 2005-ös évre
vetítve a Számvizsgáló Bizottság vizsgálati eredményével alátámasztva szintén elfogadta az egyesület a
bevétel és kiadás főbb számaival.(1 .000,- Ft-ban)
Összes bevétel:
398 e/Ft.
- ebből előző évi pénzmaradvány
288 e/Ft.
- tagdíj bevétel
29 e/Ft.
Összes kiadás:
113 e/Ft.
- ebből kp. kiadás
28 e/Ft.
- banki kiadás
93 e/Ft.
Év végi pénzmaradvány
276 e/Ft.
4. A 2006-os évi munkatervvel az egyesület egyhangúlag egyetértett, és azt elfogadta.

MUNKATERV
Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének 2006-os esztendőre
Január:
1. Szokásos kéthetenkénti megbeszélés — A vezetőség beszámolójának összeállítása.
2. Január 29-én beszámoló tagértekezlet.
a.) A Vezetőség beszámolója a 2005. évről.
b.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója.
c.) Gazdálkodási tevékenységről beszámoló.
d.) Pótszilveszter megtartása.
Február
1. Jánoshidai farsangi részvétel.
2. Kéthetenkénti szokásos összejövetel.
3. Névnapok megtartása.
Március
1. Nőnap megtartása, farsangi fánksütés.
2. Kéthetenkénti szokásos megbeszélés.
Április
1. Kéthetenkénti szokásos megbeszélés.
2. Névnapok megtartása.
Május
1. Majálison való részvétel.
2. Aktuális kérdések megtárgyalása a Jászok
Világtalálkozójával kapcsolatban
Június
1. Aktuális kérdések megbeszélése.
2. Felkészülés a Jász Világtalálkozóra.
3. Részvétel a Világtalálkozón.

Július
1. Aktuális kérdések megbeszélése.
2. Strandparti rnegtartása (július 26-án’)
Augusztus
1. Aktuális kérdések megbeszélése
2. Nagykőrösi kirándulás
3. Elszármazottak találkozója (augusztus 26-án).
Szeptember
1. Aktuális kérdések megtárgyalása
2.Bogácsi hétvége (3 nap: 15,16,17, vagy 22,
23, 24.)
3.Névnapok megtartása.
Október
1.Szüreti mulattságon részvétel Jánoshidán.
2.Kéthetenkénti szokásos összejövetel
3. Aktuális kérdések megtárgyalása
November
1. Kéthetenkénti szokásos összejövetel.
2. Névnapok megtartása
December
1. Aktuális kérdések megbeszélése, felkészülés
a karácsonyi gyertyagyújtásra.
2. Karácsony megünneplése.
Orczi Imréné
Egyesület titkára
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SPORT
A megrendezett 2005-2006-os téli teremtornán 12 csapat vett részt. A bajnokság lebonyolítása körmérkőzés
rendszerben zajlott, minden csapat
mindenkivel egyszer mérkőzött megt.
A játékidő 2x20 perc volt. A játékosok
száma 5+1 fő.

A torna végeredménye:
1.
Hanyatlás
2.
Fubu
3.
Niggerek
4.
Csatornapatkányok
5.
Portelek
6.
Reál
7.
Világhírű
8.
Csupaláb

Szerencse

Remény
Gyönge fűszálon libegő harmat,
Lágy szellő fújta árva lomb,
Napsütötte szép szivárvány
Halvány árny a kopott téglafalon
Halk ártatlan csöndes zörej
Lomha mozgású bús ártalom.
Lüktető szív élteti tested
Fürkésző szem, mely lát,
Gondolatodban rád figyel.
Óriás suhogó tölgy
Minden teret betölt
Életed kis színpadán
Remélj, míg csak élsz
Remélj, még tart az ész.
Remélj, és bennem örökké élj.
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Műanyagok és fémek,
Körülvesznek minket,
Velünk együtt élnek,
Nélkülük nincs élet,
Mára megérett,
Hogy egyszer eltapossák
Az emberiséget

Szerencse
KDJ Bútorház
Stampedli

12.

Prométheus

Gólkirály:Nagy Attila 25 gól
(Hanyatlás)
Legjobb kapus: 31 kapott gól
(Niggerek)

Niggerek

Váróczi Csaba három gyermek boldog
édesapja, aki feleségével — Nagy Zsuzsanna – és az apróságokkal a Zrínyi
utcában él.
1977-ben született. Gyermek- és ifjú
korát Jánoshidán töltötte. Régóta ír,
érzelmeit, a világhoz fűződő viszonyát,
lelkét egy kötetnyi vers tükrözi. Ebből
választottunk néhányat.

Gépek

9.
10.
11.

5

Csak neked
Neked megteszem,
Csak neked igen,
Féltett titkaimat,
Csak neked mondom el.
Elmondom,
te vagy csak nekem,
Veled mindent megosztok,
Egyetlen drága kedvesem.

Örökké várni
Magányos virág vagyok,
Egyre csak várok,
Színpompámat sem látja senki,
Jöjj s gyökerem tépd ki,
Hisz kezedben is jobb a rövid élet,
Mint a földben örökké várni téged.

www.jaszboldoghaza.hu
Jászboldogháza hivatalos weboldala! Ahol
folyamatosan figyelemmel kísérheti a település
életét és tájékozódhat a
főbb eseményekről.
Szerkesszük együtt,
egymásért! Mindenkinek
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Január 20-án befejeződött a 2005/2006-os tanév I. féléve.

Eredmények:
1

2

3

4

5

6

7

8

Össz.

Hiányzási
átlag nap/fő

3

1,53

3

2

1,47

5,7

2,4

1,8

2,61

Magatartás
átlag

5

4,9

4,9

4,6

4,6

4,2

4,2

4,7

4,65

Szorgalom
átlag

5

4,7

4,5

4,57

4

3,9

3,6

3,9

4,27

Kitűnőek
száma

5

3

6

5

6

1

2

1

29

Jelesek
száma

5

5

6

3

-

-

2

3

24

ebből 1 négyese van

2

4

3

-

-

-

1

1

11

ebből 2 négyese van
Elégtelent
kapott

3

1

3

3

-

-

1

2

13

-

felzárk. 1

-

-

1

-

2

-

4

17

17

19+1

18

15

23+1

28

158

kiv.mf. 8
jól mf 5
megf.4

4

4

3,8

3,4

3,6

3,5

3,72

4,6

4,16

4,3

3,6

3,4

3,8

3,97

4

3,7

3,7

3,9

3,9

3,83

4,2

3,9

3,8

3,3

3,7

3,84

4,4

4,2

4,2

4,3

4,28

3,6

3,6

Létszám
Magyar
nyelvtan
Magyar irodalom
Angol

Matematika

18+1
kiv. mf 9
jól mf 6
megf. 2
gyenge.1

kiv mf. 12
jól mf. 4
megf. 1
gyenge1

kiv mf 10
jól megf.5
megf. 2
kiv. mf. 11
jól mf. 2
megf. 3
felzárk. 1

4,1

Történelem
kiv. mf. 8
jól mf.6
Természetis- megf. 3
gyenge 1
meret
Fizika
Kémia

kiv. mf. 6
jól mf. 7
megf. 4

4,7

4,47

Biológia
Földrajz

Ének-zene

kiv mf 10
jól mf. 7
mf. 1

kiv. mf.9
jól mf. 5
mf. 3

kiv mf 3
jól mf 12
mf 2

kiv mf. 1
jól mf.11
mf. 7

kiv. mf.11
jól mf.7

kiv mf. 14
jól mf. 2
megf. 1

kiv mf.5
jól mf.9
mf 3

kiv mf 5
jól mf. 6
megf. 8

kiv mf. 11
jól mf. 7

kiv mf. 9
jól mf. 6
megf. 2

kiv mf.2
jól mf. 12
megf. 3

kiv mf. 11
jól mf. 7

kiv mf. 8
jól mf.7
megf. 2

jól mf. 14
megf. 3

Testnevelés

Rajz

Technika

4,5

4,4

3,8
4,4

3,9
3,8

3,85
4,09

3,4
3,13

3,4
3,5

3,40
3,32

4,4

4,1

4,35

kiv. megf. 8
jól megf. 8
megf. 6
felm.1

kiv mf. 7
jól mf.9
megf. 10
felm. 2

kiv mf. 5
jól mf. 10
mf 3

kiv mf. 2
jól mf 10
megf. 3

jól mf. 15
megf. 4

4,55

4,3

3,9

4,1

4,21

jól mf. 15
megf. 4

4,1

4,3

4,1

4

4,13

jól mf.3
megf. 9
gyenge 3

Honismeret

jól megf. 21 jól megf. 11
megf. 2
megf. 17

Etika 7. o /
Mozgókép 8.
Szám. Tech.
tánc és
dráma
osztály átlag

4,09

4,3

4,3

3,9

4,17

4

3,8

3,8

4,05

jól megf 18
4,4

4,2

4,1
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Hírek, információk
Az első félévben többször volt iskolánkban hangverseny.
Két alkalommal, jótékonysági céllal az Apostol együttes
lépett fel. A bevételt az óvoda és iskola eszközeinek bővítésére fordítjuk. Tisztelettel köszönjük Meződi József,
Pete László és Berecz Bea művészeknek a nagyszerű
hangulatot és kellemes estéket. Külön köszönet Csinger
Ildikónak és Csinger Mariannak a szervezésért.
 A Vidám Vándorok karácsonyi fellépése is nagy sikert
aratott tanulóink körében.
 A Kodály Zoltán Kecskeméti Zeneiskola tanárai több
alkalommal komolyzenei rendhagyó hangversennyel
tanították és szórakoztatták iskolásainkat. Legközelebbi
fellépésük február 15-én, szerdán 8 órakor lesz. Témája:
Mozart.
 Január 31-én megkezdődik a 8. osztály felvételi küzdelme. Az írásbeli magyarból és matematika tantárgyakból
lesz, a szóbelik pedig a választott iskolák tematikája szerint.
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Február 18-án lesz a hagyományos „Farsangi bál”. A műsorban először mutatkozik be a két mazsorett csoport,
valamint a két Hip-Hop csoport.
Mindenkit szeretettel várunk.



Szárazelemgyűjtés indult el iskolánkban. Mivel a szárazelemek újrahasznosítása nem megoldott ezért gondoskodni kell arról, hogy ne kerüljenek a természetbe. Ősztől
országos hálózat kiépítését tervezi az Energizer, a
Duracell és a Varta magyarországi cégei által megalapított
RE'LEM Kht.

Kérünk minden kedves Adózó lakost, hogy ebben az évben
is támogassák az
iskola alapítványát.
Nyomtatványok az iskolában, a Virágüzletben és a Takarékszövetkezetben lesznek kihelyezve.
Gulyás Dániel 8. osztályos tanuló ebben az évben is bejutott a több megyét átfogó környezetvédelmi verseny döntőjére.

Osztálytalálkozó
„Kell, hogy legyen egy meghitt baráti kör,
Kíművelt, nem önhitt fők társasága
Amelyben otthonos számos gyönyör
Mi nélkül int a napok bosszúsága.
Kell, hogy legyen egy próbált jóbarát
Kit az ember megkérdez, kire hallgat
Ki csillapítja lelkünk viharát
Élét vevén búnak és bajnak.
Kell, hogy legyenek pompás estebédek,
Hol fesztelen az ember csemegél
Jó borokat és szellemes igéket
És mégse részeg, hogyha véget ér.”
2005. november 26-án, szombaton este kigyúltak a fények
általános iskolánk egyik emeleti tantermében. Konkoly
Béláné osztályfőnökünk várta este - egykori tantermünkben13 éve végzett diákjait. Hideg volt az este, de
valamennyiünk szíve különös melegséggel és várakozással
telt meg, amikor sorban beléptek az ajtón a rég nem látott
diáktársak, barátok.
Szokatlan, de egyáltalán nem lett szerencsétlen a 13-as
szám, hogy éppen most gyűltünk össze ilyen sokan és sok
felől, kik egykoron együtt koptattuk a padokat. Sokat nevettünk, és sokunk szemében ott csillogtak a könnyek is, ahogyan peregtek a régi osztálynapló oldalai, és mindenki elmondta, hogy mi is történt vele az elmúlt 13 évben. A távol
maradottakról is megemlékeztünk, bár szerencsére csak alig
néhányan voltak — közülük van, aki az Egyesült Államokban él, és olyanok is, akik kisgyermekeik miatt maradtak
távol.
Az osztályfőnöki óra —kiegészülve a hozzátartozókkal,
barátokkal - finom vacsorával folytatódott a Kondi büfében,
és hosszú, hajnalig tartó beszélgetések következtek, hiszen
téma akadt bőven.
Úgy gondolom, hogy az este mindenki számára jól telt.
Szép emlékekkel megrakodva és kellemes érzésekkel a szí-

vünkben búcsúztunk egymástól abban reményben, hogy a
következő találkozó — a 15. már nincs is olyan messze.
Végezetül mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet
mondani a szervezőknek: Pócz Ibolyának, Kovács Ilonának
és Juhász Andornak. Fáradozásuknak köszönhetően csodálatos estét töltöttünk együtt.
Tóthné Ilonka Tünde
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HELYTÖRTÉNET

HATVAN ÉV KÉPEKBEN
Jászboldogháza 1940-ben

Szőrös Vendel és jószága a tenyészállatvásáron
Jászboldogháza ebben az évben 60 éves jubileumát ünnepli. A szerkesztőség úgy gondolta, hogy ez alkalomból viszszatekintő sorozatot indít el a múltból napjainkig.
Visszaemlékezések és írások helyett azonban a olyan fotókat adunk közre, amelyek – ugyan korlátozott számban állnak rendelkezésünkre – többé-kevésbé bepillantást nyújtanak Boldogháza, a boldogházi emberek egykori életébe.
A jelenlegi gyűjtemény a 1940-es és az 50-es évekből
valók.
A boldogházi gazdák elismert állattartók voltak, amit a
kiállításokon, tenyészállatvásárokon elért eredmények is
bizonyították. Akkor még a gazda büszkén állt jószága mellé egy fotó erejéig.

Szőrös Antal 1949-ben a tenyészállatvásáron

Rózsa Sándor, Csollák Imre tanítók a 40-es években

Elsőáldozók csoportja a 1940 körül

Szőrös Antal (balra) 1950-ben a tenyészállatvásáron
átveszi a 4. díjat Erdei Ferenc minisztertől

Szénagyűjtés

2006. február
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Településrendezési terv folytatása
Vegyes terület
5. §
(1) A vegyes területet Jászboldogházán
a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetbe sorolja:
Településközpont vegyes terület
(2) VT1– jelű építési övezet: központban
lévő intézmények tömbje
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:
- igazgatási épület
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató épület
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- sportépítmény
- A fentiekben felsorolt rendeltetésű
épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények (garázs, parkoló,
tároló épület, stb.)
b.) Az építési övezetben kivételesen
elhelyezhető:
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági
építmény
- termelő kertészeti építmény
c.) Az építési övezetben újonnan kialakítható legkisebb telekterületméret:
800 m2. d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.
e.) Az építési övezetben a beépítettség
megengedett legnagyobb mértéke:40 %.
f.) Az építési övezetben a megengedett
legnagyobb építménymagasság: 9,00
m.
g.) Az építési övezet ben a
közművesítettség mértéke: részleges.
h.) Zöldfelület legkisebb mértéke:
25 %
i.) Zaj védelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti vegyes területi
funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
j ) Az építési övezetben terepszint alatti
építmény bármilyen elhelyezhető
k.) Melléképületek (lásd fogalom meghatározás), elhelyezése tekintetében

az alábbi szabályokat kell betartani: a
főépület mögött, maximum 4,00 m
magassággal
l) Melléképítmények tekintetében az
alábbiak helyezhetők el:
- közműbecsatlakozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
- hulladéktartály — tároló
- kirakatszekrény
- kerti víz és fürdőmedence, napkollektor
- kerti épített tűzrakóhely
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti
tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és
lejtő
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m
magas szélkerék, antennaoszlop,
zászlótartó oszlop
m.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el.
n) A Vt1 *-gal jelölt római katolikus
templom telke nem megosztható, az
építési övezeti paraméterei kialakultak.
(3) Vt2 jelű építési övezet: központban
lévő tömbök
a) Az építési övezetben elhelyezhető_
- lakóépület
- igazgatási épület
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató épület
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
a terület azon részén, ahol gazdasági
célú használat az elsődleges
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- sportlétesítmény
- a fentiekben felsorolt rendeltetésű
épülethez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények (garázs, parkoló,
tároló épület, stb.)
b) Az építési övezetben kivételesen
elhelyezhető
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági
építmény
- termelő kertészeti építmény
c) Az építési övezetben kialakítható
legkisebb telekterületméret 700m2

d) Az építési övezet telkeinek beépítési
módja: oldalhatáron álló (saroktelek
és 18,00 méternél szélesebb építési
telek esetén az épület szabadonállóan
is elhelyezhető az építési helyen belül)
e) Az építési övezetben a beépíthetőség
legnagyobb mértéke: 40 %
f) Az építési övezetben a megengedett
legnagyobb építménymagasság:
6,00 m
g) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke részleges
h) Zöldfelület legkisebb mértéke:25 %
i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti vegyes területi
funkcióhoz tartozó határérték biztosítása
j) Az építési övezetben a terepszint
alatti bármely építmény elhelyezhető
k) Melléképületek (lásd fogalommeghatározás) elhelyezése tekintetében az
alábbi szabályokat kell betartani
- főépület mögött, azzal azonos oldalhatáron helyezhető el, főépülettől
kisebb, de maximum 4,00 méteres
építménymagassággal
l) Melléképítmények tekintetében az
alábbiak helyezhetők el
- közműbecsat1akozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
- hulladéktartály — tároló
- kirakatszekrény
- kerti víz és fürdőmedence, napkollektor
- kerti épített tűzrakóhely
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti
tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és
lejtő
- szabadon álló s legfeljebb 6,0 méter
magas szélkerék, antennaosz1op.
m) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el.
(4) A vegyes terület építési övezetére
vonatkozó előírások:

A vegyes terület építési övezetére vonatkozó előírások:
Sajátos építési használat szerinti
terület

Övezeti jel

Kialakítható legkisebb telekterület
méret
m2

Beépítési
mód

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%

Megengedett legnagyobb építmény
magasság
m

Zö1dterü1et legkisebb mértéke

VT1

800 m2

Sz

40

7,5

25

Vt2

700 m2

O

40

6,0

25

Településközpont vegyes terület
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MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT……
Mit olvasunk szívesen?
A postai nyilvántartás szerint községünkben a következő lapok a legnépszerűbbek:
Új Néplap:
135 db
Szabad Föld
108 db
Nők Lapja
42 db
Színes RTV
35 db
TVR Hét
26 db
Kiskegyed
20 db
Story
17 db

MELYIK AZ ÖN KEDVENC
LAPJA?
/ folyóirat, hetilap, napilap /
Borsányi Attila – mezőgazdasági
gépszerelő
Elsősorban a foglalkozásommal kapcsolatos híreket, érdekességeket olvasom a Szabad Földben és a Mezőgazdasági technika című folyóiratban.
Bazsó Józsefné – szakácsnő
A kedvencem a Nők Lapja. Van benne
sok új és jó recept, amiket szívesen
kipróbálok. A horoszkópomat is mindig elolvasom. Néha olyan, mintha
teljesen nekem írták volna. Szeretek
rejtvényt fejteni is. Szórakoztat, kikapcsol. Tulajdonképpen már 35 éve járatom. Minden számát megőriztem, igaz
néha az unokáim kiszínezik. Természetesen a Boldogházi Híreket is szívesen
olvasom. Az első számtól kezdve
mindet megőriztem.
Bódi Margit – nyugalmazott tanár
Kedvencem a Nők Lapja, mert női
problémákkal foglalkozik. Vannak
benne nagyon jó cikkek az egészségünk megőrzéséről, ami az én életkoromhoz szükséges, diétás ételek. Rövid, tömör műsorújság. A cikksorozatok nagyok jó lelki problémákat tárgyalnak Müller Péter tollából.
Dalmadi Nándorné – titkársági aszszisztens
Az Új Néplap a kedvencem. Ezt járatjuk már nagyon régen. Szeretjük, és
úgy tűnik az újság is szeret, hisz most
nyertünk egy ajándékcsomagot. A hozzánk közelálló településekről olvashatunk információkat.
Fajka Jánosné – iskolaigazgató helyettes
A kedvencem a minden napi élettől
kicsit távolálló folyóirat: a Filozófiai

szemle. Valójában a mindennapi történéseket foglalja össze, és rádöbbent,
hogy az élet egy ajándék.
Farkasné Szabó Mária – adóigazgatási főelőadó
A havonta megjelenő Sikeres Nők Lapját olvasom szívesen. Csak pozitív dolgok vannak benne. Nincs benne rossz
érzéseket keltő cikk. Azt is mondhatom, hogy simogatja a lelkem.
Gugi Lajosné – pénztáros
Kedvelem a színes, tájékoztató lapokat
pl. Story, Blikk. Elolvasom az Új Néplapot, mert aktuális hírek vannak benne
megyénkről és Jászboldogházáról is.
Természetesen kedvelem a Boldogházi
Híreket is.
Joó Kovács Balázsné – anyakönyvvezető
Nem szoktam újságot olvasni. A híreket az interneten olvasom, nézem meg.
Káposztás Istvánné – tanítónő
Családunk rendszeres olvasója a Szolnok Megyei Néplapnak, amelyet főleg
a megyénkbeli hírek és sportesemények miatt olvasunk. Kedvenc hobbink
a horgászat, ezért mindannyian érdeklődéssel forgatjuk a Magyar Horgász c.
magazint. Többek között a halfogás
rejtelmeiről, új horgászmódszerekről,
horgászvizekről olvashatunk benne. A
harmadik lap, amit ajánlok, az én kedvencem, a Príma konyha magazin. A
gyönyörű képek láttán nagy kedvvel
lehet nekilátni a finomabbnál finomabb
ételek elkészítéséhez. A nem túl profi
háziasszonyok is sikerélményhez juthatnak, mivel az egyes munkafolyamatokat képekkel is illusztrálják.
Kisádám Józsefné – könyvelő
Az Új Néplapot olvasom minden nap,
mert jár a Hivatalba. Szeretem olvasni
a Nők Lapját, normális. A többi általam látott újság csak címében tér el pl.
Story, Best.
Kobela Imre – gépszerelő
Az Új Néplapot szeretem legjobban,
mert a megyei vonatkozású hírek, események érdekelnek elsősorban. Mindig
szakítok időt rá, hogy átnézzem.
Kövér János – gépszerelő
Előfizetője vagyok az Új Néplapnak.
Szeretem olvasni, mert megyei, jászsági eseményekről tudósít. Sőt néha helyi
dolgokról is lehet benne olvasni.
Muhari Lajosné – konyhalány

Az Új Néplapot olvasom szívesen. Tájékozódom a környező településekről.
Jogi dolgok is vannak benne, ami nekem érdekes. Megkérdezik az olvasókat. Szeretem a Boldogházi Híreket is,
amióta van járatjuk.
Oláh Béláné – szakács
Mivel eléggé érintettek vagyunk benne,
én az Új Néplapot kedvelem. Tájékoztat a megyéről, a környező településekről. Természetesen a Boldogházi Híreket is kedvelem.
Pócz Imréné – iskola titkár
Az Új Néplap a kedvenc lapom Mindennapi aktuális hírek vannak benne.
Kedvelem a női magazinokat is pl.
Story, Kiskegyed, Meglepetés.
Rácz Béláné – óvónő
Külön kedvencem nincs, de elolvasom, ami a kezembe akad pl. Reform,
Blikk. Inkább könyvet szeretek olvasni
nyáron, vagy esténként.
Ráczné Baráth Andrea – élelmezés
vezető
A kedvenc lapjaimat tulajdonképpen a
gyerekeimnek rendeltem, de rám, ránk
maradtak. Élet- és Tudomány, sok érdekes dolog van benne. A férjem kedvence pedig az Interpress, ami lassan
megszűnt. A színes hetilapokat is elolvasom Story, Best.
Sósné Baráth Erika – óvónő
A Nők Lapját rendszeresen elolvasom,
habár nem én járatom. Ritkán olvasok
egy kis pletykát is Story, Blikk. A napi
hírek érdekel, de inkább a híradót nézem meg esténként.
Szádvári Istvánné – vezető óvónő
A Nők Lapja évtizedek óta a kedvencem. Valamikor olvastam a Képes Újságot, de elfogyott, voltak szép képek
benne. A Nők Lapjában vannak receptek, divatajánló. Nőknek szól. Kedvelem Dr. Vekerdy Tamás pszichológus
gyermeknevelésről szóló írásait. Van
benne rejtvény, utazási cikkek a világ
minden tájáról. Receptek és jó ötletek.
Szappanos Anikó – takarékszövetkezet vezetője
Az én kedvencem a Lakáskultúra. Nézegetni kell, teljesen kikapcsol, „csak”
gyönyörködni kell.
Szöllősi Béláné – dajka
A Blikket olvasom szívesen. Minden
van benne, politika, napi történések. De
az igazi kedvencem a HÍR TV.
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Tamási Zoltán – lakatos, karbantartó
Az Új Néplap sport rovata a kedvencem. Fiatal koromban fociztam, így a
foci iránti szeretetem megmaradt, és
kíváncsi vagyok hogyan is állnak a
megye csapatai.
Tóthné Ilonka Tünde – könyvelő
Egészen kisgyermek voltam még, amikor már kapcsolatba kerültem a Nők
Lapjával. Édesanyám hosszú évek óta a
folyóirat olvasótáborához tartozik. Ebből olvasott mesét esténként, az újságból vett receptekkel csempészett új
ízeket a családunk asztalára. Amikor
elköltöztem otthonról, a lap velem tartott, és előfizetője lettem. Az eltelt
évek során az újság színvonala nem
csökkent. Nem alacsonyodott le manapság divatos pletykalappá. Maradt,
ami volt irodalmi és kulturális szempontból is színvonalas hetilap. Elgondolkodtató cikkekkel, megindító emberi sorsokat megismertető tényfeltáró
riportokkal, az olvasónak is hozzászólási lehetőséget biztosító, közérdekű
problémákat feltáró vitafórumokkal.
Azt hiszem, nemre és korosztályra való
tekintet nélkül mindenki talál benne
hasznosat.

Tóthné Markót Edit – könyvelő
Bármennyire hihetetlen a kedvencem a
havonta megjelenő „Príma konyha”.
Nagyon jó receptek vannak benne, igaz
még nem sokat próbáltam meg elkészíteni.
Gerhát Károly – tanár
Nincs kedvenc lapom. Gyakran olvasom az internetes hírforrásokat hiszen
az információkat manapság több helyről kell beszerezni. Nem biztos, hogy
mindent el kell hinnünk első hallásra,
olvasásra. Médiaismeret órákon erről
sokat beszélgetünk. Ha a kezembe kerül, természetesen elolvasom a családban fellelhető sajtótermékeket. Leggyakrabban az Új Néplapot. A Nők
Lapjában is van néhány fejezet, ami
érdekel és belenézek azokba az újságokba is, amiket a lányaim szeretnek.
Szinte állandó olvasója vagyok a Boldogházi Hírek mellett a környékbeli
települések lapjainak.
Tóthné Simon Aranka – tanítónő
Kedvelem a Storyt, mert kikapcsol és
különféle sztárpletykák vannak benne.
A recept újságokat is szeretem olvasgatni. Változatosak, néha egy-egy receptet kipróbálok, de nagyon sok jó
ötlet is van bennük, amit pl. a terítésnél
lehet használni.
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Turóczi Ferenc – gazdálkodó
Az Új Néplapnak régi előfizetője vagyok. Természetes dolog, hogy az embert elsősorban szűkebb és tágabb környezete eseményei és hírei érdeklik. Az
Új Néplapból, szerintem hiteles, tárgyilagos tájékoztatást kapunk az egész
megye életéből, így továbbra is kitartok
a lap mellett.
Vadkerti Tivadar – falugazdász
Az Új Néplap, Mezőgazdasági folyóirat, szakmai lapként, szakmai kérdések
vannak benne. Az Agrárunió, ez egy
negyedévente megjelenő uniós szakmai
kérdéseket feldolgozó folyóirat.
Varga Józsefné – dada
Amit a tv-ben ajánlanak szívesen elolvasom, meg amiket a lányom hazahoz
újságokat. Ezek többnyire színes lapok
Story, Best, Kiskegyed.
Az emberek örültek, hogy megkérdeztük őket, és véleményt nyilváníthattak. Megállapíthatjuk, hogy a többség a
megyei napilapot olvassa leginkább.
Köszönjük minden válaszolónak.
A válaszokat lejegyezték:
Turóczi Istvánné, Szűcs Gergely

A mezőgazdasági termelők figyelmébe
Az őstermelői igazolványhoz kapcsolódó tudnivalók:
Az igazolvány az adóévre kiadott érvényes értékesítési
betétlappal együtt érvényes. A kiállító az értékesítési betétlapot az év első napjától érvényesíti, ha azt az adott év
március 20-a előtt adja ki. - Kiállítás napjától kezdődően
érvényesíti, ha azt március 20-át követően adja ki. Ezt
úgy kell értelmezni, hogy március 20-at követően őstermelői bevételnek, illetve költségnek csak az értékesítési
betétlap kiadását követően megszerzett bevételek, kiadások tekinthetőek.
2006. évre az őstermelői igazolvány érvényesítése
(értékesítési betétlap kiadása) díjmentes, az Új
igazolvány kiállításáért 1.000,- Ft-ot kell fizetni. 2006.
évre az őstermelők által alkalmazható adózási módok nem
változtak. A 10 % vélelmezett költséghányad alkalmazása. A tételes költség elszámolás alkalmazása. A kistermelői átalányadózás valamelyikét kell választani. Az őstermelők közül továbbra is az minősül kistermelőnek, akinek
őstermelői tevékenységéből az adóévben elért bevétele a
7 millió forintot nem haladja meg. Az adómentes őster-

melői bevétel továbbra is évi 600.000,- Ft. (ideértve a
területalapú támogatást is.) Mezőgazdasági termelők
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége: A mezőgazdasági őstermelő a Szja trv. 6. sz. melléklete szerint
tevékenységéből származó összevont adóalapot képező
jövedelme után az egészségügyi hozzájárulásról szóló
1998. évi LXVI. Tv. alapján 11 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. - A tételes költségelszámolást választó egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó (a milliós szabályt alkalmazó) őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a
bevétel 5 %-ának a 15 %-a. - Az átalányadózást választó
mezőgazdasági őstermelő az előzőektől eltérően az átalányadó 25 %-át köteles egészségügyi hozzájárulásként
megfizetni. Ismét meghirdetésre került a „Földért életjáradék” program. A jogosultaknak a Rld fekvése szerinti
területileg illetékes Földhivataloknál lehet megtenni a
felajánlást várhatóan február hónaptól.
Vadkerti Tivadar
falugazdász
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A XII. Jász Világtalálkozó tervezett részletes programja
Az alábbiakban közölt események és időpontok szinte véglegesnek tekinthetők, de kisebb módosítások,
változások előfordulhatnak. Ez azonban nem befolyásolja az eseménysorozat fő szerkezetét.

ÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
Értesítem Önöket, hogy a sertés és marha átvétel
Az Endrődi Tanyán megszűnt.
Új helye: Tsz Központ (régi sertéstelep)
Érdeklődi lehet:
Szőkéné Marika: 53/383-320, 20/488-2189
Délkúti Pál: 53/371-134, 20/982-6-034
20/939-4-886

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

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
Tóth Jánosné
Somogyi Zoltán
Varga István
Burka Pál

Boldogházi
Felelős szerkesztő:
Turóczi István Zoltánné
Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona
Szűcsné Kövér Szilvia
Konkoly Béláné,
Zrupkó Ferencné

(1912-2005.)
(1942-2005.)
(1919-2005.)
(1917-2006.)

Tervezőszerkesztő
Gerhát Károly
Felelős kiadó:
Szűcs Lajos
Nyomda: Repro Stúdió-Szolnok
Nyomdai előkészítés:
Patkós Stúdió (53) 383-685
Készült: 300 példányban

