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A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,
néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.
Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább!
Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
új esztendőt kíván minden kedves olvasójának a
Boldogházi Hírek szerkesztősége

A TARTALOMBÓL
Önkormányzat hírei
Polgármesteri tájékoztató
Karácsonyra

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

Óvoda, iskola hírei
A kőképekről
Mezőgazdasági hírek

6-7. old
8.-9. old
11. old
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Tájékoztató
November 29-én megtartott ülésén a
Képviselőtestület fő napirendi pontja a
2008 évi költségvetési koncepció megtárgyalása volt a 2007 évi I-IX havi
gazdálkodás tükrében. Az ülést megelőzően november 21-én Fórumra került sor, ahol a település civil szervezetei és a képviselőtestületi tagok beszélték meg a falu érdekében végzett 2007
évi munkájukat és a következő évre
vonatkozó elképzeléseiket. A megbeszélését megelőzően lehetőségük volt,
hogy írásban beadják javaslataikat és
ezt minden résztvevő megismerhette.
Igen érdekes volt, hogy a megbeszélésen kiderült, nagyon keveset tudnak a
civil szervezetek egymás munkájáról,
és a képviselőtestület munkájáról, elképzeléseiről.
A beszélgetés – mint minden ilyen
összejövetelen – először nehézkesen
indult meg. Aztán – szintén a szokásoknak megfelelően – a sérelmek kerültek elő. Mindenkinek volt. Kinek
több, kinek kevesebb. Ezekből is az
nyert megerősítést, hogy nincsenek a
faluban élők – akik a civil szervezeteket is létrehozzák és dolgoznak benne kellő információ birtokában.
Nagy vitát váltottak ki az év folyamán, a település közterületein a Faluvédő és Szépítő Egyesület által felállított kőszobrok, amelyek megelőzték az
un. Szent Erzsébet évéhez kapcsolódó
emlékszobor felállítását.
A megbeszélés végén megerősödött
mindenkiben az igény, többet kell leülni beszélgetni, többet kell a másik civil
szervezetről és a képviselőtestület elképzeléseiről tudni, annak érdekében,
hogy a település élhetőbb legyen. Az
elképzeléseket benyújtók, mind a településen élnek. Továbbra is itt akarnak
élni.
A beérkezett írásos javaslatok a következő súlyozott feladatokat emelték
ki:
* a képviselők a település működését,
a dologi kiadások csökkentését a
közösségi összefogás erősítését javasolták. „ Községünk szépítése, építése minden itt lakónak legyen kötelessége.”
* Tornacsarnok felújítása,
* a PMH legnagyobb beszerzése egy
elektronikus ügyiratkezelő szoftver
* a védőnői szolgálathoz az ÁNTSZ
előírása védőnői számítógépes program
* a háziorvosi szolgálat a szokásos

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2007. december

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról
mértékű karbantartás, felújítás,
iskolakonyha HCCP rendszer újraszabályozása, szokásos mértékű
karbantartás, felújítás,
* óvoda, iskola az oktatási társulás
keretén kívül a helyi önkormányzatra marad a karbantartás felújítás,
* a vízmű, mint kötelező alapellátás az
épület és a gépek fokozott felújítása,
tartalék képzés, az esetleges meghibásodások javítására.
* a Tűzoltó Egyesület tovább népszerűsíti tevékenységét tűzoltó nap és
vetélkedők során,
* a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány az iskolaudvaron egy új, fából
készült játszóhely kialakítását valósítaná meg,
* a Polgárőr Egyesület járőr gépkocsi
pótlását
* a Jászboldogháza Ifjúságáért egyesület hajlandó együttműködni a községi Önkormányzattal a Strandfürdő
2008. évi lehetséges működtetésében,
* a Faluvédő és Szépítő Egyesület
tovább virágosításokat és helyreállításokat tervez a községben
* az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete legnagyobb terve, a Tájházban összegyűjtött értékek megóvására és esetlegesen egy
tájháznak alkalmas épület megvételére 2008. április 19-én jótékonysági
bál szervezése,
* a Sportegyesület próbálja a továbbiakban is életben tartani a futball
iránti érdeklődést,
* a Vöröskereszt helyi szervezete a
véradók számának további emelését
és a véradás fontosságát akarja
2008-ban elérni.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lakossági fórumot
tartott a hazánkban jelenleg is zajló az
Európai Unió LIFE alapjából 20062010 között támogatott kék vércse védelmi program és az ahhoz várhatóan
kapcsolódó agrártámogatásokról 2007.
november 28-án szerdán délután 12,3015,30 közötti időben.
Az egyeztetések során kértünk másik
időpontot, de a tájékoztatót tartók ragaszkodtak ehhez az időponthoz. A
falun élőket ismerve, ennek meg is lett
az eredménye. A plakátok, a közhírelés
és személyre szóló meghívók ellenére
összesen 15 fő vett részt a tájékoztatón.

*

Beszélgettek a vetési varjú szerepéről
a kék vércse védelmében, a földhasználási előírásokról és az aktuális támogatásokról a NATURA 2000-es területeken.
Az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 7 számú melléklete kiemelt
jelentőségű különleges természet
megőrzési területnek jelölte a 392.
térképi azonosítóval, HUHN 20081 területkóddal az Újszász-Jászboldogházi
gyepeket.
A különleges természet megőrzési
terület: olyan közösségi szempontból
jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye
vagy közösségi jelentőségű élőhely
típus található, és a terület az Európai
Unió jogi aktusával történt jóváhagyást
követően jogszabályban kihirdetésre
került.
Ezek ismerete fontos lehet a község
közigazgatási területén gazdálkodó
gazdáknak az elkövetkezendő években.
Jászboldogháza község Képviselőtestülete
megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett
pályázatokat.
2007/2008. II. félévére és a 2008/2009.
tanév I. félévére vonatkozóan 23 fő hallgató pályázott.
Darók Zsuzsanna
Burka Ádám
Burka Gergő
Menyhárt Barbara
Menyhárt Olga
Nosza Nikolett
Csirke Melinda
Kerekes Dániel
Velkei Szabolcs
Gömöri Péter
Bajor Zita
Hagyó Ferenc
Fehérvári Mária
Berczeli Endre
Szádvári Viktor János
Muhari Nikolett
Gugi Bettina
Szabó János
Kohári Tibor
Dalmadi Renáta

1000,- Ft/hó
1000,- Ft/hó
1000,- Ft/hó
1000,- Ft/hó
1000,- Ft/hó
1000,- Ft/hó
1000,- Ft/hó
1500,- Ft/hó
1500,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2000,- Ft/hó
2500,- Ft/hó
2500,- Ft/hó
2500,- Ft/hó
3500,- Ft/hó

A Képviselőtestület 3 fő részére egyszeri
15.000,- Ft-os támogatást állapított meg,
mely összeg a Polgármesteri Hivatal
pénztárában kerül kifizetésre:
Kapják:Tóth Nikolett
Tóth Éva
Vágó Katalin
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Év végi összegzés
Kedves Olvasó!

Már csak pár nap, és véget ér a
2007-es esztendő. Településünk életében komoly eseményekkel kellett szembenéznünk ebben az évben. Az önkormányzatok gazdálkodásában jelentkező pénzügyi kényszerhelyzet arra
ösztönöz bennünket is, hogy kiadásainkat megpróbáljuk csökkenteni. Az önkormányzat költségvetésében ez az év a stabilitás erősítésének az
éve volt. Ezt figyelembe véve kellett eljárnunk
minden egyes nap. Ez nem volt könnyű, sőt!
Volt, amikor olyan döntéseket kellett hoznunk,
amik mellett nem tudtunk érzelmi megnyilvánulások nélkül elmenni. Bármiről is legyen szó, ami évtizedekig jól működött, kielégítette az elvárásokat, kiszolgálta a lakosságot – érthetetlen
átalakítani vagy megszüntetni. Érthetetlen, hogy
miért kényszerítenek erre bennünket, kis településeket. Mert ilyen döntéseket is meg kellett
hoznunk. Elfogadni, hogy idén már nem nyithatjuk ki az épp 40 éves strandunkat. Elhatározni,
hogy oktatási intézményeink önálló működtetését feladjuk és társulásban folytatjuk. Nehéz
helyzetbe kerültünk, amikor létszámleépítésről
kellett tárgyalnunk és bizonytalan helyzetbe
hoztunk vele olyan dolgozókat, akik jól végzik
munkájukat. A tárgyalások végül szerencsésen
alakultak és nem kellett senkit munkanélkülivé
tennünk. Működési kiadásainkat az oktatási társulás létrehozásával jelentősen csökkentettük. A
porteleki iskola bezárása következtében 37 gyerek jár hozzánk szeptember óta. Ezt kiegészíti

még 25 jánoshidai iskolás. A gyereklétszám az
iskolában 195-re emelkedett, ami nagyon fontos
volt ahhoz, hogy megtarthassuk a nyolc osztályt
helyben. Ez ma már nagyon nagy dolog egy
ilyen kis településen. Sajnos. Sokat vitatkozhatnánk azon, jó-e, szabad-e, hogy egy település
életében az ilyen döntéseket befolyásolják az
érzelmek. Anyagilag biztos, hogy nem. De egy
falu életében, egy ilyen kicsi lakóközösségben
fontos, hogy odafigyeljünk a másikra. És ha ezt
meg tudjuk tenni, akkor közvetetten ezt vissza is
kapjuk „lakótársainktól”. Jórészt ez maradt mára, ami értéket jelent a falvaknak, s ez az, amit
csak így kaphat meg a benne lakó ember. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket átérezzék mindnyájan, akik itt élnek.
Talán ezek az események azok, amik beíródtak egy képzeletbeli emlékkönyvbe 2007-ről
Jászboldogházán. Ezekre valószínűleg mindig
emlékezni fogunk. Persze közben történt sok
minden más is, ami szót érdemelne.
Most bizakodva készülünk mi is az Új évre,
feladatainkat rangsoroltuk magunk előtt, melyek
megvalósításához pályázati támogatásokat remélünk.
Kívánok Önöknek családi szeretetben eltöltött
békés ünnepeket, és nem csak reményben,
de sikerekben is gazdag Új évet!
Jászboldogháza, 2007. december 10.

Szűcs Lajos
polgármester

Kedves Jászboldogháziak! Kedves Barátaim!
Nemsokára újabb évet hagyunk magunk mögött. 2007 is sok szépséget,
kemény munkát és remélhetőleg örömet okozott.
Karácsony közeledtével egy kicsit megnyugszunk, átgondoljuk
az átélt élményeket, jobban odafigyelünk egymásra.
Kívánok Önöknek is békés, meghitt Adventi készülődést és Boldog Karácsonyt!
Kívánom, hogy a következő esztendő hozzon mindannyiuknak szép élményeket és gyarapodást!
Szeretettel:
Dr. Szekeres Imre országgyűlési képviselő
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kibékültél már azzal, aki megbántott téged,
Te is várod a karácsonyt? vagy-Bizonyára
akit te bántottál meg? Szívedben haraggal, gyűlölettel,
-Hát hogyne várnám!- csillan fel minden embernek a szeme.
-Akkor már bizonyára elvégezted a karácsonyi
szentgyónást! Mert istállóban elég volt egyszer
megszületni az Úr Jézusnak. S ha nem gyóntál a
lelked még az istállónál is csúnyább. Vigyázz!
Tiszta szíveket vár Jézus.
Gyermeked, férjed, feleséged, szüleid elvégezték
már a karácsonyi szent gyónást? Szólj nekik, kérd
meg őket is! A Kisjézus nagyon fog örülni ennek.
Meglásd boldog Karácsony lesz a jutalmatok!
-Gondolom, beszerezted már a karácsonyi ajándékokat?
Óh, nem a családtagokéra gondolok Jézusnak milyen ajándékot készítettél? Mi lesz a karácsonyi meglepetés a Földre
szállt Gyermeknek? Vajon imádság, vagy talán egy kis böjt?
De tudod, a kis Jézus roppant örül a jócselekedeteknek is:
segíteni a rászorulón, örömöt vinni a szomorúnak, betegeket
látogatni, másnak örömöt szerezni. Mennyi ajándékod van
már az égi Gyermek számára?

nehezteléssel ne is menj a karácsonyi jászolhoz. Ott békét,
szeretetet sugárzik minden. Békét, szeretetet énekel az angyalsereg. Nehéz? Azt gondolom, de megéri… Meglátod,
majd a Kisjézus sem marad adós…
-Mindenki várja a szeretetet. Jézus, pedig most általad akarja azt elküldeni, elhozni. Jézus születésére vár a világ. De
olyan kevesen vállalkoznak a Kisjézus szerepére. Te is lehetsz férjednek, gyermekednek, feleségednek, szüleidnek,
embertestvérednek a Kisjézus, aki hozzájuk is elviszi az örömöt, a békét, a szeretetet. Miért nem vállalkozol rá szívesen?
Így boldog lesz Karácsonyod.
"Áldja istenét, kit istene megáldott,
Adván néki meleg hajlékot s családot.
Milyen boldogság most a jó meleg szoba,
S meleg szobában a barátságos család!
Most minden kis kunyhó egy tündérpalota,
Ha van honnan rakni a kandallóra fát,
S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe
Röpül tán, most beszáll a szív közepébe."
Petőfi Sándor

Karácsonyi és Újévi szentmisék rendje
December 24.
SZENTESTE
24 óra
2008 a Biblia Éve

December 25.
KARÁCSONY
9 óra

December 26.
KARÁCSONY
9 óra

December 31.
HÁLAADÁS
16.30 óra

A Biblia Évének jelmondata:
„Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29,11).

A történelmi keresztény egyházak közösen úgy határoztak, hogy a 2008-as esztendőt a Biblia évének nyilvánítják, hogy
ezzel is népszerűsítsék a Szentírást és
annak kulturális értékeit. Ugyanakkor a
kezdeményezés másik kiemelt célja,
hogy a Könyvek Könyvét ne csupán kultúrtörténeti értékként mutassa be, hanem
annak olvasását, az evangélium megismerését is előmozdítsa.
A Biblia Éve: hálaadás – Isten népe
tiszta szívből hálát ad Istennek a Szentírásért, azért, hogy Isten emberi szavakban is kifejezte irántunk való szeretetét,
megmutatta életünk értelmét, elmondta,
hogyan érdemes élnünk, hogyan válhatunk igazán értékes emberekké, hogyan
járulhatunk hozzá egy új, szeretetre épülő
közösség, "or-szág" felépítéséhez. A
zsidóság ős-idők óta évente megtartja a
Törvény Öröme (Szimchat Thóra) ünnepét, hálát adva a Tóráért, a sínai kinyilatkoztatásért, a kapott isteni törvényekért.
Nekünk, keresztényeknek sokkal több
okunk van az örömre és ünneplésre, hiszen mi sokkal többet kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok által!
A Biblia Éve: családi ünnep – A
Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, a
helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plé-

bániai közösségé, a lelkiségi csoportoké,
a családé – egyszóval: a krisztusi szeretet
által teremtett és áthatott közösségeké. A
közösségek, családok megün-neplik a
számukra fontos évfordulókat, eseményeket – a krisztusi kö-zösségnek jó oka van
arra, hogy ünnepi díszbe öltözve örvendjen a Bib-liának, a közösség életét alapvetően meghatározó isteni ajándéknak.
A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi
vonás, hogy amit fontosnak, értékesnek
tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt.
Van, aki a vagyonával dicsekszik, van,
aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi
a Bibliával dicsekszünk ország-világ
előtt. Azzal, hogy számunkra milyen
fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent
számunkra. Ez a tanúságtétel egyben
hívás és bátorítás is mások számára, akik
eddig másfelé keresték életük boldogulását.
A Biblia Éve: az egység szolgálata –
Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentől a
Biblia egészét. De annak nagy része nem
csak a mi Szentírásunk, hanem a zsidóké
is, és a többi keresztény testvérünké is.
Méltó tehát, hogy ünnepünk, hálaadásunk
és ta-nú-ságtételünk velük közös legyen,

Január 1.
ÚJÉV
9 óra

hiszen ők is részesültek Isten e nagy ajándékából. A közös hálaadás és az ünnep
pedig erősíteni fogja bennünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedését.
Tarjányi Béla
Egyházközségünkben is készülünk a
Biblia évének megünneplésére. Közös
imával, Biblia felolvasással kapcsolódunk be az Egyház programjaiba. Ezen
kívül a családiban is többet foglalkozzunk a Szentírás mélyebb megismerésével. Jézus jelenléte legyen erősebb otthonainkban is!
Javasoljuk a híveknek, hogy otthonukban a család közös Szent-írásának legyen
egy meghatározott helye (jól látható helyen, kis terítőn, mellette gyertya, stb.).
Ünnepek előtt (Karácsony, Húsvét, Pünkösd stb.) kérjük a híveket, hogy az ünnep része legyen az is, hogy otthon leülnek, felolvassák a megfelelő részt ebből a
Szent-írásból, együtt imádkoznak. Ezt
más, kiemelt alkalommal, családi ünnepen is megtehetik. Szentírásvasárnap alkal-mával pedig közösen adjanak há-lát a
Bibliáért.
Itt a karácsony! Szép karácsonyi ajándék
lehet a Biblia!
Az oldalt szerkesztette:
Bóta Mizsei Ilona

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!

CIVIL SZERVEZETEK

2007. december

A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
2008. évben az állandó feladatvállalása mellett – tanulmányi és sportversenyek támogatása, mazsorett és táncoktatás, a számítógéppark működtetése, felújítása, szervizelése,
táborozási hozzájárulás, padok, székek, könyvek vásárlása –
kiemelt helyen, a legfontosabb feladatának tekinti az iskolaudvarának átalakítását.
A szülők és támogatóink segítségével 2007. márciusában
sikeres bált szerveztünk, és azt tervezzük, hogy az óvoda
udvarához hasonlóan új, fából készült eszközöket vásárolunk. Ezzel a szülők, gyermekek sok éves kívánsága teljesül.
A minőségi és műszaki előírások komoly anyagi erőt
igényelnek. Előzetes költségvetési terveink szerint az átalakítás (tereprendezés és játékok megvásárlása, üzembe helyezése – nagyon szolid igények mellett – l.200.000,- Ft.
Változás az alapítványt működtető
kuratórium összetételében.
Az alapítók (Önkormányzat, Termelőszövetkezet, Takarékszövetkezet, Fajtakísérleti Állomás, Vízmű, Iskola,
Joó-Kovács Balázs és Pomázi Gábor özvegye) döntöttek az
új kuratóriumról, mivel az elnök Gömöri Mihályné és három tag – Kőhidi Györgyné, Pócz Józsefné és Makainé Muhari Erzsébet – lemondott.
Köszöntjük 16 éven át tartó aktív szervező munkájukat.
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Köszönjük!
A Jászboldogházai Sportegyesület nevében köszönetünket fejezzük ki mindazon magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek, akik támogatták idei Sportbálunkat! A 2003óta minden évben megrendezésre kerülő bálnak immár több
mint 300 fő vendége volt. A bál költségvetése 1.36 millió Ft
volt, amely 547 ezer Ft nyereséget eredményezett!
Főbb támogatóink: Csibi Csemege, Gömöri Béla, Konkoly Béla, Mizsei Tamás, Nagy László, Pap Béla, Szaszkó
Béla, Zrupkó Ferencné, Virágüzlet- Gömöriné Edit.
Köszönjük egész éves támogató segítségét Gaál Ferenc és
Gömöri Gábor vállalkozóknak!
Tagságunkkal és segítőinkkel szerettünk volna most is egy
emlékezetes élményt szerezni! Köszönöm a szervezők, szülők, „Öregfiúk” önzetlen munkáját!
Szűcs Lajos SE. elnöke

Tűzoltó Egyesület

Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és
Magányosok Egyesülete a 2007es esztendőben 18.017,- Ft öszszegben részesült a személyi jövedelem egy százalékának felajánlásaiból.
Az egyesület ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik az adójuk 1 %-át felajánlottak, vagy bármilyen módon segítették a közösségi munkát. A következő időben is várjuk és szívesen fogadjuk a felajánlásokat.

Évvége közeledtével néhány gondolat a mögöttünk
lévő esztendőről.
A 2007-es év első hónapjai a rendkívüli száraz időjárás miatt nagyon sok munkát adtak az egyesület tagjainak. Szinte naponta voltak avartüzek, főleg a tápiói
részen. A tavasz a tűzoltóversenyre való felkészülés
jegyében telt el. Négy csapattal szerepeltünk a
Jászszentandrási versenyen sikeresen. Külön öröm számunkra, hogy egy lelkes gyermek csapatot is össze
tudtunk állítani, akik dobogós helyezést értek el. A
nyár folyamán tűzoltó napot rendeztünk a falunap keretein belül, ahol részt vett a lengyel testvértelepülés
tűzoltó zenekara is. Augusztusban a kőteleki fesztiválon képviseltük Boldogháza színeit, ahol egyesületünk
tagjai kismotorfecskendő szerelésben és pörkölt főzésben jeleskedtek. Éves költségvetésünk, ami önkormányzati támogatásból és pályázaton nyert pénzből
tevődik össze, szerény mértékű eszközvásárlást tett
lehetővé, amivel kiegészítettük, illetve pótoltunk néhány elhasználódott felszerelési tárgyat. Most évvégén
négy fiatal tagunk alapfokú tűzoltótanfolyamon vesz
részt Jászalsószentgyörgyön, amit a megyei tűzoltószövetség szervezett.
Úgy szeretnénk, hogy önöknek is és nekünk is nyugodtan telnének el az év végi ünnepek, ezért felhívjuk
a figyelmüket a karácsonyfaégők és az adventi
gyertyák által okozott veszélyekre. Fontos, hogy
csak felnőtt felügyelete mellett használjuk a szép,
de veszélyes díszeket.

A KÖZSÉGÜNK VALAMENNYI LAKÓJÁNAK
BÉKÉS, BOLDOG, SZERETETBEN GAZDAG
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS GONDTALAN ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁN AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE.

A Tűzoltó Egyesület nevében kívánok a boldogházi
hírek minden olvasójának nyugodt, békés karácsonyt
és sikeres újesztendőt!
Szűcs Gergely
Tűzoltó Egyesület elnöke

Az új kuratórium tagjai:
Zrupkó Ferencné
Tóthné Markót Edit
Rigó Andrásné
Dr. Pap Béla
Mizseiné Faragó Tünde
Kocza Imre
Kövér Zoltán

elnök
pénztáros
titkár

Köszönet….
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Új tanárok iskolánkban

Őszi bál
A november 10-én megrendezett őszi bált a 8.-osok
szervezték. Az iskola minden osztálya hozzájárult egyegy műsorszámmal a rendezvény színesebbé tételéhez.
A házigazdák négyszer is felléptek. A bált egy csacsacsával nyitották meg, majd egy countryval kápráztatták
el a nézőket, azután egy diszkó táncot adtak elő, végül
egy kánkán tánccal arattak elsöprő sikert. Minden osztály rendkívül jól szerepelt, melyet a közönség vastapssal jutalmazott.
Kitartó, lelkiismeretes felkészültségről árulkodott
minden produkció. A műsorszámok között játékos kérdések hangoztak el, amelyek még színesebbé tették az
estét.
A műsorszámok után tombolahúzás következett, majd
20.00 óráig tartó diszkó zárta az est programját.

Nevem Csákné Pammer Ágnes, tanító és
ének-zene tanár vagyok. Felnőtt, családos
gyermekeim vannak, 5 és 6 hónaposak az
unokáim. A jászalsószentgyörgyi általános
iskola a munkahelyem 33 éve. Iskoláink
összevonása révén itt, Jászboldogházán is
tanítom a felső tagozatos tanulóknak az
ének tantárgyat.

Menyhártné Kormos Klárának hívnak.
Jászalsószentgyörgyön élek családommal
együtt. Férjem vállalkozó, lányom első éves
egyetemista, fiam pedig szakközépiskola 9-ik
évfolyamára jár. Húsz éve dolgozom első
munkahelyemen a helyi általános iskolában,
matematika-fizika-kémia szakos tanárként.

Szűcs Péter
8. osztály
Hambergerné Válik Sarolta vagyok.
Jászberényben lakom. Tanulmányaim során
három diplomát szereztem. Először a Tanítóképző Főiskolán a tanítói szakot végeztem
el, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen orosz tanári diplomát szereztem.
Ezek után a Jászberényi Szent István Egyetem főiskolai karán angol tanárként végeztem. Húsz évig Jászberényben, a
Nagyboldogasszony Általános Iskolában
tanítottam angol nyelvet, és a Linguart
Nyelviskolában nyelvvizsga előkészítő tanfolyamokat tartottam. Mivel iskolánk német-magyar kéttannyelvű oktatást vezetett be, így a munkámat
Jászboldogházán folytatom, remélem sikeresen. A váltásnak örülök,
hiszen nagyon szeretem az új kihívásokat.
Két gyermekem van. 16 éves fiam 10. osztályos a Lehel Vezér Gimnáziumban, lányom pedig 6. osztályos, szintén ebben az iskolában a
nyolcosztályos tagozaton. Egy fiútestvérem van, jazz zenész. Szóló
gitáros egy együttesben Budapesten. Már több CD-t adtak ki.
2005-ben látogattam először Jászboldogházára, amikor a Jászsági
Évkönyv szerzőit ide hívták meg. Fiammal Jászberény városának
mozitörténetéről írtunk egy cikket.
Ez a „dezsavű” érzés azóta is bennem van. Hiszek a sorsszerűségben, szerintem nem véletlen, hogy pont ide kerültem. Remélem, még
sok diákot okosíthatok tanításom során.

Mikulás az iskolabuszon
Nagy meglepetés ért bennünket, porteleki diákokat, amikor december 6-án
felszálltunk az iskolabuszra. Egy Mikulás fogadott minket, és mindannyian kaptunk tőle csomagot. Köszönjük a meglepetést Gömöri Gábornak,
hiszen így nagyon vidáman indult a napunk.
Adamecz Zsuzsanna 6. o

Sasváriné Ködöböcz Anita vagyok. Augusztus óta Szolnokon élek a férjemmel, miután
nyáron házasságot kötöttünk. Előtte egy
beregi kis településen Vámosatyán laktam a
szüleimmel. Német nyelvtanári diplomámat
e megyében hasznosítottam először, ahol 5
évig tanítottam. Idén júniusban átvehettem a
Nyíregyházi Főiskolán a másoddiplomámat,
kommunikáció és művelődésszervező szakokon. Jelenleg Jászalsószentgyörgyön 5
órában tanítom a német nyelvet, valamint
két délután napköziben vagyok a gyerekekkel, míg Jászboldogházán 9 órában vezetem be a tanulókat a német
nyelv szépségeibe. Szabadidőmben szívesen foglalkozom kulturális
tevékenységekkel. Aktív tagja vagyok a szolnoki Árnyak Szövetsége
Harcművészeti Iskola Közhasznú Egyesületnek, amely középkori
hagyományőrzéssel foglalkozik.

Mikulás az
iskolában
Mikuláskor örülnek kicsik és
nagyok. E nap nélkül elképzelhetetlen a karácsonyt megelőző időszak. Mi is izgatottan
vártuk december 7-én az iskolában.
Télapó déltájban meg is
érkezett a tornaterembe, ahol
iskolánk tanulói már elfoglalták helyüket. A 3. osztályosok
tánccal és versekkel fogadták
őt. Az ajándékok mellé néhány
jótanácsot is kaptunk tőle. A
rövid látogatás után visszaállítottuk a tornaterem rendjét, s
kezdődhetett a Mikulás kupa,
a foci és kézilabda mérkőzések. Sajnos én a törött kezem
miatt az eseményeket csak a
nézőtérről figyelhettem.
A pályát a 7. és az 5. osztály fiútagjai avatták föl, a 3.

helyért vívott focimérkőzéssel.
Ezután a 8. és az 5. osztályos
lányok kézilabdázhattak szintén a 3. helyért. Rövid szünet
után az 1. helyekért folytak a
küzdelmek. A fiúknál a 6. és a
8. osztály, a lányoknál a 6. és
a 7. osztály játszotta a döntőt.
A végeredmények:
Foci: 1.
8. osztály
2.
6. osztály
3.
7. osztály
4.
5. osztály
Kézilabda:
1.
2.
3.
4.

6. osztály
7. osztály
8. osztály
5. osztály

Kellemesen telt ez a délután, de remélem jövőre én is

aktív részese lehetek az eseményeknek.
Gerhát Edina 7. osztály

HÍREK
*

Boldogházi Hírek

ÓVODA, ISKOLA HÍREI

2007. december

Iskolánk a társulásban gazdaságosan működik. Az önkormányzat ráfordítása kevesebb, mint az elmúlt években.
* A 8. osztályos tanulóink felvételi előkészítőn vesznek
részt magyar és matematika tantárgyból. Néhányan a középiskolák által szervezett előkészítőkre is jelentkeztek.
* November végén környezetvédelmi vetélkedőt indítottunk. Az 5 fős csapatok egy környezetvédelemmel kapcsolatos plakát készítésével és írásbeli feladatok megoldásával versenyeznek. Eredményhirdetés a karácsonyi ünnepségen lesz.
* Decemberben angol nyelvi versenyt indítottunk. A 6-7-8.
osztályos tanulóink bibliai történeteket fordítanak angolról magyarra. Eredményhirdetés szintén a karácsonyi ünnepségen lesz.
* Alsósaink 3 alkalommal élvezhetik a kecskeméti Ciróka
Bábszínház előadásait. December 12-én 50 tanulóval csodálhattuk meg Hauff: A gólyakalifa c. mesejátékát. Gyermekeink nagyon fegyelmezetten és csodálattal élvezték az
előadást.
* December 14-én megrendeztük a hagyományos Lucanapi vásárunkat. Délután különféle kézműves foglalkozásokon vehettek részt tanulóink. Készíthettek karácsonyi
asztali díszeket, szalmából és kukoricacsuhéból fenyődíszeket, karácsonyi üdvözlőlapokat. Ebben segítségünkre
volt: Zrupkó Antalné, Orczi Imréné, és Dósa Györgyné,
aki Portelekről érkezett hozzánk.
* Karácsonyi ünnepségsorozat
2007 utolsó tanítási hetének minden napját a karácsony
jegyében töltöttük. Közösen feldíszítettük iskolánk karácsonyfáját, majd hétfőn és kedden versekkel, dalokkal
köszöntöttük a közelgő ünnepet. Szerdán a Palánta Miszszió bábjátékában gyönyörködhettek tanulóink. December
20-án, csütörtökön a meghitt hangulatú karácsonyi műsor
után ajándékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek.
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A téli szünet 2007. december
21-től 2008. január 6-ig tart.

„Székestül felfordult minden”
Új székek érkeztek a hatodik osztályba
A 2007/08-as tanévre a 6. osztály létszáma 23-ról 31-re
emelkedett. Ennek következtében a Boldogházi gyermekekért
Alapítvány megajándékozott bennünket modern, kényelmes
székekkel.
Nagy előkészületek folytak az érkezésük előtt. Osztályfőnökünk, Konkoly Béláné tanár néni kitalálta, hogy új székeinket verssel köszöntsük. Mindannyian lázas rímfaragásba
kezdtünk, és végül megszülettek a köszöntő versek. Izgalommal vártuk a nagy eseményt, és egy nap késéssel meg is érkeztek a székeink, ami érthető is, hiszen a Dunántúlról hozták.
Szerda reggel, amikor megérkeztünk az iskolába, csodálkozásunkra az aulát székek halmaza borította. Első órán köszöntésképpen mindenki felolvasta a versét. Mint kiderült
remek költemények születtek. Ezután pezsgőztünk is –
természetesen gyerekpezsgővel-, hogy az ünneplés még hangulatosabb legyen. Azóta a székek teljesítik feladatukat: a
kényelmet.
Ennél nagyobb ajándékot nem is kaphattunk volna, hiszen
hétköznapjaink több, mint felét az osztálytermünkben töltjük.

Ménkű Petra 6. osztály
Kapunk széket újabbakat,
puhákat és párnásakat.
Tanulni így jobban tudunk,
mert nem töri a seje-hajunk.
Ezen szépen, csendben ülve
nem leszünk majd megkergülve.
Szőrös Dóra 6. o

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket, és boldog új
évet kívánunk!
Iskolánk tantestülete,
technikai dolgozói
és diákjai
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KŐKÉPEK BOLDOGHÁZÁN
Az írás a Redemptio című folyóirat XIV. 5. számában jelent meg
Jászberényben a város egykori határát jelölték azok a jellegzetes építmények, melyeket a nép körében kőképeknek neveztek. Az általában 5 méter magas, 2 méter
széles négyzetes alapú, lábazattal ellátott zsindely vagy cseréptetős építmények
közös jellemzője volt a fülkés kialakítás, amelyben szentek szobrait, domborműveit
helyezték el. A jászberényi kőképek a 17. század végén készültek, s a városban ma
is meglévő három kőkép fülkéjében a Pieta dombormű látható. A magyarországi
kőképek állításához ugyanis egyes vélekedések szerint a török kiűzésének emléke
fűződik, s miután az egyház a török felett aratott győzelmet hivatalosan is Szűz
Mária közbenjárásának tulajdonította, így mint török ellenes szimbólum került a
kőképek út felé eső oldalára a halott fiát ölében tartó Fájdalmas Anya ábrázolása. A
kőképek a város terjeszkedésével elveszítették határjelölő szerepüket, s ezzel párhuzamosan egyre inkább előtérbe került kultikus funkciójuk, a vallásos élet és áhítat helyeivé váltak.
A jászberényi Kőkép utcai kőkép
Aki ma Jászboldogházára érkezik, a falun átvezető főút mellett két, a jászberényihez sok tekintetben hasonló, bár
megformálásában jóval kisebb, és láthatóan újonnan készült „kőképet” láthat. S akinek arra is van ideje, hogy rövid
sétát tegyen az egyre szépülő, virágos településen, még három helyen fedezhet
fel ilyen hófehérre festett, piros cseréppel fedett esztétikus kivitelű kis építményeket, a fülkékben különböző szentek szobraival.
De vajon hogyan kerültek a csupán 60 éve önálló, fiatal jász településre ezek a
középkori hagyományokat idéző kőképek?
A 2006-ban Jászboldogházán megrendezett Jász Világtalálkozó jelentős mértékben járult hozzá a falu képének változásához, az utcák, terek szépüléséhez, parkosításához. A Faluvédő és Szépítő Egyesület lelkes munkája és szervezése nyomán az önkormányzat támogatásával számos új ötlet valósult meg. A fásítás,
virágos parkok kialakítása, fából készült esztétikus virágtartók, utcajelző táblák,
szeméttárolók készítése és szép kivitelű padok elhelyezése mellett ekkor készült
el a Lehel utcában egy különleges vallási jellegű „létesítmény”, amely leginkább
a jászberényi kőképekre emlékeztet. Az egyik helyi lakos felajánlotta a család
tulajdonában lévő, féltve őrzött, csaknem száz éves kicsiny Mária szobrot, melynek számára terméskőből kialakított különleges, kissé archaizáló építményt készítettek, köré virágokat ültettek. A környékbeliek szeretettel fogadták a kis
szobrot, s már nem csupán látogatták, hanem gyomlálni, locsolni kezdték az
egyre szebbé váló kicsiny parkot, maguk is ültettek virágot, s amióta padok is
készültek mellé, szívesen elidőznek itt azok az idős emberek, akik a templomba
már nem tudnak eljárni.
A Jász Világtalálkozóra készült első kőkép egy régi,
Szentkútról származó Mária szoborral
Az első kőkép közkedveltsége, „sikere” adta az újabb ötletet a boldogházi faluszépítők számára. Kiderült ugyanis, hogy több család is őriz a szülők, nagyszülők
hagyatékából hasonló, mintegy 50 cm-es, szenteket ábrázoló szobrokat. Ezek
valamikor a tisztaszoba kiemelt helyén, gyertyák között a tükör előtt álltak, s házi
oltárként a vallásgyakorlás otthoni formáját jelentették a többségében tanyán élő
emberek számára. S miután a túlnyomóan katolikus vallású lakosok körében ma
már egyre több az olyan idős és gyakran egyedül élő ember, aki bár fontosnak
tartja a vallás gyakorlását, már nem tud eljárni a templom szertartásaira, a faluvédők elhatározták, hogy a falu több pontján is hasonló módon készülő kőképeket
állítanak. Amikor felhívásukkal a lakosokhoz fordultak, többen megváltak a régóta őrzött szobrocskáktól, s önzetlenül fölajánlották a közösség számára.
>>>
Szent László szobor a főút mellett
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A kis szobrokat festéssel aranyozással újjá varázsolták, s most már egységes tervezés alapján, mintegy másfél méter magas, fülkés kialakítású építmények készültek számukra a falu négy, egymástól távol eső pontján. A terméskő
alapra elhelyezett, fehérre festett négyzetes építményeket vörös cseréppel fedték, s az oldalfalukban kialakított fülkékbe kerültek Szent László, Szent Erzsébet, Szűz Mária, illetve Jézus szíve ábrázolásai.
Bár a helyiek közül eleinte néhányan gyanakodva nézegették a készülő
kis építményt, azok, akiknek háza közelében állították, örömmel és büszkeséggel fogadták, s maguk is lelkesen vettek részt a parkosításban, a környezet szépítésében. Nagy segítséget jelentett a mesteremberek önzetlen munkája, a pénzbeli felajánlások, s jó érzés volt, amikor a környékbeliek meghatottan köszönték meg az utcaképet is vonzóvá formáló létesítményeket.
Mária szobor a falu egyik távolabbi részén
A kőképek elhelyezésével a hagyományokban, műemlékekben nem bővelkedő fiatal település érdekes színfoltokkal, s egyben az ősök emlékét is őrző
kultikus jellegű esztétikus építményekkel gazdagodott, melyek jól kifejezik
az alapvetően katolikus település lakóinak vallásos érzületét. A nem vallásos
lakosok számára pedig a hagyományok tiszteletét, a régi és új szerencsés
ötvözetét jelenthetik a sajátos hangulatú boldogházi kőképek, melyek tükrözik egyben a Faluvédő és Szépítő Egyesület fő céljait: az értékmentés és
értékteremtés, a környezet szépítésének szándékát.

Szent Erzsébet a falu központjában
Az Egyesület 1999-es megalakulása óta Mészáros Béláné vezetésével igen sokat tett a település képének átformálásáért. Munkájuk nyomán egyre szebb, barátságosabb lesz a kis falu, virágosabbak az utcák és terek, s a helyiek
támogatásával eddig is
számos maradandó érték
született. Lelkes tevékenységük ugyanis nem
csupán az egyesület tagjaira, hanem a lakosokra is
hatással van, hiszen látva
az eredményeket, maguk
is igyekeznek rendben
tartani, szépíteni, virágosítani környezetüket, lakóhelyüket.
S bár a jelenlegi
pénzhiányos időszak nem
kedvez a pályázatoknak
sem, mégis azt remélik, az
összefogás, a közös célokért való tenni akarás, a jó
szándékú emberek önzetlen munkája a továbbiakban is segíti majd a falu
értékeinek
megőrzését,
gyarapítását és a környezet szépítését.
A Nagy János által készített harangláb köré
virágos parkot létesítettek a faluszépítők

Papp Izabella
Fotók: ifj. Papp Ferenc
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A Mátyás Király Általános Iskola énekkara
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2007. december 23-án, vasárnap 1600 órára
a templomban tartandó

karácsonyi hangversenyére.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZ
SZERETETTEL
ERETETTEL VÁRUNK!
TISZTELT HÖLGYEM/URAM!
A karácsony közeledtével megnő a bevásárlóközpontok, piacok és ajándékboltok forgalma. Az egyes ajándékok kiválasztásakor szeretteinkre gondolunk, ezáltal lelkileg ráhangolódunk az ünnepekre. A Jászberényi Rendőrkapitányság a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése
érdekében akciókat szervez a város bevásárlóközpontjaiban,
valamint azok parkolóiban.
Saját vagyon- és személyi biztonságáért azonban Ön is
tehet azzal, hogy betartja ajánlásainkat, és ez által a készülődés, a
vásárlás valóban öröm lehet.
• A pénztárcáját, bankkártyáját már akkor tegye biztonságos
helyre, mikor elindul otthonról (p1. ruházata zárt belső zsebébe, kézitáskája belső részébe), hiszen a zsebtolvajok az ünnepek
közeledtével sem pihennek!
• A parkolás után ellenőrizze, hogy nem maradt-e a gépkocsi
utasterében értékes vagyontárgy, illetve már korábban megvásárolt ajándék!
• Ne tartson magánál sok készpénzt, a fizetést lehetőség szerint

BRILL BRÓKER KFT
A hiteles tanácsadó

HITELT SZERETNE?

bankkártya igénybevételével oldja meg! Amennyiben
erre nincs módja, pénzét részletekben, több helyen,
iratait pedig a lakáskulcsaitól és gépkocsijának kulcsaitól elkülönítve tárolja
• A vásárlás közben soha ne helyezze pénztárcáját és kézi
táskáját a bevásárlókosárba, hanem a hóna alá szorítva
viselje, figyeljen oda mobiltelefonjára is, azt ne külső,
látható helyen hordja!
• Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljen
értékeire, és a már megvásárolt ajándékokat Se hagyja felügyelet nélkül!
Ha olyan eseményt tapasztalnának, mely az Önökhöz látogatók
vagyonbiztonságát, vagy az üzlet közbiztonságát veszélyeztetné, az
eseményről tájékoztassa a Jászberényi Rendőrkapitányságot a 107es ingyenes segélykérő számon, vagy kérje tanácsunkat a 06 57/
504-280, 504-290-es telefonszámainkon, de fordulhatnak hozzánk
személyesen is a Jászberény, Hatvani út 1. szám alatt.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Iroda: TÁPIÓGYÖRGYE
központjában Batthyányi út 1.
TEL: 53/383-691, 70/330-7493
30/948-3066

KERESSEN FEL MINKET!

MAGYARORSZÁG VEZETŐ BANKJAINAK KÍNÁLATA EGY HELYEN!
AKÁR ELŐZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL, BAR LISTÁSOKNAK IS!

*
*
*
*
*

LAKÁSCÉLÚ HITELEK
SZABAD FELHASZNÁLÁS
HITELKIVÁLTÁS
SZOC. POL. ÜGYINTÉZÉS
SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK

Kiemelt hozamú befektetésekkel és teljes körű pénzügyi tanácsadással,
havonta megújuló ajánlatokkal várjuk kedves meglévő és leendő ügyfeleinket.
ÉLJEN A LEHETŐSÉGEINKKEL!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek
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A falugazdász tájékoztatója
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
programhoz kapcsolódó pályázható lehetőség:
Mezőgazdasági Termelők gazdaságátadása
Támogatás célja: A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének javítása.
A támogatás jellege és kedvezményezettjei:
Jövedelempótló támogatást vehet igénybe
A gazdaságot átadó gazdálkodó, akinek
főtevékenysége mezőgazdasági termelés,
nem rendelkezik munkaviszonyból vagy
más nem önálló tevékenységből származó
jövedelemmel, és a TEÁOR szerinti 01.1 –
01.3. tevékenységek közül legalább egyet
főtevékenységet végző egyéni vállalkozó,
vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem
rendelkező, adóbevallásra kötelezett őstervelő.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója. A
támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott részére saját jogú nyugdíj megállapításra nem kerül sor, de legfeljebb 7 éven
keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70.
életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
eléréséig.
A támogatás igénybevételének feltételei
Az átadó gazdálkodó akkor jogosult
támogatásra, ha:
A támogatási kérelem benyújtásakor
betöltötte 55. életévét, de még az átadás
időpontjában nem éri el a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt.
Nem részesül saját jogú nyugellátásban.
A támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, és azt a támogatási kérelem
benyújtását megelőző öt éven keresztül
őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként,
főtevékenységként végezte.
Legalább 3 ha után kapott területalapú
támogatást a megelőző két évben.
Termőföldjét az átvevőre per- és igénymentesen átruházza, haszonbérletét megszünteti.

Átadja az önellátáson felüli állatállományt.
Átadja a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvótákat. Támogatási jogosultságokat is kötelezettségeket.
Az átadó gazdaság több, mint egy
EUME.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója
akkor jogosult támogatásra, ha:
betöltötte 55 életévét, de még nem részesül öregségi nyugdíjban az átadás időpontjában.
A támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének felét mezőgazdasági munkavállalóként az átadó gazdaságban, és rendelkezett társadalombiztosítással.
A gazdaságot egy mezőgazdasági termelő veheti át, aki fiatal mezőgazdasági termelőnek nyújtott jövedelempótló támogatásban részesül az átadandó gazdaságra vonatkozóan, vagy regisztrált mezőgazdasági
termelő, vállalkozó és még nem töltötte be
40. életévét, legalább szakmunkás szintű
mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik,
és az átvétel a gazdaság méretének növelése
céljából történik.
Kérelem benyújtása:
2007. december 3 – 2008. január 15.
között, ezt követően minden év szeptember
15 – október 15. között az MVH-hoz irott
és elektronikus formában.
Támogatás mértéke:
Az átadó gazdálkodó részére az átadandó gazdaság méretétől függően a minimálbér 25 % - 200 %-ig terjedő összeg. A munkavállaló által igénybe vehető támogatás
havi összege az előbbi összeg 50 %-a.

APEH TÁJÉKOZGATÓ
Őstermelők figyelmébe
A 2008. január 1-jével hatályba lépő új
ÁFA törvény kimondja, hogy adóköteles
tevékenységet csak adószámmal rendelkező
adóalany folytathat.
Ezért azoknak az őstermelőknek regisztráltatniuk kell magukat az állami adóhatóságnál, akik eddig nem rendelkeztek adószámmal.
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Ők ebben az évben (2007-ben) a
07T101-es adatlapon kérhetnek adószámot,
mely nyomtatvány kitöltése során az idei
évre vonatkozó ÁFA szabályok alapján
választhatnak. Az adószám megszerzését
követően a 08TAFA—E nyomtatványon
nyilatkozhatnak arról, hogy 2008. január 1től az új ÁFA törvény előírásai alapján
milyen adózási módot választanak.
Nevezetesen:
* az általános szabályok szerint kívánnak
adózni, vagy
* igényt tartanak a kompenzációs felárra,
vagy
* alanyi mentességet választanak a kompenzációs felárra jogosító értékesítéseiken kívüli esetekre, vagy
* alanyi mentességet választanak a kompenzáció alkalmazása helyett.
Azok az őstermelők, akik jövőre kérnek
adószámot, a 08T101-es adatlapon már
egyúttal az új ÁFA adózási módokról is
nyilatkozhatnak.
A jelenleg már adószámmal rendelkező
őstermelők közül azoknak nincs bejelentési
kötelezettségük, akik az általános szabályokat, vagy az alanyi mentességet választották
és jövőre nem kívánják megváltoztatni
jogállásukat. Rajtuk kívül mindenkinek
december 31-ig be kell nyújtania a
08TAFA adatlapot.
Fontos változás, hogy minden ellenérték fejében teljesített mezőgazdasági
értékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást a
törvény által előírt bizonylattal kell kísérni, tehát az 500.000,- Ft-os értékesítésig számított bevétel után bizonylat kiállítási mentesség megszűnik. A magánszemélyek részére történő értékesítések
során is nyugtát, illetve számlát kell kiállítani minden esetben (például a piacon
és a háztól való értékesítésnél is).
(A tájékoztatóban nevesített nyomtatványok letöltésére a www.apeh.hu honlapról
nyílik lehetőség.)
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK:
Vadkerti Tivadar
falugazdász

A 2007-es év időjárása Jászboldogházán a számok tükrében
Hónapok
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December (09-ig)

Havi csapadék
(mm)
21.3
78
30.2
7.5
59
51
44.2
120
68.5
83.2
42.5
27.8

Havi középhőmérséklet
(°C)
4.3
4.6
9.1
13.1
18.8
22.7
24
23.1
14.9
11.3
3.9
3

Havi
abszolút minimum (°C)
-7.2
-4
-2.8
-0.7
-0.6
10
9
10
3.2
-3.3
-7.8
-5.7

Ez évben december 09-ig összesen 633.2 mm csapadék hullott.

Havi
abszolút
maximum (°C)
14.5
13.3
21.4
27.4
33.7
36.1
41.9
36.8
27.8
25.6
15.8
9.1

Zivataros
napok
száma
0
0
0
2
6
8
2
8
4
0
0
0

Fagyos
napok
száma
15
14
7
1
1
0
0
0
0
6
10
6

Ködös napok
száma
5
6
0
0
1
2
0
0
1
3
2
4

Az időjárási adatokat gyűjtötte: Szűcs Péter
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10 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
10 éve már annak, hogy átléptük az iskola kapuit – ezzel a
mondattal kezdődött a meghívónk szövege. Ez alkalomból osztálytalálkozót szerveztünk november 24-én a Művelődési Ház
nyugdíjas termében. Erre az összejövetelünkre szeretettel hívtuk,
és vártuk volt osztályfőnökeinket is. Az 1. osztályban Tóthné
Simon Aranka fogta a kezünket, tanított meg írni és olvasni minket. 2. osztálytól Rigó tanár néni kísérte tovább utunkat, majd
felső tagozatban Konkoly Béláné tanárnő készített fel minket a
továbbtanulásra, a „nagybetűs életre”. Ő volt az, aki a felvételiknél együtt izgult velünk. Ennek már 10 éve! E jeles évfordulóra
hívtuk össze kis társaságunkat, ahol újból osztályfőnöki órára
szólított minket a csengő. Ez egy kicsit hosszúra sikeredett, majdnem 3 órán át ültünk az iskolapadban. Vidám hangulatban meséltük el egymásnak, hogy ez idő alatt mi történt velünk. Három
osztálytárs sajnos nem tudott jelen lenni, de megkerestük egy régi,
kedves diáktársunkat, Bodor Józsefet, aki negyedik osztályban
búcsúzott el tőlünk. Ő a meghívást örömmel fogadta, és eleget is
tett neki. Az élménybeszámoló után egy vacsorára invitáltuk meg
a társaságot a Művelődési Házba, ahol hajnalig tartó mulatság
következett.
Tíz év nem tűnik sok időnek egy ember életében, s úgy érezzük, hogy mi ezalatt az idő alatt alig változtunk, ugyanolyan életvidám kis diákok vagyunk, mint mikor kiléptünk az iskola kapuin.

Mindannyian elvégeztük a 8. osztályban választott középiskolát,
sokan továbbtanultak felsőfokú képzésben, s legtöbben már dolgoznak. Néhányan már családot alapítottak, gyermeket nevelnek,
mások még a jövőjüket tervezgetik. Úgy érezzük, mindannyian
megtaláltuk, megtaláljuk a helyünket, s ez jó érzéssel tölt el minket. Ezt szeretnénk megtartani a következő osztálytalálkozókig,
ahol már reméljük, hogy minden volt osztálytársunk részt tud
venni, és újabb kellemes órákat tölthetünk együtt a viszontlátás
örömében.
Menyhárt Olga

A Mikulás ünnepségen

Szalmadíszek készítése

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

Az éremgyűjtő focicsapat

Felelős szerkesztő:
Turóczi István Zoltánné
Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona
Konkoly Béláné,
Zrupkó Ferencné

Őszi termésekből készült

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

