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H I V A T A L 

5144 Jászboldogháza 
Rákóczi u. 27. 

Tel.: 06 (57) 460-023 
E-Mail: gerka@axelero.hu 
www.jaszboldoghaza.hu 

Jászboldogháza Község  
időszakos lapja 

A TARTALOMBÓL 
 
Képviselő-testületi ülés 2. old. Civil szervezetek hírei 5. old 
Polgármesteri beszámoló 3. old. Óvoda ,iskola 6-8. old 
Jász Világtalálkozó 3. old. A parlagfűről 9. old. 

„A gyermek szülei lényének egy darabja, ezért ha jó, ha rossz,  
úgy kell szeretnünk, akár saját életünket, lelkünket.”  

(Cervantes) 

Csukás István:  
Tanévzáró 
Félre irka, sutba táska, 
vidám szemünk ne is lássa, 
vigyük gyorsan a padlásra, 
őszig legyen ott lakása. 
 
Elő sárkány, elő labda 
szállj az égnél magasabbra. 
Gyere, állj be a csapatba, 
estig ne is hagyjuk abba. 
Vár a víz és vár a partja, 
vár a nyári rét, a tarka, 
szívünk dobog, bőrünk barna, 
ki erre fut, ki meg arra. 
 
Félre irka, sutba táska, 
vidám szemünk ne is lássa, 
vigyük gyorsan a padlásra, 
őszig legyen ott lakása.  

Radnóti Miklós  
Június 
Nézz csak körül, most dél van és csodát 
látsz, 
az ég derűs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az akác, 
a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testű nagy szitakötő. 

Nemes Nagy Ágnes:  
Nyári rajz 
Hogy mit láttam? Elmondhatom. 
De legjobb, ha lerajzolom. 
Megláthatod te is velem, 
csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 
Ez itt a ház, ez itt a tó, 
ez itt az út, felénk futó, 
ez itt akác, ez itt levél, 
ez itt a nap, ez itt a dél. 
Ez borjú itt, lógó fülű, 
hasát veri a nyári fű, 
ez itt virág, ezer, ezer, 
ez a sötét gyalogszeder, 
ez itt a szél, a repülés, 
az álmodás, az ébredés, 
ez itt gyümölcs, ez itt madár, 
ez itt az ég, ez itt a nyár. 
Majd télen ezt előveszem, 
ha hull a hó, nézegetem. 
Nézegetem, ha hull a hó, 
ez volt a ház, ez volt a tó. 
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Ebben az évben a Képviselőtestület mun-
katervében 6 ülés megtartását tervezték be. 
Eddig összesen 8 alkalommal kellett a Tes-
tületnek ülésezni, az alábbi témákban: 

2005. április 7-én rendkívüli ülés meg-
tartására került sor, a temetőhöz vezető ke-
rékpárút pályázati anyagának elfogadása és 
benyújtása céljából. 

2005. április 14-én közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülés volt. A település 
Községrendezési Terve és Helyi Építési 
Szabályzata került ismertetésre a lakosság 
részére, ahol elmondhatták észrevételeiket, 
javaslataikat. A közmeghallgatáson jelen 
volt a terv készítésében közreműködő Pá-
linkás István főépítész, és a tervező  
Kiszelovics Ildikó. Ezen az ülésen döntött a 
Testület a működéséhez szükséges, 
4000, eFt folyószámlahitel felvételéről. 

2005. április 27-én a munkatervben sze-
replő ülés megtartására került sor. A napi-
rendi pontok között szerepelt: az önkor-
mányzati tulajdoni részesedéssel működő 
Jászboldogháza Hőforrás Fejlesztési és 
Hasznosító Kft. gazdasági működéséről 
szóló tájékoztató megvitatása.  

Döntöttek a községi Önkormányzat és 
intézményeinek 2004.évi költségvetésének 
teljesítéséről, a zárszámadási rendelet meg-
alkotásáról és a vagyonkimutatásról. A 
2004 évi költségvetési évet az önkormány-
zat 239. 785-e Ft bevétellel, és 203. 847- e 
Ft kiadással zárta. Vagyonának összértéke: 
181. 571- e Ft. 

Megtárgyalásra került még: az Önkor-
mányzat és intézményeinek 2004. évi ellen-
őrzése és a 2005 évi ellenőrzési program a 

köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2005 évi célok. 

2005. május 18-án az önkormányzat 
által 1994-ben kötött ajándékozási szerző-
dés került módosításra. 

2005. május 24-én  tartott ülés napirend-
je: a konyhatechnológiai berendezések be-
szerzéséhez kiírt közbeszerzési eljárás ered-
ményeként a beérkezett pályázatok elbírálá-
sára és eredményhirdetésre került sor. 

2005. június 8-án a  munkatervben sze-
replő ülésen a következőkről tárgyalt a tes-
tület. Lakossági indítványra: a sajátos neve-
lési igényű gyermekek oktatásával kapcso-
latos, több érintett szülő által aláírt kérelmet 
tárgyalta meg. A testület úgy döntött, egy 
bizottságot hoz létre, amit megbíz, hogy 
tárja fel a lehetséges megoldásokat, és a 
következő ülésen adjon tájékoztatást. 

Beszámoló volt a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási és testületi munkával kapcsolatos 
tevékenységéről, majd a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokról. 

A Jászboldogháza Hőforrás Kft. könyv-
vizsgáló által elkészített egyszerűsített éves 
pénzügyi beszámolója és a Taggyűlési jegy-
zőkönyv is benyújtásra került. 

Módosításra került a háromoldalú szer-
ződés a szemétszállításról. A temetőhöz 
vezető kerékpárút megépítésére pályázat 
útján a bekerülési költség 66%-át kapta meg 
az önkormányzat. Ezt a Képviselőtestület 
elfogadta, így megépítésre kerül a kerékpár-
út. Az iskolakonyha beruházás befejezésé-
hez azonban ismételten szükséges volt hitel 
felvételéről dönteni. Az önkormányzat 
18.000.-e Ft folyószámla hitelkérelmet ter-

jesztett be. 
Döntött a képviselőtestület arról is, hogy 

2005-ben nem adományoz Jászboldogháza 
községért kitüntető díjat. 

A képviselőtestület írásos előterjeszté-
seit, és jegyzőkönyveit a Polgármesteri 
Hivatalban, hivatali időben, és Könyvtár-
ban olvashatják. 

 
Hivatali Hírek 

Április 30-áig nyújthatták be kérelmüket 
a mozgáskorlátozottak anyagi támogatásra. 
110 fő kapott összesen 1.249.500,-Ft támo-
gatás. A támogatás kifizetésére május 31-én 
és június 1-én került sor. Azok a mozgás-
korlátozottak, akik gépkocsival rendelkez-
nek, vagy hozzátartozójuk rendelkezik gép-
kocsival, és a községben élnek, mentesül-
nek a súlyadó fizetési kötelezettségtől. Ez-
zel 76 fő élt, összesen 792.480,- Ft összeg-
ben. 

Június 11-én szombaton megnyitott a 
Strand. Nyitvatartási idő: 9,00-19,00 óráig 
a hét minden napján, augusztus 20-ig. Tele-
fon: 57/460-230 

2005.június 20-26 között tart a parlagfű 
mentesítési hét. 2005.június 1-től hatályba 
lépő jogszabály szerint, az egészséges élet-
hez való alkotmányos jog a tulajdon védel-
me elé helyeződik. A belterületen a jegyző  
ad utasítást a kaszálásra, külterületen a föld-
hivatal vagy a növényvédelmi szolgálat. Ha 
ez mégsem történik meg, kiszabják a bírsá-
got  20.000-Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig, illetve 
elvégzik a kényszerkaszálást a tulajdonos 
költségére. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Boldogházi Hírek 2005. június 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekrők 

B E S Z Á M O L Ó 
a Polgármesteri Hivatal igazgatási, testületi 

munkával kapcsolatos tevékenységéről 
Tisztelt Képviselőtestület!  

Meghatározott időszakonként a Képvise-
lőtestület részére beszámolót kell készíteni 
saját szerve, a Polgármesteri Hivatal mun-
kájáról. Erre legutoljára 000.decemberében 
került sor. Az eltelt időszakról az alábbiak 
szerint adok tájékoztatást.  

Jogi háttér:  
Az Alkotmány 44/A§ (1) bekezdés e./ 

pontja kimondja: 
„A helyi képviselőtestület a törvény kere-

tei között önállóan alakítja ki a szervezetét 
és működési rendjét…” 

A helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV.törvény / továbbiakban 
Ötv. / 9.§ (2) bekezdése meghatározza: 

„Az önkormányzati feladatokat a képvise-
lőtestület és szervei: a polgármester, a kép-
viselőtestület bizottságai,..a képviselőtestü-
let hivatala látja el.” 

Az Ötv. 38.§ (1) bekezdése kimondja: 
„A képviselőtestület egységes hivatalt hoz 

létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – 
az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előké-
szítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására.” 

Az Ötv. 36.§ (2) bekezdése rögzíti: 

„A jegyző vezeti a képviselőtestület hiva-
talát.  

A jegyző  
a./ gondoskodik az önkormányzat műkö-

désével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
b./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabá-

lyozza a kiadományozás rendjét; gyakorolja 
a munkáltatói jogokat a képviselőtestület 
hivatalának köztisztviselői tekintetében. A 
kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, fel-
mentéshez, a vezetői megbízás visszavoná-
sához, jutalmazáshoz – a polgármester által 
meghatározott körben – a polgármester 
egyetértése szükséges. 

c./ döntésre előkészíti a polgármester ha-
táskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

d./ dönt azokban a hatósági ügyekben, 
amelyeket a polgármester ad át; 

e./ tanácskozási joggal vesz részt a képvi-
selőtestület, a képviselőtestület bizottságai-
nak ülésén; 

f./ dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
(3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-

testületnek, a bizottságnak és a polgármes-
ternek, ha  döntésüknél jogszabálysértést 
észlel.”  

A köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992.évi XXIII. Törvény 7.§ (1) meghatá-
rozza:  

„Közszolgálati jogviszony büntetlen előé-
letű, cselekvőképes és legalább középisko-
lai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre 
legalább középfokú szakképesítéssel ren-

delkező magyar állampolgárral létesíthető 
és tartható fenn.” 

Ennek a törvényben meghatározott tényál-
lásnak valamennyi dolgozó megfelel a Hi-
vatalban. 

Továbbá: 7.§ (7)  
„Köztisztviselői, vezetői kinevezés csak 

annak adható, aki az e törvényben meghatá-
rozott módon önmagára, valamint a vele 
közös háztartásban élő házas-, illetve élet-
társára, gyermekére vonatkozóan a jogvi-
szonya létesítésekor, valamint az előírt 
időszakonként meghatározott vagyonnyilat-
kozatot tesz.” 

A községi Polgármesteri Hivatalban a 
köztisztviselői munkakörök közül a gazdál-
kodási és a jegyzői vezetői megbízás kötött 
vagyonnyilatkozat tételhez. 

A működéshez szükséges alapjogszabály 
az államigazgatási eljárásról szóló 1957.évi 
IV. törvény, melyet az Országgyűlés 
2004.december 20-ai ülésnapján a közigaz-
gatási hatósági eljárás a szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004.évi CXL-es 
törvénnyel 2005.november 1-vel hatályon 
kívül helyez. 
 Az eddigi törvény 98. §-ban szabályozta a 
közigazgatási tevékenységet, az új törvény  
189. §-ban teszi ezt. Nagy hangsúlyt fektet-
ve az e-közigazgatásra, valamint az Európai 
Unióba történt csatlakozást figyelembe 
véve az ügyfél fogalmának jelentős bővíté-
sére.  folyt. a 10 oldalon 
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l A hulladékgazdálkodásról  
A konyha építéséről  
A térségünkben lévő 33 település hul-
ladékszállítási és elhelyezési feladatai-
val foglalkozó Regio-Kom Kft. május 
11.-ej ülésén a következő lakossági 
szolgáltatás kiegészítésében született 
megállapodás: A lerakó telep, a régió 
területén ingatlannal rendelkező és a 
hulladékszállítási díjat megfizető tu-
lajdonos részére negyedévenként egy 
alkalommal 500 kg háztartási hulla-
dék és 200 kg építési hulladék ingye-
nes elhelyezési lehetőséget biztosít 
annak, aki azt saját költségén a telep-
re szállítja. Lehetőség van több lakos 
összefogására és egy jánnűvel történő 
szállításra is lakosonként 500 illetve 
200 kg mennyiségben. Fontos, hogy 
minden esetben vigyék magukkal a 
negyedéves díj befizetését igazoló 
csekkszelvényt, mivel csak ezek be-
mutatása után helyezhető el ingyene-
sen a hulladék.  

A telep nyitva tartási ideje: Munka-

napokon 8-16 óra között Nyári időszá-
mítás időszakában 8-18 óra között  
l Orvosi ügyeleti ellátásról:  
Június 1-jétől megkezdte működését 
az 5 te l epülés t ( Jászl adány, 
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, 
Alattyán, Jászboldogháza) ellátó köz-
ponti ügyelet. Az ügyeleti idő hétköz-
nap 18.00-08.00 óra között ‚ illetve 
hétvégén napi 24 órában. Helye: 
Jánoshida, Fő út 49, Orvosi rendelő 
Tel.: 57/ 458- 404 Szükség esetén az 
ügyelet felkereshető, ahol ezen idő 
alatt ellátásban részesülhetnek, illetve 
telefonon orvosi Segítség hívható.  

l Testvértelepülésünkről:  
Május 21-én Sínfalvára látogattunk, 
ahol először találkozhattunk az Újon-
nan megválasztott polgármesterrel és 
képviselő társával. Mindnyájunknak 
nagy öröm volt a megismerkedés, és 
célul tűztük ki a 10 éves kapcsolat 
megünneplését és megerősítését. Er-
délyi barátainkat meghívtuk az au-

gusztusi rendezvényünkre is. A láto-
gatáson részt vett Menyhárt Ernő és 
Joó-Kovács Balázs képvise1ő Úr is.  

l A konyha építéséről 
Sikeres közbeszerzési eljárás lefolyta-
tása után a szolnoki székhelyű 
KAPPA HV Bt. nyerte el a konyha-
technológiai berendezések beszerzésé-
re kiírt pályázatot. A tervek szerint 
júliusban végéhez ér az új iskolakony-
ha építése. 

l Kerékpárút és park építésről 
Pályázati támogatás segítségével meg-
épülhet a volt Tüzép teleptől a temető-
höz vezető kerékpárút. A beruházás 
két ütemben valósulhat meg, fele még 
az ősszel, másik fele jövő tavasszal. 
Az iskola- óvoda előtti park felúj 
ításáról, gyalogos és kerékpárút meg-
építéséről és piaci árusító terület kiala-
kításáról is döntöttünk. Jövő év köze-
pére, a Jász- Világtalálkozóra ennek is 
meg kell valósulnia. 

Szűcs Lajos polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Jászok Világtalálkozója Jánoshida 
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HITÉLET 4 Boldogházi Hírek 2005. június 

A 2004-2005. tanévben is sokan vettek részt a hittanórá-
kon. A nagycsoportos óvodások közül 12 kisgyerek volt je-
len a heti egyszeri foglalkozáson. 

Úgy ahogyan fejlődhet az ember szellemileg, lelkileg, az 
évek során a hitünk is változik, változhat, illetve fejlődhet, 
fejlődik. 

Az Istenkeresés belénk oltott „tulajdonság”, emberségünk 
magja. 

Éppen ezért is fontos, hogy egy gyermek is folyamatosan 
részt vegyen a szentmiséken, hogy egyre inkább megismerje 
és megszeresse Istent. 

A hittanórákon való jelenlét is elengedhetetlen, mert a 
hitismeretek egymásra épülők: 

Óvoda: Ismerkedés Jézussal 
1. osztály: Keresztény alapismeretek 
2.– 3. osztály Felkészülés az elsőáldozásra 
4. Ószövetségi ismeretek 
5. Liturgia (szertartástan ünnepek) 
6. Egyháztörténelem 
7. Szentségtan 
Biblikus erkölcstan 
(Természetesen a hittan nem pusztán tantárgy, hanem 

valami mássá kell válnia.) 

A 3. osztályosok lelkesen készültek a Jézussal való talál-
kozásra, ami május 8-án történt. Előtte való nap szombaton 
járultak először szentgyónáshoz. 

Sok gyermek kérte a bérmálás szentségét, közülük egy fő 
felnőttként járult ehhez a szentséghez, amiben ígérték, hogy 
a Szentlélek segítségével jó keresztények lesznek, bátran 
képviselik majd a keresztény értékrendet a világban, és az 
Egyházban is tevékeny szerepet vállalnak. 

 
Lipták Katalin 
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CIVIL SZERVEZETEK 5 Boldogházi Hírek 2005. június 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 

2005. májusában lehetőség nyílt arra, hogy a Tűzoltó 
Egyesület a kunszentmártoni Városi Hívatásos Tűzoltóság-
tól egy gépjárművet vásároljon. 

A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában, 
egy muzeális, 40 éves Csepel autó van. 

A megvásárolandó gépjármű: IFA tűzoltóautó. Értéke: 
600.000,- Ft.  

 
Az egyesület folyószámláján 2005. április 30-án 

392.995,- Ft volt. 
 
Az autó megvásárláshoz a Községi Önkormányzat a 

2005. évi költségvetésében biztosított 150.000,- Ft-ot. 
A hiányzó összegért a lakossághoz fordultunk. A falu 

lakosai és vállalkozói 57 fő 500,- Ft-tól - 50.000,- Ft-ig 
adományoztak, összesen:    330.000,- Ft-ot. 

Az autó megvásárlása után az egyesület folyószámláján 
290.000,- Ft van. 
 

Tisztelt Támogatóink! 
 

A Községi Tűzoltó Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét a 
község azon lakóinak, vállalkozóinak, és gazdálkodó egy-
ségeinek, akik anyagi segítségükkel lehetővé tették, hogy 
megvásárolhassuk az IFA tűzoltó autót, ami sokkal fiata-
labb, és korszerűbb, mint az eddigi 40 éves Csepel. 
Remélve, hogy nem sokszor lesz szükség az új tűzoltó 
autóra. 
 
Köszönjük hozzájárulásukat! 
 

A Tűzoltó Egyesület nevében:  
 

 Szűcs Gergely 
elnök 

Anyakönyvi hírek Búcsúzunk 
2005 

Matók Dezső  (1928-2005.) 
 
Matók Lajosné  (1923-2005.) 
 
Sós Sándorné  (1927-2005.) 
 
Szádvári Árpád  (1933-2005.) 
 
Tóth János  (1922-2005.) 
 
Velkei Józsefné  (1910-2005.) 

  

Újszülöttek: 
 

Erős Bence 2005. április 26.  
 (Sándor Krisztina – Erős Attila) 

 
Pócz Tamás  2005. május 20.  
(Pócz Márta – Bozsik Antal) 

 
Házasságkötés: 

 
Dr. Gajda Beáta – Németh Tamás Béla 

2005. június 4.  

 Az önkéntes tűzoltók bemutatója Május 1-jén 
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Kitűnők és jelesek az iskolában 
2004/2005-ös tanév 

 
Dicséret illeti azokat a tanulókat, akik kitűnő vagy jeles ered-

ménnyel végeztek ebben a tanévben: 
 
1. osztály ** 
Kiválóan megfelelt: 
Almási Ferenc 
Berkó Albert 
Kordács Nóra 
Pomaházi Gábor 
Deák Dominik 
Bozsó Barbara 
Kocza Dominika 
 
2. osztály *  

Kitűnő: Jeles:  
Berdó Kristóf Balogh Ádám 
Farkas Imre Berta János 
Fecske Nóra Füleki Cintia 
Klinkó Andrea Horváth Gréta 
Mizsei László Kelemen Péter 
Sass Adrienn 
Szadai Levente 
 
3. osztály* 

Kitűnő: Jeles:  
Farkas Ibolya  Bozsó Nikolett 
Kobela Szilvia  Nagy Richárd 
Ménkű Petra  Vajda Csilla 
Turóczi Viktória 

 
 
 

4. osztály  

Kitűnő: Jeles:  
Gerhát Edina  Gróman Levente 
Koncsik Tamás  Konkoly Dorina 
Kocza Georgina Tóth Csilla 
Szőllősi Tamara  
Szabó Fruzsina 
Turóczi Beáta 
Turóczi Zsófia 
 
5. osztály  
Kitűnő: Jeles:  
Muhari Beatrix  Tóth Regina 
 
6. osztály  
Kitűnő: 
Koncsik Barbara 
Matók Dóra 
Orosz Tina 
Tóth Diána 
 
7. osztály  
Kitűnő: Jeles:  
Gerhát Adrienn  Menyhárt Bence 
Gulyás Dániel 
Káposztás Dávid 
Szűcs Tibor 
 
8. osztály  

Kitűnő: Jeles:  
Baranyi Tamara Fehér Csaba 
Baráth Gerda 
Ménkű Judit 
Rácz Nóra 
 
* A készségtárgyakat szövegesen értékeljük. 

** Valamennyi tantárgyból szöveges értékelés van.  

2004-2005-ös tanév eredményei 
 

Országos Kaán Károly természetismeret verseny 
 Helyezés  Felkészítő:  
Koncsik Barbara  6. osztály  11.  Rigó Andrásné 
 
Apáczai Kiadó Novella író verseny 
 
Koncsik Barbara  6. osztály  2.   
 
Régiós verseny (több megyét érint) 
 
Gulyás Dániel  7. osztály környezetvédelem 1. Felkészítő: Rigó Andrásné 
Szűcs Gergely 8. osztály környezetvédelem 3. Felkészítő: Rigó Andrásné 
 
Megyei tanulmányi verseny 
 
Baranyi Tamara 8. osztály biológia 10. Felkészítő: Rigó Andrásné 
Rácz Nóra 8. osztály biológia 8. Felkészítő: Rigó Andrásné 
Gerhát Adrienn   7. osztály biológia 3. Felkészítő: Rigó Andrásné 
Gulyás Dániel 7. osztály biológia 5. Felkészítő: Rigó Andrásné 
 
Koncsik Barbara 6. osztály term.ismeret   1.  Felkészítő: Rigó Andrásné 
Baranyi Beatrix 5. osztály term.ismeret    8. Felkészítő: Rigó Andrásné 
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Mesevetélkedő csapatverseny 4. osztály  
2. helyezés 

Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
(A Jászsági vetélkedőn 2. helyezettek voltak.) 

Mesevetélkedő csapatverseny 4. osztály  
4. helyezés 

Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
(A Jászsági vetélkedőn 1. helyezettek voltak.) 
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Gerhát Edina  4. osztály  nyelvtan  6. Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
 
Gerhát Edina 
Koncsik Tamás 
Kocza Georgina 
Konkoly Dorina 
 
Turóczi Beáta  
Turóczi Zsófia  
Szőllősi Tamara 
Szabó Fruzsina  

 
Jászsági Helyesíró Verseny 
 
Turóczi Beáta  4. osztály Tollbamondás   1. Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
Turóczi Beáta  4. osztály összetett   1. Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
Koncsik Tamás  4. osztály összetett   6. Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
Koncsik Barbara 6. osztály összetett   1. Felkészítő: Konkoly Béláné 
Koncsik Barbara 6. osztály tollbamondás  1. Felkészítő: Konkoly Béláné 
Gerhát Adrienn  7. osztály tollbamondás  2. Felkészítő: Konkoly Béláné 
Gerhát Adrienn  7. osztály összetett   3. Felkészítő: Konkoly Béláné 
Tóth Bianka  8. osztály összetett  15. Felkészítő: Konkoly Béláné 
 
Tápió-menti szavalóverseny 
 
Berkó Albert  1. osztály vers   7. Felkészítő: Káposztás Istvánné 
Balogh Ádám  2. osztály vers   3. Felkészítő: Baranyiné Szabó Judit 
Kobela Szilvia  3. osztály vers   3. Felkészítő: dr. Pap Béláné 
Racs Bettina  4. osztály vers   3. Felkészítő: Tóthné Simon Aranka 
 
Megyei József Attila Szavalóverseny 
 
Tóth Regina  5. osztály vers     különdíj Felkészítő: Konkoly Béláné 
 
Sportversenyek helyezés: Edző: 
 
Góliát – McDonald’s FC terem körzeti labdarúgó torna II. korcsoport:  2.   Mészáros Béláné 
Góliát – McDonald’s FC terem körzeti labdarúgó torna  - Kicsik 5.   Mészáros Béláné 
 
Góliát – McDonald’s FC nagypályás körzeti labdarúgó torna II. korcsoport  3. Mészáros Béláné 
Góliát – McDonald’s FC nagypályás körzeti labdarúgó torna  - Kicsik 4. Mészáros Béláné 
 
Az iskolák közötti sportversenyben  9.  (Jászsági) 

Országos tehetséggondozó – levelezéses tanulmányi verseny 
Név osztály tantárgy helyezés Szaktanár 
 
Baráth Gerda  8.  nyelvtan  5.  Konkoly Béláné 
Gerhát Adrienn  7.  nyelvtan  7.  Konkoly Béláné 
Menyhárt Bence 7.  nyelvtan  10.  Konkoly Béláné 
Tóth Diána  6.  biológia  6.  Rigó Andrásné 
Tóth Diána  6.  nyelvtan  6.  Konkoly Béláné 
Muhari Beatrix  5.  történelem  2.  Zrupkó Ferencné 
Szűcs Péter  5.  matematika  2.  Vajda Emese 
 
Gerhát Edina  4.  környezetismeret 8.  Rigó Andrásné 
Gerhát Edina  4.   nyelvtan  4.  Tóthné Simon Aranka 
Gróman Levente 4.  irodalom  7.  Tóthné Simon Aranka 
Konkoly Dorina 4  meseíró  5.  Tóthné Simon Aranka 
Turóczi Zsófia  4.  irodalom  1.  Tóthné Simon Aranka 
 
Farkas Ibolya  3.  komplex  2.  dr. Pap Béláné 
Ménkű Petra  3.  komplex  4.  dr. Pap Béláné 
 
Berdó Kristóf  2.  matematika    Baranyiné Szabó Judit 
Berta János  2.  matematika  1.  Baranyiné Szabó Judit 
Farkas Imre  2.  matematika  3.  Baranyiné Szabó Judit 
Fecske Nóra   2.  matematika  3.  Baranyiné Szabó Judit 
Füleki Cintia  2.  nyelvtan  2.  Baranyiné Szabó Judit 
Klinkó Andrea  2.  matematika  2.  Baranyiné Szabó Judit 
Sass Adrienn  2.  nyelvtan  7.  Baranyiné Szabó Judit 
Szadai Levente  2.   nyelvtan  5.  Baranyiné Szabó Judit 
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Az esztendő legszebb hónapja talán 
a május. Ébred a természet, „zsendül a 
határ, fecske csicsereg, itt a kikelet.” 
 
Óvodánknak, egyben a legtartalmasabb 
hónapja is ez. A nevelőktől sok energiát, 
odafigyelést, szervezési készséget igényel a 
programjuk gördülékeny megszervezése. 
Az SZMK tagjainak aktív részvételével 
megtartottuk: 
 
l az anyák napját 
l kirándultunk Jászberénybe 
l megszerveztük a gyereknapot 
l a két csoport évzáró műsorát, és az 

iskolába induló óvodásainkat is elbal-
lagtattuk 

 
A programjaink megszervezésénél gátló 

tényezőnek számított az óvoda udvarának 
megcsonkítása, az építkezés miatt kevesebb 
terület maradt a játékhoz, programjaink 
lebonyolításához.  

Több zaj és porfelhő vette körül az óvo-
dát. 

 Annak reményében, hogy talán jövőre 
rendezett udvaron, tiszta, harmonikus kör-
nyezetben fogjuk tölteni napjainkat, - mind-
ezeket a kellemetlenségeket nagy toleranci-
ával fogadtuk. 

 
Május első vasárnapja az édesanyáké. 
Köszöntésükre az óvoda ebédlőjében 

került sor, ahol csoportonként verses-dalos 
műsorral, és virágcsokorral álltak óvodása-
ink az anyukák, és nagymamák előtt, hogy 
megköszönjék nekik állandó gondoskodásu-
kat, féltő szeretetüket, odaadó munkájukat, 
amit naponta végeznek gyermekük érdeké-
ben. 

A nagymamáknak is megdobbant a szí-
vük, mikor unokájuk köszöntötte őket, ver-
seiket hangosan, lelkesen mondták. 

A mamák hazavitték ajándékaikat, me-
lyet már a gyerekek napokkal előtte titok-
ban, nagy izgalommal elkészítettek. Sokan 
elteszik, megőrzik ezeket az apró kis aján-
dékokat, hogy mikor már gyermekük felnő, 
büszkén mutathassák, és emlékeztessék rá 
gyermeküket: „lám milyen ügyes óvodás 
voltál! Te készítetted ezt nekem anyák nap-
jára mikor még kicsi óvodás voltál!” 

A műsor közben, és végén, a meghatott-
ság könnyeivel küszködtek gyermekek és 
édesanyák egyaránt. 

 
A hónap közepén került sor a Jászberé-

nyi kirándulásra. Felkerestük a tűzoltóságot, 
ami most sok új csodálatos felszereléssel 
gazdagodott. 

Szívesen megmutatták óvodásainknak, 
sőt ki is próbáltuk némelyiket. 

Egy kis mini bemutatót is rögtönöztek 
nekünk, a kedvünkért. 

Tűzoltólétrán 35 méter magasba emeltek 
minket, egy kosárban. Fenn pompás kilátás 
nyilt a városra. Nagyon bátrak és merészek 
voltak a gyerekek, szinte senki sem hagyta 
ki ezt a lehetőséget, sőt mi felnőttek sem. 

Megköszönjük a tűzoltóság dolgozóinak 
a szíves fogadtatást és téjékoztatást. 

Sajnos esős, csepergős idő volt ezen a 
napon. 

 Az állatkertben a kis kecskék és a nagy-
testű macskafélék elbújtak előlünk és az eső 
elől. Viszont a macik és farkasok etetése 
élmény volt számunkra, kárpótolt minket a 
borús idő miatt. Tartalmas, szép élménnyel 
gazdagodva tértünk haza. 

 
Az óvodai év utolsó hónapjának hétköz-

napjait kissé megterhelte a sok gyakorlás, 
készülődés az évzáróra és a ballagásra. 
Műsorunkat az év közben tanultakból állí-
tottuk össze. „Csak” a búcsúversek és a tánc 
koreográfiája volt új. Sok türelmet igényel, 
amíg ilyen apróságok megjegyzik, hogy ki 
hol áll, mikor következik, mit mond. 

Van, akinek még rögtönözni is kell, mert 
előfordul, hogy társa elpityeredik, vagy épp 
megmakacsolja magát, és nem mondja a 
versét. 

Ha pedig bakiznak, még a közönség 
arcára is derűt, mosolyt varázsolnak. 

Az évzárót is az ebédlőben tartottuk 
meg. 

Előző nap, az építkezés miatt a teremnek 
hiányzott az egyik fala. Törmelék, por, 
mindenhol. Mindebből a ballagás napján 
már semmi sem látszott. 

Ezért köszönettel tartozunk a dajka né-
niknek, szülőknek akik önzetlenül segítettek 
abban, hogy minden a helyére kerüljön, 
mikorra megérkeznek a ballagó nagycso-
portosaink a szüleikkel, és a meghívott 
vendégekkel. 

A műsor kezdetére rend, és virágos illat-
felhőbe burkolózó terem várta az évzáróra 
érkezetteket. 

Évzárónkat megtisztelte Szűcs Lajos 
polgármester úr is. 

 
Mindenkor házi ballagás előzi meg az 

évzárót. Ekkor bensőséges keretek között 
elbúcsúznak a nagycsoportosok a kispajtá-
saiktól. 

A kicsiktől tarisznyát, könyvet, és aján-
dékot kaptak. A szülők megköszönték az 
óvónők és a konyhai dolgozók több évi 
munkáját. 

 Ezután került sor a már hagyománynak 
számító pónilovas kocsikázásra - 
Krasnyánszki Imre, Józsa Kálmán és Bozsó 
Laci bácsi segítségével-. 

Ez mindig nagy élmény és nagyon várják 
a gyerekek. 

 
Gyermeknapkor folytattuk a kocsikázást, 

a programunkat még bővítettük a légváras 
ugrálással, kerékpár ügyességi versennyel.  

Az anyukák KRESZ tesztet töltöttek ki, 
amit a körzeti megbízott, Jenei Tamás 
rendőrbácsi és egy munkatársa segítségével 
bonyolítottuk le. 

A győztes Nyerges Katalin és Vajda 
Emese lett. A többiek is jól teljesítettek. 

Jutalmul kisebb ajándékokat vehettek át 
Jenei Tamástól. 

Köszönjük tevékeny közreműködésüket. 
A gyerekeknek a tetszett, hogy beülhet-

tek a rendőrautóba és bekapcsolhatták a 
szirénát is. 

Azután fagylaltoztak, zenét hallgattak, 
játszottak, rolleroztak a gyerekek. 

A légvárat az óvó nénik és a szülők is 
kipróbálták, és nagyon élvezték.  

Hiszem, hogy a lehetőségeinkhez mér-
ten, a következő évben is sikerül 
élménygazdag programokkal teli hónapot 
szervezni az óvodásainknak, bízom benne, 
hogy emlékükben megőrzik óvodás éveik 
szépségét, és az idő múlásával is szívesen 
emlékeznek az itt eltöltött kellemes évekre. 
 
 

Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
óvónő  

Látogatóban a jászberényi tűzoltóságon 
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Előfordulása 
A parlagfű rendszerint utak és vasúti 

sínek mentén, parlagon hagyott terüle-
teken, építkezéseken, árokpartokon, 
friss füvesítéseknél, nem megfelelően 
gyomirtott kapás kultúrákban, réteken 
és legelőkön fordul elő.Meleg éghajla-
tot, száraz talajt, nyáron pedig elegendő 
nedvességet igényel.Más, sűrűn növő 
növények környezetéből, fás területe-
ken eltűnik. 400 méter felett csak ritkán 
fordul elő (bár Franciaországban már 
1000 méteres tengerszint feletti magas-
ságban is találtak).  

Minden egyes növény pollenszem-
csék millióit szórja a levegőbe. Egy tő 
parlagfű egy év alatt 60 ezer magot is 
termelhet, melyek a talajban maradva 
akár harminc évig is csíraképesek 
maradnak. 

Európában az allergológiai szem-
pontból lényeges parlagfűfélék egyike 
sem őshonos. Az allergológiai szem-
pontból kiemelt fontosságú Ambrosia 
artemisiifolia-t Svájcban 1878-ban, 
Tirolban 1883-ban, Németország Bran-
denburg tartományában 1863-ban, 
Hamburgban pedig 1892-ben találtak 
először. 

Az allergiás panaszokat csak ritkán 
okozó Ambrosia maritima a Földközi-
tenger partvidékén természetesen is 
előfordul, és 1800-ban már Brnoban is 
észlelték. 

A parlagfű az első világháború után 
kezdett elterjedni Európában. Ennek 
hátterében az Osztrák-Magyar Monar-
chia adriai kikötőibe érkező, parlagfű-
vel szennyezett gabonaszállítmányok 
álltak. Az első fertőzött területek a ki-
kötők körül, illetve az onnan elvezető 
utak és vasútvonalak mentén alakultak 
ki. 

Az éghajlati viszonyok hasonlóak 
voltak, mint a növény eredeti élőhe-
lyén, Észak-Amerikában. Ekkor kez-
dődött meg a parlagfű igazi európai 
terjedése, ami a második világháború 
utáni években felgyorsult, a kilencve-
nes években pedig riasztó ütemet vett 
fel. 

A parlagfű ma többnyire a közleke-
dési útvonalak mentén terjed. A főutak 
melletti keskeny sávban és a vasútállo-
mások környékén különösen nagy 
számban található. Terjedhet még nö-
vényi magvakkal (elsősorban naprafor-
gómaggal) és madáreledellel is. 

hetvenes évekig a parlagfűpollen okoz-
ta allergiát speciális amerikai problé-
mának tartották, hiszen Európában nem 
v o l t  j e l e n t ő s  m e n n y i s é g ű 
parlagfűpollen. 

Az elmúlt néhány évtizedben azon-
ban óriási fordulat történt. Az Ameri-
kából behurcolt parlagfűféle, az 
Ambrosia artemisiifolia (másik latin 
nevén Ambrosia elatior) Európa szá-
mos pontján robbanásszerűen elszapo-
rodott, és komoly népegészségügyi 
problémát okoz. 

Parlagfűpollen  

A parlagfűpollen két fő allergént 
(Amb a I és Amb a II) és több közepes 
vagy kisebb méretű fehérje-allergént 
(Amb a III, IV, V, VI, VII és cystatin) 
tartalmaz., melyeknek ma már a teljes 
aminosav-sorrendje ismert.  

Allergiahelyzet 
Bár még nem minden országból 

nyerhető több évre visszamenőleg is 
értékelhető adat, annyi bizonyos, hogy 
a parlagfűpollenre allergiás népesség 
évről évre nő.  

Vizsgálatok szerint a RAST pozitivi-
tással igazolt parlagfűpollen– allergiá-
sok aránya a nyolcvanas évek végén 
20% körül volt, a kilencvenes évek 
végére azonban már megközelítette a 
30%-ot. Ezzel párhuzamosan a 
parlagfűpollen-terhelés több, mint a 
háromszorosára nőtt.  

Magyarországon a kilencvenes évek 
elején a bőrteszttel vizsgált pollen-
allergiások között 60-90% közötti volt 
a parlagfűpollenre allergiás betegek 
aránya.  

Küzdelem a parlagfű ellen 
A parlagfű okozta problémák eddig 

három európai országban - Magyaror-
szágon, Olaszországban és Franciaor-
szágban - váltak olyan méretűvé, hogy 
a szervezett fellépés szükségessé vált. 

Míg Magyarországon elsősorban 
parlagfűirtó-kampányokkal és széles-
körű társadalmi felvilágosítással köze-
lítik meg a problémát, addig Olaszor-
szág és Franciaország a quebeci mo-
dellt igyekszik átvenni. Montrealban és 
környékén szigorú törvényekkel - és 
azok következetes alkalmazásával - 
sikerült visszaszorítani a parlagfüvet. 

Hasonló próbálkozások Magyarorszá-
gon is vannak, bár a törvények ered-

ményes alkalmazásának még számos 
akadálya van. A parlagfűpollennel 
szennyezett többi európai ország eddig 
még nem tett átfogó lépéseket a parlag-
fű ellen. 

Tény, hogy a parlagfű jelenleg min-
den erőfeszítés ellenére szinte aka-
dálytalanul terjed. A nagyszámú mag, 
ami a talajban évtizedekig csíraképesen 
képes várakozni, rendkívüli módon 
megnehezíti a hatásos védekezést. Ez 
az oka annak, hogy amint véget ér egy 
kampány, a parlagfű hamarosan ismét 
elfoglalja a megtisztított területet. 
 

A szennyezettség mértékétől függően 
különbözőképpen kell megközelíteni a 
problémát. Ahol a széllel távolról oda-
szállított pollen jelenti a fő problémát 
(pl. Bécsben), ott a levegő pollenkon-
centrációjának pontos figyelése a leg-
fontosabb. Itt a cél az érzékeny lakos-
ság figyelmeztetése és a tünetek kiala-
kulásának megelőzése (elhagyni a kör-
nyéket ill. gyógyszeres megelőzés). 
Ahol a parlagfű most van terjedőben 
(pl. Lombardiában), ott a következetes 
irtás a legjobb megoldás. A cél az újon-
nan fertőzött területek gyors felkutatása 
és megtisztítása. 

Végül azokon a területeken, melyek 
évtizedek óta fertőzöttek és a talajban 
rengeteg mag vár csírázásra (pl. Ma-
gyarország), ott az egyetlen megoldás 
a folyamatos irtás. A cél a robbanás-
szerű elszaporodás megakadályozása. 
Minden esetben társadalmi összefogás 
és nemzetközi együttműködés szüksé-
ges a sikerhez. 

HÍREK 9 Boldogházi Hírek 2005. június 

A parlagfű 
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Ezt az eljárási törvényt követve, az 
anyagi jogszabályokat is módosítják. A 
törvény társadalompolitikai jelentőségét 
döntően a közigazgatási szervek hatásköré-
be tartozó ügyek nagy tömege befolyásolja. 
A csatolt táblázatokon megtekinthető.  

Személyi állomány 
A Hivatal személyi összetétele: 

1./ Hivatalvezető   
Turóczi István Zoltánné  jegyző 

2./ Szociális igazgatás,  
Anyakönyvi igazgatás 
 Népesség nyilvántartás  
Joó Kovács Balázsné főelőadó 

3./ Pénztáros Kövér Zoltánné előadó 
4./ Adóigazgatás  

Farkasné Szabó Mária előadó 
5./ Ügyvitel Dalmadi Nándorné ügykezelő 
6./ Könyvelés  

Kisádám Józsefné közalkalmazott 
7./ Gazdálkodási igazgatás Kókai Györgyi 

fogalmazó 
8./ Gazdálkodási igazgatás Neisz Józsefné  

gazdálkodási főmunkatárs 
2000. december óta a Hivatalban dolgoz-

tak:  
1./ 2001.február 1- 2001.november 30. 

Szűcs Lajos pályázatírás 
2./ 2001. április 2. - 2003. június 30. 

Darók Mária  informatikus 
3./ 2002. május 30.Sass Istvánné adóigaz-

gatás 
4./ 2002. június 22. - 2003. december 31.        

Tóthné Markót Edit  pénztáros 
5./ 2003. szeptember 1. – 2004. március 31. 

Vadkerti Erika könyvelés 
6./ 2003. szeptember 29. – november 30.         

Mága Károly pályázatírás 
7./ 2004. december 3.  Matók Istvánné 

könyvelés 
8./ 2005. február 14. -  

ifj. Pap Béla pályázatírás 
Az utóbbi 3 évben főiskolákról is tölte-

nek itt 15 hetes nagy gyakorlati időt, kü-
lönböző területeken. / gazdálkodás, szociá-
lis igazgatás, adóigazgatás / 

Végzettség, képzettség, továbbképzés 
Az Uniós csatlakozást megelőzően 2000 

évtől folyamatosan minden köztisztviselő-
nek képzésen kellett részt venni, és vizsgát 
kellett tenni. Ennek minden dolgozó eleget 
tett. 

2005-ben a közigazgatási hatósági eljá-
rás é szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL-es törvény alapján 
kell tanfolyamon részt venni, majd vizsgát 
tenni, 2005.november 1-ig. 

Számítógépes alapismeretekkel és vizs-
gával minden dolgozó, ECDL vizsgával 
kettő dolgozó rendelkezik.  

Díjazás 
A köztisztviselői törvényben, és a költ-

ségvetési törvényben meghatározottak 
szerint van megállapítva a dolgozók mun-
kabére. Az illetményalap, mely 2005. év-
ben 35. 000,-Ft szorozva a megfelelő szor-
zószámmal, mely a munkában töltött évek, 
és az iskolai végzettség alapján kerül meg-

állapításra. A törvény munkaruha adását 
teszi kötelezővé. A dolgozóknak a köztiszt-
viselői törvény nem engedélyez semmiféle 
túlóra díjat. Az éves szabadságok, átlagban 
eléri a 33 napot, ebben az évben a kiadandó 
szabadság 261 munkanap. A dolgozók 
továbbra sem tudják a szabadságokat ki-
venni, távollétükben nehéz a helyettesítésü-
ket megoldani.  

Technikai felszerelés 
2000 decemberéhez viszonyítva, ma 

minden dolgozó számítógépen dolgozik. A 
számítógépek hálózatba vannak összeköt-
ve, az anyagok továbbítása elektronikus 
úton is megoldható.  

A CD jogtár bővítése megtörtént az 
önkormányzati cd-vel, ami tovább segíti a 
Hivatal munkáját. Az internetes elérhető-
ség is biztosított, ami sok előnyt, de súlyos 
veszélyt is rejt magában. Az elektronikus 
úton terjedő vírusokra gondolok.  

Munkakörülmények 
2001-ben megtörtént a Hivatal teljes 

elektromos hálózatának a felújítása. 2002. 
tavaszán az egész épület festése, és a nyí-
lászárók lakkozása. Ezt megelőzően festés 
a hivatal épületében 1991. márciusában 
volt. 

Továbbra sem oldódott meg, az épület 
lapos tető szerkezetéből eredő gond. Így a 
nyári időszakban, az irodákban 35-38 fok 
van, amely erősen befolyásolja a dolgozók 
fizikai megterhelését. A földszinti WC-t 
továbbra is nyilvános WC-nek tekintik, s 
úgy is használják. A takarítónak egy külön 
munkaterületet jelent. Továbbra sem meg-
oldott az épület szennyvíz elvezető rend-
szere, így  a melegben a bűz az egész épü-
letet átjárja.  

Szakmai ellenőrzések 
Az eltelt időszakban több ellenőrzést 

végzett a Közigazgatási Hivatal. Folyama-
tosan ellenőrzi a Testületi ülések jegyző-
könyvét, amelyet, az ülést követő 15 napon 
belül kell megküldeni a Közigazgatási 
Hivatalnak. Ugyanígy a Bizottságok jegy-
zőkönyveit is. A 2002-es választást követő-
en a Képviselőtestület módosította a Szer-
vezeti Működési Szabályzatot, és az került 
rögzítésre, hogy a jegyzőkönyvek szó sze-
rint legyenek lejegyezve. Ez az Önkor-
mányzati törvényben rögzített jogi szabá-
lyozáshoz képest szigorítás. A gyakorlat-
ban pedig azt jelenti, hogy az 5-6 órás bi-
zottsági és képviselőtestületi ülések jegy-
zőkönyveit, a jegyzőkönyvezetők 5-10 
munkanapon keresztül gépelik. Ha előbb 
elkészülnek, az azt jelenti, hogy szombat, 
vasárnapra hazaviszik, és odahaza gépelik. 
A Hivatalban - a munkaköri leírásukból 
adódóan - a jegyzőkönyvek elkészítése 
mellett, hatósági munkát is végeznek, ami 
naponta több ügyfelet jelent. Azaz megsza-
kításokkal tudják a jegyzőkönyveket gépel-
ni. 

A hatósági ellenőrzések kiterjedtek: az 
irattári nyilvántartásra, a személyzeti nyil-
vántartásokra, a népesség nyilvántartásra, 

az anyakönyvi igazgatásra, a gyermekvé-
delmi és gyámügyi igazgatásra. 

Az észrevételek többségében azt állapí-
tották meg, hogy a szakmai munka jó szín-
vonalú. 

A belső ellenőr  folyamatosan ellenőriz-
te a házi pénztárat, a gazdálkodást, a köny-
velést, az adóigazgatást. Az ellenőrzés 
célja mindig az, hogy segítse a mindennapi 
munkát. Felhívja a figyelmet, ha valamit 
már rutinból végeznénk. 

Az ügyészség a rendszeres szociális 
segélyezést vizsgált. 

A vizsgálatok eredményéről a soros 
testületi ülésen tájékoztatást kaptak a kép-
viselők. 

  
Összegzés 
 
2000 decembere óta nem sokban válto-

zott a Hivatal megítélése. Ha lehet még 
több negatív bírálatot kapnak az itt dolgo-
zók. A szakmai vizsgálatok pozitív ered-
ményei, a fellebbezések csekély száma / 2 
db /  a Hivatallal havonta kapcsolatba kerü-
lő több száz ügyfél elégedettsége, még 
mindig nem váltotta ki a létrehozók pozitív 
megítélését. Ez nagy lelki terhet jelent a 
Hivatal dolgozóinak. A dolgozóknak, akik 
mind nők, családanyák, feleségek. Nem 
napi 8 órában dolgoznak a hivatalban, az 
ügyfelek, és a képviselőtestület érdekében. 
Igaz – mondják sokan – ezt vállalták, örül-
jenek, hogy helyben van munkájuk, egyéb-
ként sem tesznek semmit, nem értenek 
semmihez.  

Én, mint a hivatal vezetője, azt mon-
dom, ez egy jól felkészült apparátus. Jól 
végzik a munkájukat, a szerteágazó jog-
anyag, az ügyfelek, az ügyek sokszínűsége 
mellett. A munkaköri leírásuk a hatósági 
munkára vonatkozik, az elvárt munkatelje-
sítményük viszont mindenre. Eleget kell 
tenniük az ügyfeleknek, a más intézmé-
nyekben dolgozó önkormányzati dolgozók-
nak, a képviselőknek, a felettes szakmai 
szerveknek, a dekoncentrált szerveknek. 

Tudom, ma minden munkahelyen ennyi 
kö vetelménynek kell megfele ln i. 
Megállípíthatjuk, nem könnyű ma munka-
helyen dolgozni.  

Továbbra is vallom, a Hivatal olyan, 
mint az emberi szív. Nem látható, hiszen 
csak arcot, szemet, testet látunk. Ezek kö-
szönnek, mosolyognak, kezet fognak, de ha 
legbelül a szív nem pumpál, az ember ha-
lott. 

Sok nehézség árán, emberi konfliktuso-
kon keresztül, de mégis dolgozik ez az 
apparátus. A mellékelt kimutatások talán 
elgondolkodásra késztetik a Hivatallal 
kapcsolatba kerülőket, de ha nem, akkor is 
működik tovább a Hivatal. 

Jászboldogháza, 2005. június 1. 
 

Turóczi Istvánné sk. 
jegyző 
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Kisegítő nemzeti támogatások: 
 

1. Hízott bika – tartás támogatása 
Hímivarú szarvasmarhák után egyedenként, életük 

során egy alkalommal 34.862,- Ft támogatás vehető 
igénybe. 2005. évben támogatás 94.620 egyed után 
fizethető. A támogatási felsőhatár túllépése esetén a 
támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan 
csökken. 

A támogatás azon kilenc hónapnál idősebb hímivarú 
szarvasmarhák után igényelhető, melyeket 2005. janu-
ár 2- december 31. közötti időszakban 
l vágóhídon levágták, vagy 
l élőállatként harmadik országba exportálták, 

vagy másik tagállamba szállították. 
A támogatást az a mezőgazdasági termelő veheti 

igénybe, aki a szarvasmarha ENAR rendeletben meg-
határozott adatbázis alapján a hímivarú szarvasmarhát 
a tenyészetéből kikerülés előtt, legalább 2 hónapig tar-
totta. További feltétel, hogy a mezőgazdasági termelő 
gondoskodik a tenyészetében lévő teljes állatállomány 
ENAR rendelet szerinti jelöléséről. 

A támogatásban az a mezőgazdasági termelő része-
sülhet, aki 2005. december 31-ig az MVH-hoz érvé-
nyes támogatási kérelmet nyújtott be a rendszeresített 

formanyomtatványon. A támogatási összeg 2006. már-
cius 31-ig kerül kifizetésre. 

2. Anyatehén tartás támogatása: 
 
Anyatehenenként 31.248,- Ft támogatás vehető igény-
be. 2005. évben legfeljebb 117.000,- egyed után fizet-
hető. 

Az anyatehén támogatás kritériumai: 
l A 120.000 l /év-nél kevesebb tejkvótával rendelke-

ző gazdaság veheti igénybe. 
l A támogatott állat nem tartozik a tejelő fajták közé. 

(holsten-friz; jersey; stb.) 
l Támogatásra jogosult az eljárási rend szerint az az 

állat, amelyben legalább 50 % húshasznú vagy ma-
gyartarka vérhányad van. 

l A támogatható minimális létszám három egyed. 
Tartási kötelezettség: 6 hónap. 

l További feltétel: Szakszerű apaállat használat 
(magyartarka vagy húshasznú). 

l Támogatásban az a mezőgazdasági termelő része-
sülhet, aki 2005. július 31-ig megfelelő kérelmet 
nyújt be az MVH-hoz. 

l A támogatási összeg 2006. március 31-ig kerül kifi-
zetésre. 

 Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

A mezőgazdasági termelők figyelmébe  

Jászberény Város Önkormányzata  
Hivatásos Tűzoltósága 

 
T á j é k o z t a t ó 

Nyári aratási munkák új tűzvédelmi előírásairól 
 

A jászberényi Tűzoltóság az elmúlt évtizedek gya-
korlatának megfelelően ebben az évben is fokozott fi-
gyelmet fordít a nyári betakarítási munkák tűzkármen-
tes elvégzésére. 

Az aratásban résztvevő erőgépek műszaki felkészí-
téséről szóló, valamint az aratáskor betartandó tűzvé-
delmi előírások lényegében nem változtak, azonban a 
nyári betakarítási munkálatokat szabályozó tűzvédelmi 
jogszabály egyes elemei 2005. június 6-i hatállyal mó-
dosultak. 

A jogszabályi módosulás lényege a tűzoltó készülé-
kek típusával és az előzetes gépszemle megtartásával 
kapcsolatosan: 

A kalászos termény betakarítási, kazlazási, szalma-

összehúzási és bálázási munkálataiban résztvevő erő-
gépeken 21A és 113B egységtűz oltására alkalmas tűz-
oltó készülékeket kell elhelyezni. 

Javasoljuk, hogy a készenlétben lévő tűzoltó készü-
lék ismertető adattábláján (matricáján) az egységtűzre 
vonatkozó információt vizsgálják felül. Amennyiben a 
készüléken lévő információ kisebb számot tartalmaz, 
akkor a készülék cseréjéről gondoskodni kell. 

A kalászos termény betakarítási, kazlazási, szalma-
összehúzási és bálázási munkálataiban azon erőgépek 
vehetnek részt, amelyeknek tűzvédelmi felülvizsgálatát 
a munkálatokat megelőzően az üzemeltető elvégezte. 
A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyő-
ződni, amit 8 nappal előbb az illetékes hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóságra be kell jelenteni. 

A bejelentést minden esetben írásban kell elvégez-
ni, előzetesen nyomtatványt lehet kérni a tűzoltóságon. 

 
 

Fózer Tibor Tűzoltó alezredes,  
parancsnok-helyettes 

Szeretettel várja vendégeit községünk strandfürdője! 
Nyitva: minden nap 9-19 óra között. 

Jegyárak: (HUF)  1 alkalom Bérlet 15 alkalomra 
Diák, nyugdíjas: 300,- Ft. 2250,- Ft. 
Felnőtt: 450,- Ft. 5250,- Ft.  
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  Tervezőszerkesztő 

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

Újságok, könyvek 
prospektusok készítése. 

Szakdolgozatok gépelése, kötése. 
Színes nyomtatás A2 méretig. 
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye 

Tel.: (53) 383-685; (60) 486 - 793 

Boldogházi 

Május 1. 

Május 1. Az autós verseny Május 1. Az autós verseny 

Május 1. 

Motoros találkozó: A felvonulás Motoros találkozó: A felvonulás 
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