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Képviselő-testületi ülés 2. old. Az iskola-óvoda hírei 6-7. old 
Polgármesteri tájékoztató 3. old. Köztünk élnek 8. old 
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A LÓPICI vándorszínház egyik vidám jelenete 

Sportbál:  a táncos lányok 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Boldogházi Hírek 2004. március 

Az Önkormányzat Képviselőtestüle-
te ülést tartott 2004. február 11-én, az 
alábbi napirendi pontokat tárgyalta 
meg: 

1. Tájékoztató a két ülés között tör-
tént eseményekről, tett intézkedé-
sekről. 

2. Tájékoztató a strandfürdő vízfor-
gató berendezésének megvalósít-
hatósági terveiről. 

3. Beszámoló az önkormányzat átme-
neti gazdálkodásáról. 

4. Előterjesztés a községi Önkor-
mányzat és intézményeinek 2004. 
évi költségvetésének és kötelező 
előirányzatainak megállapítására, a 
költségvetési rendelet megalkotá-
sa. 

5. Előterjesztés az önkormányzat tu-
lajdonában és fenntartásában mű-

ködő nevelési oktatási intézmény 
intézkedési tervére, és minőségirá-
nyítási programjára. 

6. Tájékoztató a köztisztviselői mun-
kateljesítmény 2003. évi teljesíté-
séről és előterjesztés a köztisztvi-
selői teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2004. évi célok 
meghatározására. 

7. Előterjesztés a 2004-ben az önkor-
mányzat által finanszírozott és 
szervezett rendezvényekre 

8. Aktuális kérdések 
 

2004. február 26-án: 

1. Tájékoztató a községet bemutató 
WEB – lapról  

2. Előterjesztési a Strandfürdő fej-
lesztésére vonatkozó tervdoku-
mentációról és vízforgató berende-

zésről 
3. Aktuális kérdések 

- Gyógyszertárhoz tartozó lakás 
megvásárlásáról 

- VIS MAIOR keret terhére be-
nyújtandó pályázat, iskola-
konyha építésére 

 
2004. március 11-én: 

1. Előterjesztés a községben tervezett 
szennyvíz beruházásra tett ajánlat-
ról, a költségvetés összeállításáról, 
a szükséges lakossági önrész válla-
lásáról. 

szerkesztőség 

Tájékoztató 
 

2004. február 18-án tartotta éves közgyűlését a 
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  

 
Besenyi István, az egyesület elnöke beszámolt 

az elmúlt időszak eseményeiről, majd Bakki József 
parancsnok az egyesület szakmai munkájáról tájé-
koztatta a jelenlevőket.  

Szerencsére nem sok munkája volt az elmúlt 
évben a helyi tűzoltóknak, így a parancsnok beszá-
molója sem volt hosszú. Az egyesület pénzügyi 
vezetője, Neisz Józsefné ismertette a közgyűlés 
résztvevőivel az elmúlt év pénzügyi gazdálkodá-
sát. Elmondta, hogy 2003. novemberében az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 100 ezer 
forinttal támogatta a helyi tűzoltókat, amit a tűzol-
tószertár korszerűsítésére fordítanak, mihelyt az 
időjárás engedi. A községi önkormányzat, mint 
minden évben, 2004-ben is 100 ezer forinttal segíti 
az egyesületet, ezt a technikai eszközök működte-
téséhez szükséges anyagok vásárlására kívánjuk 
felhasználni.  

Az egyesületnek jelenleg 20 tagja van, akik kö-
zött kevés a fiatal, ezért a jövőben jó lenne fiatal 
emberekkel bővíteni az állományt. 

 
A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként 

Besenyi István elnök –aki 1949 óta tagja az egye-
sületnek, 1972 óta pedig elnöke- egészségi állapo-
tára és idős korára hivatkozva kérte, hogy a köz-
gyűlés mentse fel elnöki tisztségéből, és válasszon 
új elnököt. Pista bácsi kérését, -hosszú időn át vég-
zett szorgalmas munkáját méltatva- elfogadta a 
közgyűlés. A községi önkormányzat nevében 
Szűcs Lajos polgármester szerény ajándékkal kö-
szönte meg munkáját. Az egyesület leköszönt el-
nökének ezúton is kívánunk jó egészséget és hosz-
szú életet! 

 
Az egyesület márciusban együttműködési meg-

állapodást kötött a helyi Polgárőr Egyesülettel az 
esetlegesen keletkező tűzesetek és egyéb kárese-
mények gyorsabb és hatékonyabb elhárítása érde-
kében. 

A jövőben szeretnénk minél több fiatalt beszer-
vezni a tűzoltó egyesület tagjai sorába bevonni és 
munkájába. 

 
Szeretnénk folytatni az egyesület 1949 óta tartó 

eredményes és sikeres munkáját, amit számtalan 
elismerés igazol. 
 

Szűcs Gergely 
a községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület új elnöke 

 

Tájékoztató önkormányzati ülésekről 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 Boldogházi Hírek 2004. március 

Az utóbbi hónapok-
ban  folyamatosan 
tárgyalásokat folyta-
tunk a leendő 
szennyvíz beruházás 
megvalósíthatósági 
lehetőségeiről.  
 
A Hortobágyi Nem-
zeti Park bővítésével 
községünket is érin-
tő határrészeket ter-
veznek természetvé-

delmi területté nyilvánítani. Ezzel kapcsolatos 
regionális tárgyalások április – május hónap-
ban várhatók. Az érintett területek helyrajzi 
számai a Községházán, hirdetőtáblán 
kifüggesztve megtalálhatók. Az ügyben lakos-
sági fórum megrendezését tervezzük április 
első felében. 

 

A Jászberénybe vezető -nevezett Imrédy -út 
állapotáról és felújításáról is folyamatos tár-
gyalásokat folytatok Dr. Pintér Lászlóval, a 
JNSZ Megyei Közútkezelő és Fenntartó Kht. 
Elnökével. A páratlanul rossz állapotú út egy 
szakaszának a felújítása elsők között szerepel 
az éves tervben. Mindannyian nagyon várjuk 
már! 

 
Pályázati támogatás formájában informati-

kai berendezéseket és üzemeltetési költségtérí-
tést nyertünk az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztériumtól. Ennek keretében a közeljövőben 
2 db számítógép- konfiguráció kerül elhelye-
zésre a Községi Könyvtárban. A támogatás 
során ingyenes Internet használatot tudunk biz-
tosítani a lakosság részére. 

 
 

Szűcs Lajos polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Rendezvények 
 

Árpilis:  
- Környezetvédelmi akció községünk szépítéséért – Általános Iskola 

 
Május: 

- 1. (szombat) M a j á l i s – Az Európai Unióhoz történő csatlakozás 
megünneplése Önkormányzat és a Civil szervezetek szervezésével – 

- 14-15-16. Motoros találkozó –  
Helye: Strandfürdő  (Motoros Klub rendezésében) 

- Anyák napi rendezvények az óvodában, iskolában 
- Hangverseny az iskolában (más népek zenéi) 

- Gyermeknapi vigasságok (óvoda) 
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HITÉLET 4 Boldogházi Hírek 2004. március 

Mi egy fiatal  jegyespár vagyunk és szeretnénk meg-
osztani veletek kedves Olvasónk egy, a közelmúltban 
megélt csodálatos élményünket. Szép környezetben, 
Tihanyban a Bencés Apátságban március 12-14-ig ke-
rült megrendezésre az Új Életet a Családoknak Alapít-
vány -  Jegyes Szemináriuma. Minderről a Boldogházi 
Hírek januári számából értesültünk és felvettük a kap-
csolatot a Muhari házaspárral. Tőlük kaptunk segítséget 
a jelentkezéshez, melyet ezúton is köszönünk. Felvettük 
a kapcsolatot az alapítvány szervezőjével és vártuk a 
találkozást. Pénteken délután barátságos fogadtatás után 
a vendégházban szállásoltak el.  

A bemutatkozás utáni első előadás végén egy kérdő-
ívet kaptunk, amelyet megválaszolva és párunkkal közö-
sen megbeszélve elkezdődött a folyamatos fejlődésünk. 
Három keresztény házaspár jóvoltából ismerkedtünk a 
házasság szentségével. A jó házasság alapja a párválasz-
tás, a szerelem, szeretet helyes megélése. 

Az előadások témái : hit, kommunikáció, szabadidő, 
hozzáállás, gyökerek, női – férfi szerepek, szexualitás, 
szülői háztól való elszakadás. Néhány értékes gondolat-
ébresztő: 

v Nagyon kevés a jó női és férfi minta, eltorzultak a 
férfi és női szerepek, apa – anya modellek. Nagyobb  
tisztelettel legyenek a házastársak egymás iránt, hi-
szen konfliktushelyzet minden családban van. Tud-
junk  szeretettel vitatkozni! A hangerő vagy a hall-
gatás nem helyettesítik a tényszerű érveket. Ne en-
gedd a napot lenyugodni  haragotok felett! A szere-
tet nyelvén megoldott konfliktusok rendkívüli ener-
giákat és áldást szabadítanak fel. A szeretet legyen 
feltétel nélküli. 

v Nagyon fontos kérdés a párok  hithez, Istenhez 
való, azonos értékeken nyugvó kapcsolata. Kölcsö-
nösen segítitek-e egymást közelebb Istenhez? Az 
Istenhez fűződő személyes kapcsolat illetve egymás 
bátorítása, hogy keresztény közösséghez tartozza-
tok, a lelki érettség azonos mértékei. Tudtok-e 
együtt az Isten Országáért munkálkodni és az Úrnak 

szolgálni? Az Úrnak történő szolgálat áldozatválla-
lást és készséges szívet kíván.  A gyertyafény mel-
letti közös ima, Biblia olvasás mélyíti az Istenhez és 
egymáshoz való kapcsolatot 

v A mai kor embere elfelejti a hetedik napot meg-
szentelni. A keresztény családok a vasárnapot közös  
szentmisén való részvétellel kezdik és érték szá-
mukra a szabadidő tartalmas eltöltése: kirándulás, 
családtagok, barátok látogatása, játék. Tudunk-e 
még játszani , együtt nevetni? „A szeretet nevetés 
nélkül olyan, mint a kenyér élesztő nélkül - nem kel 
meg. Lehet, hogy jó az illata, de nehéz és nyúlós.”  

v A házasság  szellemi, érzelmi ,lelki és fizikai folya-
mat. A házasságban van helye a szexualitásnak , 
mely által őszintén megajándékozom a másikat. 
Mindez együtt haladva hosszú tanulási folyamat. 

v A házasságra készülő fiatal párokat mélyen érintik 
a szülői háztól való elszakadás. Lehet, hogy van aki 
már fizikailag elszakadt/ elköltözött /, de lelki  érte-
lemben még nem. A szülők gyermekkortól kezdve 
készítsék fel gyermekeiket az elengedésre, melynek 
a szülő – gyermek kapcsolatában kölcsönösnek kell 
lenni. A szülők gyökereket és szárnyakat adjanak 
gyermekeiknek. Esküvőkor változik meg a kapcso-
lat tartalma, ideális lenne , ha a búcsúzás pillanatá-
ban kölcsönösen megbocsátanának egymásnak és a 
szülők megáldanák gyermekeiket. 

v Néhány tanács a párválasztáshoz: Közös hit; Lelki 
életben való ismeretség; Azonos értékrend; Őszinte-
ség; Felelősség a partnerrel szemben; Gondok fel-
vállalása; Jellemvonásaink összeillése; Hogyan jö-
vünk ki egymással? 

Számunkra nagyon tartalmas hétvége volt, szívből 
ajánljuk más pároknak is, hogy részt vegyenek egy ilyen 
szemináriumon. Köszönjük a lelkes szervezők , előadók 
és résztvevők nevében a jó Istennek, hogy lehetővé tette 
16 pár részére ezt a fantasztikus hétvégét. Istennek le-
gyen hála! 

Anikó és Gyula 

v A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan 
nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszom-
baton délután 15 órakor kezdődnek a szertar-
tások. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn reg-
gel 8 órakor kezdődnek a szentmisék. Isten 
tíz parancsolata mellett az egyház öt paran-
csának egyike a vasárnap és ünnepnap meg-
szentelése szentmisével. A Húsvéti ünnephez 
kapcsolódóan az egyház külön parancsolattal 
kötelez bennünket arra, hogy évente legalább 
egyszer /húsvét táján / szentgyónáshoz járul-
junk. Kérjük a bűnbánat szentségét!  

v Az első áldozó gyermekek 2004. május 9-én, 11 
órakor kezdődő szentmisén járulnak először szent-
áldozáshoz. Imádkozzunk értük, hogy felkészült 
lélekkel vegyék magukhoz Krisztus testét. 

 
v Május 23-án, Urunk menybemenetele ünnepén  

Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy hívei közös 
zarándokutat szerveznek Mátraverebély – Szent-
kútra. Jelentkezni lehet a sekrestyében Dékányné 
Mancika néninél.  

 

H 
Í 
R 
E 
I 
N 
K 

Egy jegyes szeminárium élményei 
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Jászboldogházi Sportegyesület   
 
 

Sikeresen végződött  az egyesület által rendezett jótékonysági bál.  A község sportéletének 
támogatása mellett  remek szórakozási lehetőségnek bizonyult a március 13-ai esemény. A ren-
dezvény költségvetésének összeállítása után közel fél millió forint nyereséget tudtunk realizálni.  

Köszönjük felajánlásaikat és önzetlen támogatásukat! 
 

Főbb támogatóink voltak: 
 
 Dr. Papp Béla, Eszes Zoltán, Konkoly Béla, Darók Sándor, Kovács István , Nagy László, 

ANITA CSEMEGE,  „BALÁZS” Élelmiszer Üzlet, ALURAD Kft.,  Borostyán Vendéglő, 
Zrupkó Ferencné, Szaszkó Béla, Szádvári János. 

Köszönjük! 
 
Pályázati támogatást nyertünk a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól, melynek kereté-

ben 250 e Ft-ot kapunk költségeink fedezéséhez.  
Ezek a támogatásokkal már olyan költségvetést tudunk készíteni, amely egész évre biztosítja 

az egyesület zavartalan működését. 

CIVIL SZERVEZETEK 5 Boldogházi Hírek 2004. március 

Polgárőrségi Hírek 
 

Jászboldogháza Polgárőr Egyesület életében is el-
múlt egy év, melynek értékelése 2004. február 14 -i 
közgyűlésén történt meg. Az elmúlt évben az egyesület 
jó színvonalon és eredményesen végezte munkáját. 
Tagjai lelkiismeretesen, szinte az év minden napján 
láttak el szolgálatot Jászboldogháza területén, 2002 óra 
szolgálati időt töltöttek el a területen és e közben több 
mint 12000 km-t használtak fel. Több olyan feladat is 
adódott az év során, mint például 2003. február 6.-án 
rendkívüli időjárás miatt készenléti szolgálatot láttunk 
el, közreműködtünk az április 12 -i EU- választás za-
vartalan lebonyolításában. Motoros találkozót, falunapi 
rendezvényt biztosítottunk és a postásaink biztonságos 
munkavégzését is több esetben segítettük személyes 
jelenléttel és technikai eszközök biztosításával is. 
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 59 fő. Az egyesület 
megalakulása óta jelentősen megemelkedett taglétszám 
miatt a jobb szolgálatszervezés és az egyesület tagjaival 
való rendszeres kapcsolattartás miatt szolgálati csopor-
tokat szerveztünk az egyesületen belül. Ez a megoldás 
rendkívül jó hatással volt a szolgálat ellátásra, jelentő-
sen javult a megjelenési fegyelem. 

2003. évben nem rendeztünk „Polgárőr bált” és a 
támogatások összege is csökkent, így az egyesület mű-
ködésével kapcsolatos kiadásokat, ha szűkösen is, de 
tudtuk fedezni. Kérnénk azokat a magánszemélyeket és 
vállalkozókat, akik fontosnak tartják, hogy az egyesület 
továbbra is zavartalanul működhessen, támogatásukkal 

segítsenek. Ezt megtehetik a Takarékszövetkezet helyi 
fiókjában, az Egyesület számlájára történt befizetéssel, 
vagy személyesen Kispálné Baranyi Aranka gazdaság-
vezetőnél. Egyesületünk közhasznú minősítéssel ren-
delkezik, így igazolást tudunk kiállítani a támogatási 
összegről. 

Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak az éves 
támogatásért, valamint a szolgálati helyiség biztosításá-
ért, valamint azoknak a magánszemélyeknek, akik adó-
juk 1% -val támogatást nyújtottak az egyesület részére. 

A következő időszakban látható lesz a szolgálatos 
polgárőr gépkocsiján „Polgárőrség” feliratú, éjszakai 
órákban kivilágított lámpa. Fontosnak tartottuk jól lát-
hatóan megjelölni a szolgálatban lévő polgárőr gépko-
csiját, mert így mindenki számára nyilvánvaló, hogy a 
helyi közbiztonság érdekében dolgozó autót lát. 

Egyesületünk jogilag is rendezett körülmények kö-
zött működik. Együttműködési megállapodással rendel-
kezünk a helyi önkormányzattal, illetve a Rendőrség-
gel. Régi elképzelésünk válik valóra, mivel a helyi Tűz-
oltó Egyesülettel is kidolgozás alatt van az együttmű-
ködési megállapodás.  

Kijelenthetem, hogy községünkben, a környező tele-
pülésekhez képest is nyugodtan lehet élni. Ez köszön-
hető az egyesület tagságának, a lakosság segítőkészsé-
gének, valamint körzeti megbízottunk együttműködésé-
nek. 
 

Joó-Kovács Balázs 
elnök 
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ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK 6 Boldogházi Hírek 2004. március 

Óriási lelkesedéssel 
fogadták az ovisok és a 
1-6. osztályosak a 
LÓPICI vándorszínház 
bemutatkozását március 
10-én. 

* 

Rendhagyó módon 
emlékeztünk meg nem-
zeti ünnepünkről, már-
cius 15-ről. A kecske-
méti Kodály Zoltán Ze-
neiskola tanárai színvo-
nalas és újszerű megkö-
zelítésű irodalmi és ze-
n e i  p r o g r a m j a 
valamennyiünk számára 
élményt nyújtott. 

* 

Nyilvánosságra került 
8. osztályos tanulóink 
felvételi rangsora. Vala-
mennyi középiskola 
elkészítette az eredmé-
nyességi listát, melynek 
alapján fog dönteni az 
Országos Értékelési 
Központ. Az elért ered-
mények alapján már 
nem kell izgulni az 
alábbi tanulóknak 

>>>> 
 

 
Várható, hogy a legtöbb 
tanuló az első helyen 
megjelölt középiskolába 
nyer felvételt. 

HÍREK Középiskola név felvételi pontszám 
alapján elért hely 

Kereskedelmi- és 
Vendéglátóipari Szakközép-
iskola Szolnok  

Baranyi Diána 1. 

Vásárhelyi Pál Közgazdasági 
Szakközépiskola Szolnok 
/Külker. szak/   

Baranyi Diána 1. 

Tóth Beáta 10. 

Vásárhelyi Pál Közgazdasági 
Szakközépiskola Szolnok 
/Közg. szak/   

Baranyi Diána 4. 

Turóczi Ádám 8. 

Vásárhelyi Pál Közgazdasági 
Szakközépiskola Szolnok  
/Idegenf. szak/  

Konkoly Alexandra 7. 

Tóth Beáta 8. 

Építészeti, Faipari és Kör-
nyezetgazdálkodási Szakkö-
zép- és Szakiskola Szolnok  

Lónyai Tibor 1. 

Konkoly Alexandra 15. 

Matók Dániel 17. 

Gimnázium, Műszaki Szak-
középiskola és Kollégium 
Újszász /Adm.szak/  

Szabó Tímea 18. 

Alternatív Szakképző Iskola 
Jászberény Mézes Renáta 3. 

Széchenyi István Gimnázium 
és Általános Iskola Szolnok  

Április 15-én lesz a leendő első osztályosok beiratko-
zása az iskolába – és szeptembertől kezdődik számukra a 
tanulás. Ezt mondjuk, de valamennyien, tudjuk, hogy a tanu-
lás életünk első percétől elkezdődik. 

Tapasztalatszerzésünk a körülöttünk élő, rólunk gondos-
kodó emberek irányítása, példája alapján történik. 

Az iskola pedig későbbi életminőségünk kulcsfontosságú 
eszközeit: az olvasást, írást, a matematikai gondolkodás alap-
jait, az ismeretek rendszerezett átadását nyújtja. 

 
Magyarországon az iskolakezdés 6-7 éves korban kezdő-

dik. Azért erre az életkorra tevődik ez a hagyomány, mert a 
gyerekek testileg, lelkileg ekkor érnek el egy jól körülhatá-
rolt érettséget.  
 
Mit is jelent az iskolaérettség? 

- A gyermekünk beszéde tiszta, kifejezőképessége 
jó, szívesen beszél, mesél.(Ez későbbi olvasási 
készségének, szövegértésének legfőbb alapja.) 

- Kézügyessége, eszközhasználata, rajzolása gyakor-
lott. (Ez az íráskészség alapja.) 

- Mozgása, irányérzéke, egyensúlyérzéke jó. (Ez ma-
gabiztosságának, alkalmazkodó képességének felté-
tele.) 

- Tárgyak mennyiségéről, minőségéről biztosan nyi-
latkozik. (Kisebb, nagyobb, több, kevesebb, ez szá-
molási készségének alapja.) 

- Családon kívüli környezetének szokásaihoz, elvárá-
saihoz elfogadhatóan alkalmazkodik, beilleszkedik, 

jól érzi magát. (Ez elősegíti, hogy az iskolában el-
mélyülten, koncentráltan tudjon dolgozni.) 

 
Hogyan tudunk segíteni gyermekünknek? 

- A mesélés, a beszélgetés legyen mindennapos. 
Bátorítsuk a folyamatos, nyugodt beszédre. (A be-
szédhibát ne tudatosítsuk, csak természetes hang-
hordozással mondjuk ki helyesen a szavakat.) 

- A nem szívesen rajzoló gyereket vonjuk olyan já-
tékba, amely kezét, ujjait igénybe veszi. Pl.: gyur-
mázás, gyöngyfűzés, tépés, gyűrés, vágás, ragasz-
tás. 

- Autózás vagy várakozás közben is játsszunk nyelvi 
játékokat. Pl.: gyűjtsünk állatneveket, virágneveket 
stb.  

- Tanítsuk meg a rendszeretetre. Játékait, ceruzáit 
önállóan tartsa rendben. 

- Vonjuk be otthoni tevékenységekbe, készítsünk 
együtt pl.: mézeskalácsot, vagy tárgyakat, közben 
számokat, irányokat, stb. tanulhat meg természete-
sen. 

 
Ne felejtsük el, hogy a gyerekek a legmodernebb techni-

kai csodák (TV, videó-játék, számítógép) mellett sem nélkü-
lözhetik az őket nevelő szülők, nagyszülők társaságát. A 

„villanypásztorok” mellett hiányérzetük lesz, élményekben 
szegényebbek lesznek, alkalmazkodó készségük megreked. 

Játsszunk együtt! 
 

„Iskolaérett-e” gyermekünk? 
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Itt a farsang, áll a bál… 
 

Sajnos már nincs itt! Február 28-át viszont csak az felejti 
el könnyen, aki nem volt jelen ezen az igazán fergeteges 
szombat délutánon. 

Azt mondják: a farsangnak téltemető szerepe van a nép-
hiedelemben. Hááát? Én nem tudom, de ha ebben a pillanat-
ban kinézek az ablakon… mindent hó borít: márciusban; ami 
elvileg már a tavasz nevezetű évszakhoz tartozik. Nem mint-
ha az időjárás befolyásolta volna a bulit, ugyanis ez a délután 
a fűtött tornacsarnokban zajlott. 

Már napokkal a bál előtt plakátok hirdették a kirakatok-
ban, mi pedig: iskolások izgatottan próbáltunk napról napra. 
Ezek a készülődések a délutánokon kívül néha a mi 
„hatalmas fájdalmunkra” a tanítási órákba is beleestek. 

De végre elérkezett a várva várt nap. Szombat délután két 
órakor már vendégekkel teli tornatermet talált, aki arra járt. 
Ráczné Baráth Andrea néni köszöntőjével el is kezdődött a 
műsor. A hangulatot Koncsik Barbara farsangi verse nyitotta 

meg. Ezután az 1-2., majd 3-4. és végül az 5. és 6. osztály 
néptáncát láthattuk. Ezután szintén verseket hallhattunk: 
Tóth Reginától, Gömöri Georginától és Mézes Cintiától. 
Majd a ’20-as évek táncára, a charlestonra a 7-es fiúk szen-
zációs koreográfiáját tekinthettük meg. Mindezek után szin-
tén egy néptáncot láthattunk a 8. osztály előadásában, de 
nem akármilyet: a görögökét. Majd a mesék világába kalan-
dozva az 5-es lányok a Hupikék törpifiúk udvarlási szokásait 
mutatták be, persze ezt is mind táncba elegyítve. És ha már 
Görögországban jártunk, miért ne mennék Spanyolországba 
is? Nem mintha valami közel lennének egymáshoz, de utaz-
gatni jó! Ami igaz, hogy csak a szemünkkel tettük ezt, 
ugyanis a 6. osztályosak e nép táncát mutatták be. És ha már 
volt mese, görög- spanyol- és ugye magyar néptánc is, záró 
képként mi jöhet még? Hát a diszkó! Ezt pedig a 7-es lá-
nyok, azaz mi, mutattuk be. Az előadás színvonalát növelte a 
tánc végén levegőbe repülő szerpentinek hada. 

Majd a műsorok után kis szünet következett, és jött a 
jelmezes felvonulás. A piciktől egészen a nagyokig beöltöz-
tek valamilyen maskarába. A kanál ugyan nem keringőzött, 

mint az ismert dalban, a lényeg 
viszont, hogy minden farsangi 
kosztümbe bújt iskolás ajándé-
kot kapott, méghozzá egy 2004-
es feliratú mézeskalácsot! 
Mindezek után 5 órakor jött a 
tombolahúzás, kinek szerencsés 
perceket adva, kinek nem! 
Majd sötét, zene, DISZKÓ!!! 
Örömünkre a táncparketten régi 
ismerősöket is köszönthettünk. 
Vajon tényleg azért jöttek, hogy 
nosztalgiázzanak?? 
Este 8-ra mindennek vége lett, 
pedig annyit készültünk rá, és 
olyan gyorsan elszállt. Azt hi-
szem, mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy egy fantaszti-
kus délutánt töltöttünk együtt, 
ami két év múlva, reményeink 
szerint ugyanilyen vidám és 
felszabadult hangulatban telik 
majd. 

 Ménkű Judit 7.o. 

A gyermekek körében népszerűek a kézműves foglalkozások 
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K öztünk élnek cikksoroza-
tunk keretén belül Juhász 

Józsefnét (Baráth Terézia) kérdez-
tük, hogy hogyan lett Ő a közsé-
günk „cukortortás Terikéje”. Na-
gyon szívesen beszélt magáról, csa-
ládjáról és a munkájáról egyaránt, 
szinte életrajzszerűen adott interjút.  

1954-ben Jászboldogházán szü-
letett, de szüleivel együtt Jászbe-
rénybe költöztek. Édesanyja és ke-
resztanyja is foglalkozott égetet tor-
ta készítéssel, és mint egyetlen le-
ánygyermek gyakran bekapcsoló-
dott és segített nekik. Mire férjhez 
ment, már ő is önállóan készített 
égetett tortákat. Első fia megszüle-
tését követően a családjával vissza-
költözött Boldogházára, apai nagyapjához, aki időköz-
be beteges lett, ápolásra szorult, és ő annak gyámolítá-
sát vállalta a gyermeknevelés mellett. Azonban szapo-
rodott a család, még két fia született, akiknek a felneve-
lése teljes egészébe lekötötte idejét. Bedolgozói mun-

kákat vállalt és e mellett, ha megkérdezték szívesen 
készített égetett tortát. Először főleg csak lakodalmak-
ra, de később már az iskolai, óvodai és jótékonysági 
bálokra tombola tárgyként. Miután már sokan tudomást 
szereztek és megismerték munkáját, rendeltek ezüstla-
kodalomra, első áldozásra, bérmálásra, ballagásra, szü-
letésnapra, eljegyzésre, húsvétra grillázs tortát. Ekkor 
már a repertoárt is bővítette, hisz az alkalmakhoz illően 
húsvétra bárányt, ballagásra nyitott könyvet, első áldo-
zásra – bérmálásra templomot, keresztelőre bölcsőt 
formázott meg. Szinte nincs olyan, amit ne tudna ége-
tett tortaként megformázni. 2001-ben a millennium 
évében Jásztelek önkormányzata pörkölttorta – készí-
tők részére találkozót szervezett. Erre Terike is beneve-
zett, és a „Szentkoronát” készítette el, melyet a Jászok 
Egyesületének különdíjával jutalmazták. Szintén 2001-
ben a boldogházi „Boldogok találkozójára” 220 db 9 
cm átmérőjű érmét készített „Boldogok 2001” felirat-

tal. 2003-ban Jásztelken volt a 
Jászok Világtalálkozója, ahová 
ismét meghívták, és elkészítette a 
fényképen is látható templomot, 
mely szintén nagy sikert aratott. 
Próbál eleget tenni minden egyes 
egyedi felkérésnek is. Megformált 
már mobiltelefont, kamiont, gép-
kocsit, futball labdát, télapót, bo-
hócot, boszorkányt, hintót- barak-
kal, családi házat és szinte fel sem 
sorolható, mi-minden meg nem 
született már a keze alatt. Egy-
egy lakodalomra a környékbeli 
falvakból is felkeresik és 10-15 
tortát is, kérnek tőle. A mellékelt 
fényképfelvétel is egy lakodalom-
ra elkészített tortákat örökítette 

meg. Terike 2003-ba a falunap alkalmából elkészítette 
az iskolát a „Szent Vendel térrel” együtt, melyet az 
amatőr kézművesek kiállításán be is mutattunk. Ezen a 
rendezvényen azonban kiderült, hogy nemcsak ehhez 
ért, hanem sok más mindenhez. Készít plüssfigurákat, 
ajándéktárgyakat – pl. tűpárna -, de varrt már cicaházat 
is. Amit valahol meglát, és érdemesnek tartja annak 
grillázsból történő megformálását, vagy bármilyen 
anyagból annak megvarrását, azt ő biztos, hogy kipró-
bálja.  

Jelenleg férjével együtt a rehabilitáltak részére fenn-
tartott munkahelyen dolgozik. A dolgozók a munkálta-
tójukkal közösen ünnepelték meg az első születésnapot 
március 15-én. Erre az alkalomra Terike egy gyönyörű 
születésnapi tortával lepte meg főnökeit, és munkatár-
sait. Úgy gondolom, örülhetünk annak, hogy ilyen 
ügyes kezű emberek élnek a falunkba, mint Terike is. 
Büszkék lehetünk rá, hisz munkáján keresztül a közsé-
günk hírnevét is öregbíti, és már alig várjuk, hogy a 
2006-ban nálunk megrendezendő Jászok Világtalálko-
zójára milyen egyedi darabbal” rukkol elő. Végszóként 
mindehhez, sok erőt, jó egészséget kívánunk.  

Orczi Imréné 
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Megalakult a Jászsági (kistérségi) Civil Kerekasztal 
 
2004. március 1-jén Jászberényben a Civil Ház adott otthont a kistérségi Civil Kerekasztal alakuló ülé-

sének (Jászberény, Kossuth u. 58.). 
A 18 települési küldöttből 15 fő vett részt az ülésen. Meghívottként jelen volt Szabó Rudolfné dr., a me-

gyei CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT vezetője. Rövid tájékoztatója után a küldöttek bemutatkozása 
(ismerkedés) volt az első napirendi pont.  

A második napirendi pontként két küldött megválasztására került sor a megyei Civil Kerekasztalba. 
Egyhangú szavazással Takács Lászlót (Jászárokszállás) és Bolla Jánost (Jászberény) bízták meg a Jászság 
képviseletével. 

Ezt követően a Jászsági (kistérségi) Kerekasztal 5 tagú ügyvivő testülete került megválasztásra, akik a 
következők: (választás sorrendjében) 

Takács László Jászárokszállás 
Bolla János  Jászberény 
Kövér Szilvia  Jászboldogháza 
Sipos Gézáné  Jászalsószentgyörgy 
Rajzinger Ferenc  Jászdózsa 

 
Végül Bolla János ismertette a Jász emlékmű tervét és kérte a települések anyagi segítségét. 
Tájékoztató anyaggal látta el a jelenlévőket. 
 

Szerkesztőség 

Újabb lendületet vett Jászboldogháza  
tanyavilágának kutatása 

 

H onismereti kör alakult községünkben 19 jászboldogházi, vagy Jászboldogházáról elszármazott 
tag részvételével 2004. március 20-án. A megalakulást Veliczki Józsefné Koncsik Ilona, a Bol-

dogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának elnöke kezdeményezte abból a célból, hogy szorgalmazza 
a régóta húzódó tanyavilág-kutatást a helybéliek aktívabb részvételével. A továbbiakban a két megválasz-
tott vezető, Zrupkó Ferencné és Pap Izabella fogja irányítani a gyűjtőmunkát, az önkormányzat részéről 
pedig Szűcs Lajos polgármester vállalt segítő szerepet.  

A kör ezúton hívja fel valamennyi, honismereti munka iránt érdeklődő személy figyelmét, hogy várják 
új tagok jelentkezését. Ezen kívül kéri azoknak a segítségét, akik elkészítették már családfájukat, vagy 
rendelkeznek családjuk múltjáról szóló történetekkel, régi iratokkal, alaprajzokkal, stb., hozzák azt a kuta-
tók tudomására. Fontos céljának tekinti ugyanis a csoport, hogy a település múltjából fennmaradt emléke-
ket feltárja, és azok megőrzéséről, igény szerint elhelyezéséről méltóképpen gondoskodjon.  

Kövér Szilvia 

Challenge day Challenge day Challenge day Challenge day  

 
Előzetesen tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Jászboldogházán május 28-án és 29-
én, bekapcsolódva a nemzetközi Kihívás napja programba, a település kül- és belterületén 
különböző játékos, ügyességi és sport programokat szervezünk. Ennél fogva szeretnénk el-
érni, hogy a világ, de már a Jászság számos településén elterjedt versengéshez hasonlóan, 
minél több helybéli töltsön aktív testmozgással legalább 10 percet. A kitartást is díjazni fog-
juk, ugyanis a kihívás 24 órán át tart. A részletekről a későbbiekben szóróanyagokból lehet 
informálódni, illetve személyesen Kövér Szilviánál és  Ifj.Berkó Árpádnál.  

Jászboldogháza Ifjúságáért Klub 
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Dánia - mely 1973-ban csatlakozott az Európai Unióhoz 
- Észak-Európa legkisebb állama, de semmiben sem marad el 
a többi skandináv országtól. Itt is ugyanolyan keményen 
dolgoznak az emberek, mint mondjuk Norvégiában vagy 
Svédországban. A világban barangolva mindenhol találkoz-
hatunk az olyan Dániában gyártott termékekkel, mint a sör, a 
vaj vagy a hajómotorok. Mégis az ország legnevezetesebb 
látnivalója az ott lakók és a dán életforma. Dániában nem-
csak városnéző, hanem „életnéző” sétákat is tehet az oda 
látogató turista. A dánok egytől egyig vidám, barátkozó és 
dolgos emberek. Alapvetően derűlátóak, amelyet jól példáz 
egyik mondásuk: „Minden órának szakaszd le virágát”. 

Ha a főváros utcáin sétálgatunk, rögtön feltűnik, hogy 
szinte több kerékpár van az utakon, mint autó. Mivel nincse-
nek füstölgő gyárak, az itt lakók inkább biciklivel mennek 
dolgozni. Így sem kell nagy távolságokat megtenniük, hiszen 
maga Koppenhága egy szigeten terül el, szinte beékelődik a 
tengerbe. Itt található Andersen híres mesehőse, a kis hable-
ány, ami a főváros igazi jelképévé vált. Dánia számos mesé-
nek és színdarabnak a helyszíne: gondoljunk csak Shakes-
peare Hamletjére, amely Helsingörben játszódik. Ebben az 
országban található a világhírű Legoland. Itt több mint 10 
hektár van telis-tele apró műanyag legoépítményekkel. 

A dán konyha elengedhetetlen tartozékai a különböző 
szendvicsek, a smorrebrod-ok. Ennek az elkészítése igen 
egyszerű, csupán egy szelet kenyeret megkenünk vajjal, és 
erre szedegetjük rá a jobbnál jobb hús és halszeleteket. De 

aki inkább meleg ételt enne, annak sem kell éheznie. A 
„nemzeti” ital itt is a sör, aminek széles választékát kínálják 
a helyi vendéglők. 

Dániában egymást érik a különféle zenei és színházi 
események, fesztiválok. Néhány fontos rendezvény: június 
végén szokták megrendezni az egyik legnagyobb rock feszti-
vált, a Roskilde Fesztivált. Szeptember első szombatján kerül 
megrendezésre az Arhus Fesztivál, amely sok külföldi szín-
házrajongót vonz az országba. 

 
Dr.Jernei Zoltán  -  Muhari Laura 
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Anyakönyvi hírek 

Búcsúzunk 
Bódi Péterné (1915-2004.) 
Berkó Ferencné (1946-2004.) 
Csirke Antalné (1923-2004.) 
Házkötő Béláné (1948-2004.) 
Klinkó József (1928-2004.) 
Molnár István (1942-2004.) 
Szécsi Pál (1937-2004.) 

Újszülötek: 

Jenei Ervin (2004. 01. 06.)  
Mizsei Melinda – Jenei Tamás 

 
Nagy Nóra (2004. 03. 09.) 

Matók Anikó – Nagy László 

Tájékoztató 
 

„Az újságban megjelenő cikkek tartalmáért 
szerkesztőség nem vállal felelősséget.  

A leadott kéziratokban utólagos javítást nem 
végez. Tehát azok a leadott formában kerülnek 
nyomtatásra.” 

A Lego és a tündérmesék szülőföldje: Dánia 

Rajzpályázat 
 
A Boldogházi Hírek szerkesztősége rajzpályázatot hirdet 
óvodások, általános valamint középiskolások részére  
„Ilyennek látom községünket” címmel. A képek A/4 
(21x29,7 cm) méretben bármilyen technikával készülhet-
nek. Az elkészült munkákat május végéig az általános 
iskolába kell eljuttatni. A verseny jutalmaként valamennyi 
korosztály legjobb 3-4 alkotása az év végén megjelenő 
színes, megvásárolható kiadványban fog szerepelni. 
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Tájékoztató mezőgazdasági 
termelőknek 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 4/2004.(I.13.) FVM rende-
lete tartalmazza az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesz-
tési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Kör-
nyezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat „ feltételrend-
szerének meghatározását, valamint 
a Kormány 6/2004.(I.22.) Korm. r. tartalmazza az EU közös forrásaiból 
származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetés-

ből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyúj-
tott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeit. 
Egyes meghatározott támogatások esetén: 
- Támogatásban kizárólag az, az igénylő részesülhet, aki a külön jogsza-

bályokban meghatározott „helyes gazdálkodási gyakorlat”, illetve 
„életképes mezőgazdasági vállalkozás” kritériumainak bizonyíthatóan 
megfelel. 

- Támogatás csak abban az esetben nyújtható, amennyiben külön jog-
szabályokban meghatározott minimális környezetvédelmi, higiéniai és 
az állatok életkörülményeivel kapcsolatos elvárások teljesülnek.  

 
Vadkerti Tivadar 

1. melléklet a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet hez 

A „Helyes Mezőgazdasági ás Környezeti Állapot” biztosításának előírásai 

(Good Agricultural and Environmental Condition) 

Szempont Feltétel 
Talajerózió (a talaj védelme megfelelő 
intézkedések révén) 

∗ Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények megfelelő intézkedések révén) előtt talajvédelmet szol-
gáló talajfedettség biztosítása. 

∗ Erózióval veszélyeztetett területen rétegvonalas talajművelés alkalmazása. 
∗ Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése. 
∗ 1 2%-nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos. 
∗ Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok (sövények, táblaszegélyek stb.) megőrzése. 

Talaj szerves anyag tartalma (A talaj 
szervesanyag-tartalom szintjének fenn-
tartása megfelelőmódszerekkel) 

∗ Vetésváltás alkalmazása a térség agro-ökológiai la talaj szervesanyag-tartalom adottságainak figyelembevéte-
lével.   

∗ Betakarítást követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás a lő módszerekkel) alkalmazása. 
∗ A tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi hatósági elrendelés esetén. 

Talajszerkezet (a talajszerkezet- fenn-
tartása megfelelő gépek használatával) 

∗ Termőföld hasznosítási irányának megfelelő gépek, eszközök alkalmazása. 
∗ Periodikus mélyművelés alkalmazása. 

Művelés minimális szintje (a művelés 
minimális szintjének biztosítása és az 
élőhelyek biológiai sokféleségének 
megőrzése, fenntartása)  

∗  Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása. 
∗ A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése. 
∗ A természetes gyepterületek megőrzését biztosítani kell. 
∗ Nem kívánatos lágy-és fásszárú növények mezőgazdasági területeken történő megtelepedését ás terjedését 

meg kell akadályozni. 
∗ A gyeptípusnak megfelelő kaszálással vagy legeltetéssel történő hasznosítás, illetve legalább évente egyszeri 

tisztító kaszálás végzése. 
∗ A gyepterületek természetes termőképességéhez igazodó legeltetést kell folytatni. 

Téma Alapfeltétel 

 2. melléklet a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez 
A „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásai 

(Good Farming Practice) 

1. Szántóföldi  növénytermesztés  ∗ Monokultúrás termesztést kerülni kell.  
∗ Legalább 5 évente egyszer pillangós növényt kell 
∗ termeszteni a vetésváltásban. 

2. Gyepgazdálkodás   ∗ Az állatsűrűség mértéke nem haladhatja meg: szarvasmarha, juh, kecske és vad esetében az 1,8 állategység/
ha 

∗ szabad tartású barom esetében az 1,4 állategység 
∗ szabad tartású sertés esetében az 1 állategység/ha. 
∗ A bálázást és a széna lehordását legfeljebb 30 napon belül el kell végezni. 
∗ Gyepek égetése tilos. 

kiadható:  
Maximális  
 
170 N (kg/ha) 
 

Ebből: kiadha-
tó szerves ere-
detű 
 
170 N (kg/ha) 

 
kiadható 
maximális  
 
200 N (kg/ha) 

 
Ebből: kiadha-
tó  maximális-
szerves eredetű 
200 N (kg/ha)  

 
kiadható  
maximális 
 
220 N (kg/ha) 

 
ebből: kiadható  
maximális 
szerves eredetű 
170 N (kg/ha) 

 
kiadható  
maximális 
szerves eredetű  
300 N (kg/ha) 

 
ebből: kiadható 
szerves eredetű 
 
300 N (kg/ha) 

nitrát érzékeny területen  nem nitrát érzékeny területen nitrát érzékeny területen  nem nitrát érzékeny területen 

 Kedvezőtlen adottságú térségekben     Nem kedvezőtlen adottságú térségekben 

Kiegészítő táblázat a 2-es melléklet „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásaihoz 
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  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Turóczi István Zoltánné Felelős kiadó: 
 Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona Szűcs Lajos 
 Jernei Zoltán, 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 

3.  
Tápanyag- 
gazdálkodás 

∗ Tápanyag-gazdálkodást legalább 5 évente elvégzett 
talajmintavétel alapján kell végezni. 

∗  A gazdálkodó a nitrogén trágyázás során a természeti-
leg érzékeny, továbbá a nitrát érzékeny és nem nitrát 
érzékeny területeken a megadott határ- értékeket (lásd 
e melléklethez tartozó Kiegészítő táblázatban foglalta-
kat) nem haladhatja meg. 

∗ 5%-nál meredekebb lejtésű területeken a trágyát csak 
növénnyel fedett területen, azonnali bedolgozás mel-
lett lehet használni. 

∗  Trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, 
emberi fogyasztásra, ill. állatok itatására szolgáló 
kúttól 10 m-es sávban, valamint hullámtereken, parti 
sávokban és vízjárta területeken. 

∗ Gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya, trágya-
lé, hígtrágya betakarítás után csak akkor juttat- ható ki 
a szántóterületre, ha a trágyázás és a vetés közötti 
időszak nem több, mint 14 nap és még az adott évben 
megfelelő talajfedettséget biztosító növény kerül a 
területre. 

∗  Tilos a trágya kijuttatása decemberi. és február 15.  
között. Nem juttatható ki trágya fagyott a talaj 5 6 cm, 
vagy annál nagyobb mélységig tartósan fagyott), 
vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra. 

∗ A gazdálkodó istállótrágyát csak szigetelt alapú, a 
csurgalék víz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatorná-
val és aknával ellátott olyan trágyatelepen tárolhat, 
ahol biztosítható az állattartó telepen keletkezett 8 
havi trágyamennyiség tárolása. 

∗ Ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas mezőgazda sági 
tábla szélén legfeljebb 2 hónap időtartamra alakítható 
ki a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek 
betartása mellett. 

∗ A gazdálkodó hígtrágyát, trágyalevet, csurgalék vizet 
és silólevet kizárólag csak olyan szivárgásmentes, 
szigeteit tartályban vagy medencében tárolhat, amely 
legalább 20 évig ellenáll a korróziónak és befogadási 
kapacitása legalább 4 havi mennyiség tárolását bizto-
sítja.  

4. 
A növényvé-
delem 

∗ A mezőgazdasági tevékenység során kizárólag hatósá-
gilag engedélyezett növényvédő szert ás termésnövelő 
anyagot lehet felhasználni a technológiai és a felhasz-
nálásra való jogosultsági előírások maradéktalan be-
tartása mellett. 

∗ Tilos a növényvédelmi tevékenység során a vadon élő 
szervezetek veszélyeztetése. 

∗ Növényvédő szert emberi és állati tartózkodásra, 
valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló 
helyiségtől elkülönített ás biztonságosan zárható rak-
tárban, vagy szekrényben, tűz- és robbanásveszélyt 
kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető 
módon szabad tárolni. 

∗ Tilos növényvédő szert tárolni a Balaton, a Velencei-
tó és a Tisza-tó, valamint a fürdőzésre kijelölt vizek 
partvonalának teljes hosszában mért egy kilométer 
széles távolságon, természeti területeken, valamint a 
védett természeti területeken és azok határától mért 
egy kilométeres távolságon belül, valamint vízművek, 
víznyerő helyek védőterületén belül, továbbá ár– és 
belvízveszélyes területeken. 

 ∗ Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során 
kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű 
összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről. 

∗  A csak megfelelő műszaki állapotú növényvédelmi gépek 
és növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezések 
használhatók fel a növényvédelmi tevékenység során. 

5. 
Természet 
és tájvéde-
lem 

∗  Tilos a természetes vagy természet közeli élőhelyek, 
valamint a gazdaság területén elhelyezkedő történelmi és 
építészeti szempontból értékes műemlékek és területek 
károsítása, tájelemek elmozdítása a mezőgazdasági tevé-
kenység (kiszántás, trágyázás vagy vegyszerezés, tájele-
mek elmozdítása stb.) során. 

∗ Tilos a védett természeti értékek károsítása. 

6. 
Állattar-
tás 

∗ A gazdálkodónak az állattartás során gondoskodnia kell az 
állat számára olyan életkörülmények biztosításáról, ame-
lyek megfelelnek az állat fajának, fajtájának, nemének, 
korának jellemző fizikai, élettani, tenyésztési, viselkedési 
és szociális sajátosságainak, valamint egészségi állapotá-
nak. 

∗  Az állat etetése és itatása során csak olyan takarmányt és 
ivóvizet, illetve egyéb itatásra alkalmas folyadékot szabad 
felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember 
egészségét nem veszélyezteti. 

∗  Az állattartó köteles állatának állatorvosi ellátásáról rend-
szeresen gondoskodni. 

∗  Az állattartónak az állatok tartása, szállítása és forgalma-
zása során gondoskodnia kell az állat-egészség ügyi, állat-
védelmi és környezetvédelmi előírások b tartásáról. 

7. 
 A gazda-
ság terüle-
tének 
rendben 
tartása 
 

∗ A gazdálkodónak a használatában lévő utak, szegélyek, 
csatornák, árkok, gazdasági épületek, telepek, szérűk, 
tárolók stb. környezetének, szegélynek tisztán tartásáról, 
ápolásáról is gondoskodni kell. 

8.  
Kötelező 
nyilván-
tartások 

∗ A gazdálkodónak a mezőgazdasági művelés alá vont 
táblákon történő tevékenységekről táblatörzskönyvet 
vezetni. 

∗  A gazdálkodás során felhasznált növényvédő szerekről és 
termésnövelő anyagokról, valamint az azokkal való tevé-
kenységekről a gazdálkodónak nyilvántartást, permetezési 
naplót kell vezetnie. 

∗  A gazdálkodónak a tevékenységével összefüggő, előírt 
nyilvántartásokat és azok dokumentációit legalább 5 évig 
meg kell őrizni: 
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