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P O L G Á R M E S T E R I 
H I V A T A L 
5144 Jászboldogháza 

Rákóczi u. 27. 
Tel.: 06 (57) 460-023 
E-Mail: geroy@vnet.hu 

Jászboldogháza Község idő-
szakos lapja 

A TARTALOMBÓL 
 
Képviselőtestület-2003-2004. évi munkája 2. old. Arcképek 8. old 
Polgármesteri beszámoló 3. old. Népszokások 9. old 
Hitélet 4. old. Mezőgazdaság 11. old. 

December 18-án így köszöntötték a gyerekek a közelgő 
karácsonyt. A műsort követően vidám sportvetélkedő volt. 

A végzős tanulókat a továbbtanulás gondja, terhe nyomja. 

 

„A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem az, hogy alaposan felkészüljünk rá” 
(Periklész i.e. 500-429) 

A család 
 

E földi vándorúton ama bizonyos 
hamuban sült pogácsa a család. 
Jó szava szelleme, védőszentje 

a mesebeli hősnek. 
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek 

közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben… 
Némelykor épp a legutolsó menedék… 

 
A család az, ahol zúzmarás időkben  

titkon ünnepelhető a titok: 
az együvé tartozás tudata.” 

 
Sütő András 
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I. félév 
 
2005. február 16. szerda 
1./  Beszámoló az önkormányzat 
átmeneti gazdálkodásáról  
2./ Előterjesztés a községi Önkor-
mányzat és intézményeinek 2005. 
évi  költségvetésének és kötelező 
előirányzatainak megállapítására, a 
költségvetési rendelet megalkotása.  
3./ Előterjesztés a 2005-ben az ön-
kormányzat által finanszírozott és 
szervezett rendezvényekre. 2006. 
évi Jász Világtalálkozó szervező-
bizottságának létrehozása. 
 
2005. április 27. szerda 
1./ Előterjesztés a községi önkor-
mányzat és intézményeinek 2004. 
évi költségvetésének teljesítéséről, 
a zárszámadási rendelet megalkotá-
sa 
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 

és intézményeinek 2004 évi ellenőr-
zéséről, és a 2005 évi ellenőrzési 
programra 193/2003. /XI.26. / 
Korm.r. 
 
2005. május 25. szerda 
1./ Beszámoló a Polgármesteri Hi-
vatal igazgatási, testületi munkával 
kapcsolatos és egyéb tevékenységé-
ről 
2./ Tájékoztató az önkormányzati 
tulajdoni részesedéssel működő 
gazdasági társaságok tevékenységé-
ről 
 

II. félév 
 
2005. szeptember 14. szerda 
1./ Előterjesztés a községi önkor-
mányzat és intézményeinek 2005. 
évi költségvetésének I. félévi telje-
sítéséről. 
2./ Beszámoló a település közbiz-

tonsági helyzetéről / kapcsolódik 
bűnmegelőzési, polgárőrség műkö-
désről tájékozató, beszámoló sza-
bálysértési tevékenységéről / 
1994.évi XXXIV. tv. 8.§ /4/ bekez-
dése alapján. 
 
2005. november 30. szerda 
1./ Tájékoztatás Jászboldgoháza 
község Önkormányzatának 2004. I 
– IX. havi gazdálkodásáról. 
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 
költségvetését érintő rendeletek 
módosítására. 
3./ Előterjesztés a községi Önkor-
mányzat 2006.évi költségvetési 
koncepciójára. 
 
 
2005. december 21. szerda 
1./ Előterjesztés az  Képviselőtestü-
let 2006. évi munkatervére. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Boldogházi Hírek 2005. február 

Tájékoztató A Képviselőtestület 2005. évi munkatervéről 

A Képviselőtestület 2003-2004 évi munkája a számok tükrében 
Képviselőtestület: 
 Ülések száma  jegyzőkönyv   határozatok rendeletek /csak képviselőtestület/ 
2003 7 130 old  90 15 
2004  17 206 old 133 14 
Pénzügyi Bizottság: 
2003 6   21 
2004  4  19 
Szociális- és Egészségügyi Bizottság: 
2003 7  108 
2004  5   93 
Ügyrendi Bizottság: 
2003  5  17 
2004  2  6 

A Képviselőtestületi ülések 
nyilvánosak, ennek ellenére a vá-
lasztópolgárok közül – 1517 fő - 
átlag 8 fő vett részt az üléseken. 
Kettő alkalommal volt Közmeg-
hallgatás, ezen összesen 93 fő vett 
részt. A Magyar Köztársaság Al-
kotmányban biztosította a választó-
polgárok jogát: 

„44.§ /1/ A választópolgárok a 
helyi önkormányzást az általuk vá-
lasztott képviselőtestület útján, ille-
tőleg helyi népszavazással gyako-
rolják.” 

Az 1990.évi LXV. törvény a 
helyi önkormányzatokról kimondja: 

„2.§/1/ A helyi önkormányzat 
érvényre juttatja a népfelség elvét, 

helyi közügyekben demokratikus 
módon, széles körű nyilvánosságot 
teremtve kifejezi és megvalósítja a 
helyi közakaratot.” 

Kérem a választópolgárokat, 
hogy  2005-ben minél többen élje-
nek az Alkotmány és a törvény által 
biztosított jogukkal. 

Turóczi Istvánné jegyző 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 Boldogházi Hírek 2005. február 

* Ködbe ment terv 
 
A karácsony hangulatát a szeretet, a hit, a 

béke és a család keltette mély érzések mellett 
településünkön is beárnyékolták a petárdák, 
rakéták durrogásai. Az önkormányzat részéről 
is készültünk az ünnepekre és a gyermekek téli 
szünetére. Ennek jegyében díszítettük fel már 
hagyományosan a Polgármesteri Hivatal előtt 
lévő fenyőfát, és készítettük a jégpályát a  
„lődomb” közepében. Sajnos terveink a ködbe 
vesztek, mivel a fenyőfa díszeit pár nap eltelté-
vel kétszer szaggatták le és lopták el, a jégpá-
lyánkba pedig hatalmas betondarabokat dobál-
tak, melyek belefagytak az éjszakák leple alatt. 
Örülnék, ha minden jászboldogházi felnőtt és 
gyermek megértené, hogy ezeket is Értük és 
Nekik csináljuk! Ezek is pénzbe és munkába 
kerülnek. Én még remélem, hogy vannak, akik 
igénylik ezeket,  kulturáltan és rendeltetéssze-
rűen is képesek használni. Kérem a település 
minden lakosát, hogy segítsenek az ilyen ron-
gálásokat megakadályozni, észrevételeiket je-
lezzék az Önkormányzat  vagy a 
Jászboldogházi Polgárőrség felé! Indokolt 
esetben kérem hívjon a 57-460-011, vagy a 70-
38-29-790 telefonszámon! 
 

* A tüdőszűrésről 
 
A szokatlanul megrendezett tüdőszűrés szerve-
zéséről nagyon sok panasz érkezett hozzám, 
melyet mindenképpen szükségesnek tartottam 
tisztázni. Felkértem segítségemre Dr. Jernei 
Zoltánt, a JNSZ Megyei Közgyűlés tagját, mi-
vel a tüdőszűrést az egész megyében egy, a 
Megyei Önkormányzat által üzemeltetett 
egészségügyi intézmény végzi. Az illetékes 

tisztségviselők és orvosok megkeresésünkre 
elismerték, hogy nagyon kevés időszakot hatá-
roztak meg munkatársaiknak a feladat elvégzé-
sére. Így fordulhatott elő az , hogy kb. 4 óra 
alatt több, mint 600 ember váltotta egymást 
egy gépben. Ígéretet kaptunk arra, hogy a jövő-
ben jobban odafigyelnek a szervezésre, az idő-
pontot pedig előre egyeztetik önkormányza-
tunkkal. Köszönöm Zolinak a segítségét, a kel-
lemetlenségekért pedig elnézésüket kérjük! 
 

* A képviselőtestület üléséről 
 
 A Községi Önkormányzat 2005. február 2-

án tartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén 
pályázat benyújtásáról döntött a helyi foglal-
koztatás növelésére. A pályázatot gazdasági 
szervezettel (Alurad Kft.) együttműködve lehet 
benyújtani, melynek egyeztetése a napokban 
történik. Sikeres pályázat esetén akár 15-20 fő 
foglalkoztatására is sor kerülhet.  

 
Döntés született az iskolakonyha megépíté-

sére kiírt közbeszerzési eljárásban is. A Közbe-
szerzési Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a 
Képviselőtestület a szolnoki székhelyű 
Maranello 2001. Kft.- t választotta a három 
pályázó közül. Az épületet júl. 15-ig vállalta  
megépíteni a nyertes, így még lesz elég idő 
annak berendezésére is. 

 
A következő Képviselőtestületi ülésünk 

2005. február 16-án 15.00-órakor lesz, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
Szűcs Lajos polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 
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HITÉLET 4 Boldogházi Hírek 2005. február 

Vannak időszakok az ember életében, mikor úgy érzi jó 
lenne elvonulni ,elbújni valahová vagy csak a mindennapi 
élet terheitől kicsit „megszabadulni”. Persze erre csak ritkán 
nyílik lehetőségünk. A  hívő embernek jó alkalom  lehet  egy 
néhány napos lelkigyakorlat. Én is hallottam már  1-2 napos 
esetleges 1 hétig tartó lelkigyakorlatról, de csak most először 
„mertem” elmenni. 

Máriabesnyőn a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos ház  
„Ne félj, csak higgy” című , minden korosztálynak meghir-
detett lelkigyakorlatára jelentkeztem, amit Dr. Stella Leontin 
atya vezetett. 

Ismeretlen helyre, idegenül érkeztem egy egymást már jól 
ismerő csoporthoz, de a sok jó szándékú, egyet akaró, egy-
mást szeretettel fogadó ember között hamar társakat, baráto-
kat leltem. A péntek estétől vasárnap délig tartó lelkigyakor-
lat  fő programja a napi szentmise, és egy - egy gondolatot 
felölelő elmélkedések  voltak. Leontin atya komoly, mélyen 
lelkünket érintő gondolatai, sokszor humoros történetei  töl-
tötték ki a közös elmélkedések gyorsan elszaladó óráit. Sok - 
sok gyakorlati útmutatót kaptunk, hogyan lehetünk valóban 
Istent követő emberek a zajos világban. A hétköznapi életet 

sivataghoz hasonlította  és mi  sivatagi vándorok vagyunk, 
akik oázisra vágyunk. Egy ilyen közösség , néhány nap lehet 
az oázis, de visszatértünk után mások kell hogy legyünk. Az 
elmélkedések kulcsszavai voltak: az imádság; életünk elfo-
gadása; a közösségek: család, barátság, egyház szerepe 
életünkben;  remény ; bizalom ; szeretet. Az elmélkedések 
hangulatát, a bennünk támadt érzéseket nehéz megosztani, 
megélni kell! 

Számomra felejthetetlen élmény volt ez a néhány nap. 
Lelkileg megerősödve, a mindennapi élet nehézségeit jobban 
elfogadva próbáltam „visszazökkenni a sivatagi életbe”. 
Őszintén  ajánlom mindenkinek , bátran vegyen részt egy 
ilyen vagy hasonló lelkigyakorlaton, itt vagy máshol. 

Máriabesnyőn minden hétvégén van lelkigyakorlat. Té-
mái mindig mások, sőt foglalkozásonként, érdeklődési kö-
rönként lehet  választani. A meghirdetett lelkigyakorlatok 
közül néhány cím: Imaiskola, Üdvözlény Oltáriszentség,  
Élek a lélekben, Vállalkozók, jogászok lelkigyakorlata, Pe-
dagógusok lelkigyakorlata, Polgármesterek lelkigyakorlata. 

Érdeklődni lehet: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 
és Konferenciaközpont 

2100 Gödöllő- Máriabesnyő Kapucinusok tere 3. 
Telefon: 06 28 420 - 176, 28/ 510 - 740 

 
Bóta Mizsei Ilona 

Egy lelkigyakorlat élményei 

HÍREK AZ EGYHÁZKÖZSÉG 
ÉLETÉBŐL 

2005. január 26-án az egyházközség képviselőtestülete 
ülést tartott. Pascal atya bevezető gondolatai után az egy-
házközség pénztárkönyvét vezető Kispálné Aranka számolt 
be a 2004. évi gazdálkodásról. A tavalyi év összes 
bevétele1e 1.744 ezer forint volt, melynek jelentős része   a 
perselypénzből ( 751 ezer Ft. )és egyházadóból ( 597 ezer 
Ft. ) származik. A kiadás 1.129 ezer Ft volt / központi járu-
lék, egyházi személyek szolgálataiért, rezsi költség, javítá-
sok/. A 2003. évi pénzmaradvánnyal együtt az egyházköz-
ség  jelenlegi záró egyenlege 1.060 ezer Ft. 

A gazdálkodásról szóló beszámolót követően szó volt a 
stóladíjakról /egyházmegyeileg szabályozott egységes/ , 
melyek változatlanok: 

Szolgáltatott szentmisék díja:1.200Ft 
Temetési díj: 8.000 Ft + 3.000 Ft (kántor, útiköltség 

adminisztráció) 
Esketési díj.10.000 Ft         
Keresztelés ingyenes 
Az egyházadó  díja személyenként, jövedelemmel ren-

delkező családtagonként: 1.500 Ft, mely a misék előtt  befi-
zethető a sekrestyében vagy Kispálné Arankánál. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani azoknak a hívőknek, akik 
már az idei évre is rendezték az egyházadó befizetését, szá-
mon tartják az egyház iránti kötelességeiket! 

Keresztény bál  
Jászberényben 

Farsang idején  - mely évente ismétlődő rövidebb- hosz-
szabb ideig tartó időszak vízkereszttől hamvazószerdáig - 
sok bált rendeznek. Ezek között egy a szokásostól kicsit elté-
rő, a keresztény bál. 

2005. január  29-én rendezték Jászberényben. A három 
község (Jászboldogháza, Jánoshida és Jászalsószentgyörgy) 
fiataljaiban felmerült a gondolat, hogy jó lenne közösen részt 
venni ezen az eseményen. 

Pascal atya a vasárnapi szentmiséket követően több alka-
lommal kihirdette ezt a rendezvényt és várta a jelentkezőket. 
Nem hiába, mert 35-en mentünk a három községből. 
„Mindennek rendelt ideje van”, kezdte a bál megnyitóját dr 
Medvegy János apát úr. „Megvan az ideje a sírásnak és meg-
van az ideje a nevetésnek., megvan az ideje a táncnak”. Isten 
áldását kérte a táncra, vidámságra, a közös együttlétre. 

A bál szervezői és a műsorvezető - Süveges Gergő - min-
dent megtettek a minél jobb hangulat megteremtése érdeké-
ben. Dévai Nagy Kamilla és tanítványai nagyon színvonalas 
műsort adtak, majd ezt követően Szandi fokozta tovább a 
hangulatot. Vacsora, divatbemutató és görög táncbemutató 
után kezdődött a mulatság hajnalig. Mindannyian úgy érez-
tük, hogy az egy közösséggé való formálásban sokat segített 
ez az alkalom. 

 Muhari András Bóta Mizsei Ilona 

Egyházi év rendjéről  
Február 8-án befejeződik a Farsangi idő, a hamvazószerda 

előtti nap  a „farsang farka” vagy „húshagyó kedd”. Véget 
érnek a zajos mulatságok és elkezdődik a húsvéti ünnep-
kör, ezen belül a nagyböjt.  

Február 9. Hamvazószerda. Szigorú böjti nap! A 18 és 60 év 
közöttiek napjában 3x étkezhetnek, egyszeri jóllakással. Ti-

los a hús étel fogyasztása! / 14 éves kortól/ - A hús étel tilal-
ma a nagyböjti idő péntekjeire is vonatkozik. - Ebben az 
időben kerüljük a zajos mulatságokon való részvételt. - 
 
Ugyancsak fontos a nagyböjti időben a lelki elmélyülés!   
/ Lelki gyakorlatok, elcsendesülés, keresztúti ájtatosság/. 
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CIVIL SZERVEZETEK 5 Boldogházi Hírek 2005. február 

Január 
1./ Szokásos kéthetenkénti megbeszélés – A vezető-
ség beszámolójának összeállítása a tagértekezletre. 
2./ Az éves tagértekezlet megtartása. 

a.) A vezetőség beszámolója a 2004. évi tevé-
kenységről. Előadó: Fózer Tibor az egyesület 
elnöke 

b.) Gazdálkodási tevékenységről beszámoló.  
Előadó: Racs Bálintné gazd.vez. 

c.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója a végzett 
ellenőrzés tapasztalatairól.  
Előadó: Zámbori Gyuláné bizottság elnöke 

d.) Pótszilveszter megtartása. 

Február 
1./ Kéthetenkénti szokásos összejövetel. 
2./ Jánoshidán farsangon részvétel. 
3./ Névnapok megtartása. 

Március 
1./ Nőnapi rendezvényünk megtartása a szokásos far-
sangi fánksütéssel egybe kapcsolva. 
2./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés 

Április 
1./ Névnapok megtartása. 
2./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 

Május 
1./ Majálison részvétel. 
2./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés  
 

Június 
1./ Közös kirándulás Nagykőrösre. 
2./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés 

Július 
1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés 
2./ Strandparti megtartása (július 20.) a jánoshidai 
nyugdíjasokkal karöltve. 
3./ Jászok Világtalálkozóján részvétel Jánoshidán 

Augusztus 
1./ A falunapi rendezvény megszervezésében részvé-
tel. 
2./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 

Szeptember 
1./ Névnapok megtartása. Bogácsi kirándulással kap-
csolatos megbeszélés. 
2./ Három napos hétvége Bogácson. 

Október 
1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés 
2./ Jánoshidán szüreti mulatságon részvétel. 
3./ Boldog Bt-vel való találkozó megtartása. 

November 
1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 
2./ Közösen megtartjuk tagjaink névnapjait. 

December 
1./ Kéthetenkénti szokásos megbeszélés. 
2./ Karácsonyi rendezvényünk megtartása. 

Orczi Imréné az  egyesület titkára 

Az „Ezüstkor Nyugdíjasok és 
Egyedülállók Egyesületénél” 

történt 

2005. január 30-án vasárnap az egyesület éves tagértekezle-
tén elfogadásra került a 2004. évi gazdálkodási tevékenység-
ről készített éves beszámoló és a 2005. évi munkaterv. 
 
„Ezüstkor Nyugdíjasok és Egyedülállók Egyesületének 
2005. évre vonatkozó munkaterve: 

Faluszépítős Hírek 
 Egyesületünk az elmúlt évben sokat tett a település 

közterületeinek szépüléséért. Ennek érdekében számtalan 
eszközzel, illetve tárggyal gazdagította a települést. Virágo-
sított, fákat ültetett, közmunkát szervezett és végzett a tele-
pülés több pontján. Így kerülhetett sor 50 tálca virág és 280 
db fa elültetésére, ezzel is növelve a virágos és zöldterületek 
arányát. 

Megújult a buszmegálló, és a régi lebontásra került. 
Ácsolt – virágtartókkal színesedett a főutca, rendeződött a 
sorompó környéke. Padok kihelyezésével, további virágosí-
tással alakítjuk a területet. 

A vasútállomásnál fából faragott tulipánfa tölti ki az asz-
faltos teret. 
Az újévben több ilyen típusú tájékoztató táblát szeretnénk 
elhelyezni. 
Terveink között szerepel: 

 
Növelni szeretnénk az utcajelző táblák számát, hídkorlá-

tot helyezünk el a veszélyes átjáróknál. Harangláb állításával 
szépíteni akarjuk az üresen álló területeket. 

Terveink megvalósításához a községben élők támogatá-
sát várjuk! Ne pusztán szemlélői legyenek a történéseknek, 
hanem részesei! Ahhoz, hogy községünk gyorsabb ütemben 
fejlődjön, alakuljon, a településen élők nagyobb aktivitására 
van szükség! Ne csak kerítéstől – kerítésig tevékenykedjen! 
Szépítse környezetét, virágosítson udvaron, és az utcán, kap-
csolódjon azokhoz az akciókhoz, amely környezetünk jobbá, 
és szebbé tételét szolgálja! Vigyázzon jobban a KÖZTISZ-
TASÁGRA, ne szemeteljen! 

Bízom abban, hogy hangom meghallgatásra talál. 
 

Mészáros Béláné 
Elnök 
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A SZÁMLA 
 

(Ezt a történetet az „Olykor 
elég egy napsütés” c. kötetben, 
Bruno Ferrero tollából olvastuk. 
Közreadta: a Don Bosco Kiadó 
Budapest.) 

 
Egy este, amikor anya a vacso-

rát főzte, tizenegy éves fia meg-
jelent a konyhaajtóban, kezében 
egy cédulával.  

Furcsa, hivatalis arckifejezés-
sel nyújtotta át a gyerek a cédu-
lát anyjának, aki megtörölte ke-
zét a kötényben, és elkezdte ol-
vasni azt: 

A virágágyás kigyomlálásáért: 
500 Ft. 

A szobám rendberakásáért: 
1000 Ft. 

Mert elmentem tejért: 100 Ft. 
Mert három délutánon át vi-

gyáztam a húgomra: 1055 Ft. 

Mert kétszer ötöst kaptam az 
iskolában: 1000 Ft. 

Mert minden nap kiviszem a 
szemetet: 700 Ft. 

Összesen 4800 Ft. 
Anya kedvesen ráemelte fiára 

tekintetét. 
Rengeteg emlék tolult fel ben-

ne. Fogott egy tollat és egy má-
sik cédulára ezeket írta: Mert 9 
hónapig hordtalak a szívem alatt: 
0 Ft. 

Az összes átvirrasztott éjsza-
káért, amit a betegágyad mellett 
töltöttem: 0 Ft. 

A sok-sok ringatásért, vigasz-
talásért: 0 Ft. 

Könnycseppjeid felszárításá-
ért: 0 Ft. 

Mindenért, amit nap, mint nap 
tanítottam neked: 0 Ft. 

Minden reggeliért, ebédért, 
uzsonnáért, zsemléért, amit csak 
készítettem számodra: 0 Ft. 

Az életért, amit mindennap 
neked adok: 0 Ft. 

Amikor befejezte, anya moso-
lyogva nyújtotta át a cetlit a fiú-
nak. A gyerek elolvasta és két 
nagy könnycsepp gördült ki a 
szeméből. Szívére szorította a 
papirost és saját számlájára ezt 
írta: FIZETVE. 

Ezután édesanyja nyakába ug-
rott és csókokkal halmozta el. 

Örülnénk, ha megjelenésével megtisztelné rendezvényünket.

szeretettel meghívja  Önt  és kedves családját  március 12-én  az  Általános Iskola 
Tornacsarnokában rendezendo

18    Vendégvárás

19 × a bált megnyitja Gömöri Mihályné 
a kuratórium elnöke,

× ezt követi az általános iskolások vidám, zenés musora
× pohárköszöntõt mond Szucs Lajos polgármester úr.

20   Vacsora
menü: marha- és birkapörkölt
desszert: sütemény

24 Tombolahúzás

05 Utolsó keringo

30

00

00

00

00

Zene: 
L’amoure  
e g y ü t t e s 

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 
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Kedves olvasó!  
Kéréssel fordulunk  önhöz: szíveskedjék  A boldoghá-

zi Gyermekekért Alapítványnak  adományozni a múlt 
évben befizetett személyi jövedelemadója 1%-át. 

Az elmúlt esztendőben e kérésünknek sokan tettek 
eleget– talán az Ön megtisztelő támogatását is élvezhet-
tük - s így 402 434 Ft-ot kapott alapítványunk. 

A gyerekek nevében is hálásan köszönjük! 

Milyen célokat szolgál az Ön támogatása? 
Ebből az összegből új számítástechnikai eszközöket, 

könyveket vásároltunk. Biztosítottuk immár 14 éve a cso-
portbontást és a színvonalas hangversenyeket, előadáso-
kat itt az iskolában. 

Nem feledkezünk meg az óvodásokról sem. A  csopor-

tok  minden év Mikulás ünnepén gazdag játékcsomagot 
kapnak. 

 
Mi az Ön teendője? 
Szíveskedjen  a virágüzletben is található rendelkező 

nyilatkozatot egy borítékba helyezni, a kiírásnak megfe-
lelő adatokkal ellátni és a munkahelyén legkésőbb már-
cius 20-ig leadni. 

Számítunk támogatására, hiszen ebből tudunk gyer-
mekeinek gazdagabb programot, csoportbontások révén 
eredményesebb tanulást biztosítani. 

 
Köszönettel : 

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 
adószám:19220794-1-16 

ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK 7 Boldogházi Hírek 2005. február 

Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen 
Létszám 16 16 19 20 15 22 24 26 158 
Magatartás 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,6 4,7 4,2 4,6 
Szorgalom 5 4,7 4,6 4,3 4,2 4 3,9 3,7 4,3 
Hiányzásnap/fő 2 3,6 2,3 0,7 3,9 2,2 2 1,8 2,3 
Kitűnő   9 4 7 1 3 1 3 28 
Jeles   3 4   3 1 2 2 15 
Bukott - - - - - - - - - 
Osztály átlag - 4,5 4 4,2 4,2 4,1 3,8 3,6 4 
Jól megf.   - - - - - - - - 
Megfelelt   - - - - - - - - 
Nyelvtan   4,5 4,2 4,3 3,6 3,7 3,6 3,5 3,9 
Irodalom   4,6 4,3 4,4 3,9 4 3,7 3,8 4,1 
Angol       4,2 4,1 4,1 4 3,6 4 
Matematika   4,6 3,7 4,3 4,1 3,7 3,4 3,3 3,9 
Történelem         4,5 4,1 4,4 3,6 4,03 
Term. ism.   4,15 4,2 4,28 3,9 3,75     4,1 
Fizika             3,7 3,6 3,65 
Kémia             3,4 3,2 3,3 
 Biológia             3,4 3,3 3,35 
Földrajz             3,5 3,3 3,4 
Ének-zene Jmf6 mf 

2, dics 8 
Jmf13 
mf 1, 
dics 2 

Jmf14 
mf 5, 
dics 0 

Jmf13 
mf 4, 
dics 4 

4,5 4 4,3 3,4 4,05 

Tánc-dráma         Jmf.15         
Testnevelés Km.12 

Jm. 4 
M. 

Km.1 
Jm.13 
M.2 

Km. 
Jm.16 
M 3 

Km.3 
Jm.16 

M 1 

Km 2 
Jm. 13 
M. 

Km. 7 
Jm.11 
M. 3 

Km. 7 
Jm. 9 
M.6 

Km.2 
Jm. 5 
M.19 

  

Rajz Jmf.8 
Mf. 
Dics 8 

Jmf.12 
Mf. 4 

Jmf.15 
Mf. 4 
Dics. 

Jmf.14 
Mf. 5 
Dics.1 

4,6 4,6 4,4 3,5 4,3 

Szám. tech.           4,5 3,6 4,2 4,1 
Etika             Kmf.3 

Jmf.16 
Mf 5 

    

Technika Jmf.8 
Mf. 
Dics.8 

Jmf.14 

Mf.2 

Jmf15 
Mf.4 
Dics. 

Jmf12 
Mf .5 
Dics 3. 

4,2 4,2 4,2 3,4 4 

Egészségtan                   
Hon és népismeret           Km 5 

Jm. 9 
M 8. 

      

Iskolánk FÉLÉVI összesített eredményei 
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A községi önkormányzat 
dolgozói közül 2005-ben 4 fő 
vonul nyugdíjba. Dr. Szedő 
Józsefné, aki 1972-től látta el a 
faluban a könyvtárosi teendőket, 
majd 1996-tól a Művelődési 
Ház megbízott vezetője lett. Az 
összes munkaviszonya – bár-
mennyire is hihetetlen – több 
mint 40 év. Ebből megállapítha-
tó, hogy nagyon korán kezdett 
Dr. Szedő Józsefné, Valika is 
dolgozni. Kövér Istvánné 1991-
ben került az önkormányzat dol-
gozói állományi létszámába. A 
Képviselőtestület döntése alap-
ján, az iskolakonyha működteté-
se az akkori ÁFÉSZ-tól ismét a 
községhez került. Az elmúlt 14 év alatt Kövér 
Istvánné, Mancika,  minden nap közreműködött ab-
ban, hogy az óvodában, iskolában a gyermekek és a 
felnőttek finom tízórait, ebédet és uzsonnát kapjanak. A 
munkába állása, azonban még 14 éves korában kezdő-
dött. Tehát az Ő munkaviszonya is közel van a 40 év-
hez. Neisz Józsefné 1987-ben került vissza a közigaz-
gatásba, az akkor még községi szakigazgatási szerv 
nevet viselő, Polgármesteri Hivatalba. A „kis” kitérőt 
az ÁFÉSZ-nál töltötte. A középiskolai évek után azon-
nal dolgozni kezdett, így Neisz Józsefné, Jucóka mun-
kaviszonya is meghaladta már a 38 évet. Matók 
Istvánné, Marika 1987-ben került a községi tanács-
hoz. Akkor még működött külön intézményként a ta-
nács gazdálkodási szerve, a GAMESZ. Ott könyveltek 
minden bejövő, kimenő számlát, amely az akkori ta-
nácshoz érkezett. Abban az időben még a munkabérek 
számfejtése és kifizetése is a GAMESZ-nál történt. 
1992-ben megszűnt a külön gazdálkodási egység, és 
beolvadt az akkor már Polgármesteri Hivatal elnevezést 
viselő költségvetési szervbe. A feladat azonban nem 
változott. 

A búcsúztató megszervezésére, Márai Sándor gon-
dolatai is figyelmeztettek. 

„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. 
Étkezés közben, társalgás közben. Ágyban és asztalnál. 
S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi 
együttélés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, 
kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, 
végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor 
mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj 
csak következetesen zakóban, s este, ha éppen társaság-
ba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a for-
ma kedvéért. A műveltséget a köznapok apró reflexei 
mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön 
ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, 
úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást.” 

A nyugdíjba vonulók elmondták gondolataikat, ér-
zéseiket, és mindannyiunk meglepetésére Mancika, 
Kövér Istvánné dalra fakadt  búcsúzóul, a „Kis lak áll a 
nagy Duna mentében” című dal ritmusára, melyet egy 
nyugdíjas csoport összejövetelén hallott. 

 
Nyugdíjas induló 1997.10.8. Baja 
 
„Elszaladtak az évek felettünk 
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk 
Felnevelve gyermeket, családot, 
Nyugdíjasként éljük a világot. 
 
Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya, 
Csak, hogy boldog legyen a családja 
Szeretetben, békességben éljen, 
Gyermekek és unokák körében 
 
Nyugdíjas klub hová összejárunk 
Benne szintén otthonra találunk, 
Legyen minden együtt töltött óra 
Békesség és öröm hordozója. 
 
Mi legyen a nyugdíjas dal vége? 
Legyen köztünk s a világon béke. 
Adjon Isten még sok boldog évet 
Békességet, erőt, egészséget. 
 

Az együtt töltött órákban, az együtt megélt esemé-
nyekre emlékeztünk. Az a jó az emberben, hogy egy 
idő után, már csak  szépre és jóra emlékezik, és ez nő 
és növekszik a lelkében. Kívánom, hogy elég hosszú 
nyugdíjas éveket éljenek meg boldogságban, megelége-
dettségben, és csak a szépre emlékezzenek. 

 
Turóczi Istvánné jegyző  
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Január 1. - Újév 
A januári évkezdet a Gergely naptár bevezetésével vált álta-

lánossá hazánkban. 
A naphoz fűződő népszokások a gazdálkodás, a háztartás a 
család és egyén szerencséjét hivatottak elősegíteni, jóslásokkal 
varázslással, mágikus szertartásokkal. 
Az újévi köszöntések hagyományairól a XVI.sz.-tól vannak 
történeti adatok. Szokás volt ilyenkor házról házra járva jókí-
vánságokat mondani, szerencsét kívánni. Ezért a háziaktól ado-
mányokat, pénzt kaptak. 
Nagyszalontán így köszöntötték az új esztendőt: 

"Új esztendő, vígságszerző most kezd újulni, 
Újulással, víg örömmel most kezd hirdetni" 
"Diksi-buksi garajcár 
bújj ki az ablakfián! 
Tyúk ide, búbos, 
Kalács ide, fonatos! 
A gazdasszony piros, 
az ura bakkancsos. 

Több jósló-varázsló szokás fűződik a naphoz. 
- Különböző magvakat (búza, kukorica, árpa, zab, stb.) szórnak 
szét az újévi köszöntők a házban, hogy biztosítsák a jó termést, 
a gazdagságot. 
- A lányok eljövendő házasságukkal kapcsolatosan jósoltak: 
amilyen nevű férfit láttak meg újév reggelén, olyan nevű lesz a 
férjük.  
- Vagy csontokat tettek ki az udvaron előző este. Akiét a kutya 
elvitte, az a lány abban az évben férjhez megy. 
- Szokás volt kora reggel a kútnál mosdani, hogy egész évben 
frissek legyenek. 
- Úgy tartották, ha az új évben az első látogató férfi, az szeren-
csét hoz. 
- Az egész évi időjárást befolyásolta az aznapi időjárás. A nap-
fényes, szép idő jó esztendőt jelentett.  
Bácskában úgy vélték, ha aznap csillagos az ég, akkor rövid 
lesz a tél. 
Sok tiltó szokás is fűződik újév napjához: 
- Semmit sem adtak ki a házból, mert egész évben minden ki-
megy akkor a háztól . 
- Tiltották a munkát nem volt szabad főzni, mosni, varrni az 
állatokat befogni. 
- Bizonyos ételek fogyasztását kerülték; pl. a baromfi elkaparja 
a szerencsét; a mák sok bolhát hoz a házhoz. 
- Disznóhúst kell enni, mert az kitúrja a szerencsét, a szemes 
termények (bab, lencse) pénzbőséget hoznak. 

 
Január 6. -Vízkereszt 

Az egyik legrégibb egyházi ünnep. A karácsonyi ünnepkör zá-
rása. Jézus megkereszteléséről és a napkeleti bölcsekről emlé-
kezik meg az egyház, e napon szenteli meg a vizet. 
A szentelt víznek mágikus, gyógyító, rontást megelőző, gonosz-
űző hatása van. 
A nap legismertebb népszokása a "háromkirályjárás". 
A napkeleti bölcsek Jézusnál tett látogatását jeleníti meg. 
A legtöbb területen fiúk, férfiak adták elő. 
Szereplői: Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Heródes, - néhol még 
katona és angyal. A játék leglényegesebb kelléke a rugós szer-
kezetű kiugrasztható csillag. 
 

Január 17. - Szent Antal 
Remete Szent Antal a háziállatok, főként a disznó védőszentje.  
E napon szokás volt különböző ráolvasásokkal, mágikus tűz-
gyújtással védekezni az orbánc ellen. 
 

Január 18. - Piroska és január 22 - Vince napjához 
termésjósló és időjárásjósló szokások fűződnek.  
"Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy" 
"Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince." 
 

Január 25. - Pál 
A napot pálfordulónak nevezik, Saul megtérésére emlékezve. E 

naphoz a haláljóslás kapcsolódik. "Ha Pál fordul köddel, az 
ember meghal döggel." (vonatkoztatták a mondást állatokra is). 
Készítettek tollas pogácsát minden családtagnak. (A pogácsába 
libatollat tűztek.) Aki tolla megperzselődik sütés közben, az 
megbetegszik, akié megég az meghal azon az éven. 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja -  
Keresztény ünnep, Szűz Mária megtisztulásának emlékére. 
Sok helyen tartottak ünnepi körmenetet. A szentelt gyertya, 
minden házban fontos volt. Keresztelésig égett az újszülött mel-
lett a rossz szellemek ellen, a súlyos beteg és a halott mellett. 
Halottak napján, húsvétkor, karácsonykor szintén meggyújtot-
ták.  
Ehhez a naphoz kapcsolódik az az országosan ismert időjárás-
jóslás, miszerint ha ezen a napon kisüt a nap, a medve meglátja 
az árnyékát, akkor visszabújik a barlangjába, s még negyven 
napig hideg lesz. 
 

Február 3. Balázs napja -  
Szent Balázs püspököt a torokbetegségek gyógyítójaként tartot-
ták számon. Emlékére alakult ki a balázsolás, balázsjárás szoká-
sa.  
" A Szent Balázs doktorunknak hogy ma vagyon napja, többször 
is hogy megérhessük, az Úristen adja! 
Kérjük ajándékát, a szent áldomását, 
Távoztassa mindnyájunknak torkunknak fájását!" 
(Nógrád m.) 
A balázsjárás az iskoláskorú gyerekek adománygyűjtő toborzó 
szokása volt. 
 

Február 6. Dorottya; február 14. Bálint;  
február 16. Julianna  

Elsősorban időjárás és termésjósló napok. 
-Bálint napi hideg, száraz idő jó termést hoz. 
"Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja" és ellenkezőleg. "Ha 
Dorottya locsog, akkor Julianna kopog. 
 

Február 19. Zsuzsanna  
A bibliában szereplő Zsuzsannát házasságtöréssel gyanúsítot-
ták. 
A történet dramatikus feldolgozása a Zsuzsánna játék, amit a 
Bánságban református gyerekek adtak elő házról házra járva, 
Nagyböjt idején. 
 

Február 22. Üszögös Szent Péter 
A nap az év szerencsétlen napjai közé tartozik. Ezért semmi-
lyen munkát nem végeznek, tyúkot nem ültetnek, mert pl: üszö-
gös lesz a búza. 
Azt tartják, hogy amilyen ezen a napon az idő, olyan lesz József 
napkor is. 
 

Február 24. Mátyás -  
Ismert időjárásjósló nap. „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha 
nem talál akkor csinál.” 
Az aznapi időjárásból lehetett jósolni a termésre és a tojás-
mennyiségre is. 
Baranyában az e napon fogott hal egész évi jó halászatot jelen-
tett. 

Általában februárban zajlik a farsang, ami vízkereszttől 
hamvazó szerdáig tart. Mivel húsvét mozgó ünnep, az előtte 40 
nappal véget érő farsangi időszak rövidebb-hosszabb ideig tart. 
A nagy evés-ivások, mulatságok időszaka. 
Különféle bálokat tartottak. Nem csak a lányok és legények, de 
rendeztek külön a házasemberek (batyusbált, kosarasbált), vagy 
az asszonyok. A párválasztásnak, a lakodalmaknak is ekkor van 
ideje. Kíméletlenül kicsúfolták a pártában maradt lányokat, pár 
nélkül maradt legényeket. 
Köszöntők és maszkos alakoskodások jellemzik az időszakot. 
Az ezekhez kapcsolódó szokások nagyon változatosak, nagyon 
színes, tarka képet mutatnak. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Részvény-
társaság (Debrecen, Kossuth u. 41.) felkéri az ellá-
tási területén lévő ingatlantulajdonosokat és keze-
lőket a településeken (kül- és belterületen egy-
aránt) meglévő kisfeszültségű, középfeszültségű, 
és nagyfeszültségű villamosvezeték hálózatok ve-
zetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, 
bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár elszá-
radt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, 
gallyazásának elvégzésére. 

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2001. 
évi CX. Törvény 72. § d) pontja és a 81. §-a, a 
végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII.22.) Korm. 
Rendelet 84 § és 85. §-a, valamint a gazdasági és 
közlekedési miniszter 122/2004. (X.15.) GKM 
rendelete alapján tesszük közzé. 

 
Amennyiben a vezeték biztonsági övezetében az 

ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felké-
résünknek, illetve jogszabályi kötelezettségüknek 
és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk 
végzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt 
feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek érte-
síteni az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Te-
rületileg illetékes szervezeti egységét! 

 
Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) figyelmét, 

hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt be-

következett balesetekért, károkért felelősséget nem 
vállalunk! Amennyiben az ingatlan tulajdonosa 
(kezelője) a felhívás megjelenésétől számított 15 
munkanap után nem jelenti be az E.ON Tiszán-
túli Áramszolgáltató Rt. illetékes szervezeti egy-
ségénél, hogy a gallyazást elvégzi, a 16. munka-
naptól az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt-
vel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók 
kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallya-
zását. Ezen munkálatok csak a biztonsági öve-
zet nagyságát veszik figyelembe a kertészeti nö-
vényvédelmi és esztétikai érdekeket nem. A le-
vágott faanyagot a tulajdonos írásos kérésére 
elszállítjuk. 

A fent hivatkozott jogszabályok biztosítják azt a 
jogo t ,  hogy a há lózat i engedé lyes 
(áramszolgáltató) a vezeték mentén lévő, a bizton-
sági övezetet sértő fákat, bokrokat, azok ágait, 
gyökereit eltávolíthatja. A munkák elvégzését az 
ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles, fa-
anyaggal az ingatlan tulajdonosa (kezelője) szaba-
don rendelkezik. 

 

Tiszántúli Áramszolgáltató 
 Részvénytársaság  

Tisztelt Lakosok! 
 

Ezen megkeresés alapján lettek az ingat-
lantulajdonosok 2004. november 10-én  

kiértesítve.  

Mivel nem történt meg a közreműködés, 
ezért az E.ON végezteti a településen a 

gallyazást. 
 

 Turóczi Istvánné jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ 

Hungária 
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• A módosult törvényben kiegészült a mezőgaz-
dasági őstermelők körébe tartozó magánszemé-
lyek meghatározása. E szerint mezőgazdasági 
őstermelőnek minősül a regisztrált mezőgazda-
sági termelő. A termőföldről szóló törvény sze-
rint családi gazdálkodónak minősülő magán-
személy és e magánszemélynek a családi gaz-
daságban nem foglalkoztatottként közreműkö-
dő családtagja is az olyan bevételére nézve, 
amelyeket a törvény szerinti őstermelői tevé-
kenységből szervezett, függetlenül attól, hogy 
van- e, vagy nincs őstermelői igazolványa. 

• A mezőgazdasági kistermelői bevételi összeg-
határ (amely egyben az átalányadózás választ-
hatóságának értékhatára) 6 millió forintról 7 
millió forintra emelkedett, ezzel egyidejűleg a 
mezőgazdasági kistermelő egyszerűsített beval-
lási nyilatkozat megtételére jogosító bevételi 
határa 3 millió forintról 4 millió forintra nőtt. 

• A tételes költségelszámolást alkalmazó mező-
gazdasági őstermelő bevételét csökkentheti az 
általa megfizetett iparűzési adónak megfelelő 
összeg 50 %-ával (ez a százalékos mérték 
2004-ben 25 % volt.) 

 
Az őstermelők által alkalmazható adózási  

módok 2005-ben: 
 
A mezőgazdasági őstermelőknek a jövőben is a követ-
kező adózási módok egyikét kell választania: 

 
• 10% vélelmezett költséghányad alkalmazása 
• Kistermelői átalányadózás 
• Tételes költségelszámolás. 
 
A törvény továbbra is speciális szabályokat tartal-
maz a kistermelőkre. Az őstermelők közül 2005-től 
az minősül kistermelőnek, akinek őstermelői tevé-
kenységéből az adóévben elért bevétele a 7 millió 
Ft-ot nem haladja meg. 
A mezőgazdasági őstermelőnek bevételéről nem 
kell jövedelmet figyelembe vennie, ha őstermelői 
tevékenységből származó bevétele az évi 600 ezer 
forintot nem haladja meg. Túllépése esetén a jöve-
delmet a 600 ezer forint beszámításával kell meg-
határozni. 

 
Az őstermelői igazolványt 2005. évre is érvényesíte-

ni kell. Az igazolvány az adóévre kiadott érvényes érté-
kesítési betétlappal együtt érvényes. 

A kiállító az értékesítési betétlapot: 
 
l  Az év első napjától érvényesíti, ha azt március 

20. előtt adja ki. 
l  Kiállítás napjától kezdődően érvényesíti, ha azt 

március 20-a után adja ki. 
 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

Pályázati felhívás  
a Jászságért Díjra 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított 
Jászságért díj 

Tizennegyedik alkalommal történő kiírását. 
 

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság 
Kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett. 

A díj adómentes összege: 500.000,- forint 
 

A díjazandó személyére részletes indokolással javaslatot kér és vár a  
Kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt. 

 
A javaslatok benyújtásának határideje: 2005.február 28. 

 
A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

 
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 

1537 Budapest 114 Rb.367. 
Dr. Dobos László kurátor 

A mezőgazdasági őstermelőket érintő változások  
2005. évre: 
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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 

Támogassa 
 

adója 1 %-val a  
Faluszépítőket! 

5144 Jászboldogháza 
Rákóczi u. 9. 

Adószám: 18831865-1-16 

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRMUNKÁK 
- kiszállással. 

Nagy választék! 
 Síküvegek, - Katedrál üvegek 
 Termoplán üvegek (hőszigetelő üveg) 
 Biztonsági üvegek – Edzett üvegek 
 Fóliázás, - Képkeretezés 
 Akvárium 
 Visszapillantó tükrök 

Gyors és pontos munkavégzés 
KORDÁCS SÁNDOR 

Tel.: 06 57 460-344 Mobil: 06 30 20-19-216 
Cím: 5144 Jászboldogháza, Virág u. 5. 

Közháló-Sulinet 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. nyarán 

meghirdetett és 2004 év elején elindított Közháló programja  
keretében néhány éven belül biztosítani kívánja valamennyi, 
a kormányzati informatikába nem tartozó helyi közigazgatá-
si szerv, közintézmény, iskola, valamint a közfeladatokat 
ellátó és civil szervezetek számára a szélessávú Internet hoz-
záférést. 

A Közháló egyszerűbben elérhetővé teszi az internetes 

szolgáltatásokat és információkat, csökkenti az állampolgár-
ok és az igazgatási szervek közti távolságot, átláthatóbbá 
teszi a közigazgatás és az államigazgatás működését. A Köz-
háló segítségével az ország  lényegében minden pontján el-
érhető lesz a világháló, s ezzel felgyorsul az információs 
társadalom megteremtésének folyamata. 

 
Ennek eredményeként a napokban az általános iskolába 

is telepítették a szélessávú Internet hozzáférést biztosító 
eszközöket.  

A kis elsősök életük első „értékelését” kapták az új jogszabálynak megfelelően  - szövegesen. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

