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Boldogházi Hírek

Tájékoztató
2004. június 30-án a Képviselőtestület a munkatervében meghatározott
ülését tartotta meg. A napirendi pont:
az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában működő Általános iskola és
Óvoda nevelési és pedagógiai programjának, és mindkettőre vonatkozóan a
minőségirányítási program elfogadása
volt. A közel 300 oldalas szakmai
anyag a képviselőknek elektronikus
úton, floppyn lett kiküldve, hogy kellően át tudják tanulmányozni az anyagot.
A szakmai véleményezést Dr. Fábiánné
Dr. Kocsis Lenke tanszékvezető főiskolai tanár, közoktatási szakértő végezte.
Megállapításait a Képviselőtestületi ülésen az alábbiakban összegezte:
„Nagy örömmel fogtam az anyag
átnézéséhez, hiszen 1998. évben is én
véleményeztem a programot. Mind
az, ami a pedagógiában manapság
hiányt jelent, egy ilyen kis iskolában
jó pedagógusok együttműködése
folytán megtalálható. Az oktatás rejtett kincs. Ha energiánkat jó irányban és tömeges méretűen szeretnénk
használni, az emberi tőke kerül előtérbe mindenütt a világon.
Szeretném elmondani Önöknek,
hogy nagy on nagy kincs
Jászboldogházán ez az iskola. Sok
helyen járok, sok iskolát ismerek, nagyon sok pedagógiai programot véleményezek. Állíthatom, hogy büszke
lehet ez a település iskolájára. Nemcsak gyermek és emberközpontú, hanem okosan követel, perspektívát ad,
képességeket formál, személyiségekre figyel. Boldog lehet a gyermek és a
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
önkormányzati ülésekről
szülő is. Gratulálni tudok a testületnek. Az önkormányzat a gazda, az
önkormányzat tudja megmondani,
meddig nyújtózkodhat. Messzemenően támogatom a program elfogadását.”
Az iskolakonyha újjáépítéséhez a
megyei VISMAIOR keretből részesült
támogatásban a községi önkormányzat.
A 2004. május 1-től hatályos jogszabály szerint azonban a kivitelezést csak
úgy lehet megkezdeni, ha közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a
kivitelező cég. Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdhető legyen, a
Képviselőtestületnek el kellett fogadnia
egy közbeszerzési eljárási szabályzatot.
A Képviselőtestület ezen az ülésén
döntött a strandfejlesztés megvalósításáról is. A hatályos jogszabályok szerint, 2005. május 1-től a strandfürdő a
jelenlegi állapotában nem működhet
tovább. Így két lehetősége van a község
vezetésének: 1. bezárják, 2. fejlesztik.
Az utóbbi mellett döntöttek.
Már több éve a Képviselőtestület
napirendi pontjai között szerepelnek
azon ingatlanok tulajdon jogainak rendezése, melyeket még az 1980-as évek
elején tartós földhasználat címén vásároltak az állampolgárok. Ezek az ingatlanok csak akkor kerülhettek volna a
saját tulajdonukba, ha a Földhivatal felé bemutatják az építési telekre felépített lakóház lakhatási engedélyét. Ezen
ingatlanok jelentős részén azonban nem
épült meg a lakóház. A jogszabályok
szerint ezeket az építési telkeket az önkormányzatnak kártalanítás ellenében

Tájékoztató
„Az újságban
megjelenő cikkek
tartalmáért szerkesztőség nem
vállal felelősséget.
A leadott kéziratokban utólagos javítást nem
végez, azok a
leadott formában
kerülnek nyomtatásra.”

vissza kellett volna vásárolni, és másnak értékesíteni. Ez nem történt meg.
Így alakulhatott ki a mai helyzet, rendezetlen tulajdoni jogok az ingatlanokon. Az állampolgárok úgy kezelik
ezeket, mintha a saját tulajdonuk lenne.
Értékesíteni akarják, de a tulajdoni lapon tulajdonosként a községi önkormányzat szerepel, tehát nem tudják értékesíteni. A kártalanítási összeg viszont jóval kevesebb, mint amennyiért
az állampolgár a jelenlegi ingatlanpiacon értékesíteni akarja.
2004. július 15-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. A
napirendek: 1./ A strandfejlesztés megvalósításának jogi kereteinek eldöntése.
2./ A közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző cég kiválasztása. 3./ A tavasszal visszavásárolt un. Gyógyszertári lakás bérbeadása. 4./ Az önkormányzat tulajdonát képező 4 db Tenyő szigeti ingatlan - darabonként 500.000,- Ft –
eladása.
2004. július 20-án rendkívüli ülés
összehívására került sor. Napirend: A
Gyógyszertári lakás bérbeadása. Az
ülés megkezdését követően 2 képviselő
eltávozott így a képviselőtestület határozatképtelen lett.
2004. július 26-án rendkívüli
ülésre került sor. Napirend: Előterjesztés az Általános Iskola tanári állásához
kapcsolódó önkormányzat tulajdonát
képező lakás bérbeadásáról. Az ülés
határozatképes volt. Az önkormányzat
tulajdonát képező lakást a testület nem
adta bérbe.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Borsányi Gabriella – Kotán Róbert

2004. július 17.

Fejes Györgyi – Berkó Árpád

2004. július 23.

Kövér Szilvia – Szűcs Lajos

2004. július 31.

Juhász Hajnalka – Juhász Géza

2004. augusztus 7.

Búcsúzunk
Konkoly Albert
Tiliczki Tiborné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a község lakosságát, hogy az iskolakonyha 2004. szeptember 1-től nem működik. Az
óvodások, általános iskolások, szociális étkezők és
vendégétkezők étkeztetését a községi önkormányzat a Tápiógyörgyén működő, 2003-ban átadott
konyháról biztosítja. Ezért ettől az időponttól az
étkezési térítési díjak változnak, a szállítási költséggel. Erről a képviselőtestület következő ülésén
fog dönteni.
Felhívjuk az étkezni akarók figyelmét, hogy
a díjfizetéseknél szigorúan betartásra kerülnek
a jogszabályi előírások, azaz:
1993. évi LXXIX. tv. 115.§ /3/
„ A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabály-

Boldogházi Hírek

3

ban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.”
133/1997./VII.29./ Korm.r. 6.§
„ Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik,
a személyi térítési díjat
a./ gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi
időtartamra előre kell megfizetni.”
11.§ /3/
„Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt
a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a házirend vagy a szabályzat kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő
naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége
alól.”
Turóczi Istvánné jegyző

Jászboldogházáról szeptember elején kisebb csoport utazik testvértelepülésünkre a lengyelországi
Jaworze-ba, ahol kulturális rendezvényen vesz részt. 12 iskolás néptánccal készül a fellépésre.
Az alábbi képeken a rendezvényre szóló meghívó látható.
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HITÉLET

Mi a karizmatikus
megújulás?
Néha a legegyszerűbb kérdésre a legnehezebb felelni.
Jászboldogházán eddig kettő alkalommal tartottak karizmatikus lelkigyakorlatot, mindkétszer a jászjákóhalmi Új Élet
Katolikus Evangelizációs Egyesület szervezésében. A címben feltett kérdésünkre a választ az ő segítségükkel keressük.
Ha a katolikus karizmatikus megújulás gyökerei után
kutatunk, láthatjuk, hogy annak a pünkösdi mozgalomnak az
örökösei vagyunk, amely a XX. század első éveiben indult
meg Amerikában. A kérdés, amit akkor feltettek maguknak,
így szólt: Miért nem tapasztaljuk az Egyházban a Szentléleknek azt az erőteljes működését, amelyet az Apostolok Cselekedetei lapjain tanulmányozhatunk? Nagynak tűnt az ellentét
a modern idők egyházi gyakorlata, valamint az első Pünkösd
leírása között, amelyet a Szentlélekkel való élményszerű
betöltekezés, a jelek és csodák azonnali fellépése és a rendkívül hatékony apostoli evangelizáció jellemzett. A kitartó
munka, a vágyakozó Isten-keresés meghozta a gyümölcsét.
Hamarosan megtapasztalhatták a Szentlélek kiáradását, a
Lélek különféle ajándékait. A katolikus karizmatikus megújulás 1967-től erősödött meg és teljesedett ki, első lépésben
az amerikai katolikus egyetemeken. Innét terjedt át Európába
és Magyarországra is.
A jászjákóhalmai közösség vezetőjével Lukácsiné Tábori
Eleonórával beszélgettünk az egyesület létrejöttéről, terveikről.
- Mikor alakult a csoport, hogyan kerültek kapcsolatba a
karizmatikus megújulási mozgalommal?
- 1996-ban Jászapátin a bp.-i Kemenes Gábor atya tartott
lelkigyakorlatot, szentlélek szemináriumot. Ezen az alkalmon részt vettek Hevesről, Jászapátiról, Jászárokszállásról és
Jászjákóhalmáról is. Az előadások témája, hangulata, sok
ember szívét megérintette és néhányan a lelkigyakorlat befejezése után is hétről-hétre találkoztak és közösen imádkoztak.
1997-ben Jászjákóhalmán is szerveztek az előző évihez
hasonló szentlélek szemináriumot, amin kb. 40 fő vett részt.
A heti közös imádságok, imaórák tovább folytatódtak kb. 20
fő állandó résztvevővel, akik a hétköznapi életüket is próbálták Isten igéje, a Biblia tanítása szerint élni.
2000-ben kaptuk meg az érseki engedélyt az imacsoport
működésére, így hivatalosan 2000 dec. 8 óta létezik a jelenlegi formájában a közösség.
- Mi történik egy imaórán?
-

Közös dicsőítés, gitárral kísért énekekkel, szentségimádás
Isten vezetésére figyelve, ha valakinek valami gondja, problémája van, imádkozunk érte. Az alkalom végén pedig közös
beszélgetés.
- Milyen alkalmaik vannak még?
- Másfél-két havonta vannak nagyobb rendezvényeink,
ún. „nagyközösségi találkozók” ahová a környező településekről, pl. Jászboldogházáról is jönnek testvérek. Ezekre a
találkozókra mindenkit várunk, aki nyitott az újra, vágyik
egy szeretetközösségre. A július 13-án tartott rendezvényen
kb. 110 fő volt jelen. Katona István bp.-i atya tartott előadást az Istennek átadott életről, arról, hogy mit jelent az ha
Jézus az úr az életünkben. Ezen este programjai között is
szerepelt dicsőítés, szentségimádás, szentmise és a végén
agapé /szeretetvendégség/. Ezen találkozók a Szent Jakab
Evangelizációs Központ /volt plébánia/ épületében vannak.
- Vannak akik idegenkednek a karizmatikus közösségektől, szektának gondolják, illetve „kézrátevőknek” nevezik
őket.
- Nekik azt tudom mondani, hogy olvassák minden nap a
Bibliát, az „Apostolok cselekedetei”, és Pál apostol levelei
választ adnak a kérdéseikre. A legnyitottabbak - mint általában minden újra – a fiatalok. A középkorúak és az idősebb
korosztály kicsit elutasítóbban viselkedik. Természetesen
ebben sem lehet általánosítani, hiszen vannak idősebb tagjai
is a közösségnek. Katona István atya is beszélt erről, hogy
vannak akik nem vállalják azt, hogy Jézus vezesse őket a
mindennapokban, száműzik őt a templom falai közé. Sokan a
„vasárnapi vallásosságot” kényelmesebbnek tartják, mint
minden nap Isten igéje szerint élni.
Minden hónap utolsó péntekén karizmatikus szentmise
van Jászjákóhalmán, általában 18.00 órai kezdettel, de a kezdési időpont változhat, ezért kérjük, hogy aki el szeretne
jönni, előtte telefonon érdeklődjön.

Aktuális hírek
Mint bizonyára már mindenki értesült róla, Molnár József
atyát az érsek úr Tenk községbe helyezte át. Az új plébános
Pásztor Paszkál atya, aki az eddigiekhez hasonlóan
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida és Jászboldogháza plébánosa. Egy későbbi lapszámunkban majd részletesebben is bemutatjuk, beszélgetünk vele.

Az oldalt összeállította: Muhari András
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Faluszépítős híreink
A Faluvédő és Szépítő Egyesület újabb létesítményekkel
gazdagította községünket. Szebb ajándékot nem is adhattunk
volna Falunapra. Természetesen sok ember munkáját dicséri
a buszmegálló és a vasútállomás előtti tulipánfa is.
A buszmegálló épületét Darók Sándortól kaptuk. Az asztalosmunkákat Kovács Róbert és Sziliczei Zoltán, a festést
Sápi András végezte. A házikó felállításában Eszes József és
Nagy Ferenc segédkeztek.
A falunkba érkező idegenek tájékozódását segíti a Szőrös
János által készített tulipánfa. Az elhelyezéséval kapcsolatos
munkálatokban a következők segítettek: Bató Lajos, Bozsik
Antal, Dalmadi Attila, Durucz Tibor, Gömöri Béla,
Marincsák János, Mészáros Béláné, Nagy József, Papp Gá-

Nyár az
„Ezüstkornál”
Nyugdíjasainknak ez év nyarát sem kell
„uborkaszezonként” elkönyvelni. Május óta több alkalommal részt vettünk különböző községi és községen kívüli rendezvényen. Május 1-én községünkben nagyon sikeres majális megrendezésére került sor a strand területén. Az általános
iskolások műsorát követően megtekinthettük a lovasok és az
íjászok bemutatóját. Ekkorra megfőtt a közös kondérban és a
gulyáságyúban a finom gulyásleves. Az ebédet mindenki jó
étvággyal elfogyasztotta. Délután a motorosok és a gépkocsisok tartottak bemutatót és gyorsasági versenyt. Ezek befejeztével már kellemesen elfáradva térhettünk haza.
A hónap végére meghívót kaptunk a Jászboldogháza
Ifjúságáért Egyesülettől, a községünkben először megrendezésre kerülő Challange day-re. Egyesületünkből néhányan
képviseltük magunkat és aktívan részt vettünk némi könynyebb feladatokban is.
Nyugdíjasaink közül sokan elzarándokoltak még ugyanebben a hónapban a Mátraverebélyi búcsúra is.
Júniusban a szomszéd község falunapjára került sor.
Egyesületünk néhány tagja Jánoshidára is átlátogatott, hogy
megnézze az ottani rendezvényt.
Július első hétvégéjén Jászladányban a Jászok Világtalálkozójára 10. alkalommal került sor. Erre a rendezvényre
községünkből több személy – ki saját szervezéssel kocsival,
ki az önkormányzat mikrobuszával – látogatott el e rangos
eseményre. Délelőtt került sor a díszünnepségre, melynek
keretén belül beiktatták az új Jászkapitányt. Délután hagyományőrző csoportok mutatkoztak be. A rangos, színvonalas
műsorok után élményekkel tele értünk haza.
Még ki sem pihentük magunkat, akkorra már itt volt községünk falunapi rendezvénye. Nyugdíjasaink ide is szépszámmal eljöttek. Úgy a reggeli szentmisére, mint a Szent
Vendel téren megrendezett díszünnepségre, és a sportpályára
is. Az utóbbi helyen hatalmas kondérokban főtt székelykáposztával várták a kilátogatókat. A kicsiknek játszóbusz és
ugráló vár nyújtott kellemes időtöltési lehetőséget. A délután
fő eseménye a lovas díjugrató verseny, a fogathajtó verseny
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bor, Szász András, Szikszai Tibor, Szűcs Gergely, Tóth József, Tóth László, TSz dolgozói.
A nehéz munka jutalma Tóth Józsefné Marika meglepetése, egy finom halászlé volt. A tulipánfa körüli keramitkő
szintén Darók Sándor ajándéka. Neki külön köszönjük azt a
rengeteg segítséget, amit már eddig is kaptunk tőle. Nélküle
sokkal lassabban haladnánk céljaink megvalósításával.
Köszönjük mindenki munkáját és reméljük ezentúl is
számíthatunk támogatásukra.
Az idén még szeretnénk padokat elhelyezni a harangláb
körül, és egy új virágszigetet kialakítani tájékoztató táblával
a Vasút út végén. Ezek elkészítéséhez bármilyen segítséget
örömmel fogadunk. Tagjainknak és a falu lakóinak kellemes
nyári pihenést kívánunk!
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Tugyiné Orczi Zsuzsanna
és az íjász bemutató volt. Akinek még volt lelki ereje, az este
egy nótaesten is részt vehetett, és hajnalig még táncolhatott
is a Fox együttes zenéjére.
Alig múlt el néhány nap, már egyesületünknek a július
21-i rendezvényre kellett gondolatait összpontosítani. Ekkor
került sor a Strandparti megrendezésére a jánoshidai nyugdíjasokkal való találkozásra. 10 órától a Strandon fürödhettek
úgy a Jánoshidáról érkezett vendégek, mint az egyesületünk
tagjai 13 óráig. Ekkorra néhány szorgos tagunk megfőzte a
finom pörköltet. A 35 fokos melegben felüdülés volt a Művelődési Házban hűvös és kellemes körülmények között eltölteni az ebédet. Mindezt még Tóth Ferenc zenéje meg is
fűszerezte. Az ebédet követően volt tánc, mulatás, dalolás. A
nap végére, mire mindent rendbe raktunk, sikerült kellően
elfáradni, de megállapítottuk, hogy ez „ jó mulatság, férfi
munka volt”.
Az augusztus hónapot tagjaink családjaik körébe kirándulásokkal, unokázásokkal töltik el, hisz mindjárt itt a szeptember, és a gyermekeknek megkezdődik az iskola. Ki kell
használni addig az időt, hogy az unokák nyaraltatására is sor
kerülhessen.
Augusztus végétől már az újabb szokásos szeptemberi
bogácsi hosszú hétvégére készül csapatunk. Reméljük, hogy
ennek megszervezése is legalább olyan jól sikerül, mint az
előző években. Ennek sikerességéről majd azt követően újra
beszámolunk.
Orczi Imréné
egyesületi titkár

A Jászok világtalálkozóján Jászladányon
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A kisújszállási lovastábor

Két budapesti nap

Immár ötödik alkalommal utazhattunk Horváth
György kunkapitány kisújszállási lovas táborába,
Nagyné Bori Mária vezetésével. A gyerekek három
csoportra osztva hat lóval lovagoltak minden délelőtt
és délután. A kisebbek az ügetést, a nagyobbak a
vágtát is élvezhették. Eleinte a kezdők féltek, de
gyorsan megszerették a barátságos lovakat. Két délutánt a Túrkevei strandon töltöttünk el, ahol a fürdés
mellett vízi focizhattunk és csúszdázhattunk is. A
samponnal fellocsolt focipályán nagyon sokat estünk, de mindenki nevetett. Csütörtök este Szent
Iván éjjelén a hagyomány szerint kis tüzet raktunk,
amelyet mindenkinek háromszor át kellett ugrania,
és közben kívánnia valamit. Utolsó nap lovas túrára
indult mind a három csoport. Nagyon gyorsan eltelt
ez a hét, mindenki jól érezte magát, és szívesen meghosszabbította volna ezt az öt napot.
Tóth Beáta

2004. július 12-én és 13-án két emlékezetes napot töltöttünk el Budapesten, ahová a szintén jászboldogházi származású Koncsik Ilona néni hívott meg bennünket.
Kirándulásunkat a Csodák Palotájában kezdtük, ebéd a
McDonald’s-ban, délután: Budai vár, Mátyás Templom.
Este pedig a kivilágított városban gyönyörködtünk. Másnap a Campona Tropikáriuma kápráztatott el minket sokszínű állatvilágával. Folytatásként következett a Pál- völgyi cseppkőbarlang, melyben a 7 oC –os hőmérséklet sem
volt zavaró. A Közlekedési Múzeumban végigkövethettük
a járművek fejlődését. Véleményem szerint mindannyiunk
számára felejthetetlen maradt ez a fővárosi kirándulás,
hála „Ica néninek”, akinek ezúton is köszönünk mindent.

Kismarosi történelmi tábor
Július 5-én 27 tanuló három nevelő kíséretében „világot
látni” indult. Útközben – fővárosunkban – pihenőt tartottunk.
Elsétáltunk a csodálatosan felújított Szent István bazilikába,
ahol első királyunk ereklyéjét is őrzik. Innen - szintén gyalog – az Országházhoz mentünk, gyönyörködtünk a virágpompában díszelgő Kossuth térben, majd idegenvezető segítségével bejutottunk a Steindl Imre által megálmodott Parlament épületébe. Itt megtekintettük a koronázási
„ékszereket”: a koronát, a jogart, az országalmát és a kardot.
A Duna – parti séta után indultunk táborhelyünkre Kismarosra.
Kismaros a Dunakanyar egyik szép, csendes kirándulóhelye. 4 km gyaloglás után érkeztünk az erdő közepébe, lejtős
szálláshelyünkre, ahol a szúnyogok már vártak az új
„szállítmányra”. (Védekezésként ezer apró ötletünk volt,
szabadalmaztatásukról később rendelkezünk.)
Az esti tábortűz mellett csapatokat alakítottunk és elkezdődött a pontgyűjtés. Esti pihenőre nem tértünk. (A gyerekek
a rengeteg élmény miatt, mi nevelők, pedig a felügyeleti
munka miatt. )
A másnapi program a honismeret jegyében telt el. A 8 kmre fekvő Szokolyára, a Kaczár tanyára gyalogoltunk, ahol
kenyeret dagasztottunk és sütöttünk. (12 db-ot. Hatot azonnal
elfogyasztottunk tejföllel és házi zsírral megkenve.)
Nagy sikere volt a fazekas korongozásnak és a népi játékoknak. István gazda szemléletes bemutatót tartott „ A búza
vetéstől az őrlésig” címmel. Hazafelé egy rövidebb úton,
vaddisznó dagonyák mellett, szarvas vágtától megriadva,
sűrű sötét erdőben tértünk haza. Az estét vidám vetélkedővel
zártuk.
A harmadik nap „hajnalán” sétahajót béreltünk, és azzal
jutottunk el a várjátékokra készülő Visegrádra. (Az utóbbi

Baráth Gerda, Fehér Csaba,
Káposztás Dávid, Szűcs Tibor

években Mátyás király palotája teljesen megújult, minden
kedves Olvasónak javasoljuk, látogassanak el oda.) Egy reprezentatív helyen elfogyasztott finom ebéd után autóbusszal
érkeztünk meg Esztergomba, az ősi királyi városba. A Mária
Valéria hídon „átugrottunk” Szlovákiába, gyönyörködtünk a
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Az Országháznál

királyi várban és Magyarország legnagyobb Bazilikájában.
Kompozás és hosszú gyaloglás után kellemesen elfáradva
értünk szállásunkra. (Este senkit sem kellett altatni!)
Negyedik nap fakultatív program várt ránk.
A gyerekek egy része átvonatozott Vácra, ahol a börtön
mellett elsétálva eljutottunk Magyarország egyetlen diadalkapujához, melyet Mária Terézia tiszteletére építettek. A
hömpölygő „zöld” Duna mellett a Fő térre értünk, és az épí-

7

tészet színes tárházában gyönyörködtünk. Az otthon maradók készültek az esti történelmi vetélkedőre és az éjféli zenés
bemutatóra. Késő délutáni „cukrászda roham” után kezdődött az esti program. Megírtuk krónikánkat, kincset kerestünk, majd Leventét, pálcikával ettünk és hosszan lehetne
sorolni gazdag vetélkedőnket. Az est fénypontja a csapatok
parádés színdarab bemutatója volt, melyen mindnyájan nagyon jól szórakoztunk.
S, hogy milyen volt a tábor? Az utolsó napi búcsúzásnál
mindenki megerősítette: szívesen maradtak volna még. Búcsú ebédünket a Plázában fogyasztottuk, ahol ajándékokat is
kaptak a gyerekek.
Mindannyiunk nevében köszönetet mondunk az ISM-nek,
akik támogatták pályázatunkat, mellyel ezt a gazdag programot biztosítani tudtuk. Köszönet Szőrös Bélának és feleségének, amiért csomagjaink szállításáról gondoskodtak, valamint Gömöri Bélának a „hadtápért”.
Káposztás Istvánné, Tóthné Simon Aranka, Zrupkó Ferencné
táborvezetők

Nem is olyan egyszerű gólyalábakon közlekedni

Kenyérdagasztás

Cséplőgéphajtás a Kaczár tanyán a háttérben Szokolya látható
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FALUNAPI VENDÉGEINK

A Falunap egyik eseményeként Hamza D. Ákos
festőművész kiállítását tekinthettük meg. Ismerkedjünk meg a Magyarországról elszármazott művésszel.
Részlet Tálas László Hamza D. Ákosról írt tanulmányából.:
„Hamza D. Ákos Hódmezővásárhelyen született 1903ban. Gyermekként érzelmileg a Jászsághoz, elsősorban
Jászberényhez kötődik, ahol nagyapja, Hamza Pál néptanító. (A nagyapa első állomáshelye Jászladány volt, ahol a
művész apja született.) Az elemi iskola harmadik osztályát a
szolnoki Abonyi úti Állami Elemi Népiskolában végzi, középiskolai tanulmányokat a Verseghy Ferenc Gimnáziumban folytat.
A Képzőművészeti Akadémián festészetből Csók István,
szobrászatból Kisfaludy-Stróbl Zsigmond tanítványa. Az
akadémiai tanulmányokkal egyidőben a jogtudományi egyetemet is elvégzi. Tanulmányainak befejeztével állami ösztöndíjat kap, és 1926-ban Párizsba utazik. Itt a „Gran de
Chaumiéret” látogatja. Részt vesz néhány csoportos kiállí-

táson, első egyéni tárlatát 1929-ben a párizsi „Miromesnil
Galériában” rendezik meg.
Párizsi évei alatt ismerkedik meg Rene Claire asszisztenseként az erőteljesen kibontakozó filmművészettel. Közben
tanulmányutat tesz Olaszországban és Németországban is.
1936-ban tér vissza Magyarországra, s a festészeten túl
figyelme erőteljesen fordul a filmművészet felé, amely közel
két évtizedre meghatározza művészi érdeklődésének irányát. Játékfilmrendezőként 1940-ben Herczeg Ferenc népszerű dzsentritörténetével, a „Gyurkovics fiúk” című filmmel mutatkozik be.
Az országot nem emigránsként és nem disszidensként
hagyja el. Vas Zoltán ad segítséget, útlevelet és kocsit a
határig. 1949-ben Rómában telepedik le ideiglenesen ahol
filmeket rendez, és ismét foglalkozik a festészettel műtermi
kiállításon mutatkozik be.
1953-ban Brazíliába kap meghívást, mint filmrendező,
ahol két filmet rendez, majd végleg csak festészeti és szobrászati hivatásának szenteli minden idejét.”

„Absztrahált alkotásain a hullámzó, spirális vonalú ritmusok dinamikája van túlsúlyban, mintegy az élet változékonyságának, szüntelen folyamatának és önmagába
való visszatérésének lenyomata. A művész
azonban nem vész el a szüntelenül változó
élet folyamatának puszta szemlélésében,
hanem odafigyel az emberi drámákra,
szenvedésekre, törekvésekre, sőt a néző
figyelmét és együttérzését utalással és jelképes ábrázolással irányítja feléjük.”

Cirkusz, 1978. Sao Paulo

Fa-plasztika

„Külön lehetne szólni a változatos,
tiszta színhatások meghatározó
jellegéről, melyek szerepe a mondanivaló szempontjából kap hangsúlyt, sok vonatkozásban festészetének hazai indíttatására és keletkezésére is utal. Magyarországon
fogant, Párizsban és Olaszországban ért művészeti hatások által
gazdagodott, Brazíliában kiteljesedett művészetének ha helyét keresnénk a XX. század második felének
magyar festészetében, korosztályának legnagyobbjai mellett és között
jelölhetnénk ki azt. Ezzel együtt
sajátos művészete egyetlen irányzathoz vagy csoporthoz sem köthető
igazán.”

Mindennapi kenyerünk,
1972. Sao Paulo
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Retro és Rock’n roll
A Rock’n rollt mindenki ismeri. De vajon tudják önök, hogy mi az a
retro? Ki az a Marót Viki? És mindez, hogy kapcsolódik össze?
A válasz egyszerű azoknak, akik a falunapon, július 10-én este kilátogattak az iskola udvarába, és figyelemmel kísérték Marót Viki és a Nova
Kultur zenekar fellépését. A produkció sokak tetszését elnyerte,- a kisebb
műszaki hiba ellenére – kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. Az autogram vadászok rohama után sikerült egy kicsit beszélgetnünk Vikivel.
-Az emberek téged és a zenekart a tévéből ismernek, de nem tudunk
rólad túl sokat. Mesélnél egy picit magadról?
-Persze! Van egy testvérem, egy 20 évvel idősebb bátyám. Tőle ered a
rock’n roll rajongás, mivel ő rock’n roll énekes. Ebben nőttem fel. De ha ő
rock zenét szeretett volna, akkor most nyilván rocker lennék. Megfogott ez
a pozitív világ, a színek. Például a Grease c. filmet most néztem meg
százötvenedjére, és nagyon tetszik a hangulata. Szóval imádom a rock’n
rollt.
-Ha már a színeknél járunk, a ruháidat te válogatod vagy segítenek
öltözni?
-Én válogatom, nem segítenek. Az elején segített elindulni egy hölgy, ő volt a stylistunk. De igazából nem jogos
ez a kifejezés, mert a stylist válogatja össze a zenét is egy zenekarnak, de azt mi találtuk ki, vagyis inkább a Nova.
-A zenekar talált meg téged, vagy te találtad meg őket?
-Jó kérdés?! Az a helyzet, hogy a Nova (Novai Gábor, az úriember a háromszög alakú gitárral - A szerk.) már
újszülött koromtól ismer engem. Én kerestem meg őt azzal, hogy szeretnék énekelni a szalagavatón, és ehhez kellene egy zenei alap. Akkor mondta, hogy szeretné meghallgatni, ahogy énekelek. Így találtuk meg egymást. Később kitaláltuk, hogy a régebbi dalokat kicsit modernebb hangszerelésben előadjuk. És ebből lett a retro, ami viszszatérést jelent valamihez, ami régen volt.
-Hogyan kerültetek a Banánhéj című TV műsorba?
-A zenekar kereste meg az Idea Produkciót, hogy menedzseljék a lemezt. Ők menedzselik a Banánhéj című műsort, és több zenekart is. Innen jött az ötlet, hogy ez egy konzervatív zenekar, konzervatív műsor és milyen jó lenne együtt szerepelni.
-Van példaképed szakmai téren, amilyen szeretnél lenni?
-Persze, van. A szakmában Dolly, de ő nagyon.
-Tanultál énekelni?
-Nem. Utcai fellépéseink alkalmával szereztem tapasztalatokat. Úgy érzem sokat segített nekem. Rengeteg önbizalmat adott, ami előtte nem nagyon volt.
-Amióta ismertebb lettél változott valamit
az életed, vagy Te megváltoztál?
-Nem, semmit. Azon kívül, hogy járunk fellépni, és jól esik látni, hogy az emberek ismerik ezeket a dalokat és csillog a szemük. Nekem ez nagyon jól esik. Olyan, mintha szeretetet adnék, és persze cserébe én is sokat kapok.
-Egész nyáron dolgozni fogsz, vagy jut idő
pihenésre is?
-Most úgy néz ki, hogy nem nagyon marad rá
idő, de én annak is örülök, hogy sok helyre
hívnak minket.
Gulyás Beáta
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Falunap
2004. július 9-10 péntek, szombat
A település önállóvá válásának 50. évfordulója után
közösségi igény volt arra, hogy évente legalább egy
alkalommal ún. falunapot tartsunk.
Így elmondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően került megrendezésre ebben az évben is a falunap.
Volt azonban egy különlegessége: az eddig egy napos
rendezvény, most két napos lett. B. Jánosi Gyöngyi a
jászberényi Hamza Múzeum képviselője és Kovács
Szilvia jászsági ifjúsági referens szervezésében július

9-én Hamza Dezső Ákos kiállításának megnyitásával
kezdődött a falunap.
Szombaton az ünnepi megnyitó, a Jászboldogháza
községért kitüntető díj átadása után egy réges- régi hagyomány felújítására került sor.
Kitüntető díjban részesült Gaál Ferenc és Petróczki
Lászlóné. A régi hagyomány pedig: a díjugrató lovasverseny volt. Nagyon színvonalas, és sok érdeklődőt
vonzó programot sikerült megszervezni a portelki lovasokkal együttműködve.
A gyermekek is nagyon örültek a játszóbusznak, a
légvárnak. Az esti programot is szívesen fogadta a község lakossága.
Akik ott voltak, jól érezték magukat. A történteket a
képek megőrzik, melyből az újság hasábjain többet is
láthatnak az olvasók.

MÚLNAK A GYERMEKÉVEK....
1996-ban ünnepelte településünk önállóvá válásának 50.-ik
évfordulóját. Az évforduló tiszteletére jelent meg az "Évek könyve, Jászboldogháza régen és ma"
Konkoly Béláné és Zrupkó
Ferencné szerkesztésében. A
könyv 172.-ik oldaláról veszem
az idézetet:
"Fazekas Józsefné /Tábi Erzsébet/
Én itt, Boldogházán jártam
iskolába. Egy tanteremben két
osztály is volt. A sporttal nagyon
jól álltunk. Hering Bélának, a
testnevelő tanárnak volt kézilabda-, röplabda- és futballcsapata
is.
Télen testnevelésórán szívesen
játszottuk a hóban a "döngető"
játékot. Néha a Gaál-laposra is
kimentünk csúszkálni.
Nekünk volt egy olyan óránk,
ami most nincs: az alkotmánytan. Ez az akkori politikával foglalkozott. ekkor még a 7-es osztályzat volt a legjobb. Idegen
nyelvet mi nem tanultunk. Délelőtt a felsősök jártak iskolába,
délután az alsósok. Sok szegény
családnak ez nagyon jó volt,
mert ha több gyerek volt a családban, ruhát tudtak cserélni."
Mindezek bizonyára előkerültek azon az osztálytalálkozón,
amiről igen röviden értesülhet a

2004. augusztus

HÍREK

Boldogházi Hírek hasábjain a
község lakossága.
Jászboldogháza 1954. évében
végzett növendékei, állt a tablón, melyet ideiglenesen a Borostyán vendéglő falára akasztottak. 2004. július 24-én
ugyanis itt rendezték 50 éves
osztálytalálkozójukat a hajdani
diákok. A matrózblúzos kislányokból és öltönyös fiúkból mára nagymamák és nagypapák
lettek.
Az egykori osztály tagjait nem
volt egyszerű felkutatni, mesélik
az osztálytalálkozó szervezői
Tábi Erzsébet, Besenyi Irén és
Baranyi Erzsébet. A 17 fős osztályból 13-an gyűltek össze a
neves alkalomra. Érkeztek öregdiákok Budapestről, Szolnokról,
Jászfényszaruból, Miskolcról,
Jászberényből és természetesen
községünkből is.
A találkozó első perceiben az
egymást valamikor jól ismerő
fiúk és lányok megpróbálták
felfedezni a rég nem látott barátnőiket, barátaikat.
A hagyományokhoz híven a
találkozó az osztályfőnöki órával
kezdődött, amit a hajdani osztályfőnök Csirke Béla tanár úr
tartott. Ő ma is dinamikus, életvidám, kedves ember. Visszaemlékezéseit egy bocsánatkéréssel

kezdte, mivel az 5 éves osztálytalálkozóról, csak rövid levélben
kért felmentést, most örömmel
tett eleget a meghívásnak.
Matematika-kémia szakos tanárként nagyon szeretett tanítani, de ma már nem venne ilyen
terhet magára, mivel a diákok
és világ is nagyon megváltozott
az eltelt fél évszázadban. Négy
gyermeket nevelt fel, és kilenc
unokával dicsekedhet.
Ezután névsor szerint haladva
mindenki elmesélte élete hogyan
alakult.
Mindenki mást emelt ki, volt
aki egykori tanulmányi sikereit,
más a családját, vagy épp kalandos esküvőjét, és bizony az
első fizetésből vett karóra is maradhat örök emlék.
Csirke Béla tanár úr szavaival
élve az eltelt 50 esztendő hozott
szépet, jót és rosszabb napokat
is, de a Jó isten mindig megsegített bennünket.
Az anekdotázásnak végül 7
órakor szakadt vége. Az összegyűltek olyan jól érezték magukat, hogy elkezdték szervezni az
51 éves osztálytalálkozót, amit
terveik szerint a strandon szeretnének tartani.
Terveik megvalósításához sok
szerencsét , jó egészséget kívánunk!
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FIGYELEM
Tájékoztatjuk a község
lakosságát, hogy a JászNagykun-Szolnok Megyei
Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat a mezőgazdasági
termelés biztonsága, valamint
az egészséges környezethez
fűződő emberi jog érvényesülése érdekében 2004. évben
kiemelten ellenőrzi a mezőgazdasági termelők és egyéb
földhasználók, ingatlantulajdonosok károsítók elleni védekezési kötelezettségének
teljesítését, különösen a parlagfű irtására vonatkozóan.
A kötelezettségüket elmulasztó tulajdonosok esetében
külterületen a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, belterületen az önkormányzatok jegyzői a tulajdonos költségére a parlagfű kaszálását közérdekű védekezés keretében elvégeztetik. A védekezés költségeinek behajtásán túl a törvény előírásainak
megfelelően a tulajdonost növényvédelmi bírsággal is kell
sújtani.
A mulasztókkal szemben a növényvédelmi hatóság államigazgatási eljárás keretében növényvédelmi bírságot
szabhat ki, melynek mértéke 20.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ftig terjedhet, és a bírság ismételhető.

Az FVM felhívja az érintettek figyelmét, hogy az agrártámogatások igénybevételére csak azok a termelők /
földhasználók/ jogosultak, akik tevékenységük során a vonatkozó jogszabályokat betartják.
Kérünk ezért minden telek és ingatlan tulajdonost,
hogy ingatlanán a parlagfű irtását
folyamatosan végezze el!

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt 2 hét alatt a faluban két igen veszélyes és súlyos kutyaharapás történt. Évek óta problémát jelent, hogy
nem megfelelően választanak kutyát a házőrzésre, és nem is
megfelelően tartják az ebeket. A minden évben kötelező
oltás alkalmával sem oltatják be az ebeket a tulajdonosok.
Tehát többszörös veszélynek teszik ki az itt élőket.
Ismételten felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét: tartsák be a jogszabályban meghatározott ebtartási szabályokat:
az ebeket védőoltásban részesítsék, csak zárt helyen tartsák.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999./XII.28./
Korm. rendelet 3.§ VESZÉLYEZTETÉS KUTYÁVAL
„ /1/ Aki a felügyelte alatt álló kutyát
a./ a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
b./ természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,
c./ szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d./ élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy a
játszótérre beengedi, illetőleg beviszi,

e./ aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház /lakás/ bejáratán a harapós kutyára utaló
megfelelő figyelmeztető táblát, 30.000,-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
/2/ Aki az /1/ bekezdésben meghatározott magatartással
másnak 8 napon belül gyógyuló sérülését okozza,
50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 170.§ TESTI SÉRTÉS
„/2/ Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség
8 napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés
bűntettét követi el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
/7/ A meghatározott vétség elkövetője csak magánindítványra büntethető.”
Bár a büntetések már nem előzhetik meg azokat a
súlyos sérüléseket, melyeket a falu két lakója egy életre
elszenvedett, fokozott odafigyeléssel talán elkerülhetők
lesznek a hasonló esetek .
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FALUNAP

Krasnyánszky Imre pónifogata az ügyességi versenyen

A Hétszínvirág táncegyüttes

A Hamza kiállítás

Díjugratás

Két kitüntetett polgárőrünk: balról Szaszkó Béla, Tóth
Béla valamint Joó-Kovács Balázs a polgárőrség vezetője.

Fülöp Sanyi bácsi famunkái méltán nyerték el sokak tetszését
A fotókat: Kövér Csilla készítette

Újságok, könyvek
prospektusok készítése.
Szakdolgozatok gépelése, kötése.
Színes nyomtatás A2 méretig.
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye
Tel.: (53) 383-685; (60) 486 - 793
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