2012
ÁPRILIS

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft

CIVIL Majális
2012. Május 1.
Dongó Vendégház és Sörkert
Fõzõverseny (nevezési határidõ április 21, nagy gyulánál és
00
0
szabó ervinnél, nevezési díj: 3000.-Ft/csapat) . . . . . 8 -13
00
00
Íjászat (Jazyges Íjász egyesület). . . . . . . . . . . . . 10 -13
Játszóház, anyák napi díszek,
ajándékok készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030-1300
00
00
VargaFotó
Vérnyomás-, vércukormérés,
tanácsadás . . . . 10 -12VargaFotó
Népi ételek bemutatója, kóstolója. . . . . . . . . 1000-1200
Sókerámia vásár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000-1200
Életmentés, elsõsegély nyújtás bemutatása és bárki
általi gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230-1300
Ilyennek látom a mentõket és a tûzoltókat rajzverseny
00
00
gyerekeknek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 -12
Futóverseny 2012 méter (Kategóriák: 15 év alatt, 15-25 év
között, 25-40 év között; 40 év fölött nõi-férfi)

Nevezés . . . . 1000-1100 verseny indítása . . . 1100
KISÉRI „LÜTYÕ KUPA” – Petanque verseny, egyéni kieséses
rendszerben .
00
00
00
Nevezés 10 -11 között
Verseny . . . 11 -tól
Közbiztonsági Nap Polgárõrség, Rendõrség és Tûzoltóság
szervezésében (Változó helyszínen)
1000-1400
Tûzoltóautó – kötélhúzó verseny............ 1230-1400Kiegészítõ programok:
Egész napos hangosítás, Légvár a gyerekeknek , Pónifogatos
kocsikázás, Büfé
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Megjelentek az új pályázati felhívások a civil szervezetek részére

A
lap havonta 450
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XVIII. évfolyam 4. szám
ISSN 2060-4750
Fõszerkesztõ: Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Fazekas Lajos
Gál Andrásné
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Torma Márta
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztõség címe:
5137 Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail:
jaszkiser@telehaz.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
A lap ára 150 Ft
A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170
A lapban közölt
olvasói levelek nem
szerkesztõségi
vélemények, ezekért
felelõsséget nem
vállalunk!
Megjelentetni kívánt
írásaikat,
cikkeiket minden
hónap 10-ig a
szerkesztõségbe eljuttatni
szíveskedjenek!

Az Országgyûlés 2011. december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvényt (a Civil tv.). E törvény keretében a civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok és szövetségek) mûködésének és szakmai
tevékenységének támogatására életre hívták a Nemzeti Együttmûködési Alapot,
mely egy központi költségvetési elõirányzat. Ennek értelmében a 2012. évre
megjelentek a civil szervezetek mûködési pályázati kiírásai. A pályázat a civil
társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás. A
mûködési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztõ
és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítõ és a szervezet cél szerinti
tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek
c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint.
A 2012. évtõl az alábbi kollégiumok mûködnek:
Nemzeti összetartozás: Az európai integráció és a kárpát-medencei együttmûködés,
mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elõsegítése,
továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az emberi és
állampolgári jogok védelme
Új nemzedékek jövõjéért: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és
ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegõrzés,
betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelõzés, természet- és környezetvédelem
Mobilitás és alkalmazkodás: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári
védelem, önkéntes tûzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és
közlekedésbiztonság védelme, szabadidõ, hobbi és sport, a nõk és férfiak
esélyegyenlõségének védelme
Közösségi környezet: A kulturális tevékenység, közmûvelõdés, tudomány és
kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus
hírközlés, szak- és felnõttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd,
fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén mûködõ civil
szervezetek
Társadalmi felelõsségvállalás: Nonprofit szervezeteknek, ernyõszervezeteknek
nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális
tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás,
hátrányos helyzetû rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén
mûködõ civil szervezetek
A mûködési pályázatra tevékenységi körök szerinti idõpontra kell elkészíteni a
pályázati dokumentációt.
Beadási határidõ:
Nemzeti összetartozás
2012. május 2. 23:59 óra
Társadalmi felelõsségvállalás
2012. május 3. 23:59 óra
Mobilitás és alkalmazkodás
2012. május 4. 23:59 óra
Közösségi környezet
2012. május 7. 23:59 óra
Új nemzedékek jövõjéért
2012. május 8. 23:59 óra
További információk: www.wekerle.gov.hu, www.civil.kormany.hu
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Pendzsom hírek
A Hajnaltûz Gyermek Néptáncegyüttes új tagokkal
kiegészülve kunsági táncokat tanulnak ebben a tanévben. A
Boróka Gyermek Néptáncegyüttes a szilágysági táncok
lépéseit, táncrendjét sajátítja el. A gyerekek reményeink
szerint a „Kisér Napok”-on mutatják be elõször a tanult
táncanyagokból készült koreográfiákat.
A Pendzsom Együttes a Kalotaszegben található Bogártelke
táncát tanulja. A fiúk legényes táncrésze már elkészült, amit a
jás zberényi „Táncra-Talpra M agyar” Ifjús ági
Néptánctalálkozón már be is mutattunk a keménytelki, és
szilágysági táncaink mellett.
Felföldi László, az MTA népzenei osztály vezetõje úgy
értékelte elõadásunkat, hogy ügyes társaság, de erõsödniük
kell még, hogy a lépések és a csapások feszesebbek
legyenek, és a kezek ne lógjanak. Természetes, hogy most a
tinédzser korban változik, fejlõdik a szervezet, de erre
mindig figyelni kell.
Ez év februárjától a volt táncosokból, lelkes, táncolni vágyó
szülõkbõl magalakult egy új csoport. Hagyományörzõ vagy
Senior nevet adtak több helyen az ilyen alapokkal rendelkezõ

csoportoknak, de itt Jászkiséren ez nem volt megfelelõ.
Miért? Nem lehetünk hagyományörzõk, mert nem csak a
saját tájegységünk táncait akarjuk megtanulni, bemutatni.
Nem lehetünk Senior, mivel ebben a csoportban is csupa
fiatal táncol. Így aztán a humort sem mellõzve a Ritmusirtók
nevet választottuk újonnan alakult csoportunknak.
Reményeink szerint a XX. Pendzsom Folk Fesztiválon
(augusztus 17-18.) mutatkozik be a Ritmusirtók egy
nagyszabású mûsorban, amiben egy valódi pendzsomot
szeretnénk bemutatni.
Az eltelt 20 év alatt sok csoport, elõadó mutatkozott be
fesztiválunkon. Van aki azóta országos hírnévre is szert tett,
szeretnénk õket újra vendégül látni akár a Jászságból, akár az
ország több helyérõl, határon túlról. Rendezvényünket az I.
Jászsági Pálinkamustra, a hamarosan meghirdetésre kerülõ
rajzverseny eredményhirdetése, tûzijáték, és sok meglepetés
is színesíti. Tegyék magukat szabaddá erre a hétvégére, és
jöjjenek el jubileumi rendezvényünkre, ünnepeljünk együtt!

Ülésezett a Civil Kerekasztal

A Honismeret Napja Jászkiséren

Lukácsi György

2012. március 24-én 9 órai kezdettel került megrendezésre a
Városi Könyvtárban a Honismeret Napja alkalmából rendezett
vetélkedõ, melyen a Csete Balázs Általános Iskola 5-6. osztályos
tanulóinak csoportjai vettek részt.
A Honismereti Szövetség 2007. február 27-i elnökségi ülésén
határozta
el, hogy egyik legkiválóbb szellemi elõdének tekintett
Az elmúlt évek programjai alapján újra összeállításra
Bél
Mátyás
születésnapját, március 24-ét a Honismeret
kerültek a programok. A fõzõversenyen két kategóriában
Napjává
nyilvánítja.
Bél Mátyás 1684. március 24-én született
(pörkölt és egyéb) mérhetik össze tudásukat a fõzni
Ocsován
és
1749.
augusztus
29-én halt meg Pozsonyban.
szeretõk, a tûzoltók által készített akadálypályán
Szlovák
és
magyar
író,
evangélikus
lelkész, töö rténet- és
bátorságukat próbálhatják ki, de lehet majd készíteni anyák
földrajztudós,
polihisztor.
Legfontosabb,
máig ható
napi ajándékokat, és az íjászat rejtelmeit is megmutatják az
tudományos
jelentõségû
munkája
a
Notitia
Hungariae
novae
érdeklõdõknek. A gyerekeknek lesz légvár, egész nap büfé
historico-geographica
volt.
"Az
új
Magyarország
történeti-földrajzi
áll rendelkezésre a látogatók részére.
ismertetése", történeti és földrajzi szemlélet sajátos ötvözése, a
táj,
környezet, történelem és ember kölcsönhatásának
Az egyebek napirendi pont alatt Madarász Sándor polgárõr
meghökkentõen
modern szemlélete mutatkozik meg. Ez a mû
vezetõ hívta meg a civileket az 2012. április 13-án pénteken
tíz vármegye (Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt,
18 órai kezdettel tartandó Polgárõr Közgyûlésre a
Nógrád, Bars, Nyitra, Hont, Moson) leírását tartalmazza
Mûvelõdés Házába. Juhász László immár sokadik
Mikoviny Sámuel térképeivel. A Notitia-ból öt kötet jelent meg
alkalommal hívta fel a civil szervezetek képviselõit, hogy
nyomtatásban 1735-1742 között, a többi kéziratban maradt
rendezvényeikrõl, programjaikról számoljanak be a KISÉR fenn.
újság oldalain, illetve a Civil Kisér internetes honlapon. A vetélkedõn Bél Mátyás életrajzából álló igaz-hamis kérdéseket
Lukácsi György alpolgármester pedig az új pályázati kellett megválaszolnia a csapatoknak, s a feladatok során az
lehetõségekre hívta fel a szervezetek figyelmét.
internet használatát is gyakorolták a gyerekek. A vetélkedõ
nagyobb részét a település történetét feldolgozó feladatok tették
A civilek következõ találkozója várhatóan a majális elõtt ki. Totót kellett megoldani a gyerekeknek, de a településre
lesz.
jellemzõ népi használati tárgyakat is fel kellett ismerniük. A jó
hangulatú délelõttön a Csete Balázs Honismereti Egyesület
tagjai: Gyõri Jánosné Jucika néni, Szüle Katalin és Papp János
voltak a zsûri tagjai, valamint Hajdú László polgármester úr is
részt vett a rendezvényen. A csapatok oklevélben és a szolnoki
Damjanich János Múzeum által felajánlott könyvjutalomban
A projekt az Európai Unió, támogatásával,
részesültek, valamint finom süteményeket is kóstolhattak Szüle
az Európai Regionális Fejlesztési AlapKatalin
társfinanszírozásával
valósult meg.
jóvoltából.
TM
TM
2012. április 3-án 18 órai kezdettel tartották a civilek soron
következõ ülésüket a Mûvelõdés Házában, ahol a Civil
Majális elõkészületeit beszélték meg.
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TALPRA ÁLLTUNK , MEGMARADTUNK
Omorovicza újratelepítésének 225. évfordulójára
Nagy elszántság és bátorság kellett ahhoz,
hogy az elnéptelenedett Omorovicza pusztát
bárki is újra telepitse.
Miután II. József osztrák császár engedélyezte a Nagykunsági lakosok elvándorlását,
1785-ben elejét vette a készülõdés. Nem volt
teljesen ismeretlen az elköltözés körülményeit részletesen elõlátni, mert már Mária
Terézia uralkodása alatt is volt példa a más
nemzetiségû és vallású népek vándor-lására.
A nehéz életkörülmények járultak hozzá elsõ
sorban a költözködéshez. Kevés volt az
élelem. A mocsaras, nádas jászkunsági
vidékeken nehezen tudtak megélni. Az
adóterhek is súlyosak voltak. Meg kellett
határozni, mely települések lakói , mely
délvidéki helységeket fogják betelepíteni. A
vándorlásban érdekelt Karcag, Jászkisér,
Kunmadaras lakossága Omorovicza puszta
mellett döntött. Pacsérra fõleg Kisújszállásról,
Feketicsre pedig Kunhegyesrõl jelentkeztek.
Az Újvidék melletti Pirosra is ezekbõl a
helységekbõl jelentkeztek. Más Tisza menti
helységek is az elbocsájtó települések között voltak (Tiszaroff,
Tiszabura Tiszafüred, Tiszaszalók,, Tiszaabád, Tiszaderzs,
Tiszaszentmiklós).
Szinte kivétel nélkül, református, kun lakosok jelentkeztek
Omorovicza pusztára, de voltak más vallásúak is. Összesen 334
család jött el ezekbõl a helységekbõl, mintegy 1700 személy.
Otthon mindenkinek le kellett rendezni problémás ügyeiket,
kifizetni adósságaikat. Ingatlanjaikat eladták vagy elcserélték
olyan vagyonért, jószágért, amire szerintük késõbb szükség
lehetett. A vándorlás fáradtságos volt és sokáig tartott. Szekérekre
felpakolva, gyalog jöttek, a jószágot is terelve maguk elõtt. A nagy
létszámú jószágból arra lehet következtetni, hogy az emigránsok
között jómódú jászkunok is voltak.Az utat ismerték, mert
képviselõik már korábban felderítették a vidéket. A jászkunsági
küldöttségek alapos tárgyalásokat folytattak a kitelepülés és a
bácskai letelepülés feltételeirõl. Hol Bécsben, hol a budai
helytartóságban, hol a délvidéki zombori kamarában kellett
egyezkedniük. A karcagi, kiséri, madarasi küldöttek jó diplomaták
voltak. Ajándékot is vittek magukkal Bécsbe. Nem túrót, vajat,
füstölt húst, nem bort, pálinkát, hanem teknõsbékát és piócát!
Tudták, hogy a teknõs Bécsben népszerû innyencnek számított,
finom ételeket készítettek belõle. A pióca meg a gyógyászat
eszköze volt – a magas vérnyomású betegeket gyógyították velük.
Miután megkapták az elköltözési útleveleiket, 1786 tavaszán,
József napkor útra keltek. Lassan haladtak. A kivándorlók
csoportjai csaknem egy hónap alatt tették meg a 300 kilóméternyi
utat. Ki volt jelölve, hol kell megállni, pihenni és a jószágot ellátni.
A kincstár vetõmagot is biztosított az elvándorlóknak. A házak
felépítéséhez szükséges, nagy mennyiség faanyagot Komárom
környékérõl szálltották. Ezt is meg kellett szervezni.
Miután megérkeztek Omorovicza- pusztára, a legfontosabb az
volt, hogy házaikat minél elõbb felépítsék. Kisméretû, vertfalú és
nádfedeles házak voltak ezek, mert a legfontosabb volt, hogy a
család minél elõbb födél alá kerüljön.A letelepedés elsõ évében már
templomot és iskolát is épitettek. Fontos volt ez az õsök számára,
mert ragaszkodtak a vallásukhoz és gyerekeik tanitásához is. Az
elsõ tanitót, Daru Istvánt magukkal hozták Nagykörösrõl. Az elsõ
prédikátor Halasi Gózon József, a jegyzõ pedig Tóth József volt. A
letelepülõk között volt kovács, ács, kerékgyártó, csizmadia, és
szûcs is

Azt, hogy a kunok megvetették lábukat a
Telecskai dombokon, mi sem bizonyítja
jobban, mint az ,hogy a betelepülés utáni 10.
évben az 1.700 fõnyi településbõl már 2.600
lakosú település lett. Az újszülöttek mellett,
késõbbi idevándorlók is hozzájárultak a
létszám növekedéshez. Így volt ez a Délvidék
másik három kun településénél is. A
családokban már kezdettõl fogva volt legalább
3-4 gyerek.
Az új települést ki kellett jelölni és mérni.
Összesen 19.467 kishold területet mértek ki,
felosztva ezt 209,5 telekre.Szántók, kaszálók,
közlegelõk voltak ezek, amit az akkor még
szabad kincstári jobbágyok nagy közmegelégedettséggel mûvelni is kezdtek. Egy telek 38
hold szántóból és 22 hold legelõbõl, összesen
60 holdból állt. Búzát, árpát, zabot
termesztettek. Kukoricát, kendert, dohányt,
krumplit késõbb vetettek. A szõlõtelepítés és
borkimérés jogát szinte úgy kellett kiharcolni,
de sikerült, mert ez is a betelepedés egyik
feltétele volt. A kezdeti évtizedeket a lakosság
jelentõs szaporodása, erõsödése és felemelkedése jellemezte.
Ragaszkodva õsi, nomád, kun hagyományaikhoz, mintegy 3.300
holdnyi legelõn tartották jószágaikat.
Az elsõ templom 15 X 6 öles, vályogból volt, 1786-ban épült.
Délvidék elsõ református temploma volt ez. Késõbb 1811-ben már
újraépitik és téglából lesz, majd 1815-ben torony is épül elébe.
A császár igérte adókedvezmények gyorsan lejártak. A hároméves
adómentességet sikerült ugyan még egy évvel meghosszabbítani,
de 1790-tõl már adózni kellett. Az életfeltételek megromlottak. A
kincstári jobbágyakból a századfordulótól már földesúri jobbágyok
lettek. Tiz birtokos kezébe kerül a falu határa. Velük együtt
katólikus vallású béresek, cselédek és iparosok is ide települnek. A
kalocsai érsekség támogatásával már 1810-ben templomot is
építenek, majd mellé iskola is kerül. Késõbb zsidó, szerb, bunyevác
lakosok is ide települtek. Az izraelitáknak 1850-tõl saját
templomuk, iskolájuk és temetõjük volt. Õk a késõbbiek folyamán
az erõszakos kitelepitések és a háborúk áldozatai lettek és a
második világháború végéig teljesen kivesztek.
Ha számot kell vetnünk az elõdök két évszázados szenvedéseirõl,
igen sok felsorolni való akad. Voltak árvizek (kiáradt a Bács ér),
aminek hatására a völgyben épült házak megrongálódtak vagy
össze is dõltek. Máskor meg szárazság sújtotta a lakosságot és alig
volt mit enni az embereknek és a jószágnak. Fertõzõ betegségek is
nagy áldozatokat követeltek Himlõben 1830-ban 89 gyerek halt
meg. A kolera 1831-ben és 66-ban 59 emberáldozatot követelt. A
marhavész, a pestis a jószágállományt pusztitotta.A háborúk még
nagyobb áldozatokat követeltek. Az 1848-49-es szabadságharcban
138 házat felégettek és 13 embert megöltek az ellenséges seregek.
Az 1914-18-as háború 164 halottat, az 1941-45-ös világháború
pedig 65 halottat követelt.
Az élni akarás, a boldogulási vágy azért mindig felülkerekedett a
súlyos tragédiákon. A XX. század kezdetére már 6.700 lakosa volt a
falunak. Igaz, a népesség az utóbbi fél évszázadban meg
kimondottan csökkenõ irányzatot mutat.
A XIX. század elejétõl a jobbágyak helyzete teljesen megváltozott.
Kötelességeik a kilencpontos Urbáriumban voltak leirva
részletesen. Fizettek kilencedet, tizedet, adóztak terményben,
gyalogmunkával, jószágmunkával. Még kártékony vadakat is
kellett elejteni és beszolgálni. Két pontban a kijáró büntetések
voltak leirva(pálcázás, botozás, korbácsolás, deresre verés).
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Még ez sem volt a kínok kínja. Az új földesurak (Vojnits,
Szalmássy, Pijukovics, Tomcsányi, Heinrich) újra méretik a falu
határát. Mint késõbb kiderült, a 12 kvadrátos kisholdakat csak 10
kvadrátosnak mérték és így – közönséges csalással – 3.600 holdat
elvettek a jobbágyaktól. Soha nem tapasztalt pereskedés vette
elejét. A más vidékeken is ismert úrbéri per 1817-ben kezdõdött és
31 év után 1848-ban ért véget a jobbágyok vagyonjogi
gyõzelmével. Az elsõ birósági ítélet a birtokosok javára lett
meghozva (1824), a másodikban (1829) már 764 hold földet
visszakaptak ,majd a többit 1848-ig. A feljegyzések egy Király
János lázadozó jobbágyról emlékeznek meg, akit 50 botütésekkel
„nyugtatott meg” az uraság. A deresre verés nem törte le és nem
bizonyult eléggé hatásosnak a konok kunok esetében. Az
elégedetlenkedõk Táncsics Mihályhoz fordultak segítségért. Az
ismert író, politikus, országgyûlési képviselõt – Kossuth Lajos
közeli munkatársát- jól ismerték az itteniek, mert 1831-32-ben itt
lakott Omoroviczán. Oktató és nevelõ volt a Szalmássy családnál.
Itt írta meg elsõ könyvét is. Táncsics készségesen vállalta a
jobbágyak és zsellérek érdekképviseletét a magyar
országgyülésben. „Hajja Kend, Táncsics…” Igy kezdték ismétlõdõ
panaszleveleiket, egyszerûen, de mégis hatásosan.
A XIX. század második fele gyors fejlõdést hoz. A közösségi élet
mind tartalmasabb lett. Polgári kör, olvasókör, bibliakör, dalárda
sportegyesület alakul. Tûzoltó- és iparos egyesület létesül. A
gazdasági fejlõdés jelei is mutatkoztak. Bajmok és Topolya felé
vezetõ utakat kikövezik 1896-ban és 1906-ban állandó omnibusz
járat indul be. Ekkortájt már 22 gõzgép csépelte a gabonát a falu
határában.Az
1868-ban kiépült Délvidéki vasút Budapest - Szabadka-Zombor
között megkönnyíti az utazást a közeli városokba. a Szabadka –
Omorovicza – Cservenka vasútvonal csak 40 éves késéssel épül ki
az itteni birtokosok maradisága miatt. A századforduló tájékán már
volt nemcsak malom, téglagyár, vágóhíd, hanem kosárfonó,
kiházasító szövetkezet, diványgyár, takarékpénztár. Az
újratelepülés századik évfordulóján (1886) már volt községháza,
óvoda és posta. A Bács ér medrét elmélyítették és ezzel elejét vették
a gyakori áradásoknak. Egy 1886-ban kiadott földmûvelésügyi
minisztériumi térképen Ómorovicza mint szõlõtermõ vidék és
mezõváros van feltüntetve.
A közösségi élet, a polgárosodás jelei az önkormányzatban is
megnyilvánultak. A helyi húsztagú tanácsba a település tíz
legnagyobb adófizetõje (leggazdagabb embere) elsõként került be.
Ezek voltak a virillisták.A tanács másik felét a szavazati joggal
rendelkezõ polgárok titkos szavazással választották meg.
Fontos eseménynek számít az is, hogy a falu a világon hetedikként,
1896-ban szobrot emelt Kossuth Lajos tiszteletére, majd 1907-ben
Kossuthfalvára, 1912-ben és 2005- ben pedig Bácskossuthfalvára
változtatta nevét. Fontos az is, hogy 25 évenként emlékezett a falu
az újratelepülésre. Ezeken az évfordulókon 1886-ban, 1911-ben,
1936-ban és 1986-ban új létesítményeket adtak át és könyveket
jelentettek meg.
A látványos fejlõdés, a háborúk ellenére is folytatódott a XX.
században. Jól mûködõ kisipari és gyáripari vállalatok létesülnek és
1980-ig élelmiszeripari, fémipari, textilipari, faipari és más gyárak
vannak. A falu még országos és Vajdaság szinten is jelentõs, fejlett
településnek számított. Az 1990-es évek nacionalista háborúja
nemcsak az ország széthullását, a gazdaság tönkremenését, az
elszegényesedést, hanem sok fiatal család elvándorlását is
eredményezte.
Dicséretes viszont az, hogy a közösségi életszínvonal láthatóan
gazdagodott. Aszfalt- és betonutak, járdák épültek minden utcában.
Van víz- és szennyvíz csatorna hálózatunk, iskolánk, ovodánk,
bölcsödénk, játszóterünk. Nem lebecsülendõ az sem, amit a
Bácskossuthfalván született, élt és alkotott helybeliek tettek. A
Monográfia Helytörténeti Egyesület kutatásai szerint, 44
értelmiségi összesen 175 könyvet irt több nyelven is az élet és

tudományok legkülönbözõbb területeirõl az utóbbi 225 évben. Az
elsõ 1831-ben, az utolsó pedig 2010-ben jelent meg, amelyek egy
része nemcsak Jugoszláviában, Szerbiában, hanem
Magyarországon Romániában, Szlovákiában és Amerikában lett
kiadva.
Ma már túlzás lenne azt állitani, hogy Bácskossuthfalva, Pacsér,
Bácsfeketehegy és Piros tiszta kun települések. Túlzás lenne azt is
állitani , hogy a mostani évforduló csak egy nép, egy etnikum, egy
vallás ünnepe.A népek jöttek-mentek és keveredtek . Igaz, hogy ezt
a négy délvidéki települést kun származású magyarok telepítették
újra 225 évvel ezelõtt. Igaz az is, hogy ezekben a helységekben
megmaradt a mai napig is a magyar lakósság, ápolva saját nyelvét,
vallását, kulturáját, szokásait. nem elveszve és eltünve, békésen
együtt élve a többségi nemzettel.
A falu tisztelgett az õsök emléke elõtt. Testvértelepülési kapcsolatot
vett fel és ápolja is ezeket azokkal a nagykunsági településekkel,
ahonnan elõdeink származnak. Karcagról, Jászkisérrõl és
Kunmadarasról 2002-ben utcákat is elneveztek.
Örök rejtély marad viszont számunkra, mi lett volna ha a
történelem kereke más irányban gurul. Mi lett volna, ha a tatár
Dzsingisz kán unokája Batu kán nem gyõzi le 770 évvel ezelõtt
Kötöny kán kun seregét, ha õk nem jönnek be a Kárpát medencébe,
ha IV. Béla magyar király nem fogadja be õket, és ha II. József
osztrák-magyar cszászár 225 évvel ezelõtt nem engedélyezi a
református kunok Bácskába való elvándorlását.
Bácskossuthfalva, 2011.nov.4. - Jászkisér, 2012.márc.10.
Gulyás László
-

Húsvéti játszóház a Tájháznál
2012. március 30-án délután 15 órai kezdettel tartotta
meg húsvéti játszóházi foglalkozását a Csete Balázs
Honismereti Egyesület játszóháza.
A húsvéti hagyományoknak megfelelõen tojást
festettek a gyerekek hagyományos mintákkal,
elsõsorban a Jászságban használt motívumokat
mutatta be a gyerekeknek Szüle Katalin, amit aztán a
tojásokra festettek. Ezen kívül fûzhettek nyakláncot
cukorkából, csuhéból készíthettek nyuszit, de új
technikával a patchworkkel is megismerkedhettek:
hungarocellbõl készült tojásokat vontak be különbözõ
mintájú anyagokkal. Nagy örömünkre sok iskolás
gyerek ellátogatott a rendezvényre. Várjuk továbbra
is az érdeklõdõket, családokat, gyerekeket,
felnõtteket programjainkra.
TM
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„Nyitott Szívvel – óvodától a középiskoláig gyermekeink jövõjéért”

Talpra, magyar!
Jászkiséren 2012. március 14-én délután 2 órakor különleges és
szokatlan ünnepség kezdõdött. A város nemzeti színekben
tündökölt. A Csete Balázs Általános Iskola tanulói eljátszották
az 1848-as forradalom eseményeit.
Az elõkészületek már napokkal korábban elkezdõdtek.
Lelkesen ismerkedtünk 1848. március 15. eseményeivel,
hõseivel, a márciusi ifjakkal, díszítettük tantermeinket,
iskolaépületeinket. Csaknem ötvenen már hetekkel korábban
elkezdtük a próbákat magyar és történelem szakos tanáraink
irányításával, hogy minél hûebben tudjuk bemutatni ennek a
nevezetes napnak az eseményeit.

Március 14-én délelõtt településünk egyes épületei is
átalakultak. A Hõsök téri iskolaépület Pilvax kávéházzá
változott, a Petõfi úti iskola udvara az egyetemeknek adott
otthont, a Teleházra felkerült a Landerer és Heckenast felirat, a
mozi átalakult Nemzeti Múzeummá, a Városháza Városháza
maradt, a Kossuth téri iskola épületében a Helytartótanács talált
otthonra, a Mûvelõdés Háza a Nemzeti Színházzal azonosult.
Délután gyönyörû tárogatószó jelezte az ünnepség kezdetét.
Mindenfelõl sereglett a kíváncsi tömeg az események

kiindulópontját jelentõ „Pilvax kávéház”-hoz. Az alsósok
gyönyörû piros huszárcsákókat készítettek, a felsõsök
cilinderben ékeskedtek. Hatalmas, lelkes tömeg kísérte
figyelemmel, hogyan jelenítjük meg a nap eseményeit, követtek
bennünket egyik helyszínrõl a másikra. Az „Egyetemek”-nél
ragadták meg az 56-os Szövetség képviselõi az alkalmat arra,
hogy átadják iskolánknak a Lyukas zászlót. A nyomdánál Juhász
Laci bácsi vállalta magára a tulajdonos szerepét, a tömeg pedig
gyorsan elkapkodta a 12 pont és a Nemzeti dal „kinyomtatott”
példányait.
Rövid pihenõként a Fõ úti iskolában húszár ruhák és fegyverek
bemutatójára került sor. A „Nemzeti Múzeum” lépcsõinél az
összegyûltek Petõfivel együtt zengték a Nemzeti dal refrénjét.
Ezt követõen a Pendzsom táncosainak tapsolhattunk. A
Városházánál Hajdú Laci bácsi - mint polgármester - aláírta a
12 pontot, és támogatta az ifjú forradalmárokat. A „hajóhídon”
átkelve a Helytartótanácshoz érkezett a tömeg, ahol a fiatalok
kiszabadították Molnár György tanár urat, vagyis Táncsics
Mihályt.
A forradalom napja a „Nemzeti Színház”-ban ért véget.
Katona József Bánk bán címû drámájának felidézése után a
polgármester úr ünnepi beszéde, a pélyi fúvósok hangulatos
muzsikája, valamint meghívott színmûvész mûsora zárta ezt a
felejthetetlen napot.
Balog Krisztina, Helle Stefánia, Ördög Anikó
Csete Balázs Általános Iskola
Médiamûhely
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Télûzés

„Szóló szõlõ...”

Most már biztosan megérkezik a várva várt tavasz,
mert a „felelõsök” elvégezték munkájukat. Hosszú
évek óta hagyomány, hogy városunk óvodásai a régi
farsang-farki népszokást felelevenítve elûzik a
telet. Idén március 8-án tartották, tartottuk a
„kiszézést”.

Ebben a nevelési évben tavasszal került megrendezésre a
már-már hagyománnyá vált felnõttek által elõadott
mesejátékra. Az Anyanyelvi Munkaközösség tagjai a
„Szóló szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack” címû mesét
elevenítették meg, nagy sikerrel.

Az óvó nénik a meséhez illõ csodaszép jelmezekkel és az
esztétikus díszlettel tették még hangulatosabbá az elõadást
és örvendeztették meg a gyermekeket. A nagyobbacskák
már jól ismerik ezt a történetet, a mese szereplõit, a vicces
fordulatotokat, amikor például a királylányt talicskán tolja a
disznó (vagyis az elvarázsolt királyfi) az ól felé. A
királylányok élethû „kényeskedésükkel” nevettették meg a
gyermekeket és az óvó néniket egyaránt. Reméljük még sok
ilyen és ehhez hasonló elõadásban lesz részünk a jövõben is.
Fazekasné Vinczúr Tünde

A napfényes délelõtt minden óvodaépületbõl útra
keltek a gyerekek és felnõttek, hogy közös erõvel,
látványosan és jól hallhatóan elûzzük a telet, s vele a
betegségeket. Erõsítésként az 1. c osztály is
csatlakozott. Örömmel találkoztak újra az óvó
nénikkel, dajka nénikkel és természetesen a régi
óvodástársakkal. A Vágóhíd úton már teljes lett a
csapat létszámban és hangerõben. Sípok, dobok,
kereplõk és mindenféle csörgõ-zörgõ eszközök
segítettek ûzni, zavarni a telet, s persze a tanult –
felidézett versek, mondókák, dalok hangos
ismételgetése is. A tavaszra szépen elõkészített
horgásztónál verssel és dallal búcsúztunk a téltõl és
Bendegúztól, a kiszebábtól.
Kozma Mihályné

Locsoló vers
Kelj föl párnáidról,
Szép ibolyavirág!
Néz ki az ablakon,
Milyen szép a világ.
Megöntözlek szépen
Az ég harmatával,
Teljék a tarisznya

Locsolkodtak az óvodások
Az anyanyelvi munkaközösség szervezésében a hagyományokat ápolva az idén is locsolkodtak a kisfiúk.
„ÖNO”-ban a MACI és TEKNÕC csoportból kis mûsor
keretében történt locsolkodás.
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN,
ROMA ÖNKORMÁNYZATBAN,
ISKOLÁBAN, BÖLCSÖDÉBEN,
KÖNYVTÁRBAN,
VÉDÕNÕKNÉL
a HALACSKA és SÜNI csoportból locsolták a „virágokat”,
hogy el ne hervadjanak, illatos kölnivel. Mindenki örömmel
várta a kisfiúkat, és a gyermekek is örültek a kapott
finomságoknak. A vendégeskedés alatt beszélgettünk, és a
gyermekek bepillanthattak az ott dolgozó felnõttek
munkájába.
Köszönjük a
gyermekek és
óvónõk
segítségét!

Anyanyelvi
munkaközösség
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Húsvét a Bölcsõdében
/ Végre napsütésben /
Milyen furcsa is az élet! Évekkel ezelõtt még közösen örültünk
az Ünnepeknek, s alig vártuk ezek közeledtét.
Most meg csak a gyermekek várják epekedve, a szülõk pedig
aggodalommal! Mibõl veszem meg az ajándékot, a tojást, a
kölnit, a sonkát, a süteményt? Bizony még egy pár éve a lányok
az ablakból figyelték, hogy minél több locsoló fiú jöjjön, most
meg azt nézik kit engedjenek be! Bizony most ilyen ez a világ!
Kár érte, hisz ez a kedves népi hagyomány kezd eltûnni! De hát
a gyermek, hála
istennek ezt kevésbé
érzékeli, mert
szeretnénk, ha nem
is érzékelné!
Bölcsõdénkben,
mint minden évben
az idén is már két
héttel a húsvét elõtt
elkezdõdnek az
elõkészületek az
ünneplésre!
A
Gondozónõk
mesélnek a hagyomány kellékeirõl, el kezdik tanulni a Húsvéti
verseket, mondókákat, elmesélik a locsolkodást, hogy õket
hogyan locsolták meg fiatalabb kislány korukban!
Természetesen a szülõk is sokat tesznek ennek érdekében, s a
gyerek, ha több helyrõl hallja, érezni fogja, hogy ez fontos
dolog lehet. Ezután elkezdõdik a termek díszítése. Színes

Adójának 1%-át a következõ helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület
18841156-1-16
Jászkisériek Baráti Egyesülete
18837445-1-16
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
18822843-2-16
Jászkiséri Mentõkért Alapítvány
18841084-1-16
Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú
Egyesület
18841376-1-16

1%

Jászkiséri Polgárõr Egyesület

18840825-1-16

Kis-Ér Sporthorgász Egyesület

19216179-1-16

Önkéntes Tûzoltó Egyesület

18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16
Természetjárók Gyermek Egyesülete
18830211-1-16

Támogatásukat elõre is köszönjük!

kartonpapírból tojásformát kivágtunk, amit a bölcsõdés
gyerekek színes papírszalvétával tele ragasztottak, ezután
különbözõ nyuszit ábrázoló képeket kiszíneztek, majd ezekkel
az alkotásokkal díszítették ki a Bölcsõde csoport szobáját. Így
a feldíszített csoport szobákban fogadhattuk a Bocskai úti
óvodásokat, ami nagyon jó hangulatban telt el! Ezúton is
köszönjük Nekik a látogatásukat!
Az idei ünnepség kedves színfoltja volt a szomszéd család
segítsége, akik Erdélybõl, a Székelyföldrõl származnak, és az
ottani szokásokat elevenítették meg az általuk készített
papírfigurákkal, ablakdíszekkel, és tojástartókkal, ami nagy
tetszést aratott a gyermekek körében! Ezúton szeretnénk
megköszönni Kellner Ödön és Kedves Feleségének, odaadó
szeretetteljes munkáját!
Természetesen valódi tojásokat is festettünk, de ezekbõl sok
áldozatul esett a kíváncsi éhségnek, no de sebaj! Akadt, aki
hazavitte saját „mûvét” lehet, hogy az egyik iparmûvészeti
elõjáték volt! Ezután a „Nyuszika” eldugta a kertben a csoki
tojásokat, és ezek megkeresése vidámsággal, sikolyokkal telt,
nagy csoki evészetekkel egybekötve! Végre elmondhatjuk,
hogy felülrõl az égiek is figyeltek ránk, hiszen csodálatos
napsütéses idõ volt! Köszönjük! Reméljük, gondozottaink
sok-sok locsolóverset mondtak, és sok piros tojást kaptak,
illetve nagyon sokan meglocsolták õket, hogy nagyra
nõjenek!Bízunk abban, mire Bölcsõdés gyermekeink
felnõnek, kevésbé lesznek gondjaik, és felhõtlenül tudnak
majd ünnepelni Húsvétkor és egyéb más Ünnepnapokon!
2012. 04.09
Tajti Lászlóné

Tisztelt Jászkisériek!
A Csete Balázs Általános Iskola igazgatója
értesíti mindazokat, kik szeretnének mozogni,
úszni, hogy lehetõség van bérlet váltására a
tanuszodában.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
• 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
• 5 féle fittnes gép (14 db) használata
Nyitvatartás:
• hétfõtõl-péntekig
• szombaton

16-20 óráig
8-12 óráig
13-17 óráig

Bérlet ára:
• 8 alkalomra szóló bérlet:
• 4 alkalomra szóló bérlet:
• 1 alkalomra szóló bérlet:

4000 Ft
2400 Ft
800 Ft

Bérleti ill. belépõ nyitvatartási idõben a
helyszínen váltható az úszómestereknél.
Felnõtt úszotanfolyam indításához várjuk a
jelentkezõket az 57/550-111 telefonszámon!
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Élet
Életjel

Születések

Kiss Dóra Kamilla
március 2-án
Banya Dorina
március 6-án
Kóczián János Máté
március 8-án
Peták Jázmin Edit
március 13-án
Duka Gyula Lorenzo
március 24-én
Rabi-Nagy Zoltán
március 27-én

Gratulálunk!

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr.Katona Róza 451-936
Dr.Mike Miklós 451-937
Dr.Kolláth Bálint 450-893
Védõnõk
450-205

Házasság kötés
Házasságot nem kötöttek
Március hónapban

FLORA -

Virág-Ajándék

ö
Virágkosarak, csokrok készítése
ö
Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Ballagásra csokrok
készítését vállaljuk!
Várjuk
érdeklõdésüket,megrendelésüket!
Elérhetõségünk: 06-30-57-21-233
06/20-21-88-464
5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.
Tájékoztatás
A Csete Balázs Honismereti Egyesület elnézést kér a
KISÉR újság múlt havi számában megjelent
pályázótól, amiért a személyes adatok védelmérõl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII tv. 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat
megsértette, nevét elõzetes írásbeli engedélye nélkül
közölte.
Csete Balázs Honismereti Egyesület vezetõsége

Halálozás
Tóth Imre
42 éves korában
március 3-án

Orvosi ügyelet

Nemes Mihály
45 éves korában
március 13-án

Jászapáti, Kossuth L. út 10.

Szeremi András
74 éves korában
március 13-án

Tel.:

06-57/443-421

Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Borsányi Istvánné Szabó Margit
71 éves korában
március 18-án

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap
egész nap

Babos János
81 éves korában
március 26-án
Kalmár MihálynéSzabó Katalin
74 éves korában
március 28-án
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Tanulásban akadályozott tanulóink eredményei
Március utolsó hete mozgalmas volt a Csete Balázs Általános
Iskola tanulásban akadályozott tanulói számára.
Hónapok óta készültek a szavalóversenyre, mely a korábbi
évhez hasonló módon került megrendezésre. A versenyen öt
tanulónk vett részt sikeresen, közülük Duka Attila 4.a
osztályos tanuló II. helyezést ért el, így ajándékkal és
oklevéllel lett gazdagabb. Mivel célunk, hogy a gyermekek
elsõsorban élményhez jussanak, így a helyezést nem szerzõ
tanulók is kaptak ajándékot.
A résztvevõ tanulók:
Duka Attila 4.a.
Kocza Krisztina 5.a
Balogh Ilona 5.a.
Dankó Vivien 6. c.
Takács Renáta 8.b.
Miután elült a szavalóverseny izgalma, újabb megmérettetés
várt a gyermekekre, hisz pénteken a tanulásban akadályozott
tanulók Országos Komplex Tanulmányi Versenyének
megyei fordulóját rendezték Jászberényben. Ezen a
versenyen négy fõs csapattal képviseltette magát iskolánk:
Duka Sándor Elemér 7.a.
Dankó Vivien 6.c.
Balogh Ilona 5.a
Kocza Krisztina 5.a.

Szép eredményt értek el Dankó Vivien a magyar nyelv
tantárgy egyéni versenyében II. helyezett lett, míg
csapatunk a IV. helyen végzett. Oklevéllel,
ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak, s egy nagyszerû
élménnyel.
A mostani verseny tapasztalatszerzésre is nagyon jó volt,
jövõre reméljük még erõsebb csapattal, még jobb eredményt
érünk el.
Csete Balázs Általános Iskola vezetõsége

Jászkiséri diák országos döntõben
Újabb örömteli hírrel tudunk szolgálni a Csete Balázs
Általános Iskola háza tájáról. Makai Viktória, 4. a
osztályos tanulónk országos döntõbe jutott.
Az Apáczai Kiadó évek óta szívügyének tekinti a
tehetséges tanulók felkutatását, versenyeztetését,
jutalmazását. Az idei tanévben elsõ alkalommal hirdették

tanulók.
Közülük fotókészítés kategóriában az országosan legjobb
50 tanuló közé jutott be Makai Viktória.
Az ünnepélyes díjkiosztóra az Apáczai Kiadó budapesti
székházában került sor. A tanulók a díjakat Pachmann
Pétertõl vehették át, a kiadótól már megszokott
színvonalas mûsor és vendéglátás keretében. Viki az
elõkelõ 12. helyen végzett.

Gratulálunk!
Cseh Gáborné

ÓVODAI RAJZKIÁLLÍTÁS
A Mûvelõdés Háza galériáján
meg a TEHETSÉG „PONT” ÉN VAGYOK! versenyüket,
melynek keretében a gyerekek versírás, meseírás, rajz és
fotózás terén mérhették össze tudásukat.
Iskolánkból több gyermek vett részt a megmérettetésen:
Ambrus – Varga Edina, Makai Erika, Rabi-Nagy Gergõ
elsõ évfolyamos, valamint Bódi Kitti, Eszes Zsuzsanna
Virág, Jónás Máté és Makai Viktória, 4. évfolyamos

2012. április16 - május12
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Ismét SZERETETHÍD,
Jászkiséren is!
2011 májusában csatlakoztunk a „Szeretethíd” az egész
Kárpát-medencét átölelõ programsorozathoz, ami 3
napos önkéntes feladatokat foglal magában.
Nagy örömünkre szolgált, hogy milyen sok segítõkész
önkéntes gyülekezeti tag, hittanos gyermek vett részt e
sokirányú szolgálatban.
A jászkiséri Református Egyház szervezésében, itt
helyben:
· idõseket látogattunk meg,
· a temetõben hozzátartozó nélküli sírokat
gondoztunk és virágokat helyeztünk el,
· a Trianoni-emlékmûvet koszorúztuk meg és
emlékeztünk,
· rászoruló családokat támogattunk pénzben és
természetbeni adományokkal,
· parkokat takarítottunk,
· Gyülekezeti házunkban pedig adományokat
vártak az asszonykör tagjai, rászoruló
gyermekek részére.
A többnapos programot Szeretethíd – vendégség
követte, amelyen a gyermekek is jól érezhették
magukat.
Vasárnap, istentisztelet keretében adtunk hálát a
szeretetnek e megnyilvánulásáért: hiszen a „Szeretet
az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik!”
Idén, május 18-19-20-án, szintén közös szolgálatra
hívjuk egyházunk tagjait és minden jóakaratú embert,
hogy itt helyben ismét tehessünk embertársainkért,
környezetünkért és a teremtett világért.
„NE CSAK SZÓVAL SZERESSÜNK, HANEM
CSELEKEDETTEL ÉS VALÓSÁGOSAN”
(1 János 3,18.)
Várunk mindenkit, aki szeretne segíteni adománnyal a
rászoruló gyermekeken (pl: gyermekruha, játék,
tisztasági eszköz, édesség, rajzeszköz stb.)
Adománygyûjtés a Gyülekezeti házban május 18-án,
pénteken 14-órától-16-óráig és
19-én, szombaton 10-órától- 12-óráig.
Fogadják szeretettel e napokban: „A LEGYETEK
FELKIÁLTÓJELLÉ” – feliratú, SZERETETHÍD
feliratú pólóban járkáló, ténykedõ gyermekeket és
felnõtteket, akik a szolgálatokat végzik Jászkisér
utcáin.
„ AZ ÉLETED ISTEN AJÁNDÉKA, AZ PEDIG, HOGY
HOGYAN ÉLED LE, A TE
AJÁNDÉKOD ISTENNEK ÉS
EMBERTÁRSAIDNAK.”
Református Egyházközség

Megérkeztek a gólyák településünkre
A márciusi meleg nem csak a virágokat csalogatta elõ a
földbõl, hanem a gólyákat is idevarázsolta nekünk téli
pihenõhelyükrõl.
Augusztus közepén csapatokba verõdnek és csak
szeptember közepén indulnak el vándorútjukra.
A Gibraltár és a Boszporusz tengerszorosok
valamelyikén szelik át a Földközi-tengert. A Szaharát
átrepülve egészen Dél-Afrikáig jutnak, ahol a telet töltik,
majd a megfelelõ idõben visszaindulva március végén
jelennek meg hazánkban. Magyarországon fokozottan
védett faj, természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Szinte a
teljes fészkelõ állománya lakott területekhez kötõdik,
ezen belül is a lakossági elektromos hálózat
tartóoszlopain található a fészkek zöme.
TM

A gólyáról
Piros csõr, vékony hosszú lábak,
gólya madár vissza várlak.
Elhozod a kikeletet,
hûséges vagy, hiszek neked.
Nálunk töltöd a szép nyarat,
lesz számodra sok finom falat.
Nem gyõzöd majd összeszedni,
fiókádnak lesz mit enni.
Kémleled a jászi földet,
te tudsz róla a legtöbbet.
Napfény éget, vihar verhet,
közöttünk élned a legszebb.
Mindent tudó örök vándor,
ha eljön az õsz, majd hiányzol!
Jászkisér, 2012. 04.10.
Nagypál Sándorné

Helyreigazítás
Szülõi kerekasztal az óvodában címmel
megjelent cikk Farkasné Szabó Edith
óvodapedagógus írása.
A szerkesztõség
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Mi is az a földrajz?
„Ésszel járom be a Földet!”
(Vámbéry Ármin)
A földrajz a Föld felszínével, éghajlatával stb., mint földi
környezetünkkel foglalkozó tudomány.
„Ésszel járom be a Földet!” – a 19. század végén mondta ezt
Vámbéry Ármin, híres Kelet kutatónk. Akkor, amikor az utolsó
ismeretlen területek, fehér foltok is kezdtek eltûnni a
térképlapokról. A felfedezõ utazások aranykorában, aki csak
tehette, távoli tájak felkutatására indult. Vámbéry az egyik
legvakmerõbb és legsikeresebb módszerrel ismerte meg KözépÁzsiát: álöltözetben, dervisruhába öltözött, így álcázva magát
olyan helyeket tárt föl, ahol még elõtte nem járt európai ember.
Ma az utazások virágkorát éljük, akár turistaként is eljuthatunk a
Föld bármely pontjára. A bolygónkról beszerezhetõ információ
sokkal bõségesebb: információkat szerezhetünk az újságok, a
televízió, az internet segítségével. Ám bármennyit is utazunk,
nézünk filmeket, figyeljük az internetet, lakóhelyünk, a Föld
csak akkor lesz érthetõbb a számunkra, ha e tudásunkat
rendszerezzük. Lássuk, hát mirõl is van szó.
A földrajztudomány (geográfia) a földtudományok egy
részterülete. A szilárd kéreg (litoszféra), a vízburok
(hidroszféra), és a levegõburok (atmoszféra) alkotja a
bioszférát, az élet színterét, amelyben mi emberek is élünk. A
földrajztudomány az itt lezajló természeti és társadalmi
folyamatok által kialakult és kialakított rendszerek
elrendezõdéseivel és törvényszerûségeivel foglalkozó
tudomány. A földrajznak két fõ ága létezik: a természetföldrajz
és a társadalomföldrajz.
Természeti földrajz: a földrajzi burok természeti
folyamatainak tanulmányozása, elemzése, vagy az e folyamatok
kölcsönhatásaként kialakult rendszerek (természeti tájak)
vizsgálata a célja. A természeti földrajznak szintén több ága van:
mineralógia (ásványtan), petrológia (kõzettan), földtörténet,
paleontológia (õslénytan), geológia (földtan), geomorfológia
(felszínalaktan), glaciológia (jégkorszaktan),
környezetvédelem, meteorológia (idõjárás és légköri
jelenségek), oceanográfia (tengerek tanulmányozása),
térképészet. Továbbá: szeizmológia (a földrengések
megfigyelésével foglalkozó tudományág-földrengéstan),
hidrológia – a hidroszféra vizeinek (világóceán, szárazföldi
vizek) tanulmányozásával foglalkozó tudomány, vulkanológia,
biogeográfia (az élõvilág földrajza), talajföldrajz, klimatológia.
Tehát láthatjuk, hogy idõben elsõsorban a jelennel foglalkozik,
míg a múlt (földtörténet) a földtan (geológia) érdeklõdési
területe.
A híreket követve úgy érezhetjük, hogy világunk napról napra
változik.
Ülésezett az ENSZ Biztonsági Tanácsa; ismét emelkedett az olaj
ára; a világ legnagyobb vállalatainak jelentõsen nõtt a profitja;
sikeres napot zártak az értéktõzsdék – halljuk a híradásokban
naponta.
De a hírek között egyre többször szerepel az is, hogy nõtt a
szegények száma, emelkedett Földünk átlaghõmérséklete,
bolygónk természeti értékeit egyre több veszély fenyegeti.

Milyen világban élünk? A 21. század kezdetére válaszúthoz
érkezett az emberiség? Merre tovább globális világ? Meddig
fokozódhatnak az egyes országok, egyes társadalmi rétegek
közötti különbségek? Ezekkel a legfontosabb gazdasági,
társadalmi, politikai és környezeti kérdésekkel foglalkozik a
gazdaság- és a társadalomföldrajz.
Tekintsük tehát át a társadalomföldrajz foglalkozási területeit
részleteiben.
A társadalomföldrajz a társadalom egyes folyamatainak,
életjelenségeinek térbeliségét vizsgálja. Így rendkívül sokszínû,
érdeklõdése kiterjed a gazdaságra (gazdaságföldrajz, ezen belül
iparföldrajz, mezõgazdaság földrajza, szolgáltatások földrajza),
településhálózatra (településföldrajz, ezen belül városföldrajz,
faluföldrajz), közlekedési hálózatokra (közlekedési földrajz), a
népesség térbeli elhelyezkedésére (népességföldrajz), az
egészségi állapot és az egészségügyi rendszer térbeli
különbségeire (egészségföldrajz), egyes vallások és
népcsoportok térbeli elterjedésére (vallásföldrajz, etnikai
földrajz), de például a bûnözés térbeli megjelenésére is
(bûnözésföldrajz, biztonságföldrajz, katonaföldrajz).
További ágazatok a társadalomföldrajzon belül:
turizmusföldrajz, politikai földrajz (ezen belül közigazgatási
földrajz, választási földrajz), történeti földrajz, kultúrföldrajz,
viselkedésföldrajz, integrációföldrajz, innovációföldrajz,
tehetségföldrajz (tálentumföldrajz), sportföldrajz.
Tartozik még a földrajzhoz egy úgynevezett regionális
földrajz. Ez a földrajztudománynak azon szegmense, amely a
természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jelenségeket térbeli
elhelyezkedésük alapján elemzi, illetve egy adott természeti és
társadalmi-gazdasági (összefoglalóan földrajzi) térrész
vizsgálatára hivatott. Míg az általános földrajz a földrajz
minden területével foglalkozik: víz, klíma, földtörténeti korok,
stb. Nem merül el részletesen egyes témákban, hanem átfogóan
vizsgálja. Ugyanakkor meg kell jegyezni, az általános földrajz
legfeljebb tantárgyként, nem pedig tudományágként létezik. Ezt
sokan félreértelmezik. Helyesebb azonban szemléletmódként
tekinteni az általános földrajzot.
Az alábbi ábra a földrajztudomány belsõ struktúráját mutatja be:

Hûvös Tamás
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Híres, magyar földrajztudósok
A teljesség igénye nélkül összeállított magyar tudósok,
akik a földrajzot mûvelték.
Cholnoky Jenõ (1870 - 1950). Kutatási területe,
érdeklõdési köre igen tág határok között mozgott, a
geográfián kívül a hidrológia és klimatológia
tudományában is maradandót alkotott. Legkedvesebb
munkaterülete azonban a felszínalaktan volt. Sokoldalú
tudományos munkássága során kelet-ázsiai tanulmányútján
fõleg a hegységek szerkezetét, a folyók természetét
vizsgálta. Jelentõsek morfológiai eredményei, továbbá a
folyók szakaszjellegérõl, a futóhomok mozgástörvényeirõl,
az európai monszun-jelenségrõl szóló tanulmányai.
Meghonosította a magyar geográfiában azt a szemléletet,
miszerint a felszíni domborzati formák szakaszosan változó
lepusztulási folyamatok eredményeképpen jönnek létre. E
folyamatokról - nagy rajztehetségét felhasználva - pompás
tömbszelvényeket készített, melyek még több mint fél
évszázad múlva is a földrajzi tankönyvek kitûnõ
szemléltetõ anyagai.
Mendöl Tibor: A magyar gazdaságföldrajzot a magyar
városokról közölt újszerû elképzeléseivel, valamint a
településtérkép és a funkcionális szerkezet közötti
összefüggéseket feltáró, úttörõ jellegû tanulmányaival
gazdagította. Alkotó módon fejlesztette tovább a hazai
társadalomföldrajzi diszciplínát és felsõoktatási
gyakorlatát. Nagy hatást gyakorolt rá a francia
emberföldrajz eszmeköre, külföldön szerzett tapasztalatait
eredményesen kamatoztatta például az alföldi
településhálózat vizsgálatában.
Balázs Dénes, geográfus, világutazó a Magyar Földrajzi
Múzeum alapítója. 1924. szeptember 17-én született
Debrecenben. Aggteleken 1954-ben munkatársaival feltárta
az Égerszög község határában nyíló Szabadság-barlangot,
amely akkor hazánk harmadik leghosszabb barlangjának
bizonyult. 1959-ben Kína barlangjait tanulmányozta, s
többet elsõként térképezett fel. Bekapcsolódott a karsztok
lepusztulási folyamatának vizsgálatába, és különbözõ
éghajlatú területeken végzett helyszíni tanulmányaival és
méréseivel hozzájárult a kérdés tisztázásához. Adatokat
gyûjtött a karsztok földrajzi elterjedésérõl és fajtáiról egy
majdani karsztleltárhoz. E célból harminc év alatt tizennégy
expedíciót szervezett. Mintegy százharminc országban járt,
csaknem egymillió kilométert utazott. A karsztokon kívül
tanulmányozta a vulkanikus képzõdményeket, a Föld
sivatagjait és õserdei vidékeit. Érden hunyt el 1994. október
19-én.
Láng Sándor: Elõadásaiban és cikkeiben a
természetföldrajz csaknem valamennyi ágával foglalkozott.
Tudományos pályája kezdetén a negyedkori felszínfejlõdés
érdekelte, folyóterasz-kutatások kötötték le, majd a
völgyhálózat fejlõdését vizsgálta. Terepmunkáját hazai
középhegységeinkben végezte. Alapvetõ tanulmányokat
közölt a karsztmorfológia, a karszthidrológia és a

hidrometeorológia témaköreiben. Fontos szerepet játszott a
földrajzi kutatások eredményeinek gyakorlati
alkalmazásában. Megkülönböztetett figyelmet fordított
arra, hogy a földrajzi kutatások miként szolgálhatják a
társadalom érdekeit.
Székely András: Többek között a vulkanikus felszínek
fejlõdésmenetének nemzetközileg ismert és elismert
szakértõjeként, a magyar geográfia kiemelkedõ tudósaként,
nagy tömegek által szívesen hallgatott elõadóként,
földrajztanárok generációinak elhivatott szaktudományi
oktatójaként emlékeznek rá kollégái, tanítványai. A
Magyarország, de különösen a Mátra iránti szeretete,
ragaszkodása életútjának meghatározó része volt,
számtalan tanulmány árulkodik tudományos
tevékenységérõl. Egyetemi hivatását és kutatói
munkásságát a rendkívüli elmélyültség, az apróbb
részletekre is súlyt helyezõ figyelmesség jellemezte.
Lóczy Lajos (1849 - 1920). Hunfalvy után õ vált a magyar
geográfia fejlõdésének legfõbb ösztönzõjévé. Érdeme,
hogy az adatokat halmozó országleírások helyett a
jelenségek összefüggéseire figyelõ, a fejlõdéstörténetet
szem elõtt tartó, oknyomozó kutatási irányzat vált
meghatározóvá a magyar geográfiában. Oroszlánrésze volt
a földtani ismereteken nyugvó földrajz megalapozásában.
Életmûvének maradandó vonása, hogy kiváló geográfusiskolát teremtett, és ezzel a magyar földrajztudományt a
világ élvonalába emelte (diákjai közé tartozott többek
között: Cholnoky Jenõ, Prinz Gyula, Teleki Pál, Réthly
Antal).
Bulla Béla (1906 - 1962). A földrajztudomány mûvelésében
és a földrajzi ismeretek oktatásában méltó utóda volt
Cholnoky Jenõnek. Fõ tárgyként az általános természeti
földrajzot tanította. A felszínfejlõdés folyamatainak
magyarázatában túllépett Cholnoky szemléletén.
Rámutatott arra, hogy a domborzat kialakulásában a külsõ
és belsõ erõk egyaránt fontos szerepet játszanak, egymásra
hatásukat szabályos idõbeli váltakozás jellemzi. Nagy
fontosságot tulajdonított a kõzetek és az éghajlat
kapcsolatának. Kiemelkedõ sikereket ért el a Duna-völgy
teraszainak alaktani vizsgálatával, melyek a fenti ritmikus
folyamatokat igazolták. Sokoldalú felszínalaktani
megfigyeléseit vaskos egyetemi tankönyvben adta közre,
mely mindmáig a természeti földrajz egyik alapvetõ mûve.
Nagy figyelmet fordított a hazai föld kutatására, és az õ
tollából született meg az eddigi legalaposabb munka
Magyarország, ill. a Kárpát-medence természeti
földrajzáról. Magyarországon a modern negyedkor-kutatás,
a klimatikus geomorfológia irányzatának megteremtõje.
Készült az sdt sulinet alapján.
2012. április 10.
Hûvös Tamás
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Felhívás
Kedves Jászkiséri Lakosok!
A Csete Balázs Honismereti Egyesület településünk
történetét, életét szeretné feldolgozni a településrõl
készült fotók alapján. Ehhez kérjük az Önök segítségét.
Már idáig is nagyon sok értékes képet kaptunk Önöktõl,
de szeretnénk minél többet beszerezni és egy kiadvány
formájában megjelentetni. Lehet, úgy gondolják az Önök
fotói nem érdekesek, higgyék el mind az és különleges.
Az alábbi kategóriákban várunk fotókat Jászkisérrõl az
1850-es évektõl napjainkig:
1. egyházi épületek
2. egyházi élet (keresztelõ, konfirmálás, bérmálás,
esküvõ, temetés stb.)
- település régi épületei, utca részletek, szobrok,
parkok, egyéb közterület
- rendezvények (pl. szüreti mulatság)
- mezõgazdasági élet (aratás, állattartás, TSZ-es élet,
malom, palántázás, ültetés, szüretelés, betakarítás
stb.)
- tanyai élet
- iparosok, mesteremberek (cipész, szûcs stb.)
- hadifogság, katonai élet
- óvodai, iskolai élet, pedagógusok, tanyasi iskolák
- vásárok, piacok
- egyesületek életébõl (pl. tablóképek, színjátszó kör,
gazdakör, nõegylet stb.)
- település híres szülötteirõl
- tûzoltóság
Ezen kívül minden egyéb településünkrõl, településünkön készült fotót, régi képeslapokat is várunk. A fotókra
kérjük, írják rá ceruzával nevüket, a fotó készítésének
idejét, a rajta látható eseményt. A fotókat a Polgármesteri
Hivatalban Torma Mártánál lehet leadni.
Segítõ munkájukat elõre is köszönjük!

FELHÍVÁS
Gyógycipõ kiírása és méretvétele továbbra is
helyben történik.
A legközelebbi alkalommal

május 10-én, csütörtökön
9.30-tól 11.30-ig
lesz
A Mûvelõdés Háza elõtt.
A közgyógy igazolvánnyal rendelkezõknek a cipõt
továbbra is ingyenes.
Gyermekeknek:
3.000.- Ft.
Felnõtteknek:
4.000.- Ft.
A két cipõ kiírása között 12 hónapnak kell eltelni.

Továbbá Gyógyászati segédeszközöket is
lehet íratni.
NEM KELL BEUTALÓ!
Üdvözlettel: Mozgássérültek vezetõsége

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ
TÛZOLTÓSÁG
RENDÕRSÉG

104
105
107

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/122 mellék
Hívható: munkaidõben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati
telefon:
30/696-6354
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentõállomás:
57/451-752
Polgárõr ügyelet:
06-20-253-7456
Háziorvosok:
Dr. Katona Róza
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-936
57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
57/443-421
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009

Húsvéti locsolóvers
Eljöttem hozzád téged meglocsolni,
Ezen a szép tavaszi reggelen,
Hiszen Jézus a te bûneidért is meghalt,
Ezelõtt kétezer éve a kereszten,
És támadt föl harmadnapra.
Nem is várok én locsolkodásomért semmi mást,
Lent egy szép piros tojást,
És húsvéti további boldog életet.
Írta az ÖNÓ egyik férfitagja
2012.április 9-én Húsvét második napján

Az ÖNÓ hölgytagjainak.
Csillik Tibor
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Virág- ajándék
Szálas virágok, temetésre
koszorúk, sírcsokrok készítését
vállaljuk, cserepes virágok nagy
választékban

Várom kedves vásárlóim!
Jászkisér,
Fõ út 34.
Tel: 06-20-589-62-67
Hajni

T

Újra itt a csibeszezon!
Terményboltunkba megérkeztek
a kiváló minõségû sanó, centrál sojás, és
hagyományos magyartermékek morzsás, granulált,
és dercés formában.
A település egész területén kis és nagytételben házhoz
szállítást vállalunk, otthontartozkodáshoz igazodva.
Az áru megrendelhetõ személyesen a terményboltban,
vagy a

30/4399539, 30/5430540
telefonszámokon.
Szemestermények, tápok, darák, koncentrátumok,
kiegészítõk széles választékával, elérhetõ árakkal, már
25 éve várjuk régi és új kedves vásárlóinkat.

Sebõkné Varga Edit, Bocskai út 19.

Felhívás!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 2011. évben
hosszú távú programot indított annak érdekében, hogy a
megye kiemelkedõ közigazgatási szakembereinek
emlékét – a levéltár épületén elhelyezett emléktáblák
révén – méltó módon ápolja.
2012. június 20-án lesz jászkiséri dr. Küry Albert
alispánná történõ megválasztásának centenáriumi
évfordulója, ez alkalomból szeretnénk az
emléktáblát elhelyezni a levéltár falán. Az anyagi
források összeszedésében, a tábla kivitelezésében a
Csete Balázs Honismereti Egyesület vállalta fel a
segítséget.

Támogatásukat a következõ bankszámlaszámra
utalhatják ill. fizethetik be:
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet

69400434-19090676
A közlemény rovtba kérjük tüntessék fel:
dr. Küry Albert

Vírusfutár!
Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás,
vírusirtás, telepítés.
Új és használt számítógép adás-vétele
0-24-ig.

Tel.: 06-30-515-1814

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

SARKI Bolt
Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A EGON
Lakás,- vagyon.- élet.- utas –és balesetbiztosítás.
GFB megtakarítás, hitel. Lakáskassza.
Lakossági ügyfélszolgálat, elõzetes egyeztetés után,
az ügyfélnél.
Egyszerû, gyors, kényelmes.
Vegye igénybe a szolgáltatásaimat.
Kárbejelentés, díjbefizetés, biztosításkötés,
átdolgozás, online adatmódosítás.
Gondoskodjon Ön a nyugdíjas éveirõl!
Más nem fog. A biztos és nyugodt háttér mindennél
fontosabb. Hívjon, hogy tájékozódjon lehetõségeirõl!

550
500

Sebestyén Zoltán az Ön Területi képviselõje.

Tel: 06-30-515-1814

TOTAL GÁZ
PB – GÁZ AKCIÓ
11,5 kg-os PB - Gázpalack:

5.300.-Ft / db
Házhoz szállítva nyitvatartási idõben:

5.500.-Ft /db
Nyitva tartás:

H-P
SZ
V

8-12 14-18-ig
8-12 14-16-ig
8-12-ig

Minõségi tisztítószerek forgalmazása
webshopon keresztül, árukiszállítással
április 20-tól az alábbi webcímen:

bolthely.hu/farkas
Bevezetõ árak:
Arial 4,9 l folyékony mosógél:
Lenor 5 l öblítõ:

Hasznos internetes linkek civileknek
www.jaszkiser.hu
www.nca.hu
www.nonprofit.hu
www.civilmagyarorszag.hu
www.civil.info.hu
www.onkentes.hu
www.pafi.hu
www.magyarorszag.hu

2800.- Ft
2800.- Ft

Farkas Zsolt Jászkisér Szõlõ út 34.
Rendelés felvétel:

06-70-417-2503
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

tel: 30/312-0526

57/443-162
Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerzodést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bovebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

