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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft
”Talpra magyar, hí ' a haza!”
Tisztelettel meghívjuk Önt rendhagyó
ünnepségünkre, a korabeli helyszíneket és
eseményeket felidézõ forradalmi játékunkra!
Emlékezzünk közösen arra, mit tettek
a márciusi ifjak
1848. március 15-én azért, hogy
"Legyen béke, szabadság, egyetértés.”

A jászkiséri Csete Balázs Honismereti
Egyesület
és
a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait
a

Szellemi Kulturális Örökség Jászsági
Fórumára.

00

Idõpont: 2012. március 14. 14 óra
Hõsök téri iskola udvara
Kérjük, tisztelje meg jelenlétével az utódok
ünnepségét!
A korabeli idõkre emlékezve hozzon
magával kokárdát és esernyõt!
"Egy reggeltõl estig tartó fényes álom volt ez az egész
nap."
(Jókai: A márciusi nap)
Csete Balázs Általános Iskola
és a Mûvelõdés Háza

MEGHÍVÓ
2012. március 15-én 17 órakor
a
Mûvelõdés Házában

Tímár Viktor és Antal Tibor
gyimesi csángó hagyományõrzõk
lemezbemutató koncertje.
Koncert a leghitelesebb gyimesi forrásból!

A rendezvény helyszíne:

A Mûvelõdés Háza
(Jászkisér, Kossuth tér 10.)
A rendezvény idõpontja:

2012. február 27. (hétfõ)
15.00 óra
Program:
15.00 Benedek
József (a Csete
Balázs
Honismereti Egyesület elnöke) köszöntõje
15.10 Gyõri Jánosné (a Mûvelõdés Házának
nyugalmazott igazgatója, a Csete Balázs
Helytörténeti Gyûjtemény nyugalmazott
vezetõje): Apáról fiúra – a múzeumpedagógia elõtt. A jászkiséri honismereti
munka és a pedagógia kapcsolatának
története.
30
15.
Pató Mária (múzeumpedagógus, megyei
múzeumi koordinátor): Múzeumi iránytû
a kultúra szolgálatában
40
15.
Dr. Csonka-Takács Eszter (a Szellemi
Kulturális
Örökség
magyarországi
igazgatója): A Szellemi Kulturális Örökség
és magyarországi eredményei
A rendezvény helyszínén, annak idõtartama alatt
megtekinthetõ a Szellemi Kulturális Örökség
nemzeti jegyzéken szereplõ elemeit bemutató
kiállítás.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2

Országos szintû kitüntetésben részesült iskolánk igazgatója

A
lap havonta 450
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XVIII. évfolyam 2. 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!

2012. január 20-án az Apáczai Kiadó vezetõsége immár kilencedik alkalommal adta át a
Genius Apáczai Diploma Díj és a Szakértõi, Szaktanácsadói Comenius Díj arany, ezüst és
bronz fokozatait az arra érdemes kiváló pedagógusoknak, szakértõknek és szaktanácsadóknak.
Esztergályos Jenõ, az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ ügyvezetõ igazgatója által 2003-ban
alapított díjat 7 tagú, országosan ismert és elismert, rendkívüli szakmai tapasztalatokkal és
tudással bíró bíráló bizottság ítélte oda az arra legalkalmasabbaknak.
Örömmel fogadtuk, hogy idén
a díjazottak között lehetett a
Csete Balázs Általános Iskola
igazgatója, Kiss Lajos is, aki
13 éve intézményvezetõként
irányítja és segíti intézményünk tanulóinak és nevelõinek munkáját.
Az irányítást kellõ határozottsággal, tudatos és igényes
célkitûzésekkel, emellett megfelelõ toleranciával és empátiával végzi. Bizonyítja mindezt az iskolában folyó magas
szintû szakmai munka
csakúgy, mint a kimagasló
tárgyi feltételek.
A kitüntetéshez gratulálnak iskolánk tanulói és pedagógusai!
Cseh Gáborné
igazgatóhelyettes

A Területi Prima Díj jászkiséri jelöltjei
A magyar nemzeti tõke képviseletében 2003-ban Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetõ elnöke a
vállalkozói szervezet elnökségével együttmûködve kezdemnyezte a magyar szellemiség, a
magyar kultúra, a mûvészetek, a tudomány, az oktatás és a sport eredményeinek megõrzésére és
fejlesztésére a Prima Primissima Díj megalapítását.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezete az idén is megszervezi a Megyei Területi Prima Díj átadását, hogy a
megyénkben élõ, tehetséges, elismert és alkotó személyiségek részesülhessenek anyagi és
erkölcsi elismerésben. A Prima Díj jelöltjeit az Új Néplap 2012. január 28-i számában mutatták
be, akik között három jászkiséri jelöltre is voksolhatnak.
A Magyar Képzõmûvészet kategóriában Ötvös Nagy Ferenc (ötvös-iparmûvész, etnográfus,
muzeológus) képzõmûvészre szavazhatnak, aki Jászkiséren született 1948-ban. A debreceni
egyetemen bölcsész diplomát szerzett. Kezdeményezésére és mûvészeti vezetésével létrehozta a
debreceni Ötvöszománc Szimpóziumot 2000-ben. Jelenleg kecskeméti mûhelyében alkot,
közben negyedik könyvén dolgozik. Alapító tagja a kecskeméti Képzõmûvészek Közösségének
és a Magyar Tûzzománc Mûvészek Társaságának. Munkáját számos díjjal elismerték.
A Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Papp János nyugalmazott iskolaigazgató került a
jelöltek közé. A tanítói diploma megszerzését követõen folytatta tanulmányait Szegeden, ahol
biológia-technika szakos tanárként végzett. 1957-ben kezdett tanítani a jászkiséri általános
iskolában, ahonnét igazgatóként vonult nyugdíjba. Jászkiséren két cikluson keresztül
alpolgármesterként is tevékenykedett. Munkáját Jászkisér Város Díszpolgára címmel is
elismerték.
A Magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategória jászkiséri jelöltje a Pendzsom Néptánc
Egyesület, mely 1996-ban alakult. Az egyesület elnöke Lukácsi György. Az egyesület tagjai
számára fontos a népi tánchagyomány gyûjtése és továbbadása, színpadi bemutatása. Életre
hívták a Pendzsom Folk Fesztivált Jászkiséren. Az együttes több kitüntetésben is részesült:
Kulturális Minisztérium Miniszteri Dícsérete, megyei mûvészeti díj, Jászkisér Nagyközségért
Díj.
A nyertesek nettó egymillió forintot kapnak az erkölcsi elismerés mellett. Kérjük, szavazzanak
minél többen jelöltjeinkre. Csak eredeti, az Új Néplapban megjelenõ szavazószelvénnyel lehet
voksolni, melyet a Polgármesteri Hivatal portáján is leadhatnak. A szavazó lapokat 2012.
március végéig juttasák el részünkre, hogy továbbíthassuk a VOSZ megyei szervezetéhez.
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Halálának 50. évfordulóján (1962. február 1.)
tisztelettel emlékezzünk Jászkiséren született
Kovács Mihályról,
születésének (1867. szeptember 29.) 145.
évfordulója szeptember 29.-én lesz.
Kovács Mihály
Tb. Kanonok, jászfelsõszentgyörgyi plébános, kerületi
esperes.
Szegény sorsú szülõktõl született 1867. szeptember 29.-én
Jászkiséren. Hat gimnáziumi osztályt Jászberényben, a
többit pedig Egerben végezte, ahol is 1884-ben
papnövendék lett.

A buzgó lelkipásztor melegszívû paptestvér és szorgalma
tollforgató magas kort ért meg. Õ volt az egri
fõegyházmegye nesztora és egyben Magyarországnak is a
legidõsebb katolikus papja, amikor 1962. február 1.-én
Jászberényben elhunyt 95 éves korában.
Írásaiból:
Mária a festészetben. = EEK. 1890. 1, 5, 9, 10, 12-14. sz.
A festõi szép. = EEK. 1890. 21, 23, 24. sz.
A mûvészek hivatása. = EEK. 1891. 15. sz.
Ferdeségek. = Jászsági Híradó
A harang. Bp. 1919. (Szent István Társ.) 242 p.
Irodalom:

SZMI. VI. k. 1344-1345.
Egri Fõegyházmegyei Körlevelek, 1962. I. 299. sz.
Elsõ szentmiséjét
(Nekrológ.)
1890-ben mondta, majd sátai
1944. október 7.-én levelezõlapot küld Jászberény Tejút 5.
segédlelkész lett,
számból Özv. Nagy Józsefné Kovács Erzsébetnek:
ahol mûvészien
restaurálta az
„ Édes Öreg Néném! A nehéz napokban százszorosan jól
ottani plébániaesõ jókívánságaidat szeretettel köszönöm és szívbõl
templom oltárviszonzom. Megöregedtünk. Jól tudod én is betöltöttem
képét. (Amiért
szeptember 29.én a 77 évet. A jó Isten áldása kísérje
fõnökétõl, akit
minden lépteteket.
Makra Péternek
Szeretõ öcséd Mihály”
hívtak, jutalmul
Benedek József
egy „Makrapipát” kapott
ajándékba, amint
maga késõbb
elmondta egyik
Adójának 1%-át a következõ helyi civil
paptársának.)
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jászfényszarun,
Verpeléten és
Jazyges Íjász Egyesület
Kunszentmárton
18841156-1-16
ban mûködött, mint segédlelkész. 1897-ben
Jászkisériek Baráti Egyesülete
Jászszentandráson lett plébános, ahol megépíttette a
18837445-1-16
mostani templomot.
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
1909-ben került Jászfelsõszentgyörgyre plébánosnak,
18822843-2-16
ahol buzgón mûködött hosszú éveken át. Közben 1920-tól
Jászkiséri Mentõkért Alapítvány
helyettes esperes, 1922-1935-ig pedig kerületi rendszerinti
18841084-1-16
esperes volt. Eredményekben gazdag lelkipásztori
Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú
munkájának elismeréséül fõpásztora tb. kanonokká
Egyesület
18841376-1-16
nevezte ki 1928-ban.
Lelkiismeretesen végzett papi kötelességei mellett avatott
Jászkiséri Polgárõr Egyesület
forgatója volt a tollnak is.1919-ben megjelent A harang
18840825-1-16
címû könyvével szinte megteremtõje volt a harangokról
Kis-Ér Sporthorgász Egyesület
szóló szakirodalomnak és nagy sikert aratott. Ezután
19216179-1-16
országszerte ismert harangszakértõ volt Kovács Mihály
Önkéntes
Tûzoltó
Egyesület
kanonok.
18831494-1-16
Elõszeretettel foglalkozott, fõként fiatal korában a
Pendzsom Néptánc Egyesület
festõmûvészettel is. Tanulmányozta annak történetét és
18827903-1-16
nagy mestereit. E témakörbõl alapos tanulmányai jelentek
meg az Egri Egyházmegyei Közlöny hasábjain. Irodalmi
Természetjárók Gyermek Egyesülete
mûködését csaknem haláláig folytatta. Hagyatékában két
18830211-1-16
A projekt amelyben
az Európaiaz
Unió,
támogatásával,
kötetre való kézirata maradt,
egyházi
és
az Európai
Regionális
Alap társfinanszírozásával
valósult
meg.
világirodalom klasszikusaiból
idézeteket
és Fejlesztési
közmondáTámogatásukat
elõre
is köszönjük!
sokat gyûjtött össze egy hosszú élet kitartó szorgalmával.

1%
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Régi farsangok Jászkiséren
“Régi farsangok Jászkiséren” címmel beszélgettünk a
Könyvtárban a Csete Balázs Általános Iskola 3 osztályos
tanulóival február 14-15-én.
Örömmel fogadtam Szakálné Torma Eszter felkérését,
hiszen ebben a borús hideg idõben jól esik a régi vidám
eseményekrõl, hagyományokról beszélni. Látva a
gyermekek mosolygós arcát részvételüket a játékban jól
esõ érzés volt.
Úgy gondolom a felnõttek is szívesen visszagondolnak a
régi farsangokra.
A farsangi idõszak január 6-án vízkereszt napjával veszi
kezdetét és tart egészen hamvazószerdáig a nagyböjt
kezdetéig. Tájegységenként eltérõek a hagyományok, de
az alakoskodás a mulatság mindenütt hasonló.
A világ sok városában rendeznek farsangi mulatságokat
ezek közül a leghíresebb a Rio de Janeiro-i, Europában
pedig a szépséges Velencei karnevál. Ma már sokan
megtehetik, hogy eredetiben lássák ezt a különleges
rendezvényt.
Visszatérve szép hazánkba igen neves legismertebb színpompás farsangi rendezvény a mohácsi busójárás, amely
a napokban veszi kezdetét és nagyon sok érdeklõdõt vonz
a városba. Különlegessége egy történeti monda kapcsán
maradt fenn. A mohácsi csatát (1526) követõen amikor a
törökök elfoglalták ezeket a területeket, sanyargatva a
lakosságot, aki tehette elbujdosott a Mohácsi- sziget
mocsaras nádas vidékére. Egy idõs sovány ember
mondta a sziget lakóknak, készítsenek „fegyvert”
faragjanak ijesztõ álarcot, s ezzel próbálják meg elûzni a
törököt. Ez megtörtént és valóban sikeres volt az ördögi
álarc és a zajos kereplõ.
Az álarcos bálok mindig vidámak voltak, hiszen a
felszabadultságot fokozta, hogy az arcuk rejtve maradt a
szépre vagy éppen rémisztõre készített álarcok alatt. A
bálok alkalmat adtak a párválasztásra is. Az Ipoly menti
falvakban szokás volt a lányok részérõl bokrétát küldeni
a kiválasztott legénynek, amit a farsangvasárnapi bálon
már a kalapjára tûzve viselt. Kalotaszegen, még ma is
rendeznek asszonyfarsangot, amely a farsang egyik
szombatján van. Összegyûlnek egy ismerõsnél és zenészt
fogadnak, elfogyasztják a böjt elõtti finom ételeket,
italokat nemcsak beszélgetnek, hanem mulatnak,
énekelnek, férfiakat nem engednek be!
A farsangi szokások farsang végére, farsang farkára
összpontosultak, farsangvasárnapra, farsanghétfõre és
húshagyókeddre. Farsangvasárnapot megelõzõ
Csütörtök volt a kövércsütörtök, másképpen a
„zabálócsütörtök”. Ezen a napon húst, tepertõt, kolbászt,
káposztát, pogácsát ettek.
A Tápió menti falvakban és a Jászságban a farsangi fánkpampuska volt, még ma is az igazi jellegzetes farsangi
finomság és természetesen a herõce vagy csöröge
forgácsfánk is.
A Bács megyei Topolyán az elsõ fánkot eltették,
megszárították és porrá törték ,majd gyógyszerként a
beteg állat ennivalójába keverték.

A Hajdúságban fekete tyúkot vágtak azzal a hiszemmel,
hogy a mája szerencsét hoz.
A húshagyókedd egyben a farsang farkának utolsó napja,
farsangtemetés napja. Mindenütt arra törekedtek, hogy
az ételeket hamvazószerdáig elfogyasszák, mert akkor
kezdõdik a böjt.
Göcsejben húshagyókedd éjjelén némely községben
szokás volt, hogy a legények a lányosházak ajtajába
fatuskót raktak, figyelmeztetve a pártába maradt lányt,
hogy nem ment férjhez, hát húzza a tuskót!
Kicsúfolva: „Húshagyó! Itt maradt az eladó. Akinek van
nagy lánya, hajtsa ki a gulyára!”.
A jászság vidékein másként volt a leánycsúfoló a bak
fazékdobás vagy nálunk a cefrevágás-dobás. Sajnos ez a
vidám farsangi játék már nincs városunkban.
Édesapám mesélte, fiatal korában a barátokkal õk is részt
vettek ebben a farsangi szokásban. Az udvar félreesõ
sarkában egész évben gyûjtötték ez eltört cserépedényeket, hogy majd következõ farsangkor elviszik a
lányoknak. Így történt 4-en 5-en zsákba, kasba rakták a
cserepet és lopakodva vitték, nehogy észrevegyék a
huncut fiúkat. Sokszor sikerült is, de volt rá alkalom,
hogy bizony futva kellett menekülni a „rakománnyal”
együtt, mivel a nagyanyó bizony igyekezett a meszelõnyéllel elzavarni a huncut ebadta kölyköket. A lányok
meg a szobában kuncogtak és örültek a „látogatóknak”
meg a bedobott cserepeknek. Amikor menyasszony volt a
lány ebbõl a szokásból õ sem maradt ki, de már nem
cserepet, hanem egy szép mázas szilkét vitt a võlegény,
különbözõ finomsággal telerakva-csokoládé, narancs,
mogyoró, dió. Belépve a konyhába, ha „zajosra” akarta a
farsangi látogatást akkor „véletlenül” elejtette a szilkét és
szét szóródott a tartalma, a másik változat pedig a szilke
forgatás volt, az oldalára letett szilkét megforgatta és így
szét szóródott a tartalma. Nevetés közepette összeszedték és utána köszöntötték egymást és vendégül látták
a kedves látogatót.
A következõ nap a hamvazószerda húsvét elõtti 40. nap.
Az elnevezés eredete, hogy a katolikus templomban az
elmúlt évi szentelt barka hamujával a pap a hívõket
hamuba mártott ujjával a homlokukon kereszttel jelöli
meg.
Gyógyító erõt tulajdonítottak
a szentelt barka
hamujának. Termés varázsló, gondûzõ napoknak
számítottak a farsangi napok. A Mura vidékén
megveregették a gyümölcsfákat, hogy jól teremjenek.
Ekkor kellett mákot vetni (a hóra) , hogy ne legyen férges.
A farsangi idõjárástól is jósoltak a következõ év
termésére, termékenységre.
Jászdózsán úgy tartották, ha húshagyókedden csillagos
az ég, sok tojás lesz abban az évben.
Berettyóújfaluban a húshagyókeddi napsugár bõ
esztendõre mutat.
Úgy legyen!
Szüle Katalin
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Élet
Életjel

Születések

Tóth Leonardó Brájen
január 28-án

Gratulálunk!

Házasság kötés
Csillik Tímea és Borbás József Péter
január 21-én

Gratulálunk az ifjú párnak!
Köszönetet mondunk mindazoknakakik szeretett
halottunk
Majerszki Sándorné Ballagó Piroska
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, gyászunkban osztoztak.
a gyászoló család

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Rácz András
halálának 10. évfordulójára
„Ha könnyû lenne megsiratni és gyászolni azt, amit elvesztettünk,
akkor sokkal könnyebb lenne az életünk. Annyira fáj, de annyira
fáj valóban megsiratni, meggyászolni azt, amit elvesztettünk, hogy
inkább nem akarjuk. Akkor, amikor életemben elõször megéreztem
azt, hogy mi az a gyász, mi az a siratás, a szívem úgy fájt, hogy azt
hittem, belehalok.”

Köszönetünket fejezzük mindazoknak akik
Korsós Sándor
temetésén részt vettek gyászunkban osztoztak.
felesége fia és családja

Megemlékezés

Feldmár András

Nagy István
halálának 2. évfordulójára.

Megemlékezés
Kusztor Sándor
Halálának 5 évfordulójára
“Nem bírva terhét, a felhõ könnyekre
Fakad, s a rózsa gyûjti gyöngyeit
Megtelt e szív is, könnyeim peregve
Áztatják arcon hervadt díszeit”

„ Te múlsz el a perceimmel,
csillagok közt te ragyogsz fel,
látlak éjben fény-szalagnak,
álomföldben valós magnak.
Hiányzol”
Gyászoló család

(Petõfi Sándor)

Fájó szívvel emlékezzünk.
Örökké szeretõ családod

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

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

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

Megemlékezés
Ujszászi János
halálának 4. évfordulójára.
„ Csillag lett, mert szívbõl szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tõlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben tovább él és itt is marad”
Gyászoló család

Halálozás
Korsós Sándor
63 éves korában január 14-én
Szabó Ferencné Nagy Ilona
72 éves korában január 20-án
Fassung József
69 éves korában január 20-án
Özv Csõke Pálné Krizsó Erzsébet
88 éves korában január 26-án
Özv Tóth Sándorné Ráczkevi Ilona
82 éves korában január 27-én
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A március15-i rendezvény
résztvevõinek bemutatása
Tímár Viktor:
1936-ban született Gyimesközéplokon. Az általános erdélyi
gyakorlattal ellentétben nem cigány származású csángó
muzsikus. Nemcsak zenével foglalkozik, hanem gazdálkodik,
mint a általánosan a többi gyimesi csángó. Családjában általános a
muzsikálás gyakorlata: szülei, nagyszülei is zenéltek, Õ maga
testvérével játszik együtt. Tímár Viktor furulyán, hegedûn és
gardonon játszik, édesapja furulyázott, édesanyjától pedig az
énekeket tanulta. Hegedülni 10-11 éves korában kezdett. Elsõ
furulyás dallamait a nyári szálláson nagyapjától tanulta. A
hegedülést és annak technikáját, vonásait, fogásait kezdetben –
saját elmondása szerint - az ismert dallamok alapján magától,
autodidakta módon kísérletezte ki, legtöbbet Ötvös Páltól tanult.
Sok helyre hívják zenélni faluján belül és más városokba is.
Repertoárja hatalmas, minden gyimesi éneket ismer, 35-36 fajta
helyi tánc zenéjét tudja. Mivel aktív résztvevõje a nyári
táboroknak sokan tanultak tõle, többek közt Juhász Zoltán,
Dsupin Pál, Antal Tibor. Nagyon sok régi fonóbeli játékot is ismer,
amiket tanít a fiataloknak. Az Utolsó Óra népzenegyûjtési
program keretében is készült vele felvétel.
A magyar állam kitüntetését a Népmûvészet Mestere díjat 2007ben kapta meg.
Antal Tibor:
Neve nem ismeretlen az anyaországban sem, Szörényi Levente
Atilla, Isten kardja rockoperájában a pásztorfiú szerepében
nyújtott felejthetetlenül hiteles alakítást. A gyimesi csángó
pásztorfiú azóta felnõtt, s huszonéves férfiként saját falujában,
Gyimesfelsõlokon az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban tanít
zenét, énekel, tudatosan és ezért sokkal hatásosabban õrizve és
terjesztve a régi népdalokat - ezt teszi most megjelent lemezével
is.
Antal Tibor énekhangja különleges, erõteljes, szép hangszíne
mellett olyan adottsággal rendelkezik, hogy pillanatok alatt képes
magával ragadni a közönséget. Már kisfiúként, az Atillában
mindenkit elvarázsolt, de mostanra megérett a hangja, elõadói
gyakorlatot szerzett, s olyan elementáris erõvel hat a hallgatóra,
mint amivel annak idején Sebestyén Márta vagy Berecz András
ejtette ámulatba a népzenétõl idegen pesti füleket. Olyan nagy
tudású, egyszerre beleszületett és tanult énekessel van dolgunk,
amely ritka és nagy kincs az egész magyar kultúra számára…
Lukácsi György

Vidám téli nap
Vasárnap délután szánkóztunk az úton
Kérdeztem tõled: - húzzalak, vagy húzol?
Ropogott a hó talpunk alatt, piroslott az orrunk,
Kesztyûben is úgy éreztük, lefagy minden ujjunk.
Az emberek mindenféle lapátolták a havat,
A hóekének is eléggé sok dolga akadt.
Lovas szánok csilingeltek, hógolyóztak a gyerekek,
A bokrok alatt összesereglettek a fázós verebek.
A horgásztó jege nem maradt egyedül,
Tetején sok felnõtt és gyerek érezte magát remekül.
A fiatalok hokiztak, a gyerekek csúszkáltak.
Kutyák a fehér szõnyegen futottak, ugráltak.
A nap halvány erejével messzirõl figyelt bennünket,
Megmosolyogta közös jó kedvünket.
Látott a jégen néhány korcsolya bajnokot,
Ami, Jászkisér városában nem volt megszokott.

Nagypál Sándorné

Meghívó
Szertettel meghívjuk Önöket

2012. március 3-án
reggel 6 órakor kezdõdõ

III. Hagyományõrzõ disznóvágás
rendezvényünkre,
melynek helyszíne
a Tájház udvara.
Az érdeklõdõk a disznó hagyományos
feldolgozását
követhetik nyomon,
mindemellett meg is
kóstolhatják az
elkészült
finomságokat.
A rendezvényre a belépés díjtalan.
A rendezvény ideje alatt vásárolható
a reggelire szóló 500,- Ft-os
és az
estebédre szóló 1000,- Ft-os jegyek.
A büfében pálinka, forralt bor, kávé
és tea vásárolható.
A rendezvény ideje alatt a Tájház
vezetéssel megtekinthetõ.

Tájékoztatás
A Csete Balázs Honismereti Egyesület
településünk 620 éves fennállása alkalmából
irodalmi pályázatot írt ki.
Megdöbbenve tapasztaltuk és vettük tudomásul
az érdektelenséget.
A megadott határidõig 1 db pályamunka érkezett,
ami megítélésünk szerint nem a pályázati
felhívásban megfogalmazottaknak megfelelõen
készült el, így nem tartjuk etikusnak a díjazást.
Ettõl eltekintve megköszönjük a pályázó:
Hûvös Tamás munkáját
Csete Balázs Honismereti Egyesület
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A Roma Önkormányzat hírei
Felkérés érkezett a Jászkiséri Roma Önkormányzati felé, a
jegyzõ úrtól Dr. Gócza Tamástól, és a Szociális bizottság
részérõl Balogh Károlynétól az önkéntes munkavégzéssel
kapcsolatban.
Segítséget kértek tõlünk 45 fõ számára, mivel nem tudták
megszerezni a 30 nap munkaviszonyról szóló igazolást.
Megkérdezték nem-e tudnánk biztosítani ennek a 45 fõnek
valami munkát, hogy meg legyen az igazolás?
A válaszom az volt, hogy megbeszélem a képviselõ
társaimmal, mivel az õ véleményük is nagyon sokat számít, és
egyedül nem dönthetek, de részünkrõl semmi akadálya a
dolognak, szívesen segítünk amiben tudunk.
A képviselõ társaim is pozitívan fogadták így ezek után a
munkaügyi központ engedélyét kértük, amit meg is kaptunk,
így decemberben elkezdõdött a munka. 45 fõ önkéntes ember
végzett munkát decembertõl, január 12-ig, a Jászkiséri Roma
Önkormányzat segítségével. Szívesen segítettünk, mivel más
lehetõség nem volt arra, hogy 30 napra munkaviszonyt
létesítsenek. E segítség nélkül nem kaphatták volna tovább a
segélyt. Mindenki elvégezte a rá bízott feladatot, és ezért én a
magam részérõl dicséretben részesítem õket, mivel azt a
munkát végezték el sok helyen „tisztelet a kivételnek”, amit a
lakóknak kellett volna meg tenni.

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:
• 5 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!

Mi megértjük azokat a személyeket, akik sajnos betegek, vagy
nem rendelkeznek a 8 általános iskolával sem! De erre is van
megoldás, a fiatalok járhatnak esti iskolába és ezt kérjük
vegyék igénybe. Reméljük, hogy ez által elõbb juthatnak
munkához. Mi azt gondoljuk, hogy a roma emberek akarnak,
és szeretnének dolgozni, hogy hasznos tagjai legyenek a
társadalomnak. Decemberben ez már mutatkozott és
januárban is képek mutatják. Nekünk is pozitív a meglátásunk,
és úgy gondoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetõségének
is.
A Vadrózsa kúltúr csoport tagjai közül öten jelezték felénk, jó
tanulmányi eredményeiket, amelyek példás és ötösek voltak.
Az öt személy névsora:
Bukovinszky Vanda Jászkisér 5 osztályos tanuló,
osztályfõnöke: Bús Nikoletta, dicséretes ötös, Rácz Anikó,
Balogh Róbert, Bogdán Zoltán, Bogdán Mihály
Az eredményeikhez gratulálunk, és további sok sikert
kívánunk a tanulmányaikhoz.
Tisztelettel: a képviselõk és az önkormányzati elnöke:
Ráczné Ajtai Terézia

A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
Kuratóriuma
Megköszöni mindazoknak akik a Személyi
Jövedelem adójuk 1 % ával támogatták
az elmúlt évben az alapítványt
Kérjük, adóbevallásuk alkalmával gondoljanak a
jászkiséri gyermekekre és az

SZJA 1%
Felajánlásával támogassák az alapítványt, hogy
segíthessük a tehetséges és rászoruló
gyermekeinket
Adószámunk: 18822843-2-16.
Támogatásukat kérve, elõre is köszönjük
Az Alapítvány és a Teleház nevében:
Gál András

A Jászkiséri Ifjúsági Egyesület
megköszönve az elmúlt évi támogatásukat,
tisztelettel kéri, hogy adójuk
1%-ával
járuljanak hozzá a

II. Lovasnap

ELADÓ!

színvonalas megrendezéséhez.
Kérjük Önöket, hogy idén is támogatassák
„Lovas” Egyesületünket!
Adószámunk: 18828832-1-16

ár: 10000 Ft

Támogatásukat köszönve:

17”-os LG CRT monitor

érd.: 06-20/342-5312

Jászkiséri Ifjúsági Egyesület vezetõsége
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Felhívás

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK

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!

Növényanya gyermekei 26.
( folytatás)

Gyógyító zöldségek
Rebarbara gyógyhatásai
Segíti a tápanyagszállítást a sejtekbe, méregteleníti a
beleket, jó székrekedés ellen, aktiválja a sejtenergiát,
idegnyugtató, fokozza az izomtevékenységet, fiatalítja a
bõrt, erõsíti a hajat, hajszínt, megköti a zsírokat, használ
fogyókúránál.

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

Rebarbaralekvár
Hozzávalók: 500 g rebarbara, 500 g zselécukor, 1 evõkanál
méz, 250 ml ananászlé, 2 evõkanál citromlé.
Elkészítése: mossuk meg a rebarbarát, húzzuk le a bõrét,
és vágjuk 2 cm-es darabokra.
Keverjük össze a zselécukorral, a mézzel és a
gyümölcslevekkel, majd forraljuk fel. 5 percig fõzzük,
aztán hagyjuk kihûlni. Töltsük poharakba.
(folytatjuk)

Fazekas Lajos
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Virág- ajándék

Névnapi köszöntõ

Szálas virágok, temetésre
koszorúk, sírcsokrok készítését
vállaljuk, cserepes virágok nagy
választékban

Nagy tisztelettel és õszinte szeretettel
köszöntõm, névnapja alkalmából,

Várom kedves vásárlóim!
Jászkisér,
Fõ út 34.
Tel: 06-20-589-62-67
Hajni
Tisztelt Lakosok!
A Jászsági Támogató Szolgálat továbbra is várja azon régi
és új ügyfelek jelentkezését, akik az önálló életvitelük
elõresegítéséhez, a mindennapi szükségletük kielégítéséhez a szolgáltatás szakembereinek segítségét kérik.
Ellátásra jogosult lehet:
Bármilyen súlyos fogyatékossággal ( látás, hallás,
mozgás, értelmi, halmozottan fogyatékos, autista ) élõ
személy.
Mozgáskorlátozott személy ( a háziorvos, illetve
kezelõorvos igazolása alapján 7 pontos papírral
rendelkezik )
Amiben segíthetünk:
Szállító szolgáltatás: A közszolgáltatásokhoz, az
egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása speciálisan
átalakított gépjármû igénybevételével.
Személyi segítés: Bevásárlás, gyógyszerfelíratása és
kiváltása, orvoshoz kísérés, segédeszközök beszerzése,
hivatalos papírok kitöltése, ügyintézés, személyes
környezet rendben tartása, felügyelet.
Szolgáltatásunk térítés köteles, érdeklõdni lehet az

alábbi telefonszámokon:
06-57-403-285, 06-30-549-9978
vagy címen: Jászberény, Ferencesek tere 3/a

FLORA -

Virág-Ajándék

ö
Lakás dekorációk készítése
ö
Rendezvények díszítése
ö
Esküvõk egyszerû és modern díszítése
ö
Virágkosarak, csokrok készítése
ö
Temetési koszorúk, sírcsokrok,
kegyeleti tárgyak készítése
ö
Ajándéktárgyak

Várjuk
érdeklõdésüket,megrendelésüket!
Elérhetõségünk: 06-30-57-21-233
5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

Harmos Lászlónét ( Jász Piroskát)
a mi szeretett Pirike néninket, akit
mondhatnám, hogy egész Jászkisér lakossága
ismer és szeret.
Kívánom neki, hogy éljen még
számtalan, nagyon sok boldog éveket.
Szeretett családja körében.
Gond és szomorúság messze
kerülje a háza táját, és
mindig csak öröm és
vidámság ragyogjon az arcán.
Ezen névnapi köszöntõ.

T

Íródott :
2012.01.18-án szerdán
Piroska napján
Írta: Csillik Tibor

Kozmetika és Szolárium
Várom minden kedves szépülni és
barnulni vágyó vendégemet!
Barnuljon egészségesen, gyorsan
új EU3-0 csövekkel,
Ergoline 500 típusú fekvõ szoláriumban

80 Ft/percért.

Ha nincs ötlete karácsonyra ajándékozzon
szolárium bérletet vagy ajándék kártyát.
/ Kolloid aranykezelés, 3D szempilla, szilveszteri
illetve báli smink./

Nyitvatartás:
Hétfõtõl – péntekig 13-18-ig
Szombaton
8- 13-ig
Jászkisér, Kossuth tér 1/a
/ a fodrász üzlet mellet/

Balajti Diána
Kozmetikus

Telefon: 06-20- 580-1206

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

SARKI Bolt
Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A EGON

Sebestyén Zoltán
Magyarország
Területi Üzletkötõ
Általános Biztosító Rt.

550
500

Élet-, lakás-, gépjármûbiztosítások, valamint
magánnyugdíjpénztár tag beléptetés
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét az új
vagyonbiztosítási módozatunkra, amelyben újra
van lehetõség a házállatokés a konyhakerti
növények biztosítására.
A részletekért érdeklõdjön nálam!

Jászkisér Gárdonyi út 5.
Elõzetes egyeztetés alapján házhoz is megyek!
Mobil:

06-30/515-1814

Akció
A Jászkiséri AGROSZÖV Zrt
benzinkútjánál a 11, 5 kg-os gázpalack cseréje

5.095,- Ft.
Az ár a nagykereskedelmi árváltozásig, illetve
visszavonásig érvényes.
Igény esetén a gázpalackot Jászkisér területén
házhoz szállítjuk, úgy hogy szállítási költséget
nem számítunk fel.
Házhoz szállítás:
minden kedden
11-13 óra között és
minden pénteken
11- 13 óra között.
Megrendelését várjuk az 57/451-793-as
telefonszámon.
Vegye igénybe a benzinkút ingyenes
szolgáltatásait: fagyálló hûtõfolyadék mérése,
szélvédõmosó folyadék mérése, akkumulátor
töltésének mérése, fékolaj mérése!

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

Jászkiséri AGRÓSZÖV Zrt

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

