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JÚNiUS

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft

II. Hagyományõrzõ Lovasnap
2012. július 14.
A rendezvény helyszíne:

Jászkisér, volt dohánybeváltó helye
A rendezvény fõvédnöke:
Pócs János Országgyûlési Képviselõ

08:00 – 09:30
08:00 – 12:00
09:30
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
16:00 - tól
20:00 - tól

Lovas felvonulás
Fõzõverseny (nevezési díj: 2000 Ft, az elsõ három helyezett részére
értékes ajándék)
Köszöntõt mond:
Pócs János, Országgyûlési Képviselõ
Hajdú László, Jászkisér Város Polgármestere
Voltizs-lovastorna
Csikós bemutató
Ló fajtabemutató és szépségverseny
Fõzõverseny eredményhirdetés
"Pusztai Róka" Nomád Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója
Mészáros testvérek lovasbemutatója
Ügyességi verseny
LovasBál

Egyéb délelõtti programok:
szõnyeghúzás, gyereklovagoltatás, sétakocsikázás, kézmûves tevékenységek
bemutatása…
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt!
Az ügyességi versenyen történt esetleges balesetekért és anyagi károkért a rendezõség
felelõsséget nem vállal!
A rendezõk a változtatás jogát fenntartják!
További információ: Boros Krisztina (20/567-8662) ;Borda István ( 20/434-7806)
Czékmán Zsolt ( 20/314-0730) ;Vajas György ( 20/222-9256)
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A
lap havonta 450
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XVIII. évfolyam 6. 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!

Tisztelt Jászkisériek!
d

Az Önök támogatásának köszönhetõen a Pendzsom Néptánc
Egyesület bejutott a J-N-Sz Megyei Területi Prima Díj
döntõjébe.
Kérjük Önöket, hogy az Új Néplap 13. oldalán megjelenõ
SZAVAZÓ lapokat augusztusig,
a Fõ úti újságoshoz adják le.
További támogatásukat elõre is köszönjük!
A mi sikerünk az Önöké is!
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Rock and Roll party a Moziban
fellépés is. Tulajdonképpen egész munkáságunk a Hungáriára
épül fel.
- Milyen volt a jászkiséri közönségnek táncolni?
Balogh Laci: Nagyon jó érzés volt. Tulajdonképp ez év
húsvétján döntöttük el, amikor Jászkisérrõl, az egyik mamától
utaztunk Szolnokra, a másik mamához locsolkodni, mi lenne, ha
itthon is csinálnák egy mûsort. Egyrészt nagyon féltem, hogyan
fogadnak majd, mit mondanak az emberek, hisz még is csak
közülük való vagyok én is. Másrészt bíztam benne, hisz a rock
and roll az a tánc, életérzés, életforma, ami sok embert
megmozgat, táncra készteti az embert. Elvist imádják az
emberek, õt nem lehet nem szeretni. Itthon pedig Fenyõék tették
le az alapokat, amire mi csináltunk egy mûsort. Ebbe a mûfajba
nem lehet csalódni. Egyébként, ha öt ember jött volna el, akkor
is megcsináljuk. 2 éve az egész csapatunk Fenyõ Miklós
tánckarának tagja. A nevünk Holdugatók is Alan Freedtõl ered,
aki Cleveland-i lemezlovas volt és õ használta elõször a rock
and roll nevet 1953-ban. Létezett a Holdugatók éjszakája címû
rádiómûsor valamint a Holdugatók Bálja elnevezésû koncert
(Alan Freed's Moon Dog Show) ami az elsõ Rock 'n Roll
koncert volt a világon. Az általunk szervezett fellépések és
mûsorszámok ezt a vonalat kívánják tovább vinni és emléket
állítani a Rock and Roll-nak és Alan Freed-nek.
Kérdésedre válaszolva, ha ilyen a mennyország, akkor nagyon
jó volt. Ez tölti ki mindennapjainkat. Mint ahogy, mondtam
számomra a rock and roll szerelem, ami 1998-ban teljesült be.
-Manapság meg lehet élni a táncból?
Balogh Erika: Most már nem lehet, itt is begyûrûzött a válság.
Sajnos a piac diktál. Mi nagyon sok saját pénzt forgattunk a
csapatba, a fellépésekre. A mi erõnk is véges. Most azt
fontolgatjuk, hogy egy menedzsert fogadunk, hogy a
mûsorszervezés terheit levegye a vállunkról és csak a táncra,
számunkra legfontosabbra tudjunk koncentrálni.
Balogh Laci: Ez a mostani produkció is kb. 200 eFt-ba került.
Természetesen a beszedett jegyárak nem fedezték költségeinket,
de nem is ezért csináltuk. Saját technikával csináltunk, tízen
táncoltunk a színpadon. Öröm volt csinálni, egyre többen
mondják, hozzunk össze még ilyen bulit a nyáron. Rajtunk nem
múlik. A hétvégén Fenyõ koncerten lépünk fel, aztán jönnek a
saját fellépéseink.
- Köszönöm szépen a beszélgetést, további sikereket, jó
babavárást kívánunk és bízunk benne, hogy lesz alkalmunk
még Jászkiséren látni, találkozni veletek.

2012. június 9-én 18 óra 30 perces kezdéssel került sor Balogh
László és csapatának Viva Rock and Roll címû 3 felvonásos
zenés-táncos mûsorának bemutatójára. A moziba belépve
elfogott bennünket a nosztalgia, mindenkinek eszébe jutott
fiatalsága, a gondtalan, felhõtlen szórakozás. A mozi nézõ
termét átalakították színpaddá, szemeink elõtt megjelent az 50es, 60-as évek világa, a terem színültig megtelt nézõkkel, akik
izgatottan várták a mûsort. A mûsor történetileg mutatta be a
rock and roll kezdetét napjainkig. Változatos zenékre kitûnõ
koreográfiával készült táncokat mutattak be, majd megidézték
nekünk Elvis Presleyt is mind a mozivásznon keresztül, mind
pedig élõ elõadáson keresztül. Fenyõ Miklós életérõl készült
mozifilm alapján a „Made in Hungária” címmel táncmûsort
adtak elõ. Fergeteges hangulatot csaptak a moziban, a közönség
szünet nélkül tapsolt.
A mûsor kapcsán beszélgettünk Balogh Lászlóval és
feleségével, Erikával a kezdetekrõl, munkáról, sikerekrõl.
- Mi történt azóta, hogy elkerültél Jászkisérrõl?
Balogh Laci: Még itthon Molnár Józsefnél végeztem a
tánciskolát, az alapokat itt tanultam meg. A táncot Szolnokon
folytattam a Pelikán Táncegyüttesben, ott jártam tánciskolába,
ott ismerkedtem meg feleségemmel, Erikával is. Hosszú éveken
keresztül versenytáncoltunk standard táncokban, melyet 1999ben hagytunk abba. A rock and roll számomra 1980 óta
szerelem, akkor láttam elõször a TV-ben a Hungáriát énekelni,
megfogott és életstílussá vált. Mindeközben rendszeresen
jártunk Fenyõ koncertekre, többek közt azzal a céllal is, hogy a
tánckarába kerülhessünk. Végül is a szerencse folytán 1998.
december 5-én, egy Fenyõ koncerten találkoztunk egy lánnyal,
akinek barátnõje a Fenyõ tánckarában táncolt és a partnerét ép
akkor akarták elküldeni. Hosszas válogatáson keresztül végül is
bejutottunk a tánckarba, ahol én már 14 éve táncolok. Jelen
vagyunk Fenyõ Miklós minden koncertjén, TV felvételek
alkalmával, jártunk vele a környezõ országokban: Szlovákia,
Románia és persze szerte Magyarországon.
- A ti tánccsapatotok, hogy jött össze?
Balogh Erika: Fenyõ kapcsán jöttek a felkérések sorba, aztán
Jászberényben elindítottuk a tánciskolánkat, táncklubot,
elkezdtük oktatni versenytáncot is. Aztán 3 év elteltével jött az
ötlet, hogy a legjobb táncosokból alakítsunk egy csapatot.
Balogh Laci: 2011. június óta egyébként egyesületként
mûködünk, elõtte én vittem a vállamon a tánccsapatot. Az idén
projekt azaEurópai
támogatásával,
ötéves a csapat. SikerültAbejutnunk
Made inUnió,
Hungária
c.
az
Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
filmbe, szerepeltünk Marót Viki és a Nova Kultur koncertjein,
de terveink között szerepel még a Dolly Roll együttessel való
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TAVASZI HÍREK NIEDERLENZBÕL
Immár második alkalommal kapott meghívást a
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete Jászkisér svájci
testvérvárosába Niederlenzbe, a hagyományos tavaszi
jótékonysági vásárra, melyet „Wähestübli” néven ismernek a
helyiek. Öt fõs delegációnk május 10-én indult és 14-én már
szerencsésen haza is érkeztünk.

Niederlenz központjában a Polgármesteri Hivatal elõtti téren
állították fel május 11-ére azokat a sátrakat, és standokat
melyek alatt a vásárra érkezõk helyet foglalhattak. A vásár fõ
célja minden évben az, hogy a Református Egyházközség
közremûködõi által sütött, pizzaszerû jellegzetes svájci étel a
„Wähe”,valamint a hozzá tartozó italok tea, kávé eladásával
pénzt gyûjtsenek, és azt hátrányos helyzetû helyi emberek
megsegítésére fordítsák. Az épület árkádja alatt különbözõ
korú fiúk és lányok kínálták megunt, kinõtt játékaikat
eladásra. Az így gyûjtött pénzt új játékok vásárlására, nyári
programokra költik. Emellett összesen nyolc civil szervezet
igyekezett bemutatni saját kis közösségét, köztük a PJN
Niederlenz is.
Svájci barátaink azt kérték, hogy magyar és elsõsorban
Jászkisérrõl vagy a Jászságból származó, házi készítésû
termékeket vigyünk magunkkal, amit a vásárra látogató
helyiek megnézhetnek, megkóstolhatnak, és meg is
vásárolhatnak. Nagy sikere volt a paprikának, kolbásznak,

különbözõ befõtteknek és savanyúságoknak, méznek, de
vittünk dióbelet, csigatésztát és kecsketejjel és
gyógynövényekkel készített kézmûves szappant és
jógapárnát is. Sok olyan PJN tag jött el a vásárra, akik nem
csak vásárolni szerettek volna, hanem beszélgetni is akartak
velünk. Berente Judit, Balog Andrea és Rácz Judit angolnémet-francia nyelven mindenkivel szót értettek. Minden
látogatónak egy-egy magyar nemzetiszín szalagos
mézeskalács szívet adtunk ajándékba, amit Balog Lászlóné
sütött meg itthon nagy szeretettel. A beszélgetéseket az sem
rövidítette, hogy egész délelõtt esett az esõ (nem is kicsit), de
a jó hangulathoz hozzájárultak a kóstolásra kínált
kolbászfalatkák, tepertõs-szilvalekváros papucs sütemény és
természetesen egy-két korty jó magyar pálinka és bor.
Közben az új érdeklõdõket elláttuk információkkal és
Jászkisért és a Jászságot bemutató prospektusokkal.
A vásár kora délután ért véget, a résztvevõ kiállítók gyorsan
lebontották a fa szerkezetû standokat és sátrakat, melyek az
Önkormányzat raktárába kerültek vissza.
A vásár alatt és után valamint vasárnap volt alkalmunk
beszélgetni a PJN Niederlenz vezetõsége tagjaival a
következõ év (évek) tervezett közös programjairól.
Várhatóan jövõ évben ellátogat hozzánk egy nagyobb
csoport, míg 2014-ben, mikor a partnerkapcsolatunk 20 éves
lesz, Jászkisérrõl várnak egy hasonló delegációt Svájcba.
Õsszel és jövõ tavasszal folytatódik a sífelszerelések gyûjtése,
ez a program is már 10 éves múltra tekint vissza. Az általános
iskolában már jelentõs mennyiségû sífelszerelést tárolnak.
Rácz György testnevelõ tanár vezetésével itt az Alföldön,
sokak által csodált módon lett népszerû ez a sport, melynek
eszköz feltételei a svájci barátaink nagylelkûségének
köszönhetõen folyamatosan javul. (sajnos az Alpokból eddig
még nem tudtunk legalább egy kisebb hegyet idehozni…)
Svájcban nagyon népszerû a kerékpározás is, és errõl nem
akarnak lemaradni a kisgyerekes családok sem. Sok helyen
lehet kerékpáros utánfutóval utazó családokat látni. Ez adta
az ötletet a Bollók családnak, akik azt kérték a kiutazás elõtt,
hogy ha lehet hozzunk Anitáéknak egy ilyen kerékpár
utánfutót, amivel három gyermekükkel együtt
kerékpározhatnak. Monika és Peter Schmid találtak egy
olyan családot, akiknek már nem volt szükségük a jó állapotú
ilyen szerkezetre, megvásárolták tõlük, és mi hazahoztuk.
Azóta már Berki apuka és a lányok büszkén használják
Tiszakécskén. Megígérték, hogy vigyáznak a PJN-tõl
használatba kapott utánfutóra, hogy néhány év múlva egy
másik család kisgyermekeinek szerezhessünk vele az
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övékéhez hasonló örömöt. A PJN elnökséggel pedig azt is
megbeszéltük, hogy az Öregek Napközi Otthonába gyûjtött,
kölcsönözhetõ rolátorok után, a kerékpáros utánfutó is
lehetne egy jövõbeli project.
Rosemarie Keller 2010 decemberében elhunyt egykori elnök
asszony emlékét kegyelettel õrizzük, mert nagyon sokat tett a
két település lakóinak barátságáért. Különösen szívén viselte
a jászkiséri hátrányos helyzetû gyermekek és idõs emberek
segítését. Vasárnap délelõtt hálával tisztelegtünk Rosemarie
Keller sírjánál a niederlenzi temetõben, ahová az idén is
jászkiséri kertészetbõl vitt muskátlit ültettük el.
Elváláskor megköszöntük a szívélyes vendéglátást,
kölcsönösen ígértük egymásnak, hogy folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot. Õk Niederlenzben, mi Jászkiséren
népszerûsítjük a PJN-t és a kitûzött célok megvalósításába
igyekszünk újabb embereket bevonni.
A Külkapcsolatok Baráti Egyesülete egy nyitott közösség,
minden érdeklõdõ számára szívesen adunk felvilágosítást a
csatlakozás lehetõségérõl.

Balog László
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete elnökségi tag

Judo (Cselgáncs)
2010. augusztusában kezdõdtek el a judo edzések
Jászkiséren, eleinte kétszer másfél, majd háromszor másfél
óra edzéssel. 2012. február elején megalakult a Jászkiséri
Sportegyesület Cselgáncs Szakosztálya, amely lehetõvé
tette a versenyeken való részvételt. A rendszeres és kemény
edzésmunka eredményeképpen a tavaszi utánpótlás
versenyeken már képviseltetni tudtuk magunkat gyermek
„D” és gyermek „C” korosztályban, ahol számos más
egyesület is részt vett (UTE, KSI, ÉRD, Diósd, Miskolc,
Székesfehérvár, Debrecen, stb.).
A versenyek színvonala és a több száz versenyzõ a
bizonyíték arra, hogy szakosztályunk versenyzõi kiváló
edzésmunkát végeztek, ami az eredményeken is látszik.
2012. márc. 17.
Seres Alex:
súlycsoport

UTE Judo Csarnok
2004-es korosztály, 22 kg-os
3. helyezés (bronzérem)

Lovász Dávid:
súlycsoport

2004-es korosztály, 30 kg-os
4. helyezés

Ajtai Attila:
súlycsoport

2003-as korosztály, 28 kg-os
5. helyezés

2012. ápr. 1.
Lovász Dávid:
súlycsoport

Diósd, Judo Kupa
2004-es korosztály, 30 kg-os
1. helyezés (aranyérem)

Ajtai Attila:
súlycsoport

2003-as korosztály, 28 kg-os
2. helyezés (ezüstérem)

Seres Alex:
súlycsoport

2004-es korosztály, 22 kg-os
3. helyezés (bronzérem)

2012. máj.19.
Lovász Dávid:

Diósd, Regionális Diákolimpia
30 kg-os súlycsoport
2. helyezés (ezüstérem)

Seres Alex:
Ajtai Attila:

22 kg-os súlycsoport
3. helyezés (bronzérem)
28kg-os súlycsoport
4. helyezés

A versenyeken készült képeket megtekinthetik az
egyesület honlapján: kiserse.civilkiser.hu
A szakosztály nevében minden versenyzõnek gratulálok, és
eredményes versenyzést kívánok a jövõben is! Ezúton
szeretném továbbá megköszönni Kis Lajos Igazgató Úrnak,
hogy az edzéshez a tornatermet rendelkezésünkre bocsájtja!
Borbás József
Szakosztályvezetõ
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Bajnokságot nyert az ifjúsági labdarúgó csapat
Összesen 85 gólt rúgtunk, 20 gólt kaptunk. A bajnokságban
57 pontot értünk el, ez
86 %-os teljesítményt mutat.
A második helyen végzett Tószeg csapatát 15 ponttal
elõztük meg.
Az elsõ helyen végzett ifjúsági csapat tagjai:

A megyei II osztály jászsági csoportjában szereplõ ifjúsági
csapatunk az elõzõ bajnokságban elért második
helyezésével igen magasra tette a „lécet”.
Ennek megfelelõen kezdtük az õszi idényt, veretlenül
végeztünk a második helyen a rosszabb gólkülönbségünk
miatt.
A tavaszi idényre visszatért Hajnal Máté és a többi
játékossal együtt az 1997-1998-as bajnokság után, újra elsõ
helyen végzett az ifjúsági csapat.

Kapusok: Halász Dániel, Vincze Gábor
Védõk: Szigetváry Gábor, Kozma Balázs, Kun Máté,
Fehér Attila, Balogh Máté, Nemes Gábor,
Drávucz Viktor, Nagy Dávid,
Középpályások: Barna Ádám, Oláh Zsolt,
Hajnal Máté, Nagy Péter, Mihályi Roland,
Krizsai Csaba, Holló Károly, Sõti Gergõ,
Faragó Tamás, Szabó Dániel
Támadók: Tajti Gábor, Horváth Krisztián,
Faragó Viktor, Glodics Ákos,
Tóth Simon Krisztián
Vezetõedzõ: Csillik Ferenc
Edzõ: Kozma Zoltán

A bajnoki cím elnyerésével Jászkisér labdarúgása ismét a
Több éves közös munkának, szépen csillogó aranyérem lett reflektor fényébe került.
Köszönet minden játékosnak, vezetõnek és támogatónak,
az eredménye.
szurkolónak.
A csapat erejét mutatja, hogy 22 mérkõzésbõl 18-at
Csillik Ferenc
megnyertünk, 3 végzõdött döntetlenre és csak Tószegen
szenvedtünk egy gólos vereséget.

No Senior!

A Csete Balázs Honismereti
Egyesület
sok szeretettel meghív minden kedves
érdeklõdõt
2012. június 23-án,
Szent Iván elõestéjén 18 órától
a Tájház udvarán megrendezésre kerülõ

Nyár indító rendezvényére.

Valóban nem senior néven mûködik a Pendzsom
Néptánc Egyesület újonnan alakult csoportja, hanem
Ritmusirtók lett a nevünk. Ebben a csoportban volt, és új
elhatározású táncosok tanulják minden szombaton a
jászsági táncokat, de terveink szerint más tájegység
néptáncával is megismerkedünk a késõbbiekben. A
tanult táncot, és az abból készült koreográfiát a 20.
Pendzsom Fesztiválon mutatjuk be, augusztus 17-én a
Jászságban mûködõ hagyományörzõ csoportokkal
lépünk fel egy nagyszabású, közös mûsorban, 18-án
pedig az imént említett saját koreográfiánkkal
Lukácsi György

Ízelítõ a programokból:
- kézmûves foglalkozás gyerekeknekfelnõtteknek
- kemencében sütött finomságok kóstolása
- nyársalás
- éjszakai tárlatvezetés a Tájházban
- Tréfás népmesék a Jászságból –
szemelvények a furfangos jászok
történeteibõl
- Szent Iván éji tûzgyÚjtás, tûzugrás a
Pendzsom Néptánc Egyesület
közremûködésével
A rendezvényre a belépés ingyenes.
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Eredményes évet zárt a Takarék
Május 29-én Jászárokszálláson tartotta éves beszámoló
küldött közgyûlését a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet. Ezen a részközgyûléseken megtartott
választás eredményeként Hajdú László polgármester úrral és
Szüle Katalin küldött társammal együtt vettünk részt.
A jelen lévõ 50 küldött az írásban kiküldött napirend szerint
beszámolót hallgatott meg a 2011. évi mûködésérõl és
gazdálkodásáról. Örömmel hallottuk az elnök szóbeli
kiegészítésében, amit megerõsített a Felügyelõ Bizottság és a
könyvvizsgáló jelentése is, hogy a Takarékszövetkezet
helyzete stabil 2011-et is közel 200 millió forintos
eredménnyel zárta.
Sok munka van ebben. 22 kirendeltségen biztosítják a majd
tízezer számla vezetését. A betétekben összegyûjtött pénzt
gondos felülvizsgálat mellett helyezik ki a hitelt
kérelmezõkhöz, ennek köszönhetõ a szükséges biztonság
fenntartása. Minden betétes biztonságban tudhatja pénzét a
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél.
A küldött közgyûlésen módosítottuk az alapszabályt, így az
tisztújításkor már a korábbi tíz évhez képest öt évre kaptak
megbízást az Igazgatóság és az FB tagjai. A küldöttek
elfogadták a jelölõ bizottság indoklását, hogy „gyõztes
csapaton nem kell változtatni”, így az új vezetésbe az elmúlt
tíz évben már bizonyított személyeket újra választották.
A pénzintézetekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen
új könyvvizsgálót kellett választani.
A jövõre vonatkozó tervek között szerepel a mezõgazdasági
tevékenységet végzõk munkájának segítése, az állami
támogatások fogadásának és szükség szerint átmeneti
hitelezés feltételeinek javításával. A kirendeltségek
számítógépes rendszereinek korszerûsítése folyamatosan
zajlik és az épületek, ügyfélterek megújítását is tervezik.
A takarékszövetkezet alkalmazásában dolgozó közel 100
munkavállaló jó munkáját dicsérik az elért eredmények. Ezt
elismerve került sor a kerek évfordulós 5-10-20-30 és 40 éve
a Takarékszövetkezetnél dolgozók köszöntésére.
Balog László

Fekete cica
Nem vagyok rasszista, fekete a cicám
Meg van nálam mindene, amit szeme szája kíván.
Nem kellett senkinek, keservesen nyávogott az árva,
Emberségbõl lettem a legjobb gazdája.
Szeretetem érzi, enyém minden hála,
Nem létezik olyan dal, melyet nekem el ne
muzsikálna.
Úttesten amikor átmegy a babonás szidja és mérges,
A cica szerint ez a felfogás téves.
Nem kell abban hinni, Dolyt bájt jelezné másnak,
Udvarolni lépked át a szépséges szomszéd cica
lánynak.
Nagypál Sándorné

Helyesbítés
Múlt havi számunkban az alábbi hiredtményt,
hiányosan tettük közzé. Ezért elnézést kérünk az
érintettektõl.
szerk.

özv. Balla Istvánnét

90.
születésnapján szeretettel köszönti és hosszú boldog
éveket kíván,
Lánya, fia, menye-veje, unokamenye, unokaveje,
négy unokája és négy dédunokája
Fogadd el szívûnknek
köszöntõ szavát,
hogy Veled ünnepeljük születésed napját
Isten adjon még sok-sok boldog évet.
Erõben egészségben tartson meg Téged

Helytörténeti, néprajzi pályázatok
elbírálása
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen ez évben is helytörténeti, néprajzi
pályázatot hirdetett meg. Pályázni lehetett bármely
szabadon választott helytörténeti téma feldolgozásával,
mely megyénkhez, vagy annak kisebb régiójához,
településéhez kapcsolódik. Az eredményhirdetésre
2012. május 12-én került sor, ahol egyesületünk tagjai is
részt vettek Szolnokon a Damjanich János
Múzeumban.
Jászkisérrõl 4 db pályamunka érkezett be:
1. Gyõri Jánosné, felnõtt, egyéni kategóriában
szerepelt, pályamunkájának címe:
Helytörténeti emlékek fényképeken 1970-2000
között.
2. Farkas László felnõtt, egyéni kategóriában
szerepelt, pályamunkájának címe:
Gépbirodalom születik
3. Csomor András, felnõtt egyéni kategóriában
írt Az én osztályom és korosztályom címmel,
melyben 8 osztály történetét és iskolatörténetet
írt le.
4. Ladányi Lajosné, Budapesten élõ nyugdíjas
óvodavezetõ a jászkiséri óvoda történetét írta
meg 1895-1994-ig.
Mindegyik pályázó munkáját pozitívan értékelte a
szakmai zsûri, pályamunkájukért emléklapot kaptak és
könyvjutalomban részesültek.
Elismerésükhöz gratulálunk, további sikeres
munkálkodást kívánunk.
TM
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Kedves Jászkisériek!
A Jászkiséri Lovasok 2011. évben útjára indították
hagyományõrzõ rendezvényüket.
Az elmúlt év sikerei és visszajelzései megerõsítették azon
elhatározásunkat, hogy az idei évben is folytassuk a
hagyományok ápolását. Eltelt egy év és újra itt vagyunk a
következõ lovasnap kapujában!
A tavalyi évben megrendezett I. Lovasnap szép idõben és
szép számú közönség elõtt történt. Ez évben is az a célunk,
hogy velünk töltsenek egy kellemes, szórakozásban gazdag
napot. Akár a tavalyi rendezvény, úgy az ez évi is nagy
elõkészületekkel és nagy odaadással készül. A rendezvény
jellege és üzenete nem változott, próbáltunk az új évre újabb
és még színvonalasabb programot összeállítani és csak egy
újdonság, hogy az idei tombola fõdíja egy szép kis póni csikó
lesz, kinek neve PÖTTÖM.
Mi azt szeretnénk kérni Önöktõl, hogy ha a tavalyi
rendezvény elnyerte tetszésüket - vagy ha valamilyen
elfoglaltság miatt nem is tudtak ott lenni, de hallottak
valakitõl valamilyen véleményt -, jöjjenek, tekintsék meg és
érezzék jól magukat! Hívják meg családtagjaikat, barátaikat,
ismerõseiket akár más településrõl is, hogy együtt
tölthessenek egy szép, tartalmas napot.

„Nyitott Szívvel – óvodától a középiskoláig gyermekeink
jövõjéért” ISK-HALO-11-0104

A tápióbicskei csata

A mai világban rohanunk és alig töltünk idõt a szeretteinkkel,
legyen ez a nap ok arra.
Az eltelt egy év alatt nem tudtuk nem észrevenni, hogy a
gyerekeket mennyire leköti a ló csodálata. Számos
rendezvényen jelen voltunk és végeláthatatlan gyereksorok
álltak, hogy csak egy-két percre is felülhessenek e nemes és
csodálatos élõlényre, mert „A ló elõnye tenger, a bölcsnek is
ló való, mert lóvá tesz az ember és emberré tesz a ló.”
Amellett a tény mellett sem mehetünk el, hogy egy ló tartása
nem csak a szeretetrõl szól. Rengeteg kitartást, munkát és
odaadást igényel. Ez azt is jelenti, hogy akik ezen a
rendezvényen részt vesznek csodás lovaikkal és különbözõ
produkciókat mutatnak be, milyen nehéz és alázatos munkát
is végeznek mindannyiunk és önmaguk szórakoztatására.
E rendezvény létrejötte nagymértékben köszönhetõ
Önöknek, mert példátlan összefogásról tettek
tanúbizonyságot. Számtalan ember volt, ki segített bennünket
anyagi, tárgyi és talán ami a legfontosabb támogató és biztató
szavakkal. Ha tehetik és úgy érzik, hogy nem okoztunk
csalódást, kérjük támogassanak minket, álljanak mellénk,
legyenek ott a rendezvényen.
Köszönettel,
„ jászkiséri lovasok”

elõttünk. Felderítõ csapatok, tüzérek, huszárok,
dragonyosok, vértesek, gyalogosok, szabadcsapatok,
önkéntesek kavarogtak a „harcmezõn”. Ágyúk durrantak
irtózatos hangerõvel, égett a falu, por kavargott a vágtázó
lovak patái nyomán. A „becsapódó ágyúgolyók” nagy
sárdarabokat szakítottak ki a Tápió partjáról, melyeknek egy
része a mi táskáinkon, ruháinkon landolt, ezzel is maradandó
emléket szerezve számunkra. De az is lehet, hogy mi
húzódtunk közelebb a kelleténél. A csatát természetesen idén
is a magyar csapatok nyerték meg. A rendezvényt a
résztvevõk látványos felvonulása zárta.

Minden évben sok lelkes hagyományõrzõ eleveníti fel az
1849-es tavaszi hadjáratot, és benne a tápióbicskei csatát.
Mi errõl akkor szereztünk tudomást, amikor kiderült, hogy a
nagy sikerû március 15-i mûsorban résztvevõ tanulóknak
lehetõségük lesz ellátogatni április 4-énTápióbicskére, egy
rendhagyó történelemórára.
Amikor felültünk a buszra, nem nagyon tudtuk elképzelni,
mire számíthatunk. Egy 1848-as emléktábla megkoszorúzása
Köszönjük Kiss Lajos igazgató úrnak és a Csete Balázs
után érkeztünk meg a helyszínre. Már ekkor hatalmas volt a
Általános
Iskolának, hogy eljuthattunk Tápióbicskére,
tömeg. Bármerre néztünk, mindenfelé lovak, huszárok,
Pincziné
Balla
Magdolna tanár néninek, hogy megszervezte a
magyar és osztrák egyenruhát viselõ emberek, és a várakozó
kirándulást,
a
Jászkisériek
Baráti Egyesületének és dr. Csejtei
közönség egyre gyarapodó csoportjai vettek körül
Erzsébetnek
az
anyagi
támogatást. Köszönjük kísérõ
bennünket.
tanárainknak
/Pincziné
Balla
Magdolna, Molnárné Zana
A csata elõtt szétnéztünk a különbözõ kézmûves termékeket
Ágota,
Kovácsné
Pásztor
Eszter,
Tóthné Barna Csilla, Ládi
felvonultató kirakodó vásárban. Hamar megállapítottuk,
Klára,
Agócs
Tibor/,
hogy
üdítõvel
itattak, csokival etettek,
hogy nem a mi pénztárcánkhoz szabták az árakat.
nem
hagytak
szétszéledni
és
elveszni
a hatalmas harcmezõn,
A tények: Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi
és
sikeresen
visszatereltek
bennünket
a buszra. Így kissé
hadjáratának egyik gyõztes csatája Tápióbicskén és annak
elfáradva,
de
élményekben
gazdagon
este
kilencre értünk
határában zajlott le 1849. április 4-én. Különösen elkeseredett
haza.
harc folyt a Tápión átívelõ híd birtoklásáért. A magyar
csapatokat Klapka György, Görgey Artúr és Damjanich János Ajánljuk mindenkinek, hogy jövõre, ha lehetõségük engedi,
v e z e t t é k . K a t o n á i n k á l d o z a t o s h a r c o k u t á n látogassanak el április 4-én Tápióbicskére. Az egész
gyõzedelmeskedtek a Windisch-Grätz és Jellasics által családnak kellemes kikapcsolódást, maradandó élményt
jelenthet ez a rendezvény.
vezetett császári csapatok felett.
A csata felelevenítése fél 6-kor kezdõdött. A narrátor
Ördög Anikó, Inges Ferenc, Korsós Alex, Horváth Dávid
szavaiból sok érdekességet megtudtunk a csata elõtti, alatti és
Csete Balázs Általános Iskola
utáni eseményekrõl. Nagyon látványos csata bontakozott ki
Médiamûhely
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Élet
Életjel

Születések
Duka Adrián
május 2-án
Peták Milán István
május 5-én

Duka Miklós Brendon
május 25-én

Gratulálunk!

Házasság kötés
Molnár Andrea és Nagy János
május 4-én
Boros Krisztina és Borda István
május 19-én
Túri Renáta és Kovács István
május 19-én
Bokor Nikolett és Németh István
május 25-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

FLORA -

Virág-Ajándék

ö
Virágkosarak, csokrok készítése
ö
Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága
édesapánk,
Kiss József János
halálának 1 évfordulójára.
“Lelked remélem békére talált
S te már a mennyekbõl vigyázol ránk
Soha nem felejtünk, szívünkbe szeretünk
S örökké- örökké rád emlékezünk!”
Szeretõ feleséged, négy gyereked és kilenc unokád

“Küzdöttél de már nem lehet,
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek
Örökké élni fog, akit nagyon szerettek”
Szeretõ lányod Zsuzsa

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.

Ballagásra csokrok
készítését vállaljuk!
Várjuk
érdeklõdésüket,megrendelésüket!
Elérhetõségünk: 06-30-57-21-233
06/20-21-88-464
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett halottunk
Miskolczi János
temetésén részt vettek és virágaikkal, köszönet
nyilvánításunkkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Halálozás
Németh Jenõ
95 éves korában május 2-án

Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Bolyós Lajos
76 éves korában május 17-én

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

Vajkó László
59 éves korában május 20-án

Miskolczi János
85 éves korában május 19-én

Harmos Ferenc
57 éves korában május 22-én
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési
Osztályának tanácsai:
A nyári szünidõ beköszöntének alkalmával szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi
veszély leselkedik a gyermekekre a vakáció ideje alatt. Ahhoz, hogy a nyár gondtalan legyen,
tartsunk szem elõtt néhány tanácsot, elõsegítve, hogy az iskolakezdésnél semelyik diáknak se
kelljen kellemetlen vakációs élményekrõl beszámolnia.
A szünidõben a gyerekek gyakran maradnak szülõi kontroll nélkül, ezért is fontos felhívni
figyelmüket a lehetséges veszélyekre. Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elõ - gyerekekre
irányuló - erõszakos jellegû bûncselekmények, melyek okait kutatva elõtérbe kerül az egyéni
felelõsség vagy felelõtlenség kérdésköre. Nyaranta megnövekszik az eltûnés miatt körözött
fiatalok száma. A kalandvággyal kezdõdõ csavargásoknak gyakran bûncselekmény a vége.
Ezért kérjük a szülõt: Ne mulassza el felhívni gyermeke figyelmét az alábbiakra, illetõleg magunk
is legyünk tekintettel a következõkre:
-

Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.

-

Ne bízzunk a gyermekre nagyobb mennyiségû készpénzt, illetve ne adjunk lehetõséget arra,
hogy ahhoz lakóhelyünkön hozzáférhessen.

-

Az utcán ne vegye elõ mobiltelefonját, útközben ne kezdeményezzen, illetve ne fogadjon
hívásokat, ne játsszon a készülékkel, illetve azt ne adja át semmilyen kérésre.

-

A lakáskulcsot ne hordja feltûnõen a nyakában.

-

Strandon, napközis táborban pedig ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. soha
ne maradjanak szem elõtt.

Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelybõl megállapítható a gyermek kiléte
és a szülõk elérhetõsége
Javasoljuk, hogy a gyerekkel együtt készítsünk programtervezetet a nyárra! Gondoljuk át, milyen
táborozásra, kikapcsolódásra van lehetõség! Fontos, hogy a gyermek szabadidejének minél
nagyobb részét töltse hasznosan, szervezetten, érdekes programokkal, nyári munkával, ezzel
kapcsolatban adjunk részére programkeresési feladatokat. Gyermekünk érezze azt, hogy figyelünk
rá, mindig van rá idõnk és az õ problémái fontosak számunkra!
- Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban hagyják el rövidebb-hosszabb idõre otthonukat,
hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen esetekben - amikor teljesen magukra
maradnak - nagyobb arányban ki vannak téve bûncselekmény elkövetésének, azonban a
sértetti pozíció mellett - miután a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetõvé is válhatnak.
- A lelki gondok, a meg nem értés arra indítja a gyermekeket, hogy elcsavarogjanak otthonról,
illetve egymás társaságában találjanak megértésre. A csavargás, a bandákba tömörülés több
veszélyt is tartogat.
- Az elkóborolt gyermek bûncselekmény áldozatává válhat. A nála lévõ vagyontárgyakat
ellophatják, elrabolhatják, õ maga pedig beteges hajlamú felnõttek áldozata lehet!
- A galeri tagok egymást lopások, rablások elkövetésére, káros szenvedélyek folytatására
bíztatják.
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Több tízezer ember életét mentheti meg a befektetés
Több tízezer ember árvízbiztonságát növeli az épülõ
hanyi–tiszasülyi árapasztó tározó. A Közép-Tiszavidék harmadik, legnagyobb ilyen létesítménye nyár
végére elkészül.
A hanyi-tiszasülyi árvízszint-csökkentõ tározó
ünnepélyes alapkõletétele 2009. szeptember 24-én
történt meg, most pedig már arról számolhatunk be,
hogy a befejezéséhez közeledik a Közép-Tisza-vidék
legnagyobb árapasztójának kivitelezése. Az 55,7
négyzetkilométer kiterjedésû tározót Jászkisér, Pély és
Tiszasüly települések között alakítják ki.
A munkálatok során 4,3 millió köbméter földbõl,
összesen 25 kilométer hosszúságú, 4,4 méter magas
töltéseket építenek. Az így határolt tározó teljes
feltöltéssel 247 millió köbméter víz befogadására lesz
alkalmas. A kivitelezés költsége közel 19 milliárd forint.
A hanyi–tiszasülyi árvízvédelmi tározó a Vásárhelyiterv Továbbfejlesztése program keretében kiépítendõ
tározórendszer harmadik eleme a térségben, a már
elkészült, és a 2010-es árhullám során igénybe vett
tiszaroffi, valamint a szintén épülõ nagykunsági tározók
mellett. (A Tisza felsõ szakaszán pedig megépült a 94
millió köbméter befogadó képességû
cigánd–tiszakarádi tározó.)
A hanyi-tiszasülyi árapasztó vízszintcsökkentõ hatása a
mértékadó árvízszintet (MÁSZ) egy méterrel
meghaladó árhullám érkezése esetén a vízbeeresztés
szelvényében 47 centiméter, de még Szegednél is 18
centiméter! A tározót árvízvédelmi célból akkor kell

megnyitni, ha a Tisza vízszintje a beeresztõ mûtárgy
szelvényében várhatóan a mértékadó árvízszint fölé
emelkedik, és az elõrejelzések alapján további
vízszintemelkedésre kell számítani.
A tározó építése három települést — Tiszasüllyel,
Jászkisérrel és Péllyel —, így közvetlenül összesen
9180 embert érint. Ezekben a községekben az árvízi
veszélyeztetettség eltérõ — a legközvetlenebb a komoly
árvízi fenyegetéseket is megélt Tiszasülyé —, de közös
érdekük, hogy a megáradt folyó ne veszélyeztesse a
lakosság életét, vagyonát. Hozzájárul azonban a folyó
mentén lévõ négyszáz település 300 ezer háztartásában
élõ 570 ezer ember vagyonának, illetve szélsõséges
esetben életbiztonságának védelméhez is. A
beruházáshoz kapcsolódó egyik legfontosabb elem,
hogy tájgazdálkodási szakértõ segíti a tározó területén
földtulajdonnal rendelkezõ gazdákat a tájhasználatváltásban. Ennek révén a Tisza menti árterekre jellemzõ
tájbarát gazdálkodási formák alakulhatnak ki az
elkövetkezõ idõszakban.
A lehetõségek szerint télen is folyamatosan dolgoztak.
Összesen 4,3 millió köbméter földet kell megmozgatni
és 30 ezer köbméter vasbeton építményt kialakítani. A
munkálatok során ki kellett váltani egy Moltermékvezetéket, két elektromos légvezetéket, és fel
kellett újítani egy régi õr- és szivattyútelepet. Az átadás
nyár végére várható.
forrás: www.szoljon.hu

A Gyermeknapi mûsor fellépõinek névsora!
1. Bukovinszky Benjámin / Óvodás : vers
mondás
Dícséretben részesítem a szép versmondásáért.
2. Balogh ikrek
3. Sípos Gergõ
4. Seres Katalin
5. Bukovinszky Vanda és barátnõje
6. Tallósi Vivien + 3 fõ
7. Farkas Ramóna
8. Dankó Gyula
9. Jakab Zsolt
10. Bukovinszky Katalin
11. Balogh József
12. Balogh Zoltán
13. Raffael László
14. Balogh Róbert
15. Balogh Krisztofer
16. Ifj. Makula Zsolt
17. Oláh Dániel
Megköszönjük mindenkinek a színvonalas elõadását,

és külön megköszönjük Makula Zsolt és Oláh Dániel
vendégszereplõknek, hogy zenéjükkel és elõadásukkal
emelték a mûsorunk színvonalát.
Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
nevében szeretnénk köszönetet mondani, nagylelkû
adomá-nyozónknak, a Jászkiséri Bombajó Családi
Zöldség – Gyümölcs ABC –nek. Finom sütiket és
üdítõket kaptunk tõlük, amelynek a gyerekek nagyon
örültek. Ez a család bármikor segít bárkinek, aki
hozzájuk fordul, ez történt most a mi esetünkben is.
Segítségüket példa értékûnek tartom. Isten tartsa meg
jó szokásukat, hogy mindenkor tudjanak segítséget
nyújtani a rászorulóknak.
Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke:
Ráczné Ajtai Terézia
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Gyermeknap a Bölcsõdében
könnycseppek, mert tetszett a saját csemetéjük produkciója.
Ezután következett az ügyességi verseny, a kötélhúzás, a
kicsik és nagyok erõsségi mutatványa, a célba dobás, és a
vízhordás.
Látni kellett volna az igyekezetet, ahogy minden gyermek
beleadta erejét, ügyességét, bátorságát. Hallani kellett volna a
szurkolást, az üdvrivalgást, éljenzést. Lehet, hogy épp az
egyik jövõbeni olimpiai bajnokot látthattuk. A kötélhúzásban
a szülõk is részt vettek, majd az érmek helyett cukorkával
díjaztuk a gyõzteseket.
A verseny után a gyermekek nagy örömére zsákbamacskát
árultunk, melyet a szülõk biztosítottak idén is a számunkra.
Ennek az akciónak a bevételét az idén is a játékkészlet
bõvítésére fordítjuk!
Ezután egy kötetlen, barátságos beszélgetéssel folytatódott a
délután, és újra igénybe vettük Fanny türelmét. A gyermekek
játszottak, ettek, ittak, hiszen ez a nap róluk, és errõl szólt.
Köszönöm a munkatársaimnak a munkájukat, az aktív
részvételüket, hisz nélkülük nem jöhetett volna létre ez a jól
sikerült rendezvény, és nekik azt hiszem a gyermekek önfeledt
öröme, és csillogó szeme volt az igazi köszönet!
Köszönöm a szülõknek a segítségüket, részvételüket
amivel emelték ennek a csodálatos napnak a fényét!

A mai világban sajnos egyre kevesebb jeles nap van, aminek
szívbõl örülhetnénk, de a gyermekek számára hála Istennek
maradt még egy pár, és ebbõl az egyik a Gyermeknap!
A mûsor már a hét elején kezdetét vette, amikor is az
óvodások látogattak el hozzánk, és egy nagyszerû elõadást
produkáltak, amit a Bölcsisek nagy áhítattal figyeltek. Ezután
a „ nagy tesókkal” közös éneklés, mondókázás következett,
majd a nagy hancúrozás, játék és közös csúszdázás nagy Jászkisér, 2012-06-08
nevetések közepette. Köszönjük az ovisoknak!
Tajti Lászlóné
Ezután elkezdõdött a csoportszobák díszítése, a jeles napon,
az udvart is kellõképpen feldíszítettük
Az érkezõ
gyermekeket lenyûgözte a színek kavalkádja, amit lufik,
szalagok, és egyéb dekoráció okozott. Ezután kezdetét vette a
dzsembori! Kezdõdött a zenés reggelivel, ami ugye nem
Tisztelt Jászkisériek!
megszokott szürke hétköznapokon. Ezután kivonulás az
udvarra, ahol szintén szólt a zene. A kicsik, és a nagyok
A Csete Balázs Általános Iskola igazgatója
önfeledt tánca, kacagása még a legszomorúbb felnõtteket is
értesíti mindazokat, kik szeretnének mozogni,
mosolyra derítette. Kergetõzés, ugráló vár, csúszda várta az
úszni, hogy lehetõség van bérlet váltására a
ünnepelteket, a nyugodtabbak pedig az udvaron legelészõ
tanuszodában.
pónilovat simogathatták, sõt a bátrabbak fel is ülhettek rá, a
kicsik nagy örömére, és bámulatára. Köszönet Sebõk Petike
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
szüleinek, akik ezt lehetõvé
• 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
tették, és segítettek az
medence használata
egész lebonyolításában is!
Természetesen köszönjük
• 5 féle fittnes gép (14 db) használata
Fanny póni ló türelmét,
csodálatos voltál! A nagy
Nyitvatartás:
fáradtságra jól esett az
• hétfõtõl-péntekig
16-20 óráig
ebéd, és a csendes pihenõ!
• szombaton
14-20 óráig
Ébredés után kezdetét
vette a nagy mulatozás!
A szülõk nagy örömére a
Bérlet ára:
gyermekek mûsorral
• 8 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft
készültek, amely mondókákból állt. A bátrabbak
• 4 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft
szépen, hangosan mond• 1 alkalomra szóló bérlet:
800 Ft
ták a mondókát, míg a
félénkebbek bizony meg
Bérleti ill. belépõ nyitvatartási idõben a
sem szólaltak, hiszen
helyszínen váltható az úszómestereknél.
nekik szokatlan volt az
idegen felnõttek jelenléte! Pedig õk is tudták, mert Edina
Felnõtt úszotanfolyam indításához várjuk a
gondozó nénivel sokat gyakorolták, de most a hang
jelentkezõket az 57/550-111 telefonszámon!
fennakadt, Edina néni nem kis bánatára. Ezer köszönet neki a
többhetes felkészítésért, hisz a szülõk szemében csillogtak a
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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!

Növényanya gyermekei 28.
( folytatás)

Gyógyító zöldségek
Savanyú káposzta
A savanyú káposzta gyógyhatásai
Mentálisan frissít és eufóriát okoz, stressz helyzetekben erõsít,
aktiválja az agy és az idegek anyagcseréjét, serkenti a
vasanyagcserét, segíti a vörösvérsejtek képzését, stimulálja a
sejtnövekedést, fiatalít, részt vesz a csontok felépítésében,
szabályozza a zsíranyagcserét, koleszterinszintet, erõsíti az
izmokat (különösen a szívizmot), serkenti a fehérje-anyagcserét,
erõsíti az immunrendszert, segíti a kötõszövet megújulását.
Savanyú káposzta (majdnem) csupaszon
Hozzávalók 2 személy részére:
250 g savanyú káposzta, 1 bioalma, 2 evõkanál mazsola,
evõkanál hidegen sajtolt növényi olaj.
Elkészítése: a savanyú káposztát rázogassuk fel kissé. Az almát
héjától megtisztítva, vágjuk apró darabokra, és az olajjal együtt
keverjük bele a savanyú káposztába. Tegyük csészékbe, és
díszítsük mazsolával.

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
Spárga
A spárga gyógyhatásai
Segíti szemfáradásnál, farkasvakság, erõsíti a nyálkahártyát
a testben, jól hat az idegekre konfliktusban, aktivizálja a
szénhidrát-, fehérje-, zsírforgalmat, fiatalítja a bõrt, haját,
kötõszöveteket, aktivizálja a boldogsághormont, javítja az
alvást, fiatalítja a sejteket, fokozza a vérképzést és az
oxigénellátást, segíti az emlékezést, koncentrációt, erõsíti az
immunrendszert, fokozza a libidót, megelõzi a
gyulladásokat, víztelenít, salaktalanítja a testet, hat a
székrekedésre, bélrenyheségre.
Párolt spárga
Hozzávalók 2-4 személyre:
500 g spárga, só, 20 g vaj.
Elkészítése: a megtisztított spárgát fazékban fölállítva, sós
vízben megfõzzük. Meg is párolhatjuk (kevés sót és cukrot
is tegyünk hozzá) Ha puha (villát szûrûn a spárgafejekbe),
lecsorgatjuk. Öntsük le forró vajjal, találhatjuk héjában fõtt
bio burgonyával is.
(folytatjuk)
Fazekas Lajos
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Földtörténet, avagy a régmúlt idõk nyomában
„A világfolyamatok feltarthatatlanul haladnak el mellettünk. Bár
minden este ugyanaz a csillagos ég ragyog ránk, a csillagok
változtatják helyüket és sohasem csoportosulnak többé ugyanúgy;
naponta új felhõk vonulnak el felettünk, a folyamban új vízcseppek
folynak el mellettünk, s mindig új alakban mutatkozik a táj képe.
Érzékeink nem eléggé gyakorlottak, hogy a körülöttünk mûködõ
titkos erõk mindenikének állandó hatását megfigyelhessük... De
mihelyt geológiai szempontból mûvelõdünk, érzékeinket élesítjük
s egy emberöltõ határán túl évszázadokba és évezredekbe tekintünk
vissza, a kis, rendesen alig észlelhetõ változások hatalmas láncokká
fûzõdnek; áttekinthetetlenül hosszú idõk folyásában rövid percként
tetszik nekünk a jelen, s gyönge erõk jelentéktelen hatásai hatalmas
átalakulásokká összegzõdnek. Ha tisztába jövünk azzal, hogy a
jelenkor geológiai változásai oly folyamatok utolsó akkordjai,
melyek bolygónkat évmilliók óta változtatják, akkor a
világegyetemrõl új kép tárul elénk. A Föld mai állapota hosszú
fejlõdési folyamat utolsó, múló szakaként tûnik fel. Tekintetünk a
határtalan múlt messze távolába hatol, s az a vágy kél bennünk,
hogy e múlt elõbbi állapotait lépésrõl lépésre kövessük elménkkel."
Ezekkel a mondatokkal vezeti be hetven esztendõvel ezelõtt J.
WALTHER, a hallei egyetem néhai professzora örökbecsû, szép
mûvét, a Föld és az Élet történetét (Geschichte der Erde und des
Lebens). Azóta is tudós generációk sorában éledt újra a régmúlt
kifürkészésének ez a vágya. Azonkívül életbevágó társadalmi
szükségletek is sarkallják a geológusokat. A technikai forradalom
korának ásványi nyersanyagigénye, rohamosan növekvõ
energiaéhsége mind nagyobb feladatok elé állította a földtörténeti
kutatásokat is. Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy
mikor és hol képzõdtek a földkéregben ezek a létfontosságú
anyagok, egyre jobban és mélyebben kell megismernünk a Földünk
régmúltjában lejátszódott eseményeket és ezek rejtett
összefüggéseit.
Közben maga a technikai fejlõdés is nagyot lendített a Föld
történetének feltárásán. Modern fizikai és kémiai mûszerek sora: az
érzékeny tömegspektrométerek, magnetométerek, scanning
elektronmikroszkópok - és még sorolhatnánk a korszerû
eszközöket - új távlatokat nyitottak, különösen az ötvenes évektõl.
Ezeken is messsze túltesz két nagyszerû program, amelynek
megvalósítása - amellett, hogy technikai bravúr - gyökeresen
megváltoztatta a Földrõl és annak történetérõl alkotott korábbi
képünket. Az egyik az óceánfenék geológiai megismerése a
legkülönbözõbb módszerekkel, ideértve az aljzatba mélyített
fúrásokat is, a másik - közismertebb - program az ûrkutatás, mely
korábban elérhetetlen perspektívákból veszi szemügyre Földünket
és eljuttatja mûszereinket a szomszédos égitestekre is. E két
program az utolsó tíz évben szinte forradalmasította a geológiát.

A földtörténeti kutatás célkitûzése
Földünk, a jelenleg általánosan elfogadott becslés szerint 4,6
milliárd éves. A földtörténeti kutatás ezt a hatalmas idõtartamot
fogja át. Az elsõ egymilliárd évbõl, a Föld történetének ebbõl a
korai szakaszából alig maradt fenn dokumentum (kõzet), ezért ezt
pre-geológiai szakasznak nevezik, és a földtörténeti vizsgálatok
alább ismertetendõ módszerei alig alkalmasak kutatására.
A földtörténet tudományága tágabb értelemben kiterjed a Föld
egészére: bolygónk középpontjától az atmoszféra külsõ határáig. A
Föld mélyének, különösen a felsõ köpeny alatti részének jelenlegi
állapotát is csak fizikai jellemzõk alapján ismerjük, még
kevesebbet tudhatunk tehát annak történetérõl. Az atmoszféra
mélyebb burkainak története már jobban rekonstruálható. A
hagyomány és a jelenlegi gyakorlat a földtörténeti kutatás
terjedelmét és célját voltaképp a litoszféra, a hidro-, bio- és részben
az atmoszféra történetére szûkíti. Különösen érezteti hatását itt a
tradíció, mely a Föld történetének nyomozását elsõsorban a kéreg

felszínén lezajló eseményekre terjesztette ki. Ma azonban a
Naprendszer megismerhetõsége (ûrkutatás), a geofizika és a
geokémia adta új lehetõségek egyre jobban tágítják a földtörténeti
megismerhetõség rádiuszát.
A földtörténet nemcsak a geológia, hanem valamennyi
földtudomány egyik alapfontosságú ága. Rendkívül komplex
tudomány, mely általános geológiai, paleontológiái, ásványkõzettani, geokémiai, geofizikai, geomorfológiai, éghajlattani stb.
ismeretekre és módszerekre épül. Érdekessége, hogy olyan
természettudomány, mely történeti. A földtörténeti idõ nem azonos
a fizikai és kémiai kísérletekbõl ismert t idõvel. Az utóbbi
reprodukálható folyamatok egyik paramétere vagy dimenziója.
A földtörténeti idõ viszont reprodukálhatatlan, visszahoz-hatatlan,
mint ahogyan egyszeri és megismételhetetlen a maga rendkívüli
komplexitása miatt a Föld története is. A Föld története tehát
történelem, a földtörténeti idõ: történelmi idõ. Az egyes, kiragadott
földtörténeti események természetesen mind visszavezethetõk a
fizika, kémia és biológia törvényszerûségeire, egyesek közülük
kísérletileg is elõállíthatók.
Az események összességükben, a maguk bonyolult
összefüggéseibe ágyazva azonban a planetáris evolúció vagy
geológiai mozgásforma törvényeit követik és történelmiek.
Ez a történelem egy még átfogóbb, kozmikus folyamatnak része.
Ugyanakkor a Föld története során kialakultak az emberré válás
feltételei, és ezzel egy újabb, még magasabb rendû történelem, az
emberi társadalom története kezdõdhetett el. (A történelem
kifejezést ez utóbbira tartjuk fenn.)
A földtörténeti kutatás elméleti jelentõsége mellett az
energiahordozók, az ásványi nyersanyagok, a víz, tehát
valamennyi, a földkéregben fellelhetõ és a társadalom számára
hasznos anyag felkutatásában és feltárásában fontos, alapvetõ
szerepet tölt be. Tehát ezért kutatják a földtörténeti idõt.
Érdemes már itt megemlíteni, hogy vannak ásványi nyersanyagok,
melyeknek nagy tömegben való képzõdése feltûnõen kapcsolódik nem kizárólagos jelleggel - egyes földtörténeti korokhoz (pl. a
feketekõszén - karbon-perm, barnakõszén - tercier, szénhidrogének
- kréta, evaporitok - perm, vasérc - prekambrium és jura, bauxit kréta, mangánérc - oligocén stb.).
Alább látható a földtörténeti korok leegyszerûsített beosztása
2012. június 10.
Hûvös Tamás
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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

2 szoba összkomfortos családi ház
Eladó / jó környezet /

Tel: 06-70-268-7719
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 születésû
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

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

Tel.: 06-30-515-1814

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

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

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

KEG GÁZ
PB – GÁZ AKCIÓ
Közép Európai Gázterminál

11,5 kg-os PB - Gázpalack:

5.300.-Ft / db
Házhoz szállítva nyitvatartási idõben:

5.500.-Ft /db
23 kg-os PB Gázpalack

10.600.- Ft/db
Targonca PB gázpalack

5.795. - Ft/db
További Kínálatunk
Staféta Gáz.
5 kg-os
11 kg-os
45 kg-os
11 kg-os biztonsági szelepes gáz, ez a palack biztosan nem
robban!
Hamarosan nyíló telephelyeink:
Jászladány Bem J út 14.
Jászdózsa Táncsics út 6.

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

Nyitva tartás:

H-P
8-12
14-18-ig
SZ
8-12
14-16-ig
V
8-12-ig
Minõségi német tisztítószerek

(Ariel, Lenor, Domestos, Persil, Jar, Coccolino stb)
forgalmazása webshopon keresztül, díjtalan árukiszállítással
az alábbi webcímen:
bolthely.hu/farkas

Bevezetõ árak:
12,64 kg-os Ariel mosópor:
4,9 l-es Ariel folyékony mosógél:
5 l-es Lenor öblítõ konc.:
5 l-es Domestos:
5 l-es Jar mosogatószer konc.:

6000.- Ft
2800.- Ft
2700.- Ft
2500.- Ft
2100.- Ft

Farkas Zsolt Jászkisér Szõlõ út 34.
Rendelés felvétel:

06-70-417-2503
PR Telecom hálozatából díjmentesen hívható:

06-57-658-599

SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

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

