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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft
Tisztelt jászkiséri lakosok!
Az idén újra megrendezésre kerülnek
2012. június 1-2-án a

XII. KISÉRI NAPOK
A programok még szervezés alatt vannak, de
már sok fellépõt sikerült megnyerni a
rendezvény fényének emeléséhez.

Programtervezet
a teljesség igénye nélkül
Június 1. péntek:
Iskolák udvarai:
Gyermeknapi játék és
sportvetélkedõk.
Sportpálya:
Kisér Kupa - Gyermek Labdarúgó Torna
Férfi kispályás labdarúgó baráti találkozók:
- „Hétfõ Este” Baráti Kör
- Tiszakécskei rendõr õrs
- Lajosmizsei rendõr õrs
Vasútállomás rakodóján:
„Aranykerék” autós ügyességi verseny
Jelentkezés: a jászkiséri mûvelõdési házban és a
helyszínen
Szent István park:
- Zenés interaktív lufihajtogató bohóc show:
- mesehõsök életre keltése
(Pinoccio, Pocahontas, Miki egér, Donald kacsa,
stb.)
-A Jászkiséri Lovas Egyesület bemutatója
(kocsikáztatással egybekötve)
18 órától Hõsök napja ünnepség
Megemlékezés, koszorúzás a Trianon
Emlékmûnél
Este:

DAY of JOY Band koncertje

Június 2. szombat:
10 órától A Mûvelõdés Házában
Elter Tibor festõmûvész kiállításának a megnyitója
A sportpályán:
-Jászkisér- Jászberény U-13 labdarúgó mérkõzés
-Jászkisér- Jászberény U-16 labdarúgó mérkõzés
-„ Center Kupa '' Férfi kispályás labdarúgó torna
A Szent István parkban:
- Fõzõ- sütõ verseny
-Íjászat a Jazyges Íjász Egyesület tagjaival
-A Jászkiséri Lovas Egyesület bemutatója
(kocsikáztatással egybekötve)
- „Mesevilág” bohóc show: - zenés interaktív
lufihajtogató bohóc show
- mesehõsök életre keltése
(Pinoccio, Pocahontas, Miki egér, Donald kacsa, stb.)
-Pendzsom N.E mûsora
-Búzavirág népdalkör mûsora
-Csete Balázs Általános Iskola suligála bemutatója
-Hastánc bemutató
-Csiri Biri modern tánc bemutató ( Tápiószele)
-Pélyi fúvosok és Majorettek
-Aerobic Jászkisér
- Jászkisér díjak átadása
21 órától: Tóth Vera Megasztár gyõztes koncertje
22 órától: Origó zenekar koncertje
24 órától: Tûzijáték- Varga Pirotechnika

Mindenkit szeretettel várunk!
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A
A
lap havonta 450
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XVIII. évfolyam 5. szám
ISSN 2060-4750
Fõszerkesztõ: Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Fazekas Lajos
Gál Andrásné
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Torma Márta

Pedagógus Nõi Kar
szeretettel hívja és várja kedves közönségét
hagyományos tavaszi hangversenyére.
Helyszíne: Katolikus templom, Jászkisér
Ideje: 2012. május 19. 16 óra
Zongorán kísér: Balogh József zongoramûvész
Karnagy: Gócza Lászlóné

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!

é!
i
k
n
e
d
in
m
e
n
e
AZ
Megújul a református templom
Örömmel számolunk be róla , hogy református templomunk felújítása több, mint két évi
egyeztetés, szervezés és várakozás után megfelelõ ütemben halad, köszönhetõen annak a
pályázati összegnek, mellyel az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap Vidéki örökség
megõrzéséhez kívánt segítséget nyújtani.
A támogatás célja a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerûsítése, a településkép
és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás
megõrzése.
Mivel templomunk mûemléki védelem alatt áll, így jogosulttá vált egyházközségünk a
pályázaton való részvételre.
A felújítás részeként tetõcsere, szárító vakolattal történõ külsõ és belsõ homlokzati javítás,
festés valamint villámvédelemi munkák valósulnak meg. Augusztusban már csupán a kerítésen
belüli és kívüli környezet szépítése, rendezése vár ránk.
Gyülekezetünk a nyár folyamán újból birtokba veheti az immár megújult templomot.
Jászkiséri Református Egyházközség
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Tavaszváró Nyugdíjas Klubok Találkozója
A jászkiséri Egyetértés Nyugdíjas Klub 2012. április 21.-én
„Tavaszváró Nyugdíjas Klubok Találkozója” címmel
kulturális rendezvényt tartott a Mûvelõdés Házában. A
találkozóra a helyi civil szervezeteken kívül (ÖNO,
Honismereti Egyesület) meghívást kapott a jászszentandrási
Gyöngy Nyugdíjas Klub, a rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc
Nyugdíjas Klub, a tomojmonostorai Õszirózsa Nyugdíjas
Klub, a megyei nyugdíjas szervezetek elnökei, Hajdú László
polgármester úr, Balogh György úr, Gubicz házaspár,
Csomor házaspár, Polgárõrség képviselete.

felajánlását, Tóthné Magdika virágboltos támogatását, a
Polgárõrség vezetõjének vigyázó, felügyelõ munkáját, a
fényképek és video készítését, az ÖNO és a Honismereti
Egyesület tagjainak, hogy megtisztelték jelenlétükkel a
kulturális mûsort, a klubtagok odaadó segítségét és
természetesen a vendégkluboknak a nagyon színvonalas
kulturális mûsor elõadását és egy emléklapot ajándékkal
adott át a klubvezetõknek.
A kulturális rendezvényt „A jöttüket tavasz hozta” címû vers
és a Búzavirág Népdalkör minõsítõre tanult két dalcsokra
zárta.
Miután a csoportok átöltöztek közösen átvonult a csapat a
Napközi Otthon konyhájára, ahol már finom kétfogásos ebéd
várta az érkezõket. Ebéd után beszélgetés, tánc, majd
tombola húzás következett, mely mindig nagy izgalommal
zajlik. Ezt ismét közös szórakozás, tánc, beszélgetés
követte.
Köszönet a konyha dolgozóinak
a finom ebédért,
munkájukért és támogatásért.
Kiss Jánosné
klubvezetõ

A nap programja a vendégek, vendégklubok érkezésével,
fogadásával kezdõdött pogácsa és ásványvíz kíséretében.
Miután a szereplõk fellépõ ruhájukba átöltöztek és helyet
foglaltak a színházteremben a helyi nyugdíjas klub vezetõje
köszöntötte a jelenlévõket, majd felkérte Hajdú László
polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Ezután
Jászkisér, a klub és a dalkör került röviden bemutatásra, majd
Balogh György úr a Mûvelõdés Háza igazgatója tisztelte meg
beszédével a rendezvényt. Ezt egy „Köszöntõ” címû vers
követte, majd a Búzavirág Népdalkör elõadásában hallgatták
a résztvevõk
„Nyugdíjas sors” címû ének-próza
összeállításukat.
Ezután következtek a vendégklubok szereplései:
- Jászszentandrási klub népi tánca; Sas Lajosné
elõadásában Ábrányi Emil: Mi a haza címû vers;
Nosztalgia slágerek: Sas Lajosné és Csoszor
Sándorné elõadásában
- Rákóczifalvi klub Kán-Kán tánca
- Tomajmonostorai klub dalköre népdalokat adott elõ
- Jászszentandrási klub tagjai „Ének az esõben” tánca
- Rákóczifalvi klubvezetõ ismeretlen szerzõ versét
adta elõ az idõs korról; szórakoztató Paródiát adtak
elõ a klubtagok
- Jászszentandrási klub „Mama Mazsorett” tánca.

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

A klubvezetõ megköszönte polgármester úr anyagi
A projektHáza
az Európai
Unió, támogatásával,
támogatását, a Mûvelõdés
igazgatójának
és
az
Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
valósult
meg.
munkatársának a rendezvény helyszínének és elektromos
Támogatásukat
elõre
is köszönjük!
berendezéseinek biztosítását, Krizsainé Editkének a tombola
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Búzavirág Népdalkör híre…….
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége –( KÓTA)
népdalkörök, népzenei együttesek, egyéni szólisták részére a
16. ciklus keretében, népzenei minõsítõ hangversenyét
térségi és országos versenyre hirdette meg a JászNagykun-Szolnok Megyei KÓTA támogatásával. A minõsítõ
hangverseny 2012. április 28.-án Szolnokon a KÖZGÉ-ben
került megtartásra.
Követelmény: a mûsoridõ népdalköröknél 8-10 perc, ami a
tiszta mûsoridõt jelenti (ebbe a színpadra történõ fel- és
levonulás nincs beleszámítva). A minõsítõre jelentkezõ
csoportoknak mûsortervet kell kapcsolni a jelentkezési
laphoz. A mûsortervnek a bemutatott népdalcsokor címe,
megnevezése mellett az egyes népdalok kezdõ sorát is
tartalmaznia kell, valamint a csokrok összeállítójának nevét.
A bemutatott mûsort két tájegységbõl származó, vagy
különbözõ hangulatú, illetve témakörû dalokból kell
összeállítani, az összeállítás egyik része lehetõleg helyi, vagy
tájegységi gyûjtésû népzenei anyag legyen. A térségi szint
minden jelentkezõ szólista és csoport szakmai
megmérettetésének és bemutatkozásának a színtere.
A térségi minõsítõn elérhetõ szakmai fokozatok: Megfelelt
– Dicséretes – Kiváló. Aki a térségi minõsítõn elérte a
„Kiváló” és „Dicséretes” fokozatot az indulhat országos
minõsítésen.
Népdalkörünk a mûsortervében két dalcsokrot állított össze:
Elsõnek: Bakonyi csokrot (Juhászné Zsákai Katalin szolnoki
ének-zenetanár összeállítása)
Másodiknak: Jászkiséri csokrot (Fodor Dénes jászjákóhalmi
ének-zenetanár gyûjtése és összeállítása)
A résztvevõket dr.Lengyel Erzsébet, a Jász-NagykunSzolnok megyei KÓTA titkára köszöntötte. A zsûri elnöke:
Birinyi József népzenész, népzenekutató, hangszerkészítõ, a
Néprajzi Múzeum Népzenei Gyûjteményének vezetõje; zsûri
tagok: Budai Ilona népdalénekes és Vajnai Katalin. A térségi
minõsítõn 17 csoport vett részt (Szolnok, Tiszagyenda,
Újszász, Jászárokszállás, Jászágó, Martfû, Fegyvernek,
Szandaszõlõs, Jászapáti, Jászdózsa több fellépõje).
Dalkörünk ötödikként került fellépésre.
Nagy megmérettetés volt számunkra a minõsítõn való
szereplésünk, ugyanis elsõ alkalommal vettünk részt
országos népzenei minõsítõn. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy megfeleljünk a KÓTA elõírásának, évek óta
tanuljuk, gyakoroljuk a dalokat, utánajártunk, hogy
népdalok-e, melyeket elõadunk, ugyanis mûdal nem lehetett,
mert azt nem fogadták el. Pontoztak mindent a fel-levonulást
a színpadról,
az elõadott dalok elõadásmódját, a
meghatározott 10 perces idõ beosztását, a dalok, csokrok
egymástól való elkülönítését, egy hangon, egyszerre kezdést
a dalcsokroknál, tempók tartását stb.
Szereplésünk után meghallgattuk az összes fellépõ mûsorát,
ezekbõl is merítettünk dalokat. Majd szünet következett, a
zsûri elvonult értékelni az elhangzottakat, ugyanis minden
szereplést számítógépre vittek fel. Szünet után a zsûri elnöke
kiosztotta az okleveleket, akik megfelelt, dicséretes és kiváló
eredményt értek el. Voltak, akik nem feleltek meg a KÓTA
követelményének és nem kaptak minõsítést. Nagyon
izgultunk, hogy a mi szereplésünket hogyan értékelte a zsûri
és amikor a KIVÁLÓ minõsítõ oklevelet dalkörünk jelenlegi
vezetõje átvette szinte szárnyaltunk a boldogságtól. Ezen
oklevél másolatát közzé tesszük cikkünk mellé.
Az oklevelek átadása után kezdõdött az országos

megmérettetés, majd 15 órakor volt az összes csoport
szakmai értékelése, természetesen a dalkörvezetõk részére. A
mi jelenlegi vezetõnk is kérte, hogy hogyan értékelték
elõadásunkat, dalcsokrainkat. A zsûri elnöke mindent
kiválóan értékelt, egyetlen megjegyzése volt a Bakonyi csokor
elsõ két dalára, hogy ugyan bakonyi népdalok, de az ország
egész területén éneklik, ez ugyan nem hiba, kiválóan adtuk
elõ, a harmadik dalunk ebben a csokorban recitálás volt, ami
nagyon tetszett a zsûrinek (a recitálás egy olyan elõadásmód,
melyben 2-3 személy hangsúlyosan mond szöveget a végén
énekelve, a többi tag pedig a sorok végein közösen és az
utolsó sort is közösen énekelve adják elõ, ez a dal egy kicsit
mókás jellegû). A jászkiséri csokor úgy ahogy elõadtuk kiváló
volt a zsûri értékelése szerint.
Az oklevél átvétele után vezetõnk Antal Gáborné hívta meg a
dalkört ebédre hozzájuk, ahol nagy szeretettel várt
bennünket férjével és 4 hónapos kislányával, ugyanis
összekötöttük babalátogatással is ezt a napot. Nagyon boldog
volt a helyettesítõ énektanárunk is az elismerésnek, a zsûri
véleményének, ugyanis mind a két énektanárnak a munkája
benne van sikerünkben, melyet nagyon köszönünk.
Ezzel az elismeréssel, minõsítéssel bizonyítani akartunk
városunk vezetõinek, lakosainak, hogy színpadra állni
nyugdíjasként (idõsként), megtanulni, elõadni, számunkra
ismeretlen dalokat nem könnyû. Rengeteg felkészüléssel,
próbával, gyakorlással jár, ha valamilyen rendezvényen
fellép a dalkör, aki ezt nem csinálja, halvány képe, fogalma
sincs errõl. Úgy érezzük küzdésünk, tanulásunk, kitartásunk
nem volt hiába való, melyet köszönünk tanárnõinknek és
természetesen a Gubicz házaspárnak, akik a dalkör
fellépéseit, ruháit, tanáraink, utazásaink
költségeit
anyagilag biztosították, támogatták a dalkört, no és a dalkör
minden tagjának köszönet, mert nélkülük nem jutottunk
volna ide.
Kiss Jánosné
dalköri tag
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A Redemptiora emlékeztünk
2012. május 7-én 18 órai kezdettel került sor a redemptios
megemlékezésre a Mûvelõdés Házában. A redemptio
(megváltás) a jászkun kerület önmegváltása, melyet 1745ben pénzért szereztek vissza. Mária Terézia királynõ 1745.
május 6-án írta alá az ún. redemptionális diplomát, melyben
megengedi a jászoknak és a kunoknak az önmegváltást.
Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet a város Kulturális
Bizottságának elnökeként és egyben a Jászkisériek Baráti
Egyesületének nevében köszöntötte a megjelent vendégeket.
A Himnusz közös eléneklése során a jelenleg regnáló
jászkapitányt, Borbás Ferencet kérte fel köszöntõje
megtartására. Fontosnak tartja, hogy egy település önállóan is
megünnepli, emlékezik az önmegváltásra, hiszen ez része
identitásunk megtartásának, hagyományaink ápolásának.
Bízik abban, hogy a Jászsági Hagyományõrzõ Egylet mûsora
maradandó élményt nyújt majd számunkra.
Bolla János a mûsor elõtt felelevenítette a Redemptiora való
megemlékezés elõzményeit. A rendszerváltás után, 1995-ben
Kiskunhalason emlékeztek meg elõször az önmegváltásra,
majd ugyanebben az évben Jászberényben az elsõ Jászok
Világtalálkozója rendezvény alkalmával, majd végül a
Nagykunoknál emlékeztek a Redemptiora. Ekkor jelent meg
a jász viselet is és ettõl az idõponttól kezdve rendezik meg a
jász településeken a Jászok Világtalálkozóját is.
Jászberényben 2001. óta emlékeznek e jeles napra, 2005-tõl
kezdõdõen pedig a Jász emlékmûnél rendezik meg a
megemlékezéseket.
Az idei évtõl kezdõdõen Jász-kun emléknappá nyilvánította
május 6-át Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata. A
jövõben ezen a napon emlékeznek arra, hogy 1745-ben a

jászok és a kunok területeik visszavásárlásával visszaszerezték a vendégnépeket megilletõ szabadságjogaikat,
amiket még IV. Béla király adományozott nekik.
3. éve már, hogy az idáig történelmi elõadásokkal való
megemlékezést felváltotta a Jászsági Hagyományõrzõ Egylet
történelmi tényeken alapuló színházi elõadása. A mûsorukat a

Jász Himnusz eléneklésével kezdték, majd jász viseletben,
régi tájszólással játszották el nekünk a 260 évvel ezelõtti
eseményeket, melyet dalokkal és tánccal színesítettek. Az
elõadás során a Barkóc Gyermek Néptánc Együttes is részt
vett, akiknek Szûcs Gábor tanította be a táncokat a jeleneteket
pedig Hortiné dr. Bathó Edit. Nagyon színvonalas, valós
eseményeken alapuló elõadást láthatott a közönség. A Szózat
közös eléneklése után a Redemptios emlékmû
megkoszorúzása következett.
Gratulálunk a Jászsági Hagyományõrzõ Egyletnek a
tartalmas, szórakoztató elõadásért és további sikereket
kívánunk nekik.
TM

Kocséron jártunk
Honismereti Egyesületünk tagsága 2012. április 28-án
Kocsérra látogatott, ahol a Kocséri Népkör
újraalakulásának évfordulója alkalmából rendezett
találkozón vett részt.
Útvonalunk Újszász – Abony – Törtel volt, elsõ
megállónk a Kutyakaparó csárda volt, ahol szokásunkhoz
híven a jászapáti honismereti kör tagjaival találkoztunk.
Egy kávé és közös fényképeszkedés után közösen
folytattuk utunkat Kocséra, ahol már a kapuban vártak
bennünket viseletben öltözött vendéglátóink.
Az ünnepséget Bodnár András polgármester úr nyitotta
meg, köszöntötte a megjelent kedves vendégeket.
Majd Csõke Miklósné Kibédi Ervin: “Ahogy a napok
rövidülnek” c. versét mondta el a közelgõ anyák napja
tiszteletére.
Horváth Jánosné elnök folytatta a Népkör 2011. év
tevékenységérõl szóló beszámolóval. Elmondta, hogy
sajnos 3. éve nem tudnak támogatást, pályázati forrást
szerezni, a tagdíjakból tartják fenn magukat. Õ is súlyos
mûtéten esett át, nehéz év volt ez mindenki számára.
Jászkisérrõl Benedek József elnök virággal köszöntötte
egyesületünk nevében a kocsériakat és kívánt további
munkájukhoz erõt, egészséget.
Jászapáti részérõl Mihályi József elnök gratulált az
elmúlt évi munkához és virágcsokorral, ajándékkal
köszöntötte a helyi polgármester urat és az
elnökasszonyt.
Majd Antal Domokosné Ilonka néni a népkör korábbi
elnöke mondott néhány szót. A kocséri vegyes kórus
elõadásában népdalcsokrot hallhattunk, majd közös
ebéddel, baráti beszélgetéssel, énekléssel, tánccal
folytatódott a délután. A viszontlátás és a közelgõ
újratalálkozás reményében búcsúztunk vendéglátóinktól.
TM
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Megszépült a Trianon emlékmû
Két évvel ezelõtt adtuk át ünnepélyes keretek között a
Trianon Emlékmûvet. Bodnár Attila kezdeményezését
felkarolta a '48 Polgári Egyesület és megkezdõdött az
adományok gyûjtése, hogy megvalósíthassuk az elképzelést.
Nagyon sok jászkiséri lakos és vállalkozó adományozott
pénzt, hogy álmunk megvalósulhasson. Az idõ gyorsan telt és
igyekeztünk, hogy az Emlékmû a Trianoni megemlékezés
napjára elkészüljön, emiatt az emlékmû környezetét akkor
nem sikerült az elképzeléseink szerint befejeznünk, mivel az
összegyûlt pénzösszeg csak a szobor felállítására volt
elegendõ.
Már akkor megszületett a gondolat, hogy ismét
összefogunk és méltó környezetet alakítunk ki Jászkisér
egyik legszebb Emlékmûvének. Megkezdõdött a szervezés
és megbeszéltük, hogy mindenki megkeresi az ismerõseit, a
lehetõséget, hogy a szükséges anyagokat összegyûjtsük és
társadalmi munkával elkészítsük a szoborhoz vezetõ utat,
illetve parkosítsuk annak környezetét.
Magam vállaltam, hogy megszervezem a
munkálatokat és a szükséges anyagok egy részének
beszerzését. Felkerestem Krizsai István vállalkozót, aki
készségesen állt az ügyhöz és felajánlotta, hogy biztosítja
részünkre a szükséges térkövet és szegélykövet. Nemes
András barátom vállalta és intézte el, hogy a betont
felajánlásként megkapjuk Szõlõsi Norberttõl a Jászapáti
TÉBA Tüzép telep tulajdonosától, Szeremi András tüzép
telepétõl pedig a füredi homokot kaptuk. Természetesen ez
még kevés lett volna, hogy a munkálatok elkezdõdjenek,
hiszen a terület rendezéséhez szükségünk volt zúzott kõre,
homokra melynek nagy részét a Jászkiséri Önkormányzat
JÁTI intézménye bocsájtotta rendelkezésünkre. Ennek
szétterítését géppel segítette, valamint a kézi kisgépeket a
munkálatok végéig biztosította. Papp András az esti
megvilágítás anyagaival és szerelési költségével járult hozzá.

zúzottkõ alap elterítése. A további földmunkálatok péntek
estére fejezõdtek be. Szombaton reggel Krizsai Sándor
átszállította az emlékmûhöz a térkövet és elkezdtük annak
lerakását, mellyel vasárnap délutánra végeztünk.

A '48-as Polgári Egyesület nõi tagjai sem
tétlenkedtek, segítettek a térkövek kéz alá hordásánál
valamint elültették az örökzöldeket és a virágokat.
Fáradtan fejeztük be a munkálatokat, de mindenki
boldog volt, hogy végre az emlékmû elnyerte végleges
formáját és szépségét.
Reméljük, hogy elnyeri a szobor környezete
Jászkisér lakosságának tetszését, és sokáig fennmarad ebben
az állapotában.
Még egyszer mindenkinek köszönjük az áldozatos
segítségét, hogy városunk egy impozáns emlékmûvel
gyarapodhatott.
Balogh György

Drága Szüleim,
Balázs Sándor és Halász Rozália
1962. április 21-én kötöttek házasságot Jászkiséren,
idén ünneplik az

50.
házassági évfordulójukat.
E jeles eseményt szeretõ családi körben ültük meg.
Nagyon jó egészséget és sok együtt töltött idõt
kívánunk még nekik:
lányuk Gabriella, unokájuk Gabriella és párja Gábor,
unokájuk Adrienn és párja Mihály és Tóth István.

Miután már megvolt minden építkezési anyag
elkezdõdhettek a kivitelezési munkálatok. A '48 Polgári
Egyesület lelkes csapata ehhez kevés volt hiszen szükségünk
volt egy olyan személyre is aki a térkövezés mindentudója.
Felkerestem Túró Zoltán barátomat, aki kérésemre örömmel
felajánlotta, hogy a térkövezést testvérével, Túró Gyulával
térítésmentesen elvégzi.
Május 2-án szerdán a lelkes csapat elkezdte a
munkálatokat, megtörtént a szegélykövek lerakása és a
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Egy jászkiséri ifjú
kimagasló eredményeirõl…
A napokban jutott el a híre hozzám egy jászkiséri gimnazista fiú
sikereinek. Kötelességemnek éreztem, hogy Önökkel is
megosszam történetét. Nem titkolt célom, - többek között- hogy
példát állítsak általa azoknak a fiataloknak, akik szabadidejüket
számítógépes játékokkal, csellengéssel vagy éppen egészségre
káros anyagok (alkohol, cigaretta, netalán ennél is veszélyesebb
szerek) fogyasztásával töltik.
A fiatalembert Somodi Vincének hívják, 17 éves, Jászapátin tanul a
gimnáziumban s jelenleg erõemelésben Magyar Bajnok.
Vince 2010-ben kezdett el komolyan foglalkozni ezzel a sporttal.
Pár hónap után már speciális erõemelõ edzésekbe járt heti 5
alkalommal. Egy év felkészülés után részt vett élete elsõ Erõemelõ
Magyar Bajnokságán, ahol ifjúsági, junior és felnõtt Magyar
Bajnok lett 59 kg-os kategóriában. Ez a sportág 3 gyakorlatból
tevõdik össze: guggolás, fekvenyomás és felhúzás.
A kezdeti siker meghozta a kellõ motivációt, hogy kitartón járjon
edzeni és egyre több versenyen induljon.
Eredményei:
- Ipf XXII: Nõi, Férfi Erõemelõ Magyar Bajnokság:
- Ifjúsági -59kg: 1. hely
- Junior -59kg: 1. hely
- Felnõtt-59kg: 1. hely
- Balaton Kupa: - Ifjúsági -60kg: 1. hely
- Tifit Õszi Regionális Bajnokság:
- Ifjúsági -59kg: 1. hely
- Ifjúsági abszolút 1. hely
- Nõi, Férfi Erõemelõ Profi, RAW Magyar Bajnokság:
- Ifjúsági -60kg: 1. hely
- Ipf I. RAW Nõi, Férfi Magyar Bajnokság:
- Felnõtt -59kg: 1. hely

özv. Balla Istvánnéét

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

Balázs Sándor és Halász Rozália

50.
házassági évfordulója alkalmából
Fia és családja

Emlékezünk
Hûvös Kristóf
halálának
12.
évfordulójára.
„ A múltba visszanézve valami fáj,
akit szerettünk nincs már.
Így múlik el az egész életünk,
Fájó szívvel emlékezünk.”
Szeretõ szüleid és testvéreid

Emlékezés
Id. Csillik Lászlóné (Született Káli Erzsébet)
halálának 5.
évfordulójára

L e g u t ó b b i versenyén, 2012. április 30-án a WPC által
szervezett Nõi, Férfi profi Magyar Bajnokságon 60kg-ban 1. helyen
végzett, és Ifjúsági abszolút kategóriában 1. helyezéssel Magyar
Bajnok lett. Ez az eredmény részvételi lehetõséget biztosít számára
Európa és Világbajnokságon való indulásra. Napjainkban sajnos
mindez szponzorok nélkül csak nagyon nehezen lehetséges. Vince
azonban nem ismeri a lehetetlent, ha erõemelésrõl van szó!
Úgy gondolom, megérdemli, hogy büszkék legyünk rá,
gratuláljunk eredményeihez, s kívánjunk kitartást ahhoz, hogy
további eredményekkel saját, s ezáltal Jászkisér hírnevét is
öregbítse határainkon innen és túl.
Cseh Gáborné

Már 5 éve hogy elmentél tõlem és magamra hagytál
Ebbe a kegyetlen, és gonosz világba, ahol nincs jóság és
nincs szeretet ahol ember, embernek a farkasa,
Azóta nincs egyetlen perce az életemnek hogy ne gondolnék
te rád.
Hiszen a legjobb a legtisztább szívû édesanya voltál ezen a
kerek világon, te már odalent pihensz, hû párod mellett,
és az égbõl figyelsz engemet, és vigyázol rám,
Aki igyekszik úgy élni, ahogy mindig is tanítottál, amíg
éltél szeretni és segíteni az embereket tisztelni és becsülni
az idõseket.
Az árvákat és a magatehetetleneket, Telhetnek a napok és az
évek és úgy érzem, amit megígértem neked egykor amíg
éltél hûségesen, és nagy szeretettel végrehajtom és bár
visszahozni már soha többé nem tudlak,
Ebbe a földi világba
Mégis úgy érzem hogy onnan a mennybõl,
amíg csak élek mindig mellettem leszel, és vigyázol rám
Írta hû fia
Csillik Tibor
2012. május 3-án
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Verselõ óvodások
Örömmel fogadtuk a Jászladányi Napközi Otthonos
Óvoda meghívását a költészet napja alkalmából rendezett
versmondó délelõttre. Náluk már hagyománnyá vált a
vidám, verselõ óvodásokról szóló rendezvény. Idén
kedves meghívót kaptunk a Jászkiséri Városi Óvoda
gyermekei és az óvó nénik.
A gyermekek lelkesen készültek szebbnél szebb
versekkel. Nagy izgalommal indultunk útnak, hiszen még
nem tudtuk milyen is lesz ez a program, nem volt elõzetes
élményünk.
Az óvodavezetõ köszöntõje után a rendezvényt egy helyi
fiatal költõ nyitotta meg saját versével, ezután a
gyermekek bátran és gyönyörûen mutatták be sorba a
verseket. Az elismerõ taps és dicsért mellett minden
versmondó óvodás értékes ajándékot és emléklapot
kapott jutalmul. Az ajándékok nagyon szép mesés-,
mondókás- és verseskönyvek voltak, melyeket bizonyára
nagy megbecsüléssel használnak majd a gyermekek.
Megelégedetten, büszkén a szavaló gyermekeinkre,
jókedvvel és sok élménnyel tértünk vissza az óvodába.
Nagyon színvonalas és gyermekekrõl szóló, példa értékû
rendezvény résztvevõi lehettünk, melyet szeretnénk
viszonozni a vendéglátóinknak egy hasonló, de más témájú
programmal a következõ nevelési évben

Alkotó óvodások
A hagyományokhoz híven ez év áprilisában ismét
megrendeztük
az
óvodai
rajzkiállítást.
Örömmel
tapasztaljuk, hogy évrõl-évre sokan megtisztelnek minket
jelenlétükkel, érdeklõdéssel tekintik végig a gyermekek által
készített alkotásokat.

Csillik
Ferencné
óvodavezetõ
köszöntötte
az
egybegyûlteket, majd Dr. Gócza Tamás jegyzõ úr tartalmas,
értékes gondolataival nyitotta meg a kiállítást. Jónás Adél és
Stuchlik Gergõ Bocskai úti óvodások Weöres Sándor: Buba
éneke címû versét adták elõ.
Az óvodások egész éves munkáiból szemezgetve állítottuk
össze a kiállítás anyagát. A kiállított munkák sokfélesége azt
bizonyítja, hogy az óvónõi találékonyság határtalan. A
rajzolás, festés mellett számos technikával ismertetjük meg
a kíváncsi és kreatív gyermekeket.
Egyik kedvenc tevékenységük a rajzolás. Az elsõ és nem

Verselõ óvodásaink:
Jónás Adél- Weöres Sándor: Buba éneke
Demeter Dóra- Zelk Zoltán: Tavaszi dal
Balogh Ivett Ivonn- Zelk Zoltán: Hóvirág
Kecskeméti Antal- Csanádi Imre: Hónapsoroló

Gratulálunk, ügyesek vagytok!

elhanyagolható szempont, hogy a gyermek alkalmassá
váljon a rajzeszközök használatára. Ne gyûrje, szakítsa,
tépje el a papírt, ne nyomja rá túl erõsen a rajzeszközét a
papírra. Ha ez megvan, a gyermek innen tekinthetõ
érettnek az ábrázolásra. Kezdetben a gyermekek nem
ábrázolási szándékkal rajzolnak, egyszerûen csak örömet
okoz nekik kezük mozgatása, valamint az, hogy nyomot
hagynak a papíron. Szeretnek rikító, figyelemfelhívó
színeket használni, minél erõsebb érzelem fûzi õket
valamihez, annál rikítóbbra rajzolják. Az anyagok
tulajdonságainak megismerésével sokoldalú ismereteket
szereznek,
egyre
kreatívabbak
lesznek,
fejlõdik
kézügyességük, fantáziájuk, érzelemviláguk.
Ez a rajzolás legszebb idõszaka, élvezzük gyermekünk bátor
szárnyalását a fantáziája szárnyain, gyönyörködjünk
rajzaiban.
Ádám Anikó

A Kossuth téri óvoda Vackor csoportja április közepén
tavaszköszöntõ összeállítással örvendeztette meg a
Bölcsõde nagyobb gyermekeit.
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Élet
Életjel

Születések

Bodnár Richárd Ferenc
április 5-én
Duka Tamara
április 5-én
Zsuzses Patrik
április 7-én
Dankó Ákos
április 17-én
Balogh Ketrin Dzsenna
április 27-én

Gratulálunk!

Házasság kötés
Kiss Vivien és Molnár Gábor
április 7-én

Gratulálunk az ifjú párnak!

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
Köszönet…

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak akik Drága jó édesanyánkat,
nagymamánkat,
özv. Máté Miklósnét
utolsó útján elkísérték.
Õrizzük mosolyodat.
A gyászoló család

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

Köszönjük mindazoknak, akik
Sárközi István
Szeretett halottunktól elbúcsúztak, megjelenésükkel,
részvétnyilvánításukkal, mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
„ Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltûnt a remény,
de lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, Te pedig velünk
Vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.”
Gyászoló család

Halálozás
Dudás András
64 éves korában március 31-én
(volt kiséri lakos)

Orvosi ügyelet

Farkas Jánosné Oláh Erzsébet
78 éves korában április 5-én

Jászapáti, Kossuth L. út 10.

Szabó Mihály
76 éves korában április 7-én

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

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

Gyulai József Mihály
70 éves korában április 11-én
Jász József
58 éves korában április 12-én Jászapáti
Kálé Józsefné Rácz Emma
80 éves korában április 13-án
Sárközi István János
54 éves korában április 14-én
Máté Miklósné Nagy Julianna
73 éves korában április 27-én
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Az évfolyam matematikusa
Felsõ tagozaton minden évben megrendezzük az Évfolyam
matematikusa versenyt, melyre a pélyi diákokat is
meghívjuk.
Az idén április 18-án került erre sor. Nagy örömünkre
szolgált, hogy sok diák, 50 fõ jelentkezett a versenyre.
A gyerekek ügyesen oldották meg az érdekes,
gondolkodtató feladatokat.
Az alábbi eredmények születtek:
5. évfolyam

8. évfolyam:
I. hely: Szikszai Bianka 8/a
Felkészítõ nevelõ: Bobákné Major Margit
II. hely: Kiss Bianka 8/a
Felkészítõ nevelõ: Bobákné Major Margit
III. hely: Keresztesi Evelin 8/a
Felkészítõ nevelõ: Bobákné Major Margit
Gratulálunk a helyezetteknek és köszönjük Ládi Klára
tanárnõnek a feladatok összeállítását, valamint a
felkészítõ nevelõknek a munkáját.
A verseny lebonyolításához, ajándékaihoz köszönjük a
támogatást a Természetjárók Gyermek Egyesületének és a
Diákönkormányzatnak.

I. hely: Holló Tamás 5/a
Felkészítõ nevelõ: Molnár György
II. hely: Tóth Barbara 5/a
Felkészítõ nevelõ: Molnár György
III. hely: Magyar Zsófia Pély
Felkészítõ nevelõ: Dávid Benedek

Jászkisér, 2012. április 19.
Bobákné Major Margit
matematika munkaközösség vezetõ

6. évfolyam:
I. hely: Miklós Péter Pély
Felkészítõ nevelõ: Dávid Benedek
II. hely: Kiss Viktória 6/a
Felkészítõ nevelõ: Gócza Lászlóné
III. hely: Vona Viktor Pély
Felkészítõ nevelõ: Dávid Benedek
7. évfolyam:
I. hely: Nagy Simon 7/c
Felkészítõ nevelõ: Bobákné Major Margit
II. hely: Rab Gitta Pély
Felkészítõ nevelõ: Dávid Benedek
III. hely: Tallósi Ferenc 7/b
Felkészítõ nevelõ: Gócza Lászlóné

Alsós rajzverseny
„TAVASZVÁRÁS” címmel alsó tagozatos
rajzversenyt rendeztünk intézményünk
könyvtárában, melyen iskolánk tagintézménye, - a
pélyi Petõfi Sándor Általános Iskola - tanulói is részt
vettek.
Az 1. és 2. osztályosok versenyén adott tavaszi
versek illusztrációját készítették el a gyerekek.
A 3. és 4. évfolyamos tanulók versidézetek alapján
varázsolták lapjukra a természet ébredését.
A gyerekek munkájukkal bebizonyították, hogy a
rajzolás is lehet örömteli tevékenység.
Az alkotásokat kiállításon mutatjuk be iskolánk
aulájában.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tóth Ferencné
szervezõ pedagógus
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Ne felejts Magyar!
(Mohácsi László gondolatait közreadja: fazekas Lajos)

Nyolcszor vágott mezõn kettõs kereszt nõ, ez mutatja hol a
hazád, akármerrõl jössz. Ha letekintünk e mezõre a büszke
szép kerecsensólyommal együtt, akkor azt látjuk, hogy
ennél zöldebb és ennél szebb tája nincs a világnak. Egységes
a Kárpát-medence geológiai, földrajzi, vízháztartási, és
klimatikus szempontból egyaránt. Mondják, hogy az
angyalok egyszer látták mosolyogni az Urat, miután
megalkotta Nagy-magyarországot, hiszen a teremtõ Ige
munkája nyomán olvashatjuk: „És látta Isten, hogy minden,
amit alkotott, igen jó” /I. Mózes 31/. E jó és szép országot a
hunok kapták örökül, kik ezredévek óta lakják e vidéket.
Törzseik megtelepedve államot alapítottak és a Szent
Korona szakrális komolyságával és felelõsségével
igyekeztek meg is tartani. Tudták eleink, hogy országunk
egésze mûvelhetõ, a vízkincse egyedülálló, aranya, ezüstje,
fája, sója kiaknázhatatlan.
E gyönyörû vidéken eredeti kultúrát alkotott a magyarság. A
Felvidék ékköve Kassa, Kárpátalja Turulja Verecke,
Székelyföld szíve Csiksomlyó, Partium álma Nagyvárad,
Délvidék sugara Zenta, õrvidék hûsége Sopron.
Megtöltöttük a szíveket himnuszunk dallamával, istenes
fohászával, egy víg esztendõ és szebb jövõ reményével. A
gondolatokat termékenyítettük nyelvünk legendájával,
logikájával és kincses-készletével. Irigy a szív minden
indulata, írja az apostol. Elismerés helyett megnemértés,
közöny, vakság, elfogultság, nélkülözés, megvetés,
üldözés, szenvedés, mártírság jutott osztályrészül.
Költõink, tudósaink, mûvészeink, sportolóink, szép
leányaink, mesterembereink olyan számban érkeztek a
balladás vidékre, hogy egy egész világnak jutott belõlünk.
Mikor a világ valamennyi tájékának átvarázsolt miliõjébe,
az emberi múlt valamennyi korszakának bûvébe, az emberi
kultúra valamennyi alkotásának szellemi mûhelyébe
megérkeztünk, akkor alkotó tényezõjévé váltunk a
haladásnak. Tenni akart, vagy ha engedik is, mi mindent
tudott volna még tenni?
De amit csak álmaiban ért el, az is maga a hõsköltemény,
eposz, sokszor dráma. Nyakunkba szakadt Muhi, Mohács,
Szatmár, Arad, Trianon, Corvin-köz.
Sok-sok háborúságban apadó nemzetünk pótlására
idegeneket hoztunk magunk közé, hogy legyen, ki
megmûvelje a földeket. Otthonokat építettünk ezeknek az
idegeneknek és elvártuk tõlük, hogy hálából jó magyarokká
váljanak. Ez azonban nem következett be. Ellenségeket
neveltünk magunknak. Szabadságunk árát vérrel kellett
megfizetnünk újra meg újra, és lassan ebbõl is kifogytunk.
Amit pedig végképp nem láttunk, új veszedelem jelent meg
az emberi világ szerkezetében: a nemzetközi tõke

rohamosan növekvõ hatalma és az ezzel járó bûnök serege:
kapzsiság, nyereség, haszon.
E gondolatok után a helyi dolgokról. Örömmel látom, hogy
TRIANON emlékmûvünk tovább épül- szépül. Jó idõben,
jó helyen, Isten sugallta szavakkal szólhattam olyan áldott
szívû aranyasszonynak, aki továbbvitte, felkarolta,
figyelemmel követte az ügyet. Köszönöm. Nagyon
kellemes érzéseket váltott ki bennem a dologhoz, való
hozzáállása. De hasonlóan pozitív volt számomra a 48-as
Polgári Kör megmozdulása is, akik az effektív fizikai
munkát elvégezték.
Álljon itt a nevük, a teljesség igénye nélkül: Szabó Ervin,
Nemes András, Balogh György, Dieter Schweitner,
Sebestyén Ferenc, Ozsváth Ferenc, Balogh Baka Ibolya,
Moré Éva, Sebestyén Ferencné. Jászkisér jóérzésû lakosai
közül kiemelem Szabó János, Túró Zoltán, Szabó Gyula
munkáját.
Örömöm azonban nem teljes. Az emlékmûvet még így is
TORZÓ –ként látom! Ennek oka a 64 kopjafa hiánya. Az
emlékmû ezzel lenne teljes. Közös gondolkodásra hívom
városunk jóérzésû polgárait.: tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy jövõre a 64 kopjafa is álljon dicsõ múltunk
emlékeként.
Fazekas Lajos

A

Csete Balázs
Általános Iskola
szeretettel meghív
minden érdeklõdõt
a

2012. május 25-én
tartandó

FELSÕS
SULIGÁLÁRA,
a Mûvelõdés Házába!
Kezdési idõpont: 14.30
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Te szemét… A(z) – földrajzos – ember felelõssége
A földrajz (geográfia) jelentõsége: segíti a tájékozódást; szélesíti a
látókört, erõsíti a hazaszeretetet, gazdasági és politikai haszna is
van, valamint elõmozdítja a természet- és a környezet megóvását is.
De mirõl is van szó valójában? – kérdezheti az olvasó. Én most az
utóbbi jelentõséget ragadom meg. Mindenekelõtt tisztázzunk le
néhány fogalmat!
A természetvédelem az élõlények, természetes életközösségek,
élõhelyek a természetes és természetközeli területek, valamint a
természeti táj megõrzésére hivatott társadalmi tevékenység
megjelölésére szolgáló fogalom.
A természetvédelem célja a bioszféra állapotának,
mûködõképességének, biodiverzitásának (biológiai
sokféleségének), valamint ezzel összefüggésben az élõhelyeknek
és a természeti tájnak a megõrzése, károsodásainak megelõzése,
mérséklése vagy elhárítása.
A természetvédelem éppen ezért nem azonos a környezetvédelem
fogalmával, bár a két tevékenység között jelentõs átfedés van. A
környezet- és természetvédelmi tevékenység csak egymást
kölcsönösen feltételezve és kiegészítve lehet hatékony.
A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az
emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga
által okozott károsodások megelõzésére, a károk mérséklésére
vagy elhárítására irányul.
Milyen érdekes! Máris kapcsolatba hoztuk az embert a
természettel. De vajon ez helyes-e? Bizonyára igen, hiszen a
földrajz az egyik legátfogóbb tudományág a természet és az ember
között. De mit jelent ez konkrétan? Az ember manapság már egyre
nagyobb teret foglal el a Földön, már-már nem tisztelve az
egészséges és szép természetet, természeti tájat. Az emberre
levetítve a dolgokat fontos a környezet, a test és a lélek védelme,
egészségének megõrzése. A továbbiakban ezt tárgyalom. Az ember
csak egy dologban lehet önzõ, mégpedig abban hogy vigyáz
magára. Így legyünk annyira önzõek, hogy vigyázunk magunkra,
hiszen elõbb magunkra kell vigyázni, hogy tudjunk vigyázni
másokra és a környezetre is.
A levegõ szennyezése az egyik legnagyobb probléma a víz, az
állatvilág és a talaj védelme mellett. Nagyon nagy a CO2 (széndioxid) kibocsátás, veszélyes az egészségre a városi szmog
kialakulása is. Ügyelnünk kell az ózonréteg védelmére, hiszen az
elvékonyodott réteg csak nagyon nehezen és hosszú idõ alatt tud
regenerálódni. A gyárak és üzemek nagy mennyiségben bocsátanak
ki a levegõbe szennyezõ anyagot valamint a közlekedésben is nagy
a káros anyag kibocsátás.
A víz szennyezése szintén nagyon fajsúlyos probléma. A
különbözõ mosószerek, a gyárak az erõmûvek, különös tekintettel
az atomerõmûvekben is nagy mennyiségben használnak fel vizet
pl. a fûtõelemek hûtésére, amely szintén a természetbe kerül vissza
veszélyeztetve a talaj-, a növény- és az állatvilágot valamint az
embert is. Gondoljunk csak bele a teherhajók katasztrófájába,
amelyek a világtengereken okozhatnak problémát pl. egy-egy
kõolajszállító hajó elsüllyedése vagy kõolajfúró-torony
felrobbanása lévén. De tényleg csak errõl van szó? Hát nem! A
tengerek szennyezésérõl elõször mindenkinek egy-egy olajfolt jut
eszébe. Pedig nem ilyen egyszerû a dolog. Elég, ha csak a hajók
festékében használt vegyületre, a tributiltinra gondolunk, melyet
azért használnak, hogy például a tapadókagylók ne ragadjanak a
hajók oldalára. Vagy itt van a nehézfém-szennyezés is. A
tengerparti és folyótorkolati ökológiai rendszerek a mezõgazdasági
és a városi hulladékok és a szennyvíz gyûjtõmedencéjéül
szolgálnak. A tápanyagok feldúsulása eutrofizációt okoz, ami
mindinkább fenyegeti a halakat sok város tengerparti területén.
Globális probléma a hulladék kérdése is. Nagyon örvendetes
lenne, ha minél több ember gyûjtené a hulladékot szelektíven.

Ennél még örvendetesebb lenne, ha a szemétszállító autó nem
ömlesztve szállítaná tovább a szemetet a gyûjtõládákból, hanem az
elkülönítve maradna. Ez tényleg csak ennyi? Hát nem! Az emberek
nagy része csak eldobja a szemetet. Mindenfelé: a pályaudvarok és
azok környékén, a parkokban, a játszótereken, a folyókba és
egyáltalán mindenhova.
Tehát láthatjuk, hogy ezek a szennyezõanyagok mindenhol ott
vannak: földön, vízen, levegõben. Gondoljunk csak bele, hogy ha
bekerül egy szennyezõanyag a vízbe, akkor az bekerül a talajba is
ezzel csökkentve a termõtalajok nagyságát.
Ezek részletezése után egyértelmûen megállapítható, hogy nagyon
vigyázni kell az egyetlen élõ bolygóra: a Földre és ez által
magunkra is, hiszen a tudomány mai állása szerint egyszer élünk.
Az ember az egyetlen olyan „állat”, aki a saját fészkébe szemetel.
Ez nem helyes! Mi, emberek általánosságban szennyezünk, még a
testünket is. Rögtön itt van a dohányzás! A dohányzás egy nagy
szívás. Komoly dolog. Bár a törvény szerint 2012. január elsejétõl
lényegében minden zárt légterû helyen tilos a dohányzás, így a
munkahelyen, az éttermekben, a kocsmákban, a közösségi
közlekedési eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a
játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres
környezetében sem szabad rágyújtani. De emberek vagyunk és
tudjuk, hogy a dohányzás káros a tüdõre, hiszen a kátrány ott
lerakódik, így szennyezi a légutakat, a szívet, az ereket, a nemi
szervet és a várandós kismamáknál a magzatot.
Ugyanilyen aktív módon tudja az ember szennyezni a testét az
alkohollal. Ez a folyadék károsítja a belszerveket, ennek során a
máj, a gyomor és az epe a legsérülékenyebb szervek. A gyakori és
nagy mennyiségû alkohol hosszabb idõn keresztül fogyasztva
károsítja továbbá a szívet, az idegrendszert és az agyat. Ráadásul nõ
a daganatos betegség rizikója a szájban, a torokban és a
nyelõcsõben. Egy idõ után a férfiaknál impotencia, a nõknél pedig
menstruációs zavarok léphetnek fel. A szervezetbe jutó alkohol
lebontását végzõ máj csak egy meghatározott mennyiséget képes
feldolgozni, így a vér által a különbözõ szervekbe eljutó anyagok
bizonyos idõ után súlyos szervi károsodásokat okozhatnak.
Elítélendõ és nagyon káros dolog a drogozás, kábítószerezés. A
kábítószer olyan kémiai méreg, amely az egészségre nagyon
ártalmas, a teljes szervezetet, fõként a központi idegrendszert
károsítja. Hatása: függõséget okoz, ami károsítja a szervezetet
(belsõ és külsõ leépülés); a kábítószer fogyasztók közönyösé
válnak a környezetükkel szemben; rendszeres szedése vagy
túladagolása könnyen halált okozhat.
Amire még figyelni kell az a táplálkozás. Napjainkban nagyon
elterjedt a gyorsételek fogyasztása, nevezetesen a hamburger, hotdog, pizza, gyros, kóla, energiaitalok. Ezek az ételek mind
„mûanyagok” és szintén károsak az egészségre.
Utolsó szempont, amelyre még figyelni kell a fény- és
zajszennyezés, amely mind az ember, mind az élõvilág
szempontjából káros. Az életnek a minõsége is számít nemcsak a
hossza.
A lélek egy nagyon bonyolult „rendszer”. Vigyázni kell rá. Az
erõszak káros feszültséget és szorongást okozhat. Kitûnõ példa erre
a televíziókban lévõ valóságshow-k, szappanoperák, vagy a pornó,
amely szintén lelki degradációt okoz. Az ember alapvetõen békés
fajta. Az ember lelke szép és jó dolog.
Az életben sok jó dolgot cselekedhetünk, hiszen „Ha valamit
érdemes véghezvinni, akkor túlzásba vinni is érdemes.”/Arthur
Bloch/, tehát nem csak a testet, a lelket is kényeztetni kell, hiszen
mindent az agyunkkal csinálunk, így bármire képesek vagyunk.
2012. május 10.
Hûvös Tamás
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VI. Civil Majális
2012. május 1-jén került megrendezésre a VI. Civil Majális a
Dongó Sörkertben. 2007-ben a civil szervezetek összefogásával
és az általuk vállalt és összeállított programokkal rendeztük meg
az elsõ civil majálist. Most már elmondhatjuk ez a rendezvény is
hagyománnyá vált a településen és egyre többen látogatják az
egész napos programokat.
Az idén is nagy sikert aratott a fõzõverseny, ahová szép számmal
neveztek a csapatok. Változatos, a
magyar konyha
nyersanyagait felvonultató ételeket készítettek, mellyel feladták
a leckét a zsûrinek. Két kategóriában osztottak ki díjakat. A
pörköltek között I. helyezést a JÁTI csapat nyerte el, II. helyezett
RA-BO csapata lett, míg a III. helyre az Atlasz-Contract került.
Az egyéb kategóriában sokféle étel kellett a zsûrinek
összehasonlítani, ami nem könnyítette meg a végsõ döntést.
Végül I. helyezett a Gyógyszertár csapata lett babgulyással, a II.
díjat a Jazyges Íjász Egyesület Töltött hús Csáky módra készített
étele kapta, míg a III. helyezet a Nemes család húsos káposztája
lett. A mentõsek sátrában egész nap lehetett vérnyomást,
vércukrot, koleszterint méretni. Az érdeklõdõk kipróbálhatták az
íjászatot, lehetet lovagolni a lovas egyesület jóvoltából. A Csete
Balázs Honismereti Egyesület játszóházában hagyományos népi
játékokat készíthettek az érdeklõdõk, valamint lehetet
nyakláncot fûzni, csuhéból és papírból virágokat készíteni. Az
Egyetértés Nyugdíjas Klub jóvoltából népi süteményeket
kóstolhattunk és lehetett vásárolni az általuk készített horgolt
díszekbõl is. Az Anyák napi virágvásárt a jászapáti Tajti
kertészet biztosította. A gyerekek részére volt ugrálóvár, ebéd
után pedig a tûzoltók frissítették fel a nézõközönséget: a
tûzöltóautóból fecskendezte frissítõ vizet a nagy melegben. A
bátrabbak kipróbálhatták magukat a darts versenyben, a
kötélhúzásban vagy a petanqban. De futásban is összemérhették
erejüket, az idén 2012 m volt a kijelölt táv, a díjazottak a kupa
mellé almát is kaptak az egészséges életmód jegyében. Ki-ki
megtalálhatta a kedvére való szórakozást. A rendezvényen a
Mûvelõdés Háza szolgáltatta a hangosítást, a kulturált helyszínt

Növényanya gyermekei 27.
( folytatás)

Gyógyító zöldségek
Retek
A retek gyógyhatásai:
Megszünteti a puffadást, hasmenést, elpusztítja a káros bélflórát,
gyorsítja a belek mozgását, hatásos székrekedésnél, csökkenti a
koleszterin és vér zsírszintet, megelõzi az epe-, vesehúgyhólyagkövet, csökkenti a vese- és húgyhólyag gyulladásait,
megelõzi a vizeletcsöpögést (incontinencia), csökkenti a vizelési
panaszokat.
Reteklé
Hozzávalók 1 személyre:
1 kg retek.
Elkészítése: a retkek felszínét durván lekaparjuk, majd
turmixoljuk. A reteklevet osszuk két részre, és egy-egy napig
kortyolgatva igyuk meg.

Sárgarépa
A sárgarépa gyógyhatásai:
Véd a szabad gyökök ellen, erõsíti a nyálkahártyát, aktiválja a

pedig a Dongó Sörkert biztosította. Bízunk benne, hogy az
elkövetkezõ években hasonlóan színes programot tudunk majd
összeállítani és egyúttal köszönjük minden szervezõnek az aktív
részvételt és a szorgos munkát.
TM

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
14-20 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!
sejtanyagcserét, fiatalít, és megállítja az öregedési folyamatokat,
növeszti a hajat és a körmöket, gondoskodik a haj szépségérõl,
erõsíti az immunrendszert, javítja a látóképességet,
farkasvakságot, használ a szívmûködésnek, vérkeringésnek,
serkenti a spermaképzést, a nemzõképességet.
Sárgarépa almával, ízesen
Hozzávalók 2-4 személyre:
200 g sárgarépa, 1 alma, 2 evõkanál növény olaj, 1 evõkanál
citromlé, 1 evõkanál mazsola.
Elkészítése: mossuk meg a sárgarépákat, tisztítsuk és reszeljük
meg. Hámozzuk meg az almát, és ugyancsak reszeljük meg , és
keverjük össze a reszelt sárgarépával. Öntsük rá az olajat és a
citromlevet, esetleg tegyünk bele kevés cukrot is. Tálaljuk
csészében, és díszítsük mazsolával.
(folytatjuk)

Tisztelt Olvasóim!
Cikkeim két hónapig nem jelentek meg, mert egy országos
terjesztésû havilap (Életerõ) szerkesztõségében a leadott cikkek
elhallódtak. Igyekszem folytatni a sorozatot. Megértésüket
megköszönöm
Fazekas Lajos
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KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK

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!

Tolvajt fogtak a polgárõrök
a térfigyelõ kamera segítségével
Izgatott hangú segítségkérés érkezett a
polgárõrség ügyeleti telefonjára a minap. Elmondták,
míg a vevõ a boltban a napi bevásárlást intézte, addig a
kerékpárján hagyott, a gyerekeknek szánt reggelivel
telt szatyrát ismeretlen tettes elemelte.
A kamera mindezt látta! Perceken belül az
ügyeletes polgárõr intézkedésének köszönhetõen az
eltulajdonított áru hiánytalanul visszakerült jogos
tulajdonosához.
Köszönet a kamera üzemeltetéséért, szép
példája az együttmûködésnek településünk
biztonságának növelése érdekében.
Madarász Sándor
Polgárõrség

MENTÕ
TÛZOLTÓSÁG
RENDÕRSÉG
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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

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

69400434-19090676
A közlemény rovtba kérjük tüntessék fel:
dr. Küry Albert
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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 tojás, és
hagyományos magyartermékek morzsás, granulált,
és dercés formában.
A település egész területén kis és nagytételben házhoz
szállítást vállalunk, otthon tartozkodáshoz 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.

A szívem tudja
Romos már a ház, fakó már az emlék,
Álmaimban még is százszor visszamennék.
Abba az utcába, arra a helyre,
Ahol a minden nap a boldogságom leste.
Nem volt õsz a hajam, élt bennem a remény,
Nem tudtam még akkor, az élet milyen kemény.
Akác virágok nyílottak, dalolt a madár a fákon,
Igaz hittel bíztam benne, te leszel a párom!
Ma már magányomra rápillant a fecske,
A szívem tudja csak, nem lettél feledve

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

Tel.: 06-30-515-1814

Nagypál Sándolrné

Akar elegáns
lenni?
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

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
23 kg-os PB Gázpalack

10.600.- Ft/db
Targonca PB gázpalack

5.795. - Ft/db
Nyitva tartás:

H-P
SZ
V

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

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

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.:

SCORPIO

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

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

