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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft
A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény,
a Csete Balázs Honismereti Egyesület,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és
Mûvelõdési Intézet,
Jászkisér Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2012. december 8-án 9 órai kezdettel
a

XXIII. „Apáról-fiúra”
népi gyermekjátékok közösségi bemutatójára.
A rendezvény ideje alatt adventi vásárt tartunk, ahol jászkiséri
kézmûvesek munkáit vásárolhatják meg az érdeklõdõk.

Meghívó

Mindenki Karácsonya

A Jászkiséri Pedagógus
Nõi Kar

2012. december 15-én
17 órától

szeretettel meghívja

Önöket

2012. december 22-én
16 órai
kezdettel

kerül megrendezésre

A Muvelodés Házában
és az
elotte lévo téren!

a Mûvelõdés Házában
tartandó

karácsonyi hangversenyére.
Mindenkit szeretettel várnak a
szervezok!
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Új köntösben a református templomunk
A
lap havonta 450
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XVIII. évfolyam 10. szám
ISSN 2060-4750
Fõszerkesztõ: Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Fazekas Lajos
Gál Andrásné
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Torma Márta
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztõség címe:
5137 Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

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

2012. október 21-én 9 óra 30
perces kezdéssel került sor az
ünnepi hálaadó istentiszteletre a
református templomban, abból az
alkalomból, hogy befejezõdött a
templom felújítása.
Az istentiszteleten Takaró András, a
Délpesti Református Egyházmegye
esperese hirdetett igét. Majd
ünnepi prezsbiteri gyûlésre hívták a
jelenlévõket, ahol Tóth Ferencné
gondnok
méltatta
a
lelkész
házaspár Jászkiséren végzett 30
éves munkásságát. Szolgálatuk 30
éve alatt 1985-be felépült az új
parókia, 2002-ben a gyülekezeti
ház és felújításra került a templom,
mely az idén újra megújult kívülbelül. Új tetõzetet kapott, külsõbelsõ festés történt, nyílászárók
mázolása, utak, járdák készültek.
Mindez az EMVA vidéki örökség
megõrzése jogcím alapján 43 millió Ft támogatásból valósult meg.
A református egyházközségen belül asszonykör mûködik, melynek vezetõje
Somodiné Kardos Magdolna. Tiszasülyön, Jászapátin tartanak istentiszteletet,
aktívan mûködtetik az egyházközséget.
Az egyházközségben végzett áldozatos munkájuk elismeréseként díszruhával
ajándékozták meg a lelkészházaspárt, majd a gyülekezeti házba szeretet
vendégségre hívták a megjelenteket.
TM

Felhívás karácsonyi dekoráció készítésére
Jászkisér Város Önkormányzata a Mindenki Karácsonya rendezvény alkalmából
szeretné szebbé tenni településünket. Várják intézmények, civil szervezetetek
jelentkezését, akik vállalják, hogy köztereinken lévõ fákat karácsonyi díszbe
öltöztetik. Mindenki saját ízlése és elképzelése szerint díszítheti fel a fákat,
lehetõség szerint idõjárás álló díszekkel. Elektromos égõsor elhelyezése esetén
minden esetben kérjük a JÁTI-val vegyék fel a kapcsolatot és egyeztessen az
áramszolgáltatás biztosításáról. Minden egyes feldíszített fánál tábla jelzi majd
készítõje nevét.
Jelentkezni Balogh György mûvelõdési ház igazgatónál lehet személyesen vagy
telefonon 57/450-208-as számon.
Tisztelt Jászkiséri lakosok!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,hogy aki a 2012.évben kiküldött
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó „Igénybejelentés közmûfejlesztési
támogatáshoz” nyomtatványt még nem hozta vissza, kérjük mielõbb a
Polgármesteri Hivatalban leadni szíveskedjék.
Szennyvízberuházáshoz megkötött lakástakarék-pénztári szerzõdéssel (LTP)
kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel (pl. ingatlan eladása, öröklés, stb.)
kérjük forduljanak a Polgármesteri Hivatalban Stuchlik Lászlóné ügyintézõhöz.
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Tisztelt Jászkisériek!
A Pendzsom Néptánc Egyesület is csatlakozott az
Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület és a Jász Trió Tv
felhívásához, miszerint – konzultálva a
gyimesfelsõlokiakkal – azt szeretnénk, ha a szokásos
játékok, könyvek mellett iskolaszerek, tanszerek, írószerek,
füzetek is juthatnának Gyimesbe. És ami idén újdonságnak
számít: az ajándékozóktól azt szeretnék kérni, hogy
adományaikat helyezzék el egy papírdobozban és ha van rá
lehetõség, csomagolják is be azt. Így lehetõség lenne rá,
hogy minden gyerek egy egy csomagot kapjon.
Természetesen segíti a szervezõk munkáját, ha a csomagok
mellé feltüntetjük, hogy a benne található ajándékok
milyen korú gyereknek szól. Sõt ha valaki szeretné, akár
személyes üzenetet, elérhetõséget, jókívánságot is tehet a
csomagba, ha kíván valamiféle visszajelzést kapni, hogy jó
helyre került az ajándéka, vagy esetleg kapcsolatot venne
fel az ajándékozottal.

A tervek szerint december 5-én indulnak Gyimesbe az
autók, ezért azt kérjük azoktól, akik valamilyen
formában hozzá szeretnének járulni az ajándékozáshoz, hogy december 3-ig vigyék be az említett módon
elkészített csomagjaikat a Mûvelõdés Háza próbatermébe hétfõn és szerdán 17 óra és 18 óra között.
Tavaly mi is kint jártunk Felsõlokon és láthattuk, milyen
örömöt szereztek a jászberényi ajándékok a gyerekeknek. A
legkisebb dolgokat is hatalmas szeretettel fogadták, hiszen
sokuknak valóban annyi az ünnepi ajándék, amennyit a
jászok jó szívvel elküldenek nekik. Épp ezért a
szervezõkkel együtt nagy tisztelettel arra kérjük Önöket,
lehetõség szerint minél többen készítsék el saját
ajándékcsomagjukat, melyet Mikulás napján majd
megkaphat egy gyimesfelsõloki kisgyerek.
Arról pedig, hogy jó helyre kerülnek az ajándékok, a Jász
Trió Tv segítségével Önök is meggyõzõdhetnek majd.
Segítségüket elõre is köszönjük!
Lukácsi György
egyesületi elnök

Kerti parti a nyugdíjasoknál…

Koncert….

Nagy István és felesége Irénke a nyugdíjas klub tagjai
meghívta klubunkat kerti partira az udvarukba. Délelõtt nem
igazán kedvezett az idõjárás a kerti partira, de az égiek tudták,
hogy a nyugdíjasok összejövetelt szerveztek és kisütött a nap.
Tizennégyen kerékpároztunk, volt, aki gyalog sétált ki a parti
színhelyére.
A Nagy házaspár már várta a tagokat a szobában megterített
asztalokkal, mivel jó idõ lett így az udvarra pakoltuk ki az
asztalokat és az ülõ alkalmatossá-gokat. Egy szempillantás
alatt odakinn meg lett terítve. A házaspár burgonyafánkkal,
pogácsával, lekváros papuccsal fogadta a tagokat, de a tagok
is készültek, felkerültek az asztalra édes sütemények, üdítõk,
bor, a háziak saját termésüket, nagyon finom almát tettek az
asztalra, mely egykettõre elfogyott.
Mindenki felszabadultan beszélgetett, Csintóné Esztike még
zöldségmagot is hozott, melyet testvériesen elosztott, hogy
mindenkinek jusson belõle. Ezután megtekintettük a
házaspár kertjét, akik salátapalántával és kászposztavirág
palántával látták el a tagokat.
Köszönjük a Nagy házaspárnak a fáradozását és ezt a
gyönyörû délutánt.

A szolnoki Metodista Gyülekezet hívta meg a dalkört egy
koncertre, mely a hollandiai Péter Bedett halálának egy éves
évfordulójára lett megszervezve.
A gyülekezet egy hollandiai alapítványtól kap támogatást,
melynek a vezetõje volt Péter Bedett. Ezen alapítvány több
helyen segít Magyarországon a hátrányos helyzetû
gyerekek tanulásában. Az egyik munkatársa jött el a
koncertre, aki feleségével érkezett és az egész mûsort
videóra vette fel.
A köszöntõk után került sor a fellépésekre. A Búzavirág
Népdalkör „Jelenti magát Jézus” címû templomi dalcsokrot
adott elõ, majd a gyülekezeti tagok adták elõ mûsoraikat,
melyben szerepelt többszólamú ének, saját költésû vers,
Bach mû pianínón, hegedû, gitár, szintetizátor
hangszereken nagyon szép templomi dallamok.
A koncert több közös énekkel zárult, majd minden
résztvevõt a rendezõk megvendégeltek különféle finom
süteményekkel, sült tökkel, ásványvízzel, teával.
Köszönjük a Gyülekezetnek és természetesen Antal
Gáborné Csilla énektanárnõnknek, akik lehetõséget adtak a
bemutatkozásunkra és énekünket nagy tapssal jutalmazták.

Kiss Jánosné
klubvezetõ

Kiss Jánosné
dalköri tag

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Gyógycipõ kiírása és méretvétele továbbra is helyben történik.
A legközelebbi alkalommal december 20-án, csütörtökön 14.00-tól lesz a Mûvelõdési Házá elõtt.
A közgyógy igazolvánnyal rendelkezõknek a cipõt továbbra is ingyenes.
Felnõtteknek: 4.000.- Ft.
A két cipõ kiírása között 12 hónapnak kell eltelni.
Továbbá Gyógyászati segédeszközöket is lehet íratni.
A projekt az Európai Unió, támogatásával,
NEM KELL BEUTALÓ!
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Üdvözlettel: Mozgássérültek vezetõsége
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20 éves a Kolozsvári Kõváry László Honismereti Kör
A Csete Balázs Honismereti Egyesület hat fõvel 2012.
október 19.-én pénteken ragyogó, napsütéses idõben indult
Kolozsvárra. Meghívót kaptunk, mely a Kõváry László
Honismereti Kör megalakulásának 20. évfordulójára szólt.
A szép és jó idõben jól haladtunk, közben
gyönyörködhettünk a szép õszi tájban, a határ átlépése után
pedig a hegyes vidékben.
A kora délutáni órákban érkeztünk meg Gyalura, ahol a
Honismereti Kör vezetõje Kiss Margit és Soós István már
várt bennünket. Egyesületünk három tagját kísértük el
Tordaszentlászlóra a Copfos Csárda Panzió és Étteremhez,
ugyanis Õk itt lettek elszállásolva. A csárdában a tulajdonos
pálinkával fogadott mindannyiunkat. Hárman Kolozsváron
családoknál lettünk elhelyezve. Vacsora után még tettünk
egy esti sétát Kolozsvár belvárosában, ahol pezsgõ élet,
nagy forgalom volt. Szépen felújított Fõtér és épületei esti
kivilágításban csodálatos látványt nyújtottak.
Másnap október 20.-án 10 órakor a Apafi Mihály
Református Egyetem Egyetemi Kollégium IKE termében (
Bocskai tér 15.szám) kezdõdött az ünnepség.
A meghívón Széchenyi István idézetét olvashattuk: „Csak
addig él egy nemzet, amíg van hagyománya.”
A program a következõ volt:
“Kõváry László Honismereti Kör 20 éve”
Bemutatja Kiss Margit, a Kör Vezetõje ki a következõket
mondta el:
„ A megalakulásunk óta az eltelt húsz év gazdag, sokszínû,
értékes és mindenki számára hasznos volt. A honismeret,
mint mozgalom, mint kutatómunka, ápolja a szülõföld, a
lakóhely, a haza iránti szeretetet és annak megbecsülését.
Nekünk a honismeret a húsz év alatt nagyon sok mindent
adott. Alkalmunk volt múltunk minél alaposabb
megismerésére, mûemlékeink egyre romló, omladozó
állapotának, de egyesek rendbe tételének és felújításának
megtapasztalására szûkebb kis hazánkban, Erdélyben.
Olyan településeken is jártunk, ahol talán a madár sem jár,
de ott is emberek élnek, ha kevesen is, de õrzik, ápolják
múltjukat, templomukat, temetõiket.
Honismereti körünk ezelõtt húsz évvel, 1992 októberében
kezdte meg mûködését. Egypár lelkes ember odaadó
munkájából, a szülõföld megismerése iránti szeretetbõl jött
létre. Beindítottuk elsõ idegenvezetõi tanfolyamunkat,
melynek célja az volt, hogy fiatalok, középkorúak,
idõsebbek megismerjék szülõföldjüket, városukat, új
ismereteket szerezzenek. A hallgatók 80 órában ismerkedtek
Erdély történelmével, földrajzával, mûemlékeivel, az
építészeti stílusokkal. A témakört késõbb vallástörténettel
bõvítettük.
Az elõadásokon elhangzó elméleti tudnivalókat gyakorlati
útmutatásokkal, városnézõ sétákkal, temetõlátogatással,
múzeumok megtekintésével és autóbuszos tanulmányi
utakkal egészítettük ki. Utóbbiakon alkalmunk volt
különbözõ néprajzi tájegységeket, falvakat, templomokat,
kastélyokat, várakat, várromokat, emlékházakat
megismerni.
A húsz év alatt 16 honismereti tanfolyamot szerveztünk,
amelyeken több mint 600 hallgató vett részt. Sajnos, nem

mindenki tartott ki a tanfolyam végéig, lassan
lemorzsolódtak. Több szép, jól dokumentált dolgozatot is
írtak, ami igazolta érdeklõdésüket. Mégis már a 17-ik évtõl
nem indítottunk újabbat, mivel a tõlünk kapott oklevél nem
jogosított fel senkit hivatásos idegenvezetõnek.
Úgy határoztunk a kör tagjaival, hogy minden hónap utolsó
szombatján találkozunk és lagalább két színvonalas
elõadással tovább gyarapítjuk ismereteinket.. Jelenleg 48
állandó tagunk van és sok pártoló tagunk.
A húsz év alatt szervezett 85 tanulmányi utunk lehetõséget
adott, hogy nyugattól keletig, északtól délig (Nagyváradtól
Kézdivásárhelyig, Máramarosszigettõl Orsováig) a
Moldvai kolostorok egy részét bejárjuk. 66 várost, 107 falut
és kisebb települést, 30 kalotaszegi falut, 25 várat és
várromot, 16 vártemplomot (római katolikus, református,
unitárius, evangélikus, zsidó, görög katolikus, ortodox), 38
szász települést és templomot, 34 kastélyt, udvarházat, 20
múzeumot, 16 emlékházat, 15 fürdõ- és üdülõhelyet
látogattunk meg. Minden egyes tanulmányi útra szórólap
készült, amely az útvonalat és a helységeket jelölte.
Honismeretes társaink a települések történelmi, néprajzi és
földrajzi bemutatását vállalták. Így minden helységrõl,
mûemlékrõl pontos adatokat, leírást kaptunk.
M a g y a ro r s z á g o n 1 0 a l k a l o m m a l j á r t u n k , k é t
megyeszékhely kivételével mindenhol, ott is csak átutaztunk,
ez Somogy és Zala megye. Magyarországi tanulmányi
útjaink lehetõséget adtak egynapos átruccanásokra
Kassára, Pozsonyba, Párkányba, az Õrvidékre. Négy
alkalommal messzebb is jártunk, Ausztriában (Salzburg,
Bécs, Melk), Olaszországban (Velence, Padova, Firenze,
San Marino), de közös szervezésben egyik tanár kollégával
és 15-19 fõs csoporttal a Benelux államokat, Törökországot
és Tirolt is felkerestük.
Minden évben kolozsvári városnézõ sétákon vettünk részt,
ebben az évben városunk templomait látogattuk meg. A
Házsongárdi temetõben nyugvó nagyjaink síremlékeit
rendszeresen felkerestük.
Eddig 13 honismereti napot tartottunk egész napos
tevékenységgel, más-más témakörben. Foglalkoztunk
városunk történelmi múltjával, erdélyi várakkal, népi
építészettel, népviselettel, Kolozsvár köztéri szobraival,
Hunyadi Jánossal, Mátyás királlyal és reneszánsszal, Szent
Erzsébet életével, Bethlen Gáborral és hitvesével,
kastélyokkal, udvarházakkal, Apáczai Csere Jánossal,
Brassai Sámuellel.
Nagy öröm számunkra, hogy 2003 decemberében
megjelentettük a Honismereti Híradót (eddig 17 szám jelent
meg), amely eleinte évente kétszer, majd évente egyszer
jelent meg. A lap hírt ad tevékenységünkrõl, tanulmányi
útjainkról, élménybeszámolókat, mûemlékeket, várakat,
fontos személyiségeket, templomokat mutat be.
Magyarországi kapcsolataink közül megemlíteném a
Honismereti Szövetséget. Velük 1998 áprilisában vettük fel a
Fotó: Torma aMárta
kapcsolatot,
Jászkiséri Csete Balázs Honismereti
Egyesülettel is 1998 óta tartjuk a kapcsolatot.
Együttmûködési szerzõdést kötöttünk, amely segíti a
munkánkat. 2001 óta ugyancsak jó kapcsolatot ápolunk a
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Lánycsóki Magyar-Német Kulturális Egyesülettel.
Úgyszintén a Bács-Kiskun megyei Honismereti Egyesülettel
a 2007-ben megkötött együttmûködési szerzõdésünk óta. Jó
barátságot ápolunk a Fejér Megyei Honismereti
Egyesülettel. Mindezeken kívül sok személyes kapcsolatunk
van több megyében. Köszönettel tartozunk minden olyan
magyarországi honismereti egyesületnek, amelyek
ottlétünket támogatták, szállást, étkezést, fogadást
biztosítottak a részünkre.
Az évente megrendezett Országos Honismereti Akadémián
addig 15 alkalommal vettünk részt. Az Országos Ifjúsági
Honismereti Akadémián, amit szintén évente rendeznek 13
alkalommal, eddig 30 középiskolás és egyetemi hallgató vett
részt, akik az elõírt témának megfelelõdolgozatokkal
szerepeltek. A Honismereti Szövetség felkérésére 2002-ben a
Tudás Forrásai az 2005-ben Hõs Rákóczi népe
mûvelõdéstörténeti vetélkedõ döntõjét szerveztük meg 40
csapattal, Erdély különbözõ középiskoláiból érkezõ
résztvevõkkel. A Honismereti Szövetség folyóiratában 3
felnõtt és 7 diák írása jelent meg. Talán a sokrétû
tevékenységünkhöz még az is hozzátartozik, hogy az utóbbi
három évben a Kolozsvári Magyar Színház elõadásait
közösen látogatjuk. De nem szeretném kihagyni a
csíkszeredai Csíki Székely Múzeum nagy kiállításainak
sorozatát, amelyet a budapesti nemzeti Galéria
gyûjteményeibõl kölcsönzött képekbõl hoztak létre. Így mi,
erdélyi magyarok is közel kerültünk a nagy múltú mûvészeink
alkotásaihoz. Elmondhatjuk, hogy húsz év alatt
tevékenységünk egy percre sem szakadt meg. Eredményesnek
tartjuk a 16 Honismereti Tanfolyamunkat és az azt követõ
magas színvonalú elõadásokat, hogy sikerült sok
középiskolást, egyetemi hallgatót, dolgozókat, nyugdíjasokat
bevonni a honismereti munkába, kutatásba, amit fiataljaink
késõbbi munkájukban fel tudnak használni. Biztos vagyok
benne, hogy mindenkinek sikerült ismereteit bõvíteni,
gazdagítani, hiánypótlására segítséget nyújtani. Köszönjük
az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesületnek, hogy
szárnyai alá fogadott, vigyázott ránk, segítette
tevékenységünket, elõadóinknak a sok szép színvonalas
elõadást.
Ki kell emelni két olyan fiatalt, mint Ács Zsolt, aki 15 éve még
elsõéves egyetemi hallgató volt és Tóth Orsolyát, aki 12 éve
még tizedeik osztályos diák volt, mindketten önzetlen, kitartó
segítõtársaim e tevékenységben. De köszönöm a kör
tagjainak is, akik részvételükkel, segítségükkel mindig jelen
voltak és vannak a meghirdetett elõadásainkon, tanulmányi
útjainkon.
Pár sorban a Szatmárnémetibõl származó, de Kolozsváron
tanult egyetemi hallgató levelébõl szeretnék idézni, aki
hatodik Honismereti Tanfolyamunk elvégzése után a
következõket írta 1997-ben: „Én nem erdélyi származású
vagyok, Szatmáron születtem. Egy titokzatos Erdélyt
szerettem volna, akartam megismerni. Ahol a múlt
tapintható, a levegõben van, és be lehet lélegezni, ahol az
emberek vendégszeretettel, kedvességgel fogadják a messzi
utat megtett vándort és nyíltan, egyszerûen beszélnek sz
itthon maradásról, az életrõl, gondokról. Egyben
megtanultam jobban becsülni mindazt, ami a miénk. És még
mit adott ez a tanfolyam? Egy olyan társaságot, ahol az
ember kikapcsolódhat, ahol az idõs és fiatal egyaránt megérti
egymást”.

A közös munka, a jó hangulat , a sok szép élmény mind
hozzájárult,hogy ma itt együtt vagyunk. Mi büszkék vagyunk
szülõföldünkre, Erdélyre, Kolozsvárra, a húszéves
honismereti körünkre és azokra, akik itt megtalálták azt, ami
hétköznapjaikat kitölti. Õrizzük és becsüljük meg múltunk
emlékeit, és próbáljunk úgy élni, hogy megmaradjunk.”
Beszámolója után köszöntõk következtek, ahol mi is
köszöntöttük a Kört és átadtuk, szerény, jelképes
ajándékunkat.

„Debreczeni Márton és Kolozsvár” címmel Debreczeni
Droppán Béla levéltáros történész tartott igen érdekes
elõadást.
„A kolozsvári vallás : Dávid Ferenc és János Zsigmond”
címmel Dr. Fazekas István ny. történészt, majd befejezésül,
„A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások
Kalotaszegen” címmel Boldizsár Zeyk Imre ny. tanár
elõadást hallhattuk.
Az elõadás után ebéd következett a Teológia ebédlõjében. 15
órakor pohárköszöntõ és az ünnepi torták megszegése,
elfogyasztása, borozgatás és beszélgetés következett. A jó
hangulathoz Egyesületünk és Drávucz Gellért által készített
meggybor is hozzájárult. A délután folyamán lehetõséget
kaptunk a belváros nevezetességeinek, Szabó Eszter által
pedig a Farkas utcai Református Templom megtekintéshez.
Az estét Soós családnál finom vacsorával töltöttük.
Vasárnap reggel 10 órakor találkoztunk a Házsongárdi
Temetõ bejáratánál és indultunk Kõváry László és
Debreczeni Márton sírjához, ahol a Honismereti Szövetség
részérõl Debreczeni Droppán Béla, a Kõváry László
Honismereti Kör részérõl Kiss Margit, a Csete Balázs
Honismereti Egyesület részérõl Szüle Katalin és Benedek
József helyezte el koszorúit, illetve a résztvevõk virágaikat. A
síroknál Kiss Margit és Debreczeni Droppán Béla
emlékezett. Útközben megálltunk nevezetesebb síroknál:
Reményik Sándor, Dsida Jenõ
11 órakor, szép emlékekkel, élményekkel indultunk haza.
Körösfõn és Királyhágón megálltunk pihenni és vásárolni. Jó
idõben, szép tájakon át a kora esti órákban, Eizrich Tibornak
köszönhetõen épségben értünk haza.
Benedek József
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Jászkisér Sporttörténeti pillanatai
Tisztelt Jászkisériek!
Az 1925-ben alakult Jászkiséri Sportegyesület 3 év múlva ünnepli fennállásának 90 éves évfordulóját. Mivel
településünk nagy sporthagyományokkal rendelkezik ezért ezen újság hasábjában sorozatot kívánunk indítani „
Jászkisér Sporttörténete pillanatai” címmel.
Nem rendelkezünk teljes átfogó történelmi anyaggal ezért mint címbõl is kiderül a sorozatban egy-egy rövid
idõszakról, eseményrõl vagy reményrõl jelentetünk meg írást.
Kérünk mindenkit akik a helyi sportról valamilyen anyaggal rendelkeznek ( fénykép, újságcikk, levél, történet)
vagy bármi ami számunkra értékes lehet bocsájtsák rendelkezésünkre amelyeket rögzítés után visszajuttatunk,
majd szintén megjelentetjük a sorozatban.
Az összegyûlt anyagból a 90 éves évforduló alkalmából füzetet kívánunk megjelentetni a sportegyesület
történetérõl.
Elõre is köszönjük együttmûködésüket.
Elõzõ cikkünkben néhai Gyõri János, helytörténész, tanár úr áttekintését adtuk közre 1969-ig. Sorozatunkat az
1971-2009 ig terjedõ idõszakkal folytatjuk.

A labdarúgó szakosztály 1971-2009-ig
1971/72-ben Jászkisér a megyei II. osztályban szerepelt,
de a bajnokságok átszervezése miatt nyolc csapat esett
ki, köztük Kisér is. A sikertelenség után sok játékos
visszavonult, így az 1972/73-as bajnokságot Serester
Lajos edzõvel egy nagyon fiatal csapat kezdte meg.
1975-ben a Kétpó ellen megvívott sikeres osztályozó
után Jászkisér a megyei II. osztályba jutott.
Ebben a csapatban többen szerepeltek azok közül, akik
késõbb az NB III-ban is csapattagok voltak, pl.
Menyhárt József, Kovács András, Vajkó János, Kökény
István, Silye Sándor, Korsós István. Innentõl a helyi
termelõszövetkezet a fõtámogató, s késõbb a Jászkiséri
Lenin MgTsz nevet veszi fel az egyesület. Az 1975/76os bajnokságban a 2. helyet szerezte meg az együttes, s
ezzel felkerült a megyei I. osztályba. A 70-es évek vége
és a 80-as évek talán a legszebb évei egyesületünknek,
hiszen ebben az idõszakban mindvégig vagy a megyei I.
osztályban, vagy az NB III-ban szerepeltünk. Az
1979/80-as bajnokság tavaszi idényében Vilis Ferenc
edzõ irányította a csapatot, s sikerült az õszi gyenge
szereplés ellenére is bent maradni a megyei I.
osztályban. Ekkor sikerült a más csapatokban játszó
kisérieket hazaigazolni, kiegészítve egy-két rutinos
jászberényi játékossal. Sánta György játékos edzõvel
egy stabil csapat játszott az 1980/81-es bajnokságban, s
ért el a megyei I-ben 3. helyezést. Ehhez a bajnoksághoz
kötõdik a jászkiséri labdarúgó csapat fennállásának
legnagyobb sikere. A Magyar Népköztársaság Kupa
(MNK) sorozatában a Jászkisér a legjobb 16 csapat közé
jutott, több, magasabb osztályban játszó ellenfelet is
legyõzve. A menetelés állomásai a következõk voltak:
· Jászladány - Jászkisér 0:2

Gócza Zoltán

· Jászkisér – Szolnoki Cukorgyár 4:1
· Jászkisér – Szolnoki Vegyimûvek 6:2
· Jászkisér – Jászárokszállás 3:0
· Jászkisér – Honvéd Szabó Lajos SE Mezõtúr 1:1
· Rákóczifalva – Jászkisér 0:2
· Jászkisér – Honvéd Asztalos SE (NB II.) 2:0
· Jászkisér – Debreceni Kinizsi (NB II.) 1:0
A legjobb 8 közé jutásért az MTK következett. A
Budapesten lejátszott mérkõzésen az utolsó percben lõtt
gólokkal nyert az NB I-e csapat 3:0-ra.Ezt követõen az
MNK-ban két legtovább jutott alacsonyabb osztályú
csapat játszhatott a Szabad Föld Kupáért. A mérkõzésre
1981. május 15-én került sor az Üllõi úti Fradi pályán, az
FTC – Békéscsaba mérkõzés elõtt. A mérkõzést több
ezer ember látta, köztük kb. 1000 jászkiséri. A kiséri
csapat ellenfele a Ráckevei Tsz SE volt. A meccs
érdekessége, hogy csapatunk nem a megszokott kékfehér mezben játszott, hanem zöld-fehérben, így az
összes Fradi szurkoló nekünk szurkolt a piros-fehér
Ráckeve ellenében. Jászkisér összeállítása: Kökény –
Szabó I., Bérczesi, Csillik, Korsós, Tóth F., Kelemen,
Sánta, Kovács, Menyhárt, Tóth L., csere: Nemes, Tóth
J., Szabó F. A mérkõzés a rendes játékidõben 1:1-re
végzõdött, a gólunkat Menyhárt József szerezte.
Büntetõkkel 4:2-re gyõztünk, s ezzel elhódítottuk a
Szabad Föld Kupát!
A sikersorozat folytatódott a nemzetközi kupában. A
Csehországi Vnoravy csapatát 3:2-re és 4:2-re gyõzte le
Jászkisér. Ez az 1980/81-es bajnokság azért is nevezhetõ
rendkívül sikeresnek, mert az MLSZ a régebben
megszûnt NB III-as bajnokságot Területi Bajnokság
néven újra szervezte, ahová a megyei bajnokságok elsõ
négy helyezettje és az NB II-bõl kiesett csapatok
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kerültek. Jászkisér a bajnokságban elért 3. helyezésével
eddigi legnagyobb sikerét aratva felkerült a Nemzeti
Bajnokság harmadik vonalába! Fél évig Földesi Károly,
mint játékos-edzõ, majd nyolc évig Bukhár László
irányította igen sikeresen a csapatot. A harmadik
vonalbeli évek alatt sokszor magas színvonalú és iramú
mérkõzéseket láthattak a szurkolók, akik 30-40 km-rõl
is jöttek a mérkõzésekre. Egy-egy bajnoki mérkõzésen
nem volt ritka a 800-1000 nézõ sem. Igen neves
csapatok látogattak ekkor Jászkisérre. Többek között a
jászberényi Lehel, szolnoki MÁV MTE,
Balmazújváros, debreceni Kinizsi, Rakamaz,
Mátészalka, Kisvárda, Kaba, Hajdúböszörmény,
Hajdúszoboszló. Az NB III-as sorozatnak 1985-ben lett
vége, amikor a csapat kiesett a megyei I. osztályba.
1986-ban és 1987-ben 2. lett a csapat a megyei I.
osztályban, majd az 1987/88-as bajnokságot ismét
megnyerte a csapat Bukhár László irányításával, így
ismét az NB III-ba kerültünk.
Egy évet töltött a csapat ebben az osztályban, 1989-ben
kiesett a megyei I. osztályba, majd Major Antal
edzõsködése mellett 1990-ben innen is kiestünk a
megyei II. osztályba. Ekkor Bérczesi József lett az edzõ,
második lett a csapat, s így visszakerült a megyei I-be.
1994-ig szerepeltünk ebben az osztályban, s ekkor
estünk ismét vissza a megyei II-be, a játékos-edzõ ekkor
Bója György volt. 1994-ben Gócza Zoltán lett a csapat
edzõje, aki – fél év kihagyásával – 2007-ig, azaz 13 évig
irányította a felnõtt együttest! 1995-ben nem sikerült
egybõl visszakerülni, Kõtelek mögött 2. helyen végzett
Jászkisér. Az 1995/96-os bajnokságnak nagyon fiatal
kerettel vágott neki Jászkisér, egy-két rutinos játékossal
kiegészülve. A fiatalítás az 1997/98-as szezonban hozta
meg az átütõ sikert, amikor is Jászkisér az egész
bajnokságban parádés játékot mutatva megnyerte a
megyei II. osztályú bajnokságot! Óriási lendületet adott
a csapatnak a bajnokság 1. mérkõzése, amikor az a volt
újpesti játékossal, Rostás Sándorral felálló
Jászjákóhalmát sikerült hazai pályán, kétgólos
hátrányból, fordítva 3: 2-re legyõzni. Az õszi szezonban
Jászkisér 14 meccset nyert zsinórban! A kiemelkedõ
szereplést sikerült folytatni a tavaszi szezonban is, s az
utolsó fordulóhoz érve az volt a tét azon a 1998-as
júniusi vasárnapon, hogy ha hazai pályán legyõzzük
Jászfényszarut, akkor a nagy vetélytárs Jászjákóhalma
elõtt bajnokok leszünk. Nem túlzás azt állítani, hogy
futball-láz tört ki Jászkiséren, hiszen közel 1000 nézõ
volt kíváncsi a mérkõzésre. Már a felvezetés is sikeres
volt, hiszen Himpli József edzõ irányításával az ifjúsági
csapat is legyõzte Fényszarut, s ezzel megnyerte a
bajnokságot! A felnõtt mérkõzés fergeteges hangulatban

indult, s hiába kerültünk egy korai kiállítás miatt
emberhátrányba, a közönség által ûzött - hajott
együttesünk 4:0 arányban diadalmaskodott, így
megnyerte a megyei II. osztályú bajnokságot! A bajnoki
címet a játékosok és a szurkolók hajnalig ünnepelték a
futballpályán!
Az ifjúsági bajnokságot tagjai: Szecskó Krisztián,
Csillik Zoltán, Balogh Csaba, Jász Suba Zoltán, Nagy
Roland, Hajdú Zsolt, Molnár Gábor, Mráz Róbert,
Mihályi György, Tamás Tibor, Kiss Sándor, Tallósi
Szilveszter, Szabó Norbert, Litkei Lóránt, Tóth Zoltán,
Tóth Csaba, Balogh József, Duka Barnabás, Tóth Imre,
Filó Sándor, Hajagos László A felnõtt bajnokcsapat
tagjai: Tajti Gábor, Hanga Csaba, Bíró József, Tajti
Zoltán, Kövesdi Csaba, Nagy Ferenc, Miskolczi János,
Utasi László, Pálfi György, Tarkó József, Tajti Károly,
Szabari Ferenc, Szentpéteri Róbert, Tóth Ferenc, Kiss
Csaba, Sárközi Norbert, Sárközi Roland, Balogh Tibor,
Kerepesi János, Vajkó Zoltán.
Ezt követõen 1998-2003 között Jászkisér a megyei I.
osztályban szerepelt. 2000-ben és 2001-ben bronzérmes
lett a csapat, 2002-ben a 4. helyen végzett. Sikeres évek
voltak ezek. A településnek egy fõként helyi fiatalokból
álló, jó szellemiségû, kiváló képességû csapata volt.
Nagyon erõs volt akkoriban a megyei I. osztály
mezõnye, s ez még inkább felértékeli a két 3. helyezést!
A 2002/2003-as bajnokság nem sikerült jól, tavasszal
Csillik Ferenc edzõ sem tudta benn tartani a csapatot,
kiestünk a megyei második vonalnak számító Megyei
I./B osztályba. 2003 õszén ismét Gócza Zoltán
irányította a felnõtt csapatot, s két 6. helyezés után, a
2005/2006-os szezonban parádés tavaszi menetelésnek
köszönhetõen megszereztük a 3. helyezést, s ismét a
megyei I. osztályba jutottunk. Itt 2007-ben a 11. helyen
végeztünk, majd ez év nyarán Kalmár Tamás lett az új
edzõ. Õt az õszi szezon utolsó mérkõzéseire és a tavaszi
szezonra Szabó Imre váltotta. Sajnos ez a bajnokság
nem sikerült, 17. helyen végeztünk, így megint kiestünk
a megyei II-be.
2008 nyarán Szentpéteri Róbert lett az új szakvezetõ a
felnõtt csapatnál, s a 2008/2009-es bajnokságnak egy
nagyon fiatal átlagéletkorú csapattal vágtunk neki. A
fiatal játékosok mellett van egy pár nagyon jó
teljesítményre képes, rutinosabb játékosunk is, így egy
nagyon jó szellemiségû, összetartó társaság alakult ki.
Reméljük a következõ években sok szép pillanatot
szerez majd a csapat a jászkiséri szurkolóknak!
Szentpéteri Károly
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Az Európai Pályázati Képzési Hálózat

Újra jászkiséren volt a
„CIRÓKA”

Jászkisér ÖNKORMÁNYZATÁNAK
közremûködésével

Az óvodai fejlesztõ program (IPR)
keretében, ebben a nevelési évben már másodszor
örülhettek gyerekek a „CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ”
mûsorának a Mûvelõdés Házában.
Úgy ahogy a felnõttek a színházba jutnak el
kevesen és kevésszer, úgy a kisgyermekek körében
sem szokványos program, egy-egy nagyváros
bábszínházának bábelõadására való eljutás. Tudjuk,
drága a benzin, drága a belépõjegy. Éppen ezért
nagy élmény ez a kicsiknek, amikor a bábszínház
jön el hozzánk, és hozza azt a csodát, amit
mindannyiszor jó megélni.
Ez a kis létszámú (3- 4 fõs) színészgárda
minden alkalommal káprázatot varázsol a színpadra
a kellemes jelmezekkel, esztétikus bábokkal,
díszletekkel, fényefektekkel.
Mivel a gyermekeknek ez ingyenes volt, így
a legnehezebb körülmények között élõk sem
maradtak ki a csodából!
A Jászkiséri Városi Óvoda

2013. januári kezdéssel
95-98 %-ban* TÁMOGATOTT
nyelvi- illetve (alap)informtikai képzéseket
szervez, Jászkisér területén
Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás:

Torma Márta, telefon: 57/550130
A csoportlétszámkorlátozott, beiratkozás
jelentkezési sorrendben.
A képzéseken részt vehet:
a
minden 18. életévét betöltött felnõtt, aki befizeti
az önrészt*
o aki nem tanuló, hallgató államilag támogatott
képzésben (általános és középiskola,
felsõoktatási intézmény)
o aki ezen képzési programmal párhuzamosan
nem vesz részt hazai vagy európai uniós
forrásból támogatott idegen nyelvi és
informatikai képzésben
a
felsõ korhatár nincs!
* Az önrész mértéke a hátrányos helyzetû településeken
élõk, valamint a 45 éven felülieket esetében a képzési díj
összegének minimum 2%-a, minden más esetben
minimum 5%-a.

Képzés idõtartama: 90 tanóra, heti 2x2
tanórás intenzitással
Tananyag:Pályázati forrásból biztosított!

Õszi varázslat
Az Anyanyelvi Munkaközösség szervezésében a
Bocskai úti óvodában október végén az éves
programunkhoz híven a gyermekeknek õszi verses,
gyümölcs kóstolós délelõttöt tartottunk.
Idén az õsz jó hosszúra nyúlt, sok szép napos meleg
idõjárással, tarka színeivel, ízletes gyümölcsökkel –
zöldségfélékkel „ajándékozott” meg bennünket,
sokat tartózkodtunk az egészséges szabad levegõn.

A ráhangolódás után verses- mondókás- énekes
ismereteinket elevenítettük fel. Pl. Dióbél bácsi,
Gesztenyecsalogató, Õszi vers, Alma, Szüreti vers
stb.
Lipem- lopom..., Körté- fa..., Alma, alma...
Az õszi évszakra jellemzõ jegyeket megbeszéltük,
és újabb ismerettel bõvítettük. Színek, formák,
ízek, szél, esõ, köd, vitaminok, egészség, öltözködés,
betegség,tüzelés stb. Ok- okozati összefüggéseket
kerestünk.
Élményeiket meghallgattuk. Dicsértet kaptak az
egész mondatban beszélõ, szépen verselõ, és éneklõ
gyermekek.
Közösen elfogyasztottuk az ízletes õszi
gyümölcsöket.
Õsszel a táj piros, sárga
Százféle színt ölt magára,
Zörgõ levél hull a fákrólS újra itt az elsõ vándor.
Anyanyelvi Munkaközösség
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Élet
Életjel

Születések

Gyetvai Bence Róbert
október 3-án
Farkas Gyula Dzsúlió
október 8-án
Czékmán Zsolt Nimród
október 17-én
Kállai Izabella
október 18-án
Borda Zselyke
október 26-án
Molnár Ákos
október 30-án

Gratulálunk!

Házasság kötés
Dankó András és Duka Erzsébet
október 20-án

Gratulálunk az ifjú párnak!
Tóth Áron és neje

59.
házasság évfordulója alkalmából
sok boldogságot kívánnak
fiai, mennyei, unokái
Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak, akik
Balogh András
temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni
igyekezték!
felesége és családja

Emlékezünk
Édesanyánk Léhi Teréz
halálának 5. évfordulójára és
édesapánk L Szabó András
halálánal 4.évfordulójára.
„Csak a jók mennek el, õk hagynak el.
S mit õk hoztak õk viszik el.
Ez nem tûnik fel, míg együtt vagyunk,
Csak a jók ünnepén, hol az égben vagyunk.”

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

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

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

Gyermekei, unokái, dédunokái

Halálozás
Tallósi Istvánné Dankó Gizella
64 éves korában október 9-én
Miskolczi Andrásné Silye Erzsébet
75 éves korában október 10-én
Pinczi Gáborné Molnár Margit
75 éves korában október 18-án
Rentler Jánosné Ládi Erzsébet
65 éves korában október 19-én
Szöllösi Antal Ferencné Nagy
Erzsébet
65 éves korában október 23-án
Nemes Ferenc
78 éves korában október 29-én
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Óvoda-iskola átmenet támogatása
A 2012/13. tanévben is folytatódik településünk oktatási
intézményeiben az Integrált Pedagógiai Rendszer (Ismert
nevén:IPR) alkalmazása.

Ennek keretében ismételten felállnak azok a munkacsoportok, melyek gyermekeink, tanulóink esélyegyenlõségének mértékét hivatottak növelni a különbözõ programokkal, rendezvényekkel.
Örömmel számolunk be róla, hogy az Óvoda-iskola átmenet
támogatását szolgáló eseményen már két alkalommal
vehettek részt tanulóink a Bocskai úti óvoda óvodapedagógusainak szervezésében.
Elsõ alkalommal a szõlõpréselés rejtelmeibe pillanthattak be
az óvodások és kisiskolások, második alkalommal pedig
termésbábok készítésével foglalatoskodtak. A jó
szervezésnek, a szép idõnek és a sok mosolygós
gyermekarcnak köszönhetõen két igen tartalmas délelõttön
vagyunk túl.
Köszönjük a szervezõknek.
Cseh Gáborné

Matematika verseny
Iskolánk felsõ tagozatos tanulói nagy
létszámmal vettek részt a Bolyai
Matematika Csapatverseny 2012.
október 12-én Jászberényben a Szent
István Egyetem Gyakorló Általános
Iskolájában megrendezett megyei
fordulóján.
Évfolyamonként általában 50 csapat
vetélkedett. Iskolánkból az alábbi
csapatok neveztek és érték el az alábbi
helyezéseket.
5. évfolyamon:
Pély 5. osztály
Pély Bangó Krisztina
Nagy Dorottya
Szabó Ivett
Nász Dániel
38. helyezés
Bermuda háromszög 5/a Jászkisér
Makai Viktória
Eszes Zsuzsanna
Bódi Kitti
Kovács Richárd
44. helyezés

6. évfolyamon:
Egybõl 6 6/a Jászkisér)
Holló Tamás
Oláh Anna
Korsós Gergõ
26. helyezés

X-matek (7/a Jászkisér)
Kiss Viktória
Kuzman Máté
Bicsák Imre
Barna Zsófia
21. helyezés

Pély 6. osztály
Berta Gergõ
Burai Martina Ibolya
Gyetvai Boglárka
Magyar Zsófia
34. helyezés
Rombuszkák 6/b Jászkisér)
Mráz Lívia
Kis Csaba
Katona Bence
49. helyezés

8. évfolyamon:
8 Faktorális (8/c Jászkisér)
Nagy Simon
Berdó Zsolt
Tóth Alex
Káli Máté
17. helyezés

7. évfolyamon:
Pély 7. osztály
Pócsi Andrea
Varga Adrienn Klaudia
Miklós Péter
Vona Viktor
9. helyezés

Béták (8/b Jászkisér)
Rácz Máté
Tallósi Ferenc Sándor
Orosz Olga
33. helyezés
Gratulálunk a tanulóknak és köszönjük
a pedagógusok – Dávid Benedek,
Bobákné Major Margit, Bús Nikoletta,
Gócza Lászlóné és Molnár György felkészítõ munkáját

SNI tanulók III. Jászsági szavalóversenye
2012 október 25-én harmadik alkalommal került
megrendezésre a Csete Balázs Általános Iskolában a SNI
tanulók Jászsági szavalóversenye.
Idén négy település 20 diákja vett részt a rendezvényen:
Jászberénybõl, Pélyrõl, Jászladányból és Jászkisérrõl
érkeztek a versmondók. Iskolánkat négy tanuló képviselte:
Duka Attila 5.a., Balogh Ilona 6. b., Seres Katalin 7. b.,
valamint Dankó Vivien 7. c. osztályos tanulók.
A verseny elõtti izgalmakat egy kis ismerkedéssel próbáltuk

oldani, a gyerekeket rágcsálnivaló és üdítõital várta az
iskola III. emeletén, ahol a verseny is zajlott.
10 órakor Kiss Lajos igazgató úr köszöntötte a vendégeket,
s megnyitotta a versenyt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a
nézõk soraiban szülõket is köszönthettünk.
Négy kategóriában küzdöttek a gyerekek a díjakért
korosztályonkénti besorolás szerint.
A produkciók meghallgatása után a zsûrinek nagy fejtörést
okozott a helyezettek kiválasztása, hiszen minden
gyermeknél – ahogyan ezt a szóbeli értékelésnél ki is emelték
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– nagyon jó volt a versválasztás, ami természetesen az
elõadások színvonalát nagymértékben emelte.
Amíg a zsûri tanácskozott, a gyerekek immár felszabadultan
falatoztak, beszélgettek. Ezután következett a várva várt
eredményhirdetés.
Az elsõ korcsoport (1.-2. évf.) helyezettjei:
I. Danyi Erik 1. o. Jászladány
II. Papp Dániel 2. o. Jászladány
Ebben a korcsoportban a zsûri harmadik helyezést nem adott
ki.
A második korcsoport (3.-4. évf.) helyezettjei:
I. Fülöp Milán János 3. o. Jászberény
II. Banya Vivien 3. o. Jászberény
III. Rafael Katalin 4. o. Jászladány
A harmadik korcsoport (5.-6. évf.) helyezettjei:
I. Duka Attila 5. o. Jászkisér
II. Nagy László 5. o. Pély

III. Papp Szebasztián 5. o. Jászladány
Különdíj: Rácz Cintia 5. o. Jászberény
A negyedik korcsoport (7.-8. évf.) helyezettjei:
I. Dankó Vivien 7. o. Jászkisér
II. Sári Annamária 7. o. Pély
III. Molnár Anikó 7. o. Jászberény
A helyezettek értékes írószercsomagot kaptak jutalmul, de a
többi résztvevõ sem távozott üres kézzel, õk is ajándéktárgyat
kaptak, valamint emléklapot vehettek át Kiss Lajos igazgató
úrtól.
Miután az ajándékok feletti öröm kicsit csillapult, a
vendégekkel együtt minden résztvevõ közös ebéddel zárta a
versenynapot, majd boldogan köszöntek el abban a
reményben, hogy jövõre, - amennyiben a körülmények
lehetõvé teszik- ismét összemérik versmondó tudásukat.
Agócs Tiborné

Elkészült a jászkiséri szeméttelep rekultivációja
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
31 településén zajlik a felhagyott szilárd hulladéklerakók
rekultivációja európai uniós forrásból. Ezáltal a települési és
természeti környezet tisztább, egészségesebb és élhetõbbé
válik.
Ez év nyarán hosszú évek elõkészítõmunkái után kezdõdtek
meg több településen és folytatódik a 2013-as évben a
szeméttelepek rekultivációja. Jászkiséren elsõként
fejezõdtek be a munkálatok. Ez alkalomból szerveztek a
projekt keretén belül a jászkiséri általános iskolás gyermekek
részvételével egy játékos délutánt. Kiss Lajos iskolaigazgató
köszöntötte a megjelent gyerekeket és projekt képviselõit.
Lesták József mûszaki ellenõr magyarázta el mit jelent a
rekultiváció, hogyan történt a jászkiséri szeméttelep
megszüntetése, illetve a lerakott hulladék eltüntetése.

Egy pedagógus emlékére
Nehéz ilyenkor megszólalni, mikor egy Kollégától
kell búcsúzni. A napokban jött a hír – eleink szava járása
szerint – hogy Böbének nem sok van hátra. A nagybetegek
halálának közeli eljövetelét fejezték ki így. Két nap múlva
újból hír érkezett. Böbe elment. Nem azt mondták, hogy
meghalt. Mert az ember csak akkor hal meg ha elfelejtik. Õ
nem olyan ember volt, hogy könnyen el lehessen felejteni. Ha
valaki az utolsó útjára távozik, szólni kell róla. Töprengeni
kezd az ember, hogy mit is mondjon, jót is rosszat is? Mert e
két fogalom mindannyiunk életében jelen van. Szólás szerint
„jót vagy semmit”. A jó nagyon meghatározta Böbe életét. 1819 évesen az iskolában a gondnokságon dolgozott.
Mindenáron tanító szeretett volna lenni. Nagy szorgalommal
készült a felvételire a munka és a család mellett. Pálházán
találkoztunk – ahol õ gazdaságvezetõ volt – mikor
megérkezett az örömhír, hogy felvették a fõiskolára. Kitûnõen
megírt szakdolgozata után levizsgázott és tanítói oklevelet
szerzett. Belevetette magát a pedagógusi munka mélyébe. A
pedagógus társai is láthatták, hogy neki ez volt a legfontosabb
és legmeghatározottabb az életben. Még a család is csak a 2.
helyre került. Nem tudott belenyugodni abba, hogy egy
gyermek képességei alatt teljesítsen. Ott maradt vele tanítás

Rekultiváción a sérült vagy elpusztult természeti környezet
eredeti állapotának visszaállítását értjük. Jászkiséren a
felhalmozódott hulladékot helyben deponálták, majd min. 30
cm vastagságban kiegyenlítõ réteget terítettek rá, majd a
közel 1 hektáros dombot BENTONIT paplannal fedték be.
Ezt egy takaróréteggel zárták le, végül az egész területet
füvesítették. A tavasz folyamán készítik el a talajvízfigyelõ
kutakat és cserjék telepítését. A résztvevõ tanulóknak ezen
kívül ismertették a szelektív hulladékgyûjtés elõnyeit, az
újrahasznosított anyagok sokszínûségét. Végül pedig az
elhangzott ismeretek alapján játékos totó kérdéseket oldottak
meg a gyerekek. Természetesen egy gyerek sem távozott üres
kézzel. A projekt végsõ befejezése 2013 õszén várható.
TM

után. A tanítványai Böbe néninek szólították. Nagyon
szerették. Minden szülõ hozzá akarta íratni gyermekét. Majd
kisdobos vezetõvé választották. Felejthetetlen táborokat
szervezett, s õ maga is együtt szerepelt tanítványaival egy-egy
bemutatón. Igazi pedagógus volt.
Mint mindannyiunk életében az övében is jöttek a
tragédiák. A szülõk, a férj, a testvér elvesztése mély nyomot
hagyott életében. Nehezen vagy inkább nem tudta
feldolgozni. Sokat töprengett – amit kevesen tudnak – hogy
mi lesz ezután. Majd elvállalta a kisegítõ osztályt. Ez
anyagilag is segített rajta. Példamutató nevelési tehetségre
utalt, hogy ezek a fogyatékkal élõ gyerekek milyen jó neveltté
váltak. Illedelmesek, szófogadóak voltak és nagyon szerették
Böbe nénit. Mindenben követték utasításait, az engedélyével
csináltak mindent.
A nevelõtestület is szerette. Ahol megjelent jókedv és
derû uralkodott. Hogy belül mit érzett senki sem tudhatta,
mert lelki fájdalmait senkinek el nem mondta. Jó és kedves
kolléga volt.
Böbe! Most elköszönök Tõled a pályatársaid és az
iskola dolgozói nevében. Te számunkra nem haltál meg, csak
elmentél.
Nyugodj békében!
Pásztor Barnabásné
pályatársa
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Ideje a gyógyulásnak - Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
Növényanya gyermekei cikksorozatban bemutattuk, hogy
egyes
gyümölcsök és zöldségek milyen élettani
sajátosságokkal bírnak, mik
a gyógyhatásaik. Jelen
cikksorozatban pedig a leggyakoribb betegségek tükrében
vizsgáljuk meg a gyümölcsök és zöldségek gyakorlati
felhasználását.
A cikksorozat alapja továbbra is Klaus Oberbell és Christiane
Lentz növényi gyógyszerek címû mûve.
Akne / pattanás /
Kezelése
A zsíros bõrt alaposan, percekig alkalikus szappannal mossuk
meg, majd gondosan de alaposan töröljük szárazra. Az akne
által érintett bõrfelületet ne dörzsöljük, ne masszírozzuk,
mert ez elõsegítheti a fertõzés terjedését. Ezt a területet ne
nyomkodjuk, és ne is kapargassuk. A mitesszer kinyomása
elõtt és után gondosan mossunk kezet, elõtte és utána az
érintett bõrfelületet alkohollal tisztítsuk meg.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
- Az A-vitamin gátolja a szõrtüszõk és a bõr
faggyútermelését és a hyperkeratosist / a bõr túlzott
elszarusodása /. Az étredet ezért úgy kell
összeállítani, hogy az mindennap bõségesen
tartalmazzon karotinokkat, így sárgarépát, tököt,
papaját, marhakáposztát, brokkolit, fejes salátát,
avokádót, sárgabarackot, õszibarackot, spárgát,
sárgadinnyét, továbbá zöldbabot vagy zöldborsót.
- Különösen a férfiak aknebetegségénél fordul elõ
gyakran a glutation- peroxidáz immunemzin hiánya,
ezért ennek pótlására szelénben gazdag zöldségek
fogyasztása tanácsolt / gomba, spárga vagy
fokhagyma /, amelyek mérsékelhetik az akne
súlyosságát.
- A ballasztanyagokban gazdag gyümölcsök és
zöldségek / alma, padlizsán, avokádó, füge, szilva,
birsalma, mazsola, egres, rebarbara, káposzta félék,
sárgarépa, zeller spárga, és különösen a csicsóka /
megköti a belekben lévõ és az akne keletkezését
elõsegítõ mérgeket.

áramló vérfolyadék nyomása.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
- A bioaktív fehérjék kombinációja / szójatermékek,
hüvelyesek / és a C-vitamin serkentik s belsõ
elválasztású mirigyek és így a szimpatikus idegrendszer mûködését is / a vegetatív idegrendszernek ez a
része szûkíti az ereket, aktiválja a szív mûködését és
a vérkeringést/.
- Kisebb éhség ellen ideális táplálékot jelentenek a
magvak, csirák vagy dió és a mogyoró.
- A napfény, a jód és a gyümölcsök serkentik az
életerõt szolgáltató gének mûködését a sejtmagvakban, és fokozzák a vérkeringést. Helyes ezért a
jódozott só használata. A benne lévõ jódot
nyomelemként használja fel a pajzsmirigy, az
anyagcserét fokozó hormon termeléshez.
Az alacsony vérnyomás hátterében komolyabb betegség is
állhat, amelynek gyógyításához orvosra van szükség / pl.
fertõzések, vérveszteség, különbözõ szervi betegségek /.
Allergiák
Kezelése
Át kell térni az egészséges táplálkozásra. Meg kell figyelni,
hogy melyik élelmiszer, gyógyszer vagy egyéb anyag váltja
ki az allergiás reakciót.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
- A C-vitamin a legjelentõsebb természetes
antihisztamin. Gátolja az érfalakban,
kötõszövetekben
vagy más szövetekben lévõ
úgynevezett hízósejtekbõl a hisztamin felszabadulását. A hisztamin és más mediátor anyagok felelõsek
a gyulladásokért és a duzzanatok kialakulásáért.
Mivel az állatok anyagcseréjük során maguk is
tudnak C-vitamint elõállítani, szinte sohasem
szenvednek allergiás betegségben.
- Mindennap együnk nyerskosztot, a szezontól
függõen zellert, céklát, sárgarépát,
hagymát, retket, karalábét, paradicsomot, paprikát,
kukoricát, uborkát, stb. Ezeknek
a természetes enzimjei javítják a fehérjék
felhasználását és a bélflóra összetételét, segítik a
méregtelenítést és erõsítik az immunrendszert.
Kerüljük el az allergéneket!

Figyeld meg táplálkozásodat, és próbáld meg megtalálni azt
az élelmiszert, amelyik után fokozott mértékben jelentkezik
az akne.
Elõfordul, hogy nõkön a menstruáció elõtti napokban
fokozott mértékben jelentkezik akne, ennek B6 vitamin hiány
is lehet az oka, megelõzésként a szójababot, avokádót és a
A gyógyszereket és az élvezeti szereket: kávét, cigarettát,
banánt ajánlhatjuk.
alkoholt lehetõleg kerülni kell, mérsékeljük fogyasztásukat.
A haj –és testápoló szerek helyett orvosilag javasolt
Alacsony vérnyomás
szappanokat, samponokat, vagy kozmetikumokat használKezelése
Segít ilyenkor a sportolás, a torna, a jóga és a fittnesz junk / a gyógyszertárban adnak tanácsot /. A lakásból
gyakorlatok, mivel a testmozgás serkenti a vérkeringést. távolítsuk el a régi padlószõnyegeket, helyettük inkább
Hasonlóan jó hatással lehet a fürdõzés vagy forró-hideg fürdõ legyen csupasz parketta, vagy linóleumborítás.
váltogatása, egymást követõ forró – hideg zuhany vagy Váljunk meg a fém ékszerektõl, fõleg ha nikkelbõl vagy
rézbõl készültek.
masszázs.
A hipotóniánál / alacsony vérnyomás/ hasznos lehet
Alvászavarok
konyhasó bevitele a szervezetbe.
A konyhasóban lévõ nátrium vizet köt meg a szervezetben, Kezelése
megnöveli ezáltal a vér térfogatát megemeli továbbá az Ellazulás, lehetõség szerint valami nem felizgató dologra
érfalak tónusát, ettõl az erek szûkülnek, és megnõ a bennük gondolás, amely inkább megszabadít a gondoktól. Esténként
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ne fogyasszunk nehéz ételt / csak kevés zsírt tartalmazzon /.
helyes az egyéni szokásokat következetesen betartani,
például minden este hasonló idõpontban feküdjünk le.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
- Az egészséges alvás egyik fontos elõfeltétele az agy
megfelelõ triptofán ellátottsága.
Ezt az aminosavat különbözõ zöldségek és fõleg
hüvelyesek tartalmazzák bõségesen, igaz, hogy
kisebb koncentrációban mint más aminosavakat /
fehérjék építõelemei /. Némelyik édes gyümölcs,
mint például a szõlõ a cseresznye, az érett szilva
elõsegíti a triptofán transzportját a vérbõl az agy felé.
Az agyban a triptofánból szerotonin keletkezik,
amely az agysejtek mûködésben alapvetõ szerepet
játszik, és többek között belõle keletkezik a

tobozmirigyben az alvás hormonja, a melatonin.
Ezekhez az anyagcsere – folyamatokhoz
elengedhetetlenül szükséges C-vitamin / friss
gyümölcsök /, B6-vitamin / szójakészítmé-nyeken,
banánban, spenótban, avokádóban / és mangán
nyomelem / spenótban, hüvelyesekben, burgonya
héjában, magvakban /.
Mielõtt orvosságot szednél be próbáld meg a testet és a lelket
egyszerû eszközökkel ráhangolni az alvásra. Lefekvés elõtt
menj rövid sétára, olvass valami nem túl izgalmas könyvet,
hallgass zenét.

Köszönjük az eddigi adományokat!

1%

-

Közreadta:
Fazekas Lajos

A Pendzsom Néptánc Egyesület

Krizsai Istvánné,
Szabó Szandra,
Bendõ Éva,
Molnár György,
Balogné Dr Baka Ibolya,
Nemes András
Köszönjük a további támogatásukat!
Nyitvatartásunk minden szombaton 9-10-ig a fogorvosi
rendelõ udvarán,de idõpont egyeztetés is lehetséges az
alábbi telefonszámon: 0620-339-2636

tagságának nevében tisztelettel megköszönöm azt,
hogy 2011.évi személyi jövedelemadójuk 1%ával, 209.000. forinttal hozzájárultak a csoport
öltözékének fejlesztéséhez, rendezvényeink
lebonyolításához, a mûködési feltételek
biztosításához.
Kérem Önöket, hogy az idei évben is támogassák
egyesületünket!

Adószámunk: 18827903-1-16
Támogatásukat köszönve:

Köszönettel:
Ráczné Ajtai Terézia

Sportnap az ovisokkal
Egyik nap vidám mintázatú meghívó várt az osztályomban.
Az ovisok invitáltak minket egy jó kis sportolásra.
Nagy örömmel fogadtuk a lehetõséget, hiszen nem sokall
elõtte termés bábokat készítettünk náluk, és azt is nagyon
élvezték tanítványaim.
Eljött a nagy nap, az égiek kegyesek voltak, csodás idõ adott
kellõ alapot a jó hangulathoz. A kinti focipályára érve
vidám, színes nyüzsgés fogadott minket. Sorban érkeztek
az ovik csoportjai, és az õket kísérõ pedagógusok. A sok kis
gyerkõc vidám csiripelése megtöltötte a környéket élettel,

Lukácsi György egyesületi elnök

vidámsággal, boldogan üdvözölték egymást az ovisok, és a
„nagy iskolások”.
Barnáné Jutka néni már korábban elõkészítette az ügyesen
kigondolt pályát, ami az óvó néniktõl megszokott ötletes,
látványos, szórakoztató feladatokhoz volt igazítva.
Hajnalné Évike néni zenés bemelegítõje kellõen ráhangolta
a csapatokat a mozgásra, ezután kezdõdtek a csoportos
versenyszámok.
Az évszakhoz illõ különbözõ terméseket gyûjtöttek össze a
csapatok egy-egy nagy kosárba, ezek késõbb a
„munkaeszközeink” lettek a különbözõ versenyszámokban. Volt ott terményhordás párokban kiskosárralnagykosárba, „hátamon a zsákom” típusú váltóverseny,
nádparipán lovaglás, tök hengergetés, elkeseredés, hangos
szurkolás, vidám nevetés, fenékre esés, vállveregetés,
gyermek-felnõtt szemében csillagpor-nem kevés….mikor
mindenki kellemesen elfáradt, kis pihenõt tartottunk, Gócza
Zoli bácsi mindenkit megvendégelt egy-egy pohár finom
üdítõvel.
Tapasztalat, hogy minden jónak hamarabb van vége, mint
szeretnénk, ez esetben is szívesen maradt volna még
mindenki, de sajnos elszaladt az idõ, és ebédelni indultunk.
Ott a helyszínen is nagy tûzijáték tapssal köszöntünk meg a
tartalmas, kellemes délelõttöt, de ezúton újra szeretném
minden kis tanítványom, és magam nevében elismerésüket,
köszönetünket tolmácsolni az üdítõ élményért!
Az 1.b és
Berenténé Fazekas Angéla of..
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FODRÁSZAT-MASSZÁZS
MANIKÛR-PEDIKÛR
Egy helyen

Jászkisér, Bem u. 32.

06-20/375-21-39
Elõzetes bejelentkezés alapján!
Hiszek gyógyulásodban
Próbálj lazítani, kényeztessed magad,
Másítsd meg gondolataid, legyél lélekben szabad!
A bánat börtönében nem érdemes élni,
A jó Istentõl lehet még sok szép percet kérni!
Az élet egy nagy álom merj álmodni szebbet,
A jövõt illetõen, legyen még sok terved!
Köszönöm jól vagyok, mond lényednek százszor,
Ne gondolj a bajra, mert önmagadnak ártól!
Kényelmesen pihenjél, finomakat egyél,
A lombhullatott fa is újabb tavaszt remél!
Az angyalok õriznek, a jó Isten is éltet,
Kívánok én is neked mindenféle szépet!
Jászkisér, 2012. november 7.
Nagypál Sándorné

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

Tisztelt Jászkisériek!
A Pendzsom Néptánc Egyesület is csatlakozott az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület és a Jász Trió Tv
felhívásához, miszerint – konzultálva a gyimesfelsõlokiakkal – azt szeretnénk, ha a szokásos játékok, könyvek mellett
iskolaszerek, tanszerek, írószerek, füzetek is juthatnának Gyimesbe. És ami idén újdonságnak számít: az ajándékozóktól
azt szeretnék kérni, hogy adományaikat helyezzék el egy papírdobozban és ha van rá lehetõség, csomagolják is be azt.
Így lehetõség lenne rá, hogy minden gyerek egy egy csomagot kapjon. Természetesen segíti a szervezõk munkáját, ha a
csomagok mellé feltüntetjük, hogy a benne található ajándékok milyen korú gyereknek szól. Sõt ha valaki szeretné, akár
személyes üzenetet, elérhetõséget, jókívánságot is tehet a csomagba, ha kíván valamiféle visszajelzést kapni, hogy jó
helyre került az ajándéka, vagy esetleg kapcsolatot venne fel az ajándékozottal.
A tervek szerint december 5-én indulnak Gyimesbe az autók, ezért azt kérjük azoktól, akik valamilyen formában
hozzá szeretnének járulni az ajándékozáshoz, hogy december 3-ig vigyék be az említett módon elkészített
csomagjaikat a Mûvelõdés Háza próbatermébe hétfõn és szerdán 17 óra és 18 óra között.
Tavaly mi is kint jártunk Felsõlokon és láthattuk, milyen örömöt szereztek a jászberényi ajándékok a gyerekeknek. A
legkisebb dolgokat is hatalmas szeretettel fogadták, hiszen sokuknak valóban annyi az ünnepi ajándék, amennyit a jászok
jó szívvel elküldenek nekik. Épp ezért a szervezõkkel együtt nagy tisztelettel arra kérjük Önöket, lehetõség szerint minél
többen készítsék el saját ajándékcsomagjukat, melyet Mikulás napján majd megkaphat egy gyimesfelsõloki kisgyerek.
Arról pedig, hogy jó helyre kerülnek az ajándékok, a Jász Trió Tv segítségével Önök is meggyõzõdhetnek majd.
Segítségüket elõre is köszönjük!
Lukácsi György
egyesületi elnök
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FLORA -

Virág-Ajándék

Virágkosarak, csokrok készítése
?
?
Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit: Tóthné Magdika
Elérhetõségünk:

06/20-21-88-464
5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

2 szoba összkomfortos családi ház
Eladó /áron alul, jó környezetben/

Tel: 06-70-268-7719

Gumis Mûhely nyílt!
Gumiabroncs javítás szerelés.
Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szõlõ út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 14-18
Szombat:
8-12

Karácsonyra
Divatárut-kozmetikát,
Csemege kosarat

Szilveszterre
pezsgõt-nagy választékban,
hol máshol vásárolna, mint a

SARKI Bolt-ban!
Ezt ne hagyja ki!!!

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

Kedves vásárlónknak
KELLEMES, SZÉP KARÁCSONYT és
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Erzsike és Gyula
a SARKI-ból

Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A EGON
November
a kötelezõ Biztósító váltás hónapja!
Számítassa ki kötelezõ gépjármû felelõsség
biztosítását és kösse meg akár 75%
megtakarítással!
Díjmentes kalkuláció telefonon:

550
500

06-30/515-18-14
illetve elõre egyeztette idõpontban otthonában!
Spóroljon nálam: Sebestyén Zoltán területi
képviselõ
Egyben tájékoztatom ügyfeleimet, hogy biztosító
váltásra csak 2012november 30-ig van lehetõség!

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

Tel.: 06-30-515-1814

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
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

