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MÁJUS

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft

A június 7. pénteki programokból:
- Gyermeknapi játék és sportvetélkedõk.
- „Kisér Kupa” - Gyermek Labdarúgó Torna
- Motoros, autós felvonulás
- Autós ügyességi bemutató
„Gyermeknapi zsibongó”
-játszóház és kézmûves foglalkozás, játékos vetélkedõ,
activity játék, rajzverseny, kvízjáték,
Ki mit tud a szelektív hulladékgyûjtésrõl? rajzos játékos vetélkedõ, ping-pong, csocsózás,

A június 8. szombati programokból:
- “Center Kupa” Férfi kispályás labdarúgó torna
- „Öreg fiúk” labdarúgó mérkõzés
Hortobágy Magyar Válogatott- Jászkiséri Öregfiúk

A Szent István parkban:
- Fõzõ- sütõ verseny - Jelentkezés A Mûvelõdés
Házában, vagy a helyszínen. Részvételi díj nincs.
A versenyzõk az általuk hozott anyagból készíthetik el a
finom ételeket.

- Íjászat a Jazyges Íjászegyesület tagjaival
-A Jászkiséri Lovas Egyesület bemutatója

trambulin.

(kocsikáztatással egybekötve)

- Folyamatos palacsintasütés a játékokban
résztvevõ gyerekeknek

- Búzavirág Népdalkör mûsora - Jászkisér
- Csete Balázs Általános Iskola suligála bemutatója
- Pendzsom Néptánc Egyesület – Jászkisér

- Sétakocsikáztatás
- Ügyességi verseny a jászkiséri tûzoltók
rendezésében
- Pélyi Fúvószenekar mûsora
- Jászkiséri Cigány Önkormányzat mûsora –
Vadrózsa tánccsoport
- „Mesevilág” - mesehõsök életre keltése (Pinocchio,
Pocahontas, Miki egér, Donald kacsa, stb.) és lufihajtogatás
Hõsök napi megemlékezés A Mûvelõdés
Házában, majd a világháborús emlékmûvek
koszorúzása
Megemlékezés, koszorúzás a Trianon
emlékmûnél

Telstar Guitar Band koncertje

Dred & Doris

zenekar koncertje

-Sajtkukacok
-Hajnaltûz, Boróka, Pendzsom, Ritmusirtók

- „Mesevilág” bohóc show: - zenés interaktív
lufihajtogató bohóc show, mesehõsök életre keltése
(Pinocchio, Pocahontas, Miki egér, Donald kacsa, stb.)

- Aerobik tánccsoport bemutatója – Cs. B. Ált. Iskola
- Antal Gáborné – Zenei csemege
( musical és filmzenék )

- Végzõs diákok mûsora - Cs. B. Ált. Iskola
- Hajdú László polgármester köszöntõje
- Jászkisér díjak átadása + autós ügyességi verseny
díjak

- Hastánc bemutató – Szolnok
Sztárvendég:

Hevesi Tamás mûsora

Origó zenekar
Tûzijáték- Varga Pirotechnika
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Küry Klára sírjának koszorúzása
A
lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XIX. évfolyam 5. szám
ISSN 2060-4750

Küry Klára operett primadonna halálának évfordulója alkalmából Jászkisér Város
Önkormányzata és a Csete Balázs Honismereti Egyesület Kóródi Anikó
operaénekessel közösen a megemlékezés virágait helyezték el síremlékénél.

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!

A síremléket Kóródi Anikó operaénekes kutatta fel és kezdeményezte annak
felújítását. A felújítás költségének elõteremtésére elõadást és gyûjtést szervezett,
melyben a Csete Balázs Honismereti Egyesület is segítette. A sír felújítását
Gyulay Gábor helyi mester készítette el és 2010. április 27-én halálának 75.
évfordulóján, került sor az ünnepélyes megemlékezésre Budapesten a Farkasréti
temetõ 7/4-1-37 síremlékénél.
A sírt rendbe tettük, környékét felkapáltuk, majd Kóródi Anikó Küry Klára kedvenc
virágából, a gyöngyvirágból kötött csokrot helyezett a síremlékhez. Hajdú László
polgármester és Lukácsi György alpolgármester helyezte el az önkormányzat
koszorúját. Ezt követõen pedig Benedek József és Torma Márta a Csete Balázs
Honismereti Egyesület nevében emlékezett.
TM

Meghívó
Jászkisériek Baráti Egyesülete
Tisztelettel meghívja Önöket

Bitó László:
“Ábrahám és Izsák”
címû könyvének bemutatására
Az ünnepség idõpontja: 2013. június 1. 1000 óra
Helyszíne: a Mûvelõdés Háza Jászkisér
Minden érdeklõdõt szeretettel Várunk!
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Tájházak Napja Jászkiséren
A Magyarországi Tájházak Szövetsége hagyományteremtõ szándékkal hívta életre a Tájházak Napja
rendezvényt, mely része a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetsége által kezdeményezett
„Vidékjáró” tematikus napoknak.

A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény
is csatlakozott a felhíváshoz. 2013. április 27-én
délelõtt 10 órától várták a látogatókat, aki
megtekinthették a gyûjteményt Szüle Katalin
vezetésével.

görhe, krumplis pogácsa, lángos, tejpite, sült hurka, s
aki ezzel nem lakott jól, ehetett zsíros kenyeret.
Ráadáskép pedig séta-kocsikázhattak a településen.
Reméljük mindenki megtalálta a kedvére való
programot.
Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket érdeklõdésükkel és köszönjük Molnár Lászlónak és feleségének, Zilahiné Varga Piroskának, Holló Zoltánnak
és Sebõk Péter vállalkozóknak, hogy felajánlásaikkal
segítették a rendezvény megvaló-sulását. Ezenkívül
köszönjük a Jazyges Íjász Egyesületnek, a Jászkiséri
Ifjúsági Egyesületnek, Szabados Lászlónak és Antal
Miklósnak, akik résztvevõként színesítették a
programot és nem utolsósorban Balogh György
mûvelõdés ház igazgatónak, aki rendelkezésünkre
bocsátotta a Tájházat.
Továbbra is várjuk Önöket rendezvényeinkre.
A rendezvényrõl készült videó megtekinthetõ a:
www. jaszkiser.hu és a www.fanstv.hu oldalakon.
TM

Majd a Jazyges Íjász Egyesület tagjai az íjászat
rejtelmeibe avatták be az érdeklõdõket.
Nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a
felnõttek körében. A Csete Balázs Honismereti
Egyesület játszóházi csoportja által készített népi
gyermekjátékok készítését is megtanulhatták.
Szabados László, helyi mesterember pedig a
kovácsmûhelyt indította be. Csakhamar izzott a
parázs, melegedett a vas, ütötték az üllõt. Készült
patkó, hámfa és a bátrabbak ki is próbálhatták
erejüket, ügyességüket.
Mindemellett pedig
kemencében sült finomságokat is kóstolhattak, volt

Jászkisériek tenyerében
Jászkisérnek tenyerében fészkel az életem,
A fénylõ nap közelségét könnyen elérhetem.
Messzeségek szép tájain futkosik a szemem,
itt az elhagyatott árokpart is ismeri a nevem
Ide születtem, itt hagyott a sorsom,
A nekem szánt gondokat, csendesen itt hordom.
Enyémek az örömök is, melyeket kazlakba rakok,
Itt õrzik álmaim az esti csillagok.
Nagypál Sándorné
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„Kéz a kézben összetart most Niederlenz és Jászkisér”
gyûjteni, ami számomra hihetetlen élményt jelentett, látván,
hogy milyen lelkesen próbálnak minden számukra már
megunt vagy felesleges holmiból egy kis zsebpénzt gyûjteni.
(Az én gyermekeim legnagyobb örömére!)

Wähenstübli

Ez a mondat ismerõsen cseng mindenki számára, aki valaha
is kapcsolatba került a Külkapcsolatok Baráti Egyesületével.
Abból a dalból idéztem egy sort, amely a Niederlenz és
Jászkisér közti testvérvárosi kapcsolatot szimbolizálja, amely
a Freundschaftslied, azaz a Barátságdal címet viseli. Ez a dal
újra és újra eszembe jutott, amikor május 3-án kora hajnalban
útnak indultunk testvérvárosunkba, Niederlenzbe, hogy részt
vegyünk a mára már hagyományossá vált Wahenstüblin azaz
Tavaszi Jótékonysági Vásáron, melyet a helyi Református
Egyházközség szervezett. Míg mások itthon az Anyák
napjára készültek vagy a sergõzést várták, addig mi, Berente
Judit , Balog László és felesége Erzsike, sofõrünk, Bollók
György a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete részérõl
feledhetetlen két napot töltöttünk Svájcban.
Ahogyan a korábbi években, úgy most is házi készítésû,
illetve helyi termékekkel pakoltuk teli vásáros standunkat,
amely a nemzeti színû szalagtól és zászlótól már önmagában
is üde színfolt folt a cseppet sem tavaszias idõben. S habár az
idõjárás nem éppen vásározni csalogatta a helyieket, mégis
rengetegen látogattak ki a templom elõtt felállított
standokhoz, ahol a helyi közösségek mutatkoztak be. Míg a
„büfé”-ben befolyt összeg a helyi rászorulóknak gyûlt, addig
a gyerekek saját megunt játékaik eladásával próbáltak pénzt

Vásárlók a standunknál

A vásárba érkezõk közt nem volt olyan, aki ha csak egy
pillanatra is, de ne állt volna meg a standunknál. Ahogyan az
elõzõ alkalmakkor, úgy most is kedvére válogathatott
mindenki a házi készítésû befõttek, savanyúságok, tészták és
bodzaszörp közt. Emellett természetesen árultunk házi õrlésû
színespaprikát, fokhagyma- és színespaprika krémet, füstölt
sajtot, kolbászt, s az elmaradhatatlan pálinkát. Az
élelmiszerek mellett helyet kaptak asztalunknál az egyedi
készítésû párnák és kézmûves szappanok is. S ahogyan a
kóstolásra szánt kolbász- és sajt-falatok pillanatok alatt
elfogytak, úgy álltunk ott az egyre üresedõ stand mögött. Én,
aki már sokadik alkalommal látogathattam el Niederlenzbe,
ismét rácsodálkoztam arra, hogy mekkora szeretettel és
érdeklõdéssel fogadnak minket. A barátok és ismerõsök
mellett sokan új érdeklõdõként álltak meg nálunk. Számukra
Jászkisért és a Jászságot bemutató prospektusokat adtunk, s
próbáltunk minden kérdést megválaszolni. Nagy tetszést
váltott ki, hogy édesapám Jászkapitányi viseletében vett részt
a vásáron, ami kora délután ért véget. Egy azonban biztos,
tõlünk senki nem távozott üres kézzel, hiszen a kolbász és sajt
mellett a Halász Józsefné, Eta által készített PJN felirattal
díszített mézeskalács szívebõl és a Czékmánné Jutka néni
égetett cukros édességébõl mindenkit megkínáltunk.
A vásározás után mindannyian meghívást kaptunk Monika és
Peter Schmid otthonába, ahol régi barátokként ültük körbe az
asztalt és költöttünk el egy fenséges vacsorát. És a nap
megkoronázásaként Ursi Gysi jóvoltából vendéglátóinkkal a
wohleni iskola diákjainak és tanárainak zenés musical
elõadásán vehettünk részt. A két órás koncert közel egyéves
felkészülést vett igénybe, amelyet a közönség véget nem érõ
tapssal jutalmazott. Ez az este számunkra nem csak
megtiszteltetés, de hihetetlen élmény is volt. A mindannyiunk
számára ismerõsen csengõ dalokat együtt dúdoltuk a
diákokkal.

A PJN standja a Wähenstüblin, Erika Wipf és Ursula Gysil
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Másnap délben egy újabb érdekes program várt ránk.
Vendéglátóink a Zulauf kertészetbe vittek el minket
Schinznach-ba. Amikor beléptünk a kertészetbe, az volt az
érzésem, hogy a világ 7 csodájának egyike, Szemiramisz
függõkertje elevenedik meg elõttünk. A kertészetben
lehetõségünk nyílt egy gõzmozdonnyal körbe zakatolni a
szebbnél szebb kertészeti csodák közt. Innen a közeli
Maiengrün kilátóhoz kirándultunk, ahol a 100 m magasból
olyan tájat csodálhattunk meg, amire az alföldi embernek
ritkán van alkalma. Az idõ végre nekünk kedvezett. A kilátó
lábánál egy kellemes étteremben költöttük el a
búcsúvacsoránkat vendéglátóink társaságában, hiszen
másnap hajnalban ismét búcsút kellett vennünk egymástól.

Rolátorok átadása az öregek napközi otthonában

amely nagy segítséget jelent a mozgásukban korlátozott
embereknek a mindennapok során. Ezeket az adományokat
hazaérkezésünk után át is adtuk a Kópé Diáksport
Egyesületnek és az Idõsek Otthonának. A svájci barátaink
segítsége emberfeletti munkáról és mérhetetlen adni
akarásról tanúskodik, amelyet már oly sokszor
megtapasztalhattunk.

Sílécek kipakolása itthon

Niederlenzi barátaink azonban most sem engedtek el minket
üres kézzel. Nekik köszönhetõen ismételten gyarapodott az
általános iskola sífelszerelése, hiszen síléceket és
bakancsokat, snowboardokat, sõt még síruhákat is gyûjtöttek
nekünk. Emellett az öregek napközi Otthonáról sem
feledkeztek meg, és újabb 4 db rolátort küldtek számukra,

Bármennyire nem szerettük volna, a hétfõ hajnal elérkezett és
a hajnali szürkületben búcsút kellett vennünk egymástól.
Búcsúzóul azt mondtuk egymásnak, hogy „hamarosan
találkozunk”, hiszen két hét múlva, a Pünkösdi hétvégén
Jászkisérre látogat egy csoport Niederlenzbõl. Várjuk Õket
nagy-nagy szeretettel és kívánom, hogy mindenkinek legyen
része olyan élményben, amekkorában nekünk lehetett a
testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetõen.
Berki-Bollók Anita

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2013. január 1-tõl kezdõdõen
Jászkisér település ivóvíz- és csatorna szolgáltatását a

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. látja el.
(Szolnok, Kossuth L. u 5)
Ügyintézés helye: Jászkisér, Fõ út 7. Polgármesteri Hivatal udvarában
Ügyfélfogadás:

hétfõ-csütörtök
péntek:

8.00-15.00
8.00-12.00

Elérhetõségek:

06-57/450-058, 06-70/450-8670
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Pályakezdõ fiatalok FIGYELEM!
Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a Munkaügyi Központtal együttmûködve,
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ fiatalok számára,
munkahelyi tapasztalat szerzés céljából, 4 fõ részére,
pályázható állásokat hirdet, határozott (3 hónap)
idejû munkavégzés céljából.
A munkába lépés várható idõpontja 2013. június 3.
Az álláslehetõségek az alábbi címen kereshetõk:
http://nfsz.munka.hu
weboldalon

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
Kedves Jászkiséri Mûkedvelõ Közönség!
A Csete Balázs Honismereti Egyesület az 1980-as évek óta szervezi a szolnoki Szigligeti Színházba
bérletes elõadások látogatását. Jelenleg 72 fõvel látogatjuk a színházat. Az utóbbi idõszakban nagy az
érdeklõdés a színházi elõadások iránt, ezért felhívást tesz közé a lakosság körében bérletek
megvásárlására.
A bérletek hat elõadást tartalmaznak, melynek idõpontjai szeptembertõl májusig vasárnaponként 15 óra.
Az utazás Berki Bertalan buszaival történik, melynek fizetése a buszon történik utazáskor. A 2013/2014es évadra a bérletárak a következõk:
I. kategória
11.400,- Ft
földszint 1-8. sor
II. kategória
9.600,- Ft
földszint 9-11. sor erkély 2-4. sor
III. kategória
7.800,- Ft
földszint 12-13.sor erkély 6-7. sor
Ízelítõ a 2013/14-es évad bérletes elõadásaiból:
Bíró Lajos: Sárga liliom
Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté
John Kander-Fred Ebb-Joe Masteroff: Cabaret
Arthur Miller: A salemi boszorkányok
Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Gábor Andor: Mágnás Miska
Szép Ernõ: Patika
Elõreláthatólag 15 bérlet megvásárlására lesz lehetõség. A bérlet szervezésben Torma Márta
közremûködik, akit napközben 8-16 óra között, személyesen a Polgármesteri Hivatalban, illetve telefonon
06-30-442-2925 számon érhetnek el.
Várjuk jelentkezésüket és érdeklõdésüket 2013. június 30-ig.
Csete Balázs Honismereti Egyesület
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Élet
Életjel

Házasság kötés
Nem történt
Április hónapban!

Születések

Tóth Margaréta Mercédesz
április 10-én
Szarkas Lionel
április 10-én
Peták Ádám Valentin
április 16-án
Duka Fruzsina Tamara
április 20-án

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak,
ismerõsöknek, akik
Tóth Ferencné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.

Banya Romeó Noel
április 24-én

Gyászoló család

Rózsa Lia Virág
április 26-án
Tajti Péter
április 28-án
Berkes Manuella Rebeka
április 30-án

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

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik
Hajagos László
temetésén részt vettek,virágaikkal, koszorúikkal
fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család

Halálozás
ö. Szanku Jánosné Szecskó Klára
73 éves korában április 6-án
Bokor Mihályné Kökény Mária
63 éves korában április 7-én
Hajagos László
74 éves korában április 18-án
ö. Tóth Ferencné Gõz Erzsébet
77 éves korában április 23-án

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

Katona Sándorné Kiss Sz. Anna
61 éves korában április 27-én

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

Tóth József
85 éves korában április 30-án

Kiss József
60 éves korában április 27-én
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Ladányi Lajos Emlékverseny
A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola immár az V.
Ladányi Lajos emlékversenyt szervezte meg 2013. április 26án. Bár már több mint 10 éve, hogy Lajos bácsi eltávozott
közülünk, de biztos vagyok benne, hogy a felnõttek mind
emlékeznek rá és a diákok közül is sokan tudják a szüleiktõl,
hogy ki volt Ladányi Lajos.
Iskolánk lelkes fizika és matematika tanára volt 31 éven
keresztül, aki a pedagógus pályát hivatásának tekintette.
Gyermekszeretete, kitartása, precízsége, nevelési módszerei
ma is példaértékûek számunkra.
Dolgozott fizika tanárként,
matematika tanárként,
osztályfõnökként,
igazgatóhelyettesként,
a Szolnok Megyei TIT aktív tagjaként.
Segítette a pályakezdõket, a kollégákat, a diákokat,
tanácsokat adott a szülõknek.
Sok saját készítésû kísérleti eszközzel tette érdekesebbé az
órákat.
Õ volt a mi „Öveges Professzorunk”!

és a
Négyzetkék:Barna Zsófia, Kiss Viktória, Juhász Petra és
Bicsák Imre 7/a osztályos tanulók.
A II. helyezett csapatok:
Kis Tudósok – 8/c: Csillik Laura, Gömöri Renáta, Nagy
Simon, Tolvaj Balázs és
Arkhimédész csapata a 7/c-bõl: Balogh Borbála Sára, Sóti
Emõke, Olcsák Kitti és Ajtai Gábor.
A III. helyezettek évfolyamon ként:
Bajuszosztag: Orosz Olga, Rácz Máté, Balogh Roland Erik,
Tallósi Ferenc Sándor a 8/b-bõl és a
Kísérletezõk: Dósai Nikoletta, Pál Helga, Kuzman Máté a
7/a és Nemes László a 7/b osztályból.
A Jubileumi Emlékverseny díszvendégei voltak: Ladányi
Lajosné – Ica néni, és fia: Ladányi János, a zsûri elnöke.
Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat és
a felkérést. Szeretném megköszönni támogatásukat,
ajándékaikat és, hogy jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
Vendégeink voltak még:
Hajdú László Polgármester Úr,
Papp János nyugalmazott iskolaigazgató,
Balogh István és Gál András nyugdíjas pedagógusok.
Örömmel tölt el bennünket, hogy iskolánk vezetése ösztönzi
és segíti az ilyen és ehhez hasonló versenyeket.
A vetélkedõ feladatait összeállították: Tóth Ferencné, Molnár
György, Ládi Klára és Bobákné Major Margit szaktanárok.
A szervezésben sokat segítettek:
Tóth László, Agócs Tibor, Gócza Lászlóné, Kissné Pap Ibolya,
Budainé Balogh Gabriella pedagógusok és Dudás Attiláné
iskolatitkár.

A mi iskolánk eredményeiben, fejlõdésében, a korszerû
oktatásban, naprakészségében, a pályázati lehetõségek
kihasználásában azért tart itt, mert voltak elõdeink, akik
mutatták az utat. Ilyen volt Ladányi Lajos, de említhetnénk
még másokat is.
A versenyen – a hagyományokhoz híven – a 7. és 8. évfolyam
diákjai 4-4 fõs csapatokban indulhattak. Az állomásokon
fizika, kémia, matematika és informatika feladatokat kaptak.
Az induló 6 csapat:
Négyzetkék
Kísérletezõk
Arkhimédész
Észforgatók
Bajuszosztag
Kis Tudósok

7/a
7/a -7/b
7/c
8/a
8/b
8/c

Jól forgatták az eszüket és I. helyezést értek el az:
Észforgatók: Helle Stefánia, Balogh Krisztina, Szeremi
Bálint és Inges Ferenc 8/a osztályos tanulók,

A rendezvényhez és a versenyzõk ajándékozásához
hozzájárultak:
a Csete Balázs Általános Iskola, Hajdú László polgármester,
Ladányi Lajosné, a Természetjárók Gyermek Egyesülete, a
KÓPÉ Diáksport Egyesület és a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány.
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Mint minden alkalommal, most is Stoszek Istvánné finom
pogácsáiból falatozhattunk. Köszönjük felajánlásaikat.
A Ladányi Lajos Emlékverseny immár hagyomány.
Kétévente kerül megrendezésre, így minden tanulónknak
lehetõsége nyílik rá, hogy kipróbálhassa természettudományos ismereteit.
Szeretném kifejezni köszönetünket Kiss Lajos igazgató
úrnak, az emlékverseny maximális támogatásáért, valamint

azért, hogy hagyományainkat ápolva, értékeinket megõrizve
és elõdeinket tisztelve vezeti az iskolát. Örülünk annak, hogy
az igazgatóság mindemellett az újszerû, innovatív fejlõdést is
követi az oktatásban.
Remélem, már ma is sok diákunk érzi úgy, hogy szerencsés,
amiért a Csete Balázs Általános Iskolába járhat.
Bobákné Major Margit

Szilvásváradon táboroztunk
A Nemzeti Család –és Szociálpolitikai Intézethez
benyújtott pályázatnak köszönhetõen a Csete Balázs
Általános Iskola diákjai ismét csodálatos programon
vehettek részt.
Az arra érdemes tanulók áprilisban 4 napot tölthettek a
szilvásváradi Lipicai Hotelben. A tábor ideje alatt
tanulóink lovaskocsikázás közben ismerhették meg a
környék csodálatos természeti adottságait, építetett
környezetét.
Kisvasúton közelítettük meg a Fátyol vízesést. Már az út
is magával ragadó volt, nem beszélve arról a látványról,
melyet a vízesés nyújtott az évek óta nem tapasztalható
bõséges vízhozamával. Innen gyalog mentünk az
Õsember barlangjához.
Nagy örömmel vettek részt tanulóink azon az
õsfoglalkozáson, ahol hozzáértõ szakemberek igazi
gyermekbarát stílusban ismertették meg õket a környék
történelmi és geológiai múltjával. A foglalkozás végén
mindenki saját maga készítette kõbaltával lett
gazdagabb.
Ha az élmények tárházát lehet fokozni, mindenképpen
azt jelentette az a hamisítatlan Jeep túra, ahol is úttalan
utakon, vadregényes tájakon közelítettük meg a lipicai

Állami Ménesgazdaság ménesét. A síksághoz szokott
szemünknek fantasztikus volt a hegyek által
körülhatárolt hatalmas karámban vágtató lovak
látványa.
Az estéket karaoke és éjszakai bátorságtúra és az
elmaradhatatlan pótvacsora tette emlékezetessé.
Ezúton köszönjük mindazt a támogatást, mely lehetõvé
tette tanulóink számára a táborozást.
Cseh Gáborné

Óvodások „ vendégjátéka” a bölcsõdében
Tengelicek a függõ etetõn
Immár hagyomány, hogy az Óvoda anyanyelvi
munkaközössége rövid mûsorral kedveskedik a kicsiknek.
2013. május 6-án a Zöld Péter címû népmese feldolgozását
vittük „ ajándékba”, melynek nagy sikere volt.
A Bölcsõde dolgozói és gyermekei szívesen fogadtak
bennünket. Az óvodásoknak is nagy élmény volt ellátogatni
egy másik intézménybe; különösen azért, mert testvérek
is járnak oda.
Rövid ideig barátkoztunk még a gyerekekkel és a szépen
megújult épületet is megcsodáltuk.
Szeretnénk folytatni ezt az immár hagyománynak számító
kapcsolatot jövõre is.
Krizsai Györgyné
óvodapedagógus
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Ideje a gyógyulásnak gyógyító gyümölccsel és zöldséggel
Fogszuvasodás
Kezelése
A megelõzés legbiztosabb módja: a cukor és a cukortartalmú
élelmiszerek kerülése. A fluoridtartalmú fogpaszta
elõsegítheti, hogy a fogállományban ismét mész rakódjon le,
a károsodott fogakat megfelelõ ásványi anyagokkal látja el, a
fogaknak ezáltal egyfajta kristályos védelmet nyújt, és
egyúttal megnehezíti a baktériumok megtapadását. Minden
evés után mossunk fogat, vagy rágjunk rágógumit.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A megelõzés elsõ számú elõfeltétele a plakkokat képzõ
élelmiszerek, mint édességek, édes italok, fehér lisztbõl
készült termékek (galuska, metélt tészta, pizza, fehér kenyér
stb.) elkerülése. A fruktóz (az édes gyümölcsökben lévõ
gyümölcscukor) is elõsegítheti a fogszuvasodást.
Az egészséges nyálmiliõ képzõdéséhez hozzájárulnak a
táplálékban lévõ összetett szénhidrátok is, amelyek fõleg a
káposztafélékben, a sárgarépában, a burgonyában, a
kukoricában és a hüvelyesekben találhatók. A lédús
gyümölcsfajták, mint a narancs, grépfrút, citrom, kivi,
bogyós gyümölcsök, cseresznye vagy szõlõ, serkentik a
nyálelválasztást, ezzel elõsegítik a baktériumok kimosódását
a szájüregbõl. Legalább naponta kétszer a fogainkat
rendszeresen mossuk meg, különösen fontos ez édesség vagy
édes ital után. A cukor(az ételmaradékokból), a baktériumok
és a nyálban lévõ kémiai anyagok együttesen plakkok
képzõdéséhez vezethetnek, amely sûrû, a fogak nyakán
megkeményedõ anyag, és amelyet idõrõl idõre a
fogorvosnak el kell távolítania. Ideális erre a célra az
elektromos fogkefe használata. Ez a készülék alaposan
megtisztítja a fogakat, és így megelõzi a fogszuvasodást és a
parodontitist.

Fülfájás
Kezelése
A gyulladást egyes esetekben meleg, izzadás, nedves meleg
borogatás vagy öblögetés mérsékli.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
Az állati zsírokról növényi zsírsavakra való áttérés
(szójatermékek, babfélék, kukorica, olíva, akovádó, magvak)
speciális szöveti hormonokat aktiválhat, amelyek
gyulladásgátló hatásúak. Minden klorofilltartalmú zöld színû
zöldség tartalmazza ezeket az ómega- 3- zsírsavakat. B
vitaminok (zöldségekben, hüvelyesekben, burgonyában,
gabonakészítményekben vannak jelentõs mennyiségekben),
valamint a kolin (szójakészítményekben) erõsítik a fül
idegsejtjeinek mielin védõréteget, és ezzel megelõzik a
neuralgiás (idegi eredetû) fülfájásokat. A gyümölcsök,
valamennyi hagymaféle (fokhagyma, poréhagyma,
vöröshagyma és metélõhagyma) antibakteriális hatásúak a
hallás szervében.
Vigyázat az autóvezetésnél!

A fülben két érzékszervi funkció is megtalálható. „Sztereó
vétellel” megtapasztaljuk a bennünket körülvevõ tér
méreteit, és a benne mozgó testeket is érzékeljük. A belsõ
fülben lévõ egyensúlyozó szervünk kiegészíti az
orientációnkat, és lehetõvé teszi mozgásunk biztonságát.
Mindkét érzékszervi észlelésünk szorosan összekapcsolódik
egymással. Betegségek esetén gyakran mind a két funkció
zavart szenved. Ne vezess ilyenkor autót, mert ha az
egyensúlyozó szervvel baj van, nem érzékeled jól a
gyorsulást, a lassulást és a kanyar bevételét sem.

Gyomorpanaszok
Kezelése
Kerüljük el a nehezen emészthetõ ételeket, mint a káposzta, a
nedves vagy rosszul tárolt kenyér, de különösen a zsíros
húsok és mártások, az olajban vagy zsírban sült krumpli
fogyasztását. Könnyebb ételeket, fõleg leveseket készítsünk
burgonyából, enyhén megpárolt zöldségekbõl. A nyerskoszt
és a saláták is használhatnak. Inkább együnk gyakrabban
keveset, mint naponta háromszor, sokat és nehéz ételeket. Ne
igyunk túlságosan hideg vagy forró italokat, mert ezek is
izgatják a gyomor nyálkahártyáját. Az optimális
gyomormûködés egyik elõfeltétele a lassú, nyugodt étkezés,
az ételek alapos megrágása.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A gyomornyálkahártya felszínét borító epithelréteg rövid
életû, állandó védelemre szorul, és szükséges minduntalan
megújulnia. Ennek elõfeltétele a különösen a sárga, zöld és
vörös vagy narancsszínû gyümölcsökben és zöldségekben
lévõ A vitamin. A vitaminhiány esetén metaplázia alakul ki,
amely a csillószõrös hám átalakulását jelenti, és ilyenkor a
gyomornyálkahártya sejtjeinek egy része kiszárad és
elszarusodik. Következménye a hiányos nyálkaképzõdés, a
gyomor elégtelen védekezése a baktériumok okozta
fertõzésekkel szemben és a megjelenõ gyomorpanaszok. A
B1- B6- vitamin és niacin (fõleg a szójakészítményekben, a
hüvelyesekben, a zöld színû zöldségekben és mindenféle
magvakban találhatók) gondoskodnak a gyomornyálkahártya egészséges mûködésérõl és elegendõ
mennyiségû gyomorsav termelõdésérõl.
Lazítsunk
A gyomorpanaszok gyakran elfojtott agresszióból, a túlzott
követelményekbõl és a nyugodt otthon hiányából
következnek. Ehhez járul még a kísérõ lelki feszültség. Az
ember gyakran nem tud megszabadulni a gyengeségeitõl,
vagy nem akarja feladni õket. Így aztán a gyomor egyre
„savanyúbb” lesz, amely komoly és krónikus panaszokhoz,
betegségekhez vezethet. A rendszeresen végzett lazítás, mint
a jóga, légzési gyakorlatok vagy autogén tréning megelõzheti
a gyomorpanaszok kialakulását.
Közreadta: Fazekas Lajos
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Még egyszer!
A múlt havi újságban szóvá tettem, azaz javasoltam, hogy a
Sülyi úton lévõ kettõs kanyart kellene egyenesíteni. Ennek
megtervezésére most lehetõség van. Tisztában vagyok a
jelenlegi gazdasági és politikai helyzettel, azért nem arról
beszéltem, hogy a munkálatokat azonnal meg kellene
kezdeni, hanem figyelembe kell venni egy lehetõséget. A
kiszámíthatóság és az elõrelátás nagyon fontos, annál is
inkább, mert a tulajdonomat érintené a kanyarkorrekció.
Felajánlottam, hogy térítésmentesen bármilyen nagyságú
földrészrõl lemondok a közösség érdekében. Sajnálatos
módon ez a felajánlásom kimaradt az újságcikkbõl, ezért
teszem ezt szóvá újból.
(Az eredeti mondatok így hangzanak: „A mási kanyar
kiegyenesítéséhez én járulnék hozzá ingyenes földterülettel.
A kiegyenesítés után a jelenlegi bolt elõtt parkolót,
buszmegállót lehetne létesíteni.” A hibáért itt kérünk
elnézést: a szerk.).
Azért nyilvánítok véleményt és teszek javaslatot különbözõ
dolgokra, mert a saját érdekem egybeesik a közösség
érdekével. Úgy érzem, ez nem lehet baj, sem tabu. Annak
ellenére ragaszkodom a szabad véleménynyilvánításhoz,
hogy sok esetben az illetékesek nem foglalkoznak érdemben
a felvetéseimmel, javaslataimmal.
Javasoltam hogy legyen a Sülyi úti boltnál egy hangszóró
azért, hogy ide is eljussanak a sürgõs és fontos információk.
Ez vezetékes megoldás lett volna. Arra hivatkozással, hogy
javaslatom elavult technológia, nem megvalósítható, de lesz
rádió távkapcsolatú modern hangosbeszélõ. Erre viszont már
tíz éve várok és nem egyedül.
Javasoltam még hogy a piacteret bocsássák a helyi termelõk
rendelkezésére olyan napokon, amikor nincs piac. A lakosság
így nyerne egy vásárlási napot. A vevõk és eladók egymásra
találnának, mégpedig olcsóbban. Az árusok vállalnák a rend
és tisztántartást (takarítást). A javaslat civil szervezet, azaz
Kertbarát Kör kezdeményezése volt. Válasz nem érkezett, de
elõleges ígérgetések történtek. Szintén érveltem, hogy
betonos, aszfaltos udvarok helyett virágzó haszonkerteket
létesítsünk.
Az elhanyagolt patkányfészek udvarokról már nem is
beszélek. Nap mint nap látok embereket, akik a forró napon
egész nap csak ülnek és nem csinálnak semmit és mély
szegénységben élnek. Ezeknek az embereknek az idejébõl
futná, hogy tanfolyamon keresztül megtudják nagyon is
egészségtelen a semmittevés és ez az út vezet a bûnözéshez
is. Az ilyen önmagukat a munkától kímélõ embereket
segíteni kellene, hogy megértsék: a munka, a mozgás az
ebbõl adódó emberhez méltó életmód a javukat szolgálná.
A Kormány nagyon kezdetlegesen a segélyezést az udvarok
rendben tartásához köti. Ez kevés. Azt kellene tudatosítani:
amennyiben magadnak dolgozol, jobban élsz. Azt az élményt
kellene megismertetni minden emberrel, hogy amikor kilép a
lakásából, pár méter után ehet friss gyümölcsöt, még le sem
kell érte hajolni, a lába elõtt a terülj asztalkám. A magyar föld

minden kincsre eper, dinnye, saláta és minden más
megterem, amiért csupán néhány kapavágást kell tenni.
Ez sem valósult meg, de lehetne sürgetni úgy, hogy a
segélyezés feltétele lenne az egymásért való gondoskodás
megnyilvánulása.
Javasoltam még hogy településünkön lévõ 5-6 vasfelvásárló
helyet számolják fel, ez Jászkisér újjászületését jelentené.
Sajnos nem tudom történik-e ez ügyben valami, mert a
lopások rendszeresek, a felvásárlók mûködnek, mindez
javuló bûnügyi statisztika mellett. Volt erre egy képviselõi
javaslat, hogy kerüljön a fémvásárlás állami kézbe, de nem
történt semmi. Kérdésem kit képviselnek ezen ügy
elmeszelõi, az ország lakosságát biztosan nem, mert
szétlopnak mindent még a síneket is felszedik.
Ilyen emberekre nem szabad szavazni. A vezetõk és a
lakosság kapcsolatát minden esetben tükrözi a település.
Csomor András

A Fans TV jászkiséri adásai
Jelenleg elérhetõ adások:
?
Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel
?
A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi

koncertje (2012.12.22)
?
Sportbál és riport a sportvezetõkkel

(2013.01.12.)
?
Bemutatkozik a Csete Balázs Általános Iskola
?
A Magyar Kultúra Napja (2013.01.22.)
?
Felejthetetlen pillanatok a jászkiséri óvodában
?
Interjú Benedek Józseffel
a Honismereti Egyesület elnökével
?
A Jászkiséri Polgárõr Egyesület bemutatása
?
Óvodai rajzkiállítás megnyitója
?
Bemutatkozik a Jászkiséri Polgárõr Egyesület
?
A Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény
bemutatása
?
A jászkiséri tûzoltóságnál jártunk
?
Tájházak napja 2013. április 27.
Az adások közvetlenül elérhetõk weboldalunkról a
(www.jaszkiser.hu), valamint megtalálhatók a
Fans Tv weboldalán (www.fanstv.hu).
A jövõben is folyamatos tájékoztatást adunk az
elérhetõ videókról.
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FLORA -

Virág-Ajándék

Virágkosarak, csokrok készítése


Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

Tóthné Magdika

Elérhetõségünk:

06/20-4977-084
06/30-6302-911
06/57-450-365
Nyitva:
30

10

Szo, Va, Hé:
7 -11
Ke,Sze Csü, Pén: 730-1110, 1400-1700

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

BI-BOR üzlet

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

Jászkisér, Bem u.2.
Várja vásárlóit, hetente friss zöldség és
gyümölcs kínálattal, folyamatosan megújuló
és bõvülõ áruválasztékkal.
Ízelítõ termékeinkbõl:
- Különleges termelõi méz (repce, hárs,
selyemfû, akác, virágméz) és kellékeke
(csupor, mézadagoló)
- Szegedi sörkülönlegességek (világos és
barna)
- Széles fûszerválaszték a Váraljai
családtól (Gasztroangyalból ismert
termék)
- Urbán tésztacsalád termékei
- „Origo” olcsó üdítõcsalád
- Cukrászsütemény folyamatosan kapható
és megrendelhetõ tel.: 06-30/619-3184
üzlet telefonszámán
- vetõmagválaszték a Garafarm családtól
- minden nap friss, meleg kenyér és
péksütemény
és még sok minden más, ami a konyhában,
háztartásban szükséges.
Nagyobb megrendelések esetén kérje egyedi
árajánlatunkat!
Tel.: 06-30/397-4336

Bitó Etelka

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

Vezeték nélküli riasztórendszer!
Költségtakarékos Angol Rollin Coode
technológiás vezeték nélküli riasztó.
Alkalmazási terület: lakás, garázs, melléképület,
víkendház, lakatlan üres lakás, telephely,
üzemcsarnok, üzletek.
Bármikor áttelepíthetõ, nincs havidíj könnyen
kezelhetõ
.
Bõvebb információ: 06-30-493-0854
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Emlékezünk!
Szabó Ferenc
volt Szõlõhalmi lakos
halálának 15. évfordulójára
“Kinek gyermekét
Nem fedi sírhalom
Nem tudja
Mi a fájdalom!”
Soha nem felejtünk!
Fájó szívû Édesanyád,
Testvéreid,
Lányod, Fiad és unokád.

„GYEPI GUMI”
Gumis mûhely szolgáltatásai:
?
autók javítása, szervizelése
?
mûszakira felkészítés,
?
mûszakiztatás,
?
alkatrész beszerzés helyben,
?
autó-, motor-, kerékpár- gumi-

abroncsok javítása, forgalmazása

Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szõlõ út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 8-16
Szombat:
8-12

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!
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

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

Tisztelt Jászkiséri ingatlantulajdosok!
Kampány Indul!

550
500

Ingyenes igény és kockázat felmérést
végzek, amely teljesen kötelezettségmentes
és a díjkalkulációt is tartalmazza. Melyben
20-85% kedvezményt tudok érvényesíteni.
Most éri meg igazán váltani! Számoljunk
együtt.
Sebestyén Zoltán, területi tanácsadó.

06 30 515 1814
Most nyíló irodánkba,
agilis munkatársakat
keresünk!

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
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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

