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közöljük.

A lap ára 200 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!
A következõ számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden elõzõ hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!

A Mûvelõdés Háza és Könyvtár értesíti a tisztelt
lakosságot, hogy

Könyvtárunk
2015. április 11-tõl
szombatonként is nyitva tart 800-1200-ig.
Az Egyetértés nyugdíjas Klub tisztelettel meghívja városunk lakosságát, a
klubtagok által készített0
„Kézimunka Kiállítás”-ra0
Kiállítás helye: A Mûvelõdés Háza0
A kiállítás megtekinthetõ: 2015. április 13-tól április 27-ig.
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Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk.
Nyugdíjas Klub tagjai

3

2015. április

Birkózás Jászkiséren
Iskolánkban már 3. éve van lehetõsége a diákoknak, hogy
megismerkedjenek Magyarország egyik sikersportágával, a
birkózással.
2012-ben Lóczi Tibor, a Jászapáti Sport Egyesület Birkózó
szakosztályának elnöke, aki korábban a BVSC versenyzõje
volt, felkereste Kiss Lajos igazgató urat, hogy támogatásukat
felajánlja a birkózás oktatásának megkezdéséhez
Jászkiséren. Lóczi úr közbenjárásával sikerült a BVSC
Birkózó Szakosztály igazgatójával, Tóth Istvánnal (aki
jászapáti származású, kétszeres világbajnok, olimpiai
ezüstérmes birkózó) felvenni a kapcsolatot, aki örömmel
támogatta egy Jászsági Birkózó Centrum létrehozását. A
kezdeményezéshez négy település csatlakozott: Jászapáti,
Jászkisér, Jászszentandrás és Jászdózsa.
Így alakult meg 2012-ben a BVSC-GANZ
JÁSZKISÉR.
A tárgyi feltételek adottak voltak, a Petõfi úti iskola
tornaterme, tornaszõnyegei (némi kiegészítéssel). Az
érdeklõdõ diákok is gyülekeztek, különösen a Lõrincz Tamás
olimpikonnal töltött sportnap után.
A gyermekek edzõje Kmegy Dániel lett, aki aktív sportoló,
edzõi képesítéssel. A Cegléd és a Budapesti Vasas színeiben
többszörös csapat- és egyéni magyar bajnok, sõt már
világbajnokság résztvevõje is volt. 2014-ben Fair Play díjjal
tüntették ki.
A BVSC pedig azóta is folyamatosan támogatja az utánpótlás
nevelését: mezekkel, melegítõkkel, átvállalva a versenyek
nevezési díjait és az oda-visszautazások költségeit.
Az edzések heti 2 alkalommal kezdõdtek, ebben a tanévben
már heti 3 alkalommal edzenek a fiúk és lányok,
alkalmanként 15-25-en: keddenként 17-19-ig, csütörtökön és
pénteken pedig 15-17 óráig. A birkózni vágyók bármikor
csatlakozhatnak az edzésekhez.
A heti rendszeres edzések nyaranta edzõtáborokkal
egészülnek ki. A jászkiséri és jászapáti székhelyû
meghívásos táborokon kívül, már két alkalommal jutottak el
tanulóink az Erzsébet program keretében Zánkára, birkózó
szaktáborba, ahol Komáromi Tibor világbajnok, olimpiai
ezüstérmes szaktekintély vezette az edzéseket.
Idén februárban, a sportágválasztó nap keretében Németh
Sándor, volt válogatott birkózó, edzõ látogatott el
Jászkisérre, hogy megossza tapasztalatait az érdeklõdõ
közönséggel.
A szakemberek hangsúlyozzák a sportág személyiségformáló és képességfejlesztõ hatását: a küzdelmek során a
másodperc törtrésze alatt kell reagálni, döntést hozni, hogy
egy helyzetet hogyan lehet kihasználni, elõnyre fordítani.
Ezek a helyzetek segítenek kialakítani már a kisgyermekekben is a gyors döntés és a lényeglátás képességét,
amikre az élet minden területén igen nagy szükség van.
Állandóan új kihívásoknak van kitéve az ember a mozgás
szempontjából, ami rendkívüli módon fejleszti az
ügyességet. Ráadásul az egész testet megmozgatják, ami a
testsúlyszabályozás szempontjából is nagyon jó.
Ez a sport minden testalkatú gyerekeknek sikerélményt

nyújt, hisz súly és korcsoport szerint versenyeznek, így a
legkönnyebb és a legnehezebb gyerek is örömét leli a
testmozgásban. A birkózás egyéni sportág, de mégis
közösségformáló szerepe van, hisz a gyerekek edzéseken
együtt küzdenek és gyakorolnak, míg versenyen egymásért
szorítanak. A megmérettetések, edzések, utazások,
edzõtáborok közös élményt jelentenek a diákok számára. Ez
a küzdõsport fegyelemre, kitartásra, küzdeni tudásra nevel. A
versenyzõnek a szõnyegen egyedül kell kiállnia magáért és
számot adni a tudásáról. Ez megtanítja a tanulókat mások
segítsége nélkül küzdeni a kihívásokkal szemben, ami a
mindennapi életben is nagyon fontos.

Törökszentmiklóson szõnyegre lépett csapat

Ebben a sportágban is sok versenyt rendeznek, a csapat
tagjai fõleg meghívásos tornákon, területi- centrum
bajnokságokon lépnek szõnyegre, ahol dobogós helyezéseik
bizonyítják a szorgalmas edzésmunka eredményét.
Versenyeztek már Budapesten, Érden, Dorogon, Cegléden,
Nyársapáton, Törökszentmiklóson, Karcagon,
Hajdúnánáson, Kazincbarcikán, Gádoroson is, összesen
több, mint 30 alkalommal. Akik élen járnak az
éremszerzésben: Rácz Marietta, Dankó Ambrus, Tallósi
István, Balogh László, Vass Zoltán, Szûcs Antal.
Magasabb szintû versenyeken is részt vettek már birkózóink,
igaz, érmet ott még nem szereztek, de a tapasztalatszerzés
mellett fontos, hogy jó helyezéseikkel, küzdelmükkel
felhívták magukra a figyelmet.
Legeredményesebb versenyzõnk, Dankó Ambrus, aki a
diákolimpián 5. helyezést szerzett.
Legközelebb május 3-án mérethetik meg magukat diákjaink,
Jászapátin a gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium
tornatermében. Az ország minden részébõl érkeznek majd
csapatok, közel 200 versenyzõvel a 6-16 éves korosztályban,
kezdõk és gyakorlottabbak egyaránt. A küzdelmek 10 órakor
kezdõdnek, 3 szõnyegen zajlanak. A belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várnak, aki szurkolna csapattagjainknak, vagy csak érdeklõdik a birkózó sport iránt.
Kozma Mihályné
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FELHÍVÁS JÁSZKISÉR POLGÁRAIHOZ
A JÁSZKUN REDEMPTIO
270. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A Redemptio a jászkunok életében
évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség
gazdasági és kulturális fejlõdését, identitását. Máig él
az önmegváltásban részt vevõ települések lakóiban
õseik tettének emléke, akik az anyagi megváltáson
kívül ezer felfegyverzett, maguk által hadtápolt
huszárt küldtek Európa különbözõ hadszíntereire.
Ezt az emlékezetet, az ebbõl fakadó kultúrát
méltányolta, erõsítette, ismerte el az Országgyûlés
2014-ben hozott határozata, amely május 6-át, a
Jászkun Redemptio kihirdetésének napját, NEMZETI
EMLÉKNAPPÁ nyilvánította. A döntéssel számos
kulturális és hagyományõrzõ szervezet munkája
hozta meg gyümölcsét, és sokak álma vált valóra. Az
Országgyûlés a jelenkori jász-, kis- és
nagykunkapitányok jelenlétében hozta meg ezt az
egyhangú határozatot, majd felállva, tapssal
üdvözölte a Jászság és Kunság karzaton helyet
foglaló delegációját.
Hagyományaink erõs történelmi alapokon
nyugszanak, és immáron az ügy mögött a
hagyományõrzõ szervezetek, múzeumok,
helytörténeti kutatók mellé az ország politikai vezetõi
is felsorakoztak. Az a lendület, amely a rendszerváltás
óta jellemzi a jászkun hagyományok felélesztését,
továbbélését, továbbra sem lankad, sõt újult erõre
kaphat ezzel a döntéssel, ezért indítványozzuk a
redemptiós ünnepségek, megemlékezések
kiterjesztését. Célunk, hogy a meglévõ lelkes híveink
mellé újabb támogatókat állítsunk, és felkeltsük az
ifjúság érdeklõdését ügyünk iránt. Emlékeztessük a
fiatalokat az õsök tetteire, és ösztönözzük õket a
hagyományok felvállalására és továbbfejlesztésére.
Az identitás megtartásával a hit századok óta
nagy szerepet játszik a jászok, kunok életében. Így
van ez ma is. A katolikus és a református egyház is az
ügy, a megemlékezések és az ünnepségek mellé áll,
és együtt munkálkodik azzal a sok jó szándékú
emberrel, akik a Redemptio szellemében adják át az
emlékezetet a jövõ nemzedékének.
Szeretnénk, ha tovább erõsödnének a jászkun
hagyományõrzés rendezvényeivel a közösségeink és
a méltán elismert magyarságtudatunk.
A jászok és a kunok csak úgy tudják
megtartani identitásukat, hogy közben buzgólkodnak a magyarság, a magyar haza erõsödésén is.
Ebben nyújthat segítséget az Ön megértése,
segítsége, munkája. Kérjük, jelenlétével, részvételével segítse a helyi redemptiós megemlékezéseket, a jászkun hagyományokkal összefüggõ
rendezvényeket!

Május 6-án este 19 órakor meggyújtjuk az
emlékezés gyertyáit. Régen még a legszegényebbek is kihelyeztek egy gyertyát az ablakukba,
amikor valamilyen nagy, sorsfordító eseményre
emlékezett az ország. Arra bíztatunk mindenkit, hogy
ezen az estén gyújtson egy gyertyát a Redemptiót
megvalósító õsökre, a jászkun hagyományokra
emlékezve.
Városunkban május 5-én reggel 8 órakor a
Mûvelõdés Háza elõtti téren felállított Redemptiós
emlékmûnél fogunk redemptiós õseinkre emlékezni.
A megemlékezésen tisztelegnek Bene Sándor
nagykun-kapitány vezetésével a REDEMPTIÓS LOVAS
EMLÉKTÚRA résztvevõi /15 lovas/ Ünnepi megemlékezésünkön, NEMZETI EMLÉKNAPUNKON, Hortiné dr.
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatónõje tart ünnepi
beszédet.
Jászkisér, 2015 ápr.8.

Gubicz András
Jászkisér és Jászjákóhalma
em. jászkapitánya

Borbás Ferenc
jászkapitány
jászkun fõkapitány
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„Nemzettudatos fejlõdésrõl” 2015.
A „Kisér” újság februári számában olvastam a Suli Híreket.
Örömmel vettem a hírt, hogy autóbusz kirándulás keretében
megtekintették a szolnoki és tápióbicskei csatát.
A pályázati program keretén belül többek között a
„nemzettudat fejlesztés jegyében” hazánk történelmével
ismerkedhetnek meg a gyerekek.
A „Nemzettudat fejlesztés”-t céloztuk meg, amikor
2001. április 4-én feleségemmel elvittük két unokánkat a
tápióbicskei csatába. A fiúknak tetszett a csata, a huszárok,
lovak stb. Sokat emlegették késõbben is, bár akkor még nagyon
kicsik voltak.

A jászkiséri fiatalok - népitáncos fiúk- koszorút helyeztek el
a gyermekhonvédek emléktáblájánál - Jászberény

elhelyezett emléktáblát.
Ezt követõen megebédeltek és indultunk Tápióbicskére.
A jászkiséri fiúknak, a „mi fiaink”-nak a csatatéren
eligazítást tartott Báró Györffy Villám András hagyományõrzõ
huszár tábornok. A fiúk nagy figyelemmel hallgatták a tábornok
A csata helyszínén Báró Gyöffy Villám András
hagyományõrzõ huszártábornok tartott eligazítást a fiúknak
Lukácsi Ákos és Lukácsi Szilárd 2001. április 4-én
Ézsiás Vencel és Ézsiás István huszárkapitányok ölében ülve,
lovon mennek a csata helyszínére

Nyolc évvel késõbb, 2008-ban megismételtük ezt a
„kirándulást”, sõt most már a csatában tevõlegesen is részt vett
öt jászkiséri néptáncos fiú: Lukácsi Szilárd, Lukácsi Ákos, Holló
Zoltán, Földvári Ádám, Sebõk Tamás. Április 4-én a helyi
Mûvelõdés Háza elõtt gyülekeztek és indultak Jászberénybe,
majd a csatába. A Jász Múzeumban Faragó László tanár úr
elmesélte, milyen feladatokat bíztak a csatákban nagyon fiatal
honvédekre. Elõadását közel hozta a fiatalokhoz az, hogy egy
gyerekhonvédet név szerint is megemlített, az õ tetteirõl külön
is beszélt. A kiséri fiatalok a csatába indulás elõtt
megkoszorúzták a jászberényi polgármesteri hivatal falán

Gyülekezés - indulás a jászkiséri Mûvelõdés Házától
2008. április 4.

urat. A csatában a szegedi egyetemistákhoz, a jurátusokhoz
/joghallgatók/osztották be õket. Többen megkérdezték tõlük
honnan jöttek? Szépek voltak –„egyenruhájuk” fekete kalap,
fehér ing, fekete zakó, szürke csizmanadrág, fekete csizma,
karikásostorok a nyakban, stb. A fiatalok- nagy lelkesedéssel
vitték Jászkisér Város zászlóját.
A csata ideje alatt fiaink példás magatartást mutattak –
dicséretben részesítették õket a szegedi jurátusokkal
egyetemben.
Fiaink sebesülés nélkül küzdötték végig a csatát, (egy
fiúnak a lábát feltörte a csizmája). Csata után üdítõ, szendvics és
hazáig mondták élményeiket.
Jó volt – szép volt – régen volt.

Csatajelenet, a jászkiséri fiatalok büszkén viszik Jászkisér Város zászlaját

Gubicz András
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2015. április 14-i soron kívüli,
nyílt Képviselõ-testületi ülésrõl

Rendelet-tervezet
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõtestülete a 2015.04.14-i soron kívüli, nyílt ülésén tárgyalta
meg a
"A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETÕ
S Z A B Á LYA I R Ó L É S M E G S É R T É S Ü K
KÖVETKEZMÉNYEIRÕL"
szóló rendelet tervezetét, melyet ez úton, tanulmányozás
céljából közzétesz, a minél szélesebb megismerés céljából.
A rendeletet a tervek szerint az április 22-i soros
nyílt ülésén, az addig felmerülõ pontosítások után fogadja el
a Képviselõ-testület.
A rendelet-tervezet megtalálható honlapunkon
(www.jaszkiser.hu), megtekinthetõ a polgármesteri
hivatalban.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelettervezettel kapcsolatos észrevételeiket 2015. április 20-ig
jelezzék a honlapon, vagy a jegyzo@jaszkiser.hu e-mail
címen.
dr. Kádár Tamás
jegyzõ

Az ülésen a Képviselõ testület:
?
Felhatalmazta a polgármestert - az ivóvízminõség javító

program miatt szükséges út kialakításhoz – ingatlan
vásárlásának lebonyolítására.
?
Megtárgyalta a szociális alapszolgáltatások társulásos
formában történõ mûködtetésére tett elõterjesztést és úgy
döntött, hogy nem kíván csatlakozni a társuláshoz, a jövõben is a
már meglévõ formában kívánja ellátni a feladatot.
?
Megtárgyalta a közösségi együttélés szabályairól szóló
önkormányzati rendelettervezetet, melyet módosítások után a
következõ, április 22-i soros nyílt ülésen kívánnak végleges
formában elfogadni. A tervezet szövegét a városi honlapon és
nyomtatott formában is el kell juttatni a lakossághoz, hogy
megismerjék annak tartalmát.
?
Meghallgatta dr. Kádár Tamás jegyzõ elõterjesztését a
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és annak
ütemérõl. Az elõterjesztést a testület 6 igen és 1 tartózkodással
fogadta el.
-juhi-

Lõszereket találtak
a Kossuth téri parkban

Gyümölcsfák ültetése
Az Önkormányzat
mezõgazdasági startmunka közfoglalkoztatási
projektje keretében 210 db
gyümölcsfacsemetét ültetettek el közfoglalkoztatottak 2015. április
13-án a Ladányi úti 0,5
hektáros területen.
A késõbbiekben az itt
megtermelt gyümölcsöt a
közétkeztetésben kívánják hasznosítani.

0

2015. április 15-én a Kossuth téri park rendezése, takarítása
közben közfoglalkoztatottak lõszereket találtak, melyet leadtak
a jegyzõnek.

TM

Dr. Kádár Tamás jegyzõ megtette a szükséges intézkedéseket és
a tûzszerész járõrök kiérkezéséig a területet körbekerítették,
figyelemfelhívó táblákat helyeztek el és a polgárõrök vigyázták
a területet. A délután folyamán megérkeztek a tûzszerészek,
akik kb. 5 órán keresztül vizsgálták át a területet és nagyobb
mennyiségû II. világháborúban használt puskatöltényeket
találtak, melyet elszállítottak a vizsgálat után.
Szerencsére személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett.
TM
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Ovi Híradó
Óvodások télûzése
A JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA
Sándor
napján, a hagyományokhoz híven búcsúztatta el a
telet.
Ebben az évben a Kossuth téri óvodások
készítették el a monumentális méretû KISZEbábot.
A 9 csoport apraja-nagyja zajkeltõ eszközökkel
felszerelkezve, a hosszú utat fáradhatatlanul
végig verselte, énekelte.
Kiérve a tóhoz, vízbe dobtuk a telet jelképezõ
bábot. Az 1.b. osztály is csatlakozott az óvodások
hagyományápolásához.
Reménykedünk a tartós jó idõ eljövetelében.

„ Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltûnik a szél,
Zsákban Benedek, hoz majd meleget,
Nincs több fázás boldog aki él.”

Hagyományõrzõ
munkaközösség

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy
2014. május 4-6-ig (hétfõ, kedd, szerda) 730 – 16 óra
közötti idõben írathatják be gyermeküket az óvodába.

Fontos változás,
hogy aki 2015. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik
életévét, annak kötelezõ az óvodai nevelés,
így a beiratkozás is!
A jelentkezés helye: Kossuth téri óvoda
(Jászkisér, Kossuth tér 3.)
Az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
- gyermek anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcímkártyája, TAJ kártya
- szülõ személyazonosító igazolványa
0

Az óvodai felvételrõl írásban tájékoztatjuk a kedves szülõket.
0

Tisztelettel:
az Óvoda vezetõsége
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Suli Hírek
Lezárult a testvériskolai pályázatunk
"Közös úton közös jövõnkért"- Kompetencia alapú programsorozat
az elfogadás és nemzettudat fejlesztés jegyében
(TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0024)
A Társadalmi Megújúlás Operatív Program "Hazai és
nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása"
címû pályázati felhívásán nyert a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a TÁMOP-3.3.14.A12/1-2013-0024 pályázati azonosító számú "Közös
úton közös jövõnkért" - Kompetencia alapú
programsorozat az elfogadás és nemzettudat fejlesztése
jegyében elnevezésû pályázati programmal. A projekt
során a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a
sümegi Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos
Általános Iskolával alakított ki testvériskolai
kapcsolatot. A program 2014. január 6-tól - 2015. április
6-ig tartott.
A pályázati idõszakban az alábbi programokon
vehettek részt tanulóink:
· 3 napos találkozó Sümegen
· 3 napos találkozó Jászkiséren
· Közös balatoni táborozás
· Szakköri lehetõségek földrajzból, történelembõl és magyar nyelvbõl
· Pályaorientációs programokon való részvétel
· Történelmi csapatverseny
· Szavalóverseny

· Rajzverseny
· Szolnoki és tápióbicskei csata
· Százhalombattai kirándulás
· Poroszlói Ökocentrum meglátogatása
· Szilvásváradi kirándulás
· Pannonhalmi Apátság megismerése
· Kirándulás Zircre
· Jászberényi Állatkert és Jászmúzeum meglátogatása
A projekt közös budapesti látogatással zárult, ahol
elõször az állatkertben találkozhattak tanulóink. A
napot az Országház meglátogatásával zártuk; a
lehetõséget ezúton is köszönjük Pócs János
Országgyûlési képviselõ úrnak.
Cseh Gáborné

Alsós szavalóverseny
Az alsó tagozat szavalóversenyét 2015. márc. 10-én
rendeztük meg.
Minden osztályból 3 tanulót neveztek az osztályfõnökök
és a pélyi ill. a tarnaszentmiklósi tagintézmény bõl is szép
számmal érkeztek szavalók. Vendégek is sokan voltak,
szülõk, nagyszülõk,ismerõsök hallgatták meg a szebbnélszebb verseket.
A zsûrinek nehéz dolga volt a színvonalas elõadások
közül kiválasztani a legjobbakat. A zsûri elnöke Miklósné
Tasi Edit, tagjai: Molnárné Zana Ágota tanárnõ és Ingesné
Járvás Irén könyvtáros voltak.
Az eredmények évfolyamonként a következõk:
1. évfolyam:
1. hely: Besenyei Péter Pély
2. hely: Jóni Boglárka Tarnaszentmiklós
3. hely: Nagy Alexandra Virág 1.c.
Különdíj: Pál László
Pély
2. évfolyam:
1.hely: Fábián Dénes Pély

2.hely: Gulyás Bence 2.b.
3.hely: Henning Kitti Pély
Különdíj: Bagi András 2.c.
3. évfolyam:
1.hely: Czakó Ádám 3.b.
2.hely: Dankó Viktória 3.c.
3.hely: Szûcs Antal 3.b.
Különdíj: Stuchlik Gergõ 3.a.
4. évfolyam:
1.hely: Rabi-Nagy Gergõ 4.a.
2. hely: Farkas Amanda 4.b.
3.hely: Farkas Réka
4.a.
Különdíj: Makula Bianka 4.b.
Köszönjük a gyerekeknek a csodás verseket, a zsûrinek a
munkáját, a nevelõknek a szavalók felkészítését és
Tóthné Magdikának a szép virágokat.
Hajnal Csabáné
szervezõ
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Házasság kötés
Ördög Anita és Sápi István
március 14-én

Stuchlik Lili Anna
március 4-én

Gratulálunk
az ifjú párnak!

Molnár Dániel
március 5-én

Megemlékezés

Petõ Boglárka
március 21-én

Hajagos László
halálának 2. évfordulójára

0

Orosz Roland Krisztofer
március 22-én
Németh István József
március 25-én

0

“Két éve már, hogy lelked messze jár.
De a mi szívünk még mindig nagyon fáj.
Csak a fájó könnyek hullanak érted,
Örökre szeretünk és nem feledünk Téged.”
0

Fájó szívvel emlékezünk.
0

Szeretõ feleséged, fiaid,
menyed és két unokád.

Halálozás
Kiss Sándor
59 éves korában március 5-én

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
0

Dr.Katona Róza
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védõnõk

451-936
451-937
450-893
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

Özv Tóth Istvánné Kovács Mária
75 éves korában március 11-én
Zong Ferenc
65 éves korában március 17-én
Csúr János
73 éves korában január 27-én
Duka Istvánné Ajtai Erzsébet
53 éves korában március 18-án
Károlyi Lajosné Kaizer Gizella
74 éves korában március 20-án
Szabó László
89 éves korában március 20-án
Nádai Józsefné Lakatos Ilona
75 éves korában március 20-án
Molnár Zsigmondné Matics Anasztázia
79 éves korában március 23-án

2015. április
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Látlelet
Nagyon közérdekûnek tartom, hogy nyilvánosságra
kerüljön milyen körülmények között hogyan élünk. A
megélt események véleményt, hozzáállást alakítanak ki a
lakosokban. Nekem úgy zárult az elõzõ év hogy feltörték
(feltörették) a garázsomat és elvittek minden iratomat. A
mai napig nem tudtam mindent pótolni, de ez a múlt. Ez
a választás számára írandó.
Azonban ez az év is rosszul kezdõdött. Két hónap
betegség után, amikor fel tudtam kelni az ágyból,
kinéztem az utcára, ahol a kerítésem két méteres
szakaszát cipelte két személy.
Szóltam a feleségemnek hogy lopják a kerítést. Õ elment
a tolvajok után, nekem pedig csengett a telefonom
szomszédom szólt hogy egy kutya tépi szaggatja,
fojtogatja a baromfi állományomat.
Számomra ez a múlt és jelen. A valósághoz egy egész
fasor eltüntetése is hozzátartozik. Ezért a fákért azonban
senki nem gyújtott gyertyát nem láncolták ki magukat.
Szerintem nevelés kérdése hogy egyik fát szeretem a
másikat meg nem. Szerintem eddig a közéletben rossz
felfogás, rossz példamutatás dominált, erre ezer példát

megszenvedtem. Ez pedig az örökségünk, amit az elõzõ
városvezetés hagyott ránk.
Minden polgármester választás után voltak utóvéd
harcok, de mind eredménytelenül végzõdött, most is így
lesz.
Azonban a ránk hagyott örökség nagyon súlyos és
szövevényes, nehéz feladat lesz rendet csinálni, de az elsõ
jelek láthatóak. Aki most és egy évvel ezelõtt ment végig a
településen az látja a különbséget.
Vannak azonban olyan emberek, akik tudásukat,
tehetségüket csak a múlt megõrzésének érdekében
akarják használni, ez az õ dolguk. Nem lesz sok
szerencséjük.
Én úgy látom, mert a karaván halad tovább. Én a változás
híve vagyok de nem pártkatonaként, hanem gondolkodó
emberként. Azért vagyok a változás elkötelezettje, mert
ilyen leveleket kapok, aminek a megismerése közérdek.
Ilyen múltbéli felfogást, stílust örököltünk, van min
elgondolkodnunk.
Csomor András

“Tisztelt Jászkiséri kaméleon!
A tudomásunkra jutott, hogy te mozgatod a szálakat! De sajnos negatív irányba fordult, amely által sok ember visszasírja
a régit. Úgy gondoljuk, hogy te odaadtad az írásodat a röfinek, aki megjelentette az újságban és rájöttünk, hogy ezt te
szerveztetted le kaméleon.
A szépasszony barátnõdet is állandóan bántod a háta mögött megalázod ez nem szép dolog, pedig õ megvédett és megvéd
sok mindenkitõl a negatív viselkedésed által. Te ennek ellenébe felbújtod ellene a röfi barátod féléket. Igaz, hogy te
nagyon fösvény vagy. Másoktól elvárod, hogy adjanak vagy segítsenek. Te pedig csak rontasz nekik.
Feladatók:
Jászkisér Lilaakác közi csoportok”

Kitûnõre vizsgáztak

Kívánság

0

0

Volna egy kis kívánságom, nyíltan álmodhassak egyet
Az én Jászkisérem legyen világon a legszebb!
Virágok között járjak lombbal teli fák alatt,
Lelkem ne érzékelné az ember adta árnyakat!
0

Napjaimban a rossz indulat nem szennyezné a levegõt,
Nem látnák szomorú arcokat, csak mosolygósat, nevetõt.
A kéz arra való lenne, egymás felé nyújtsák,
Szalmaszál sem keresztezné az igaz szónak útját!
0

A munkának lenne látszata és haszna,
Nem kerülne senki szegénységbe, bajba!
Az üzemek kapui a dolgozókat várnák,
Pénztõl duzzadnának zsebekben a tárcák!
0

Egészséget árulnának piacon a boltban,
Arról lennénk híresek, itt mindenki jól van.
Az orvosi rendelõben receptre, táncolnánk egy nagyot,
A dal címe az lenne: á, de boldog vagyok!
0

Nagypál Sándorné

Saját és három gyermek (Emõdi Máté, Bence, Emma)
nevében gratulálok a Húsvétváró Családi nap szervezõjének és a rendezvényt lebonyolító személyeknek.
Szabadidejüket feláldozva március 28-án sok felnõtt és
gyermek érdeklõdését felkeltõ játék eszközökkel
varázsolták át a teret.
Vidám, örömteli hangulatban eltöltött napot adtak a
városnak. A babgulyást még a kicsik is megkóstolták.

Köszönjük!
Kálmán Ilona
nyugdíjas óvónõ
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Hírek a Könyvtárból!
ÓVODAI

ANYANYELVI NAP A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A Jászkiséri Városi Óvoda és a Mûvelõdés Háza és Könyvtár
2015. március 4-én rendezte meg a
II. " Szóvarázs" Anyanyelvi Napot.

Az iskolába készülõ nagycsoportos gyerekek közül 18-an szerepeltek a rendezvényen. Látszott a sok munka, amit
befektettek az óvodás évek alatt óvónõikkel, szüleikkel együtt. Felkészülten, tisztán, hangsúlyosan mondták el az
általuk elsajátított verset, ez a vers már az "Õ" tulajdonuk, mivel megtanulták.
Elismerésként minden kisgyermek kapott oklevelet. A délelõtt további részét közös beszélgetéssel, teázással és
különféle csemegék elfogyasztásával töltöttük.
Megtisztelték rendezvényünket a nyugdíjas óvó nénik, a leendõ elsõ osztályos tanító néni és egy szülõ is. Kellemes
napot "varázsoltak" mindannyiunk számára.
Indulás elõtt még a gyermekek szétnéztek a könyvtárban, a szép mesekönyvek birodalmában.

Versmondó gyermekek:
Bokor Berndon Zsolt
Duka Larissza Linett
Bokor Ramóna Dzsesszika
Kiss Dominika
Tábori Fanni
Bodnár Erika
Hajdú Bence
Duka Boglárka Bianka
Markó Endre Dominik

Emõdi Máté
Gál Izabella
Duka Angyalka
Balogh Brendon
Kiss Lili
Duka Jázmin
Duka Krisztián
Kozma Nóra
Kökény Béla
Ingesné Járvás Irén
könyváros

Mezõgazdász
Március végére a belvíz kezdett visszahúzódni. A partosabb részeken beindultak a munkák. A cukorrépát és fénymagot
elvetették, sõt bizonyos helyeken a napraforgó vetését is megkezdték.
Április hónap a tavaszi munkák ideje. Ebben a hónapban kerül a földbe a napraforgó és kukorica vetõmagja is.
A vetés mellett természetesen a talajmûvelési, növényvédelmi és tápanyag visszapótlási munkák is jelentkeznek.
A hónap elejére a hõmérséklet visszaesett, így valószínû, hogy az igazi munkacsúcs húsvét után lesz.
Ebben a hónapban virágzik a gyümölcsfák jó része. Településünkön megfigyelhetõ, hogy bizonyos években a monília nevû
gombabetegség nagy károkat okoz, különösen a csonthéjas gyümölcsfákat támadja, ezért célszerû gyümölcsfáinkat virágzás
közben is permetezni.
0

Kovács Károly
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Õskori diéta

Viccturmix
A Kovács család az anyóssal állatkertbe
látogat, éppen a vízilovat nézegetik,
amikor megszólal Kovács:
- Látja, mama! Mekkora szája van, aztán
mégsem szól egy szót sem!
A feleség korholja a férjét:
- Tegnap még volt nálad 5 ezer forint,
most meg nincs egy filléred se!
Elmondanád, hová tetted a pénzt?
- Odaadtam egy öregembernek.
- Micsoda nagylelkûség, hogy csak úgy
adakozol. És ismerted azt az
öregembert?
- Igen, õ a csapos...
Az anyós így szól a vejéhez:
- Fiam, te miért öltöztél egy sima
hétköznapi vacsorához talpig feketébe?
- Azzal ne törõdjön mama! Maga csak
egye inkább azt a finom gombapaprikást!
Doktor úr, én rettenetesen félek a
foghúzástól. Esküszöm magának inkább
szülnék egy gyereket.
- Hát csak döntse el asszonyom gyorsan,
mert akkor úgy állítom a széket!
Pistike hazatérve az iskolából lelkesen
meséli a papájának:
- Képzeld apu, ma azt tanultuk az
iskolában, hogy némelyik állatnak
minden télen új bundája van.
- Pszt, halkabban, nehogy ezt anyád
meghallja!
Két horgász beszélget a kocsmában.
- Képzeld, tegnap csernobili harcsát
vacsoráztunk.
- Igen? És finom volt?
- Ja, fõleg a combja!
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Recept túra
Dobos torta
A dobostorta hungarikum, megalkotója
Dobos C. József (1847–1924) híres pesti
cukrászmester volt.
Amikor 1884-ben elkészítette a róla
elnevezett édességet, célja az volt, hogy
olyan tortát készítsen, amely a kor kissé
elmaradott hûtési technikái mellett is
hosszú ideig fogyasztható és élvezhetõ
marad.
A tortát 1884-ben alkotta elsõ alkalommal
1885-ben, az elsõ Budapesti Országos
Általános Kiállításon mutatta be a
nagyközönségnek. Kóstolói között ott
volt Erzsébet királyné és I. Ferenc József
is. A dobostorta Európa-szerte ismertté
vált.[1] Más volt, mint az addig
megszokott torták. Kitûnt közülük
egyszerû eleganciájával, hiszen akkoriban
az emeletes, felcicomázott torták voltak a
megszokottak. Másik titka a vajkrém volt,
amelyet akkoriban még nem ismertek, a
torták fõzött krémekkel, tejszínhabbal
készültek. Mind a csokoládés vajkrém,
mind a tészta masszája Dobos találmánya
volt. A hagyomány szerint az édes
vajkrémre a vajat köpülõ fiú tévedése
vezette rá, aki só helyett cukrot tett a
köpülõ edénybe. A cukrászmester az
„elrontott” vajból alkotta meg híres
mûvét.
Dobos C. József egész Európát beutazta,
hogy megismertesse a nagyközönséggel
mûvét. Nyomában a cukrászok
sikertelenül próbálták megfejteni a torta
összeállításának titkát, hiszen a receptet
féltve õrizte. A dobostortát társzekereken,
sózott jég között szállították mûhelyébõl
Nyugat-Európa városaiba. 1906-ban,
amikor visszavonult, átadta az eredeti
receptet a Fõvárosi Cukrász és
Mézeskalácsos Ipartestületnek, azzal a
feltétellel, hogy bármelyik ipartestületi
tag azt szabadon felhasználhatja.

Az eredeti dobostorta receptje
Hozzávalók a tésztához:
?
12 dkg porcukor
?
12 dkg liszt
?
6 tojás
?
3 dkg vaj

Hozzávalók a krémhez:
?
20 dkg vaj
?
15 dkg porcukor
?
10 dkg étcsokoládé
?
6 tojás
?
1 rúd vanília

Hozzávalók a mázhoz:
?
15 dkg kristálycukor
?
1 kávéskanál vaj
?
néhány csepp citromlé

Elkészítés ideje:
Körülbelül két óra.
Elkészítés menete:
A vajat a porcukorral keverd habosra.
Add hozzá a tojássárgákat, szitáld bele a
lisztet, és végül óvatosan forgasd bele a
kemény habbá vert fehérjét.
Sütõpapírból vágj ki hat darab 26 centi
átmérõjû korongot. Tedd õket tepsibe, és
szépen eloszlatva, arányosan simítsd
minden egyes darabra a masszát. Süsd
meg, majd egy 24 centi átmérõjû tortaforma segítségével vágd õket körbe, és
hagyd kihûlni.
0

A csokoládét reszeld le, a tojásokkal és a
porcukorral keverd habosra. Meleg

vízbe állítva folyamatosan kevergesd, és
hagyd kihûlni. A vajat a vanília kikapart
magjával keverd habosra, majd öntsd
hozzá az étcsokis masszát. Az elsõ lapot
kend meg, és tedd rá a következõt, majd
nyomd le egy kicsit. Ezt ismételd egészen
addig, amíg a tortalap el nem fogy. Egy
lapot tegyél félre, az még késõbb kelleni
fog. A maradék krémet kend rá a torta
oldalára. Tedd hûtõbe legalább három
órára, és hagyd megdermedni.
0

A vajat, a cukrot és a citromlevet pirítsd
meg, és gyorsan kend rá a félretett lapra.
Szeleteld fel, mert késõbb már nagyon
nehéz lesz, és a szeleteket illeszd a torta
tetejére.

Jó étvágyat kívánunk!

Ma az egész világon ismerik a dobostortát, s receptjének több mint 100
variációja ismert.
A roppanós karamell tetejû dobostortának
lehetetlen ellenállni, és igazi konyhai
fegyvertény elkészíteni.

forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C medence
használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig
szombaton

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ

104

TÛZOLTÓSÁG

105

RENDÕRSÉG

107

Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft
1 alkalomra szóló belépõ:
600 Ft
Szauna belépõ:
500 Ft/alkalaom/fõ (minimum 4 fõ 2000 Ft)

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)

57/550-130

Közterület-felügyelet:

57/550-130/116 mellék

Bérlet, illetve belépõ nyitvatartási idõben
a helyszínen váltható

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:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:

57/550-025

JÁSZKISÉR Mentõállomás:

57/451-752
06-30/782-09-66

Polgárõr ügyelet:
Háziorvosok:
Dr. Katona Róza

57/451-936

Dr. Mike Miklós

57/451-937

Dr. Kolláth Bálint

57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):

57/443-421

tel: 30/312-0526, 57/443-162

JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :

Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

57/441-009

Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu
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Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezõbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelezõ, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelõsség, mezõgazdász, tanuló, stb...

550
500

Mindent egy helyen:

Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814
Vírusfutár!
Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás,
vírusirtás, telepítés.
Új és használt számítógép adás-vétele
0-24-ig.

Tel.: 06-30-515-1814

Sírkõ Készítés
Jász-Suba Zoltán
Gránit-Márvány-Mûkõ
betûvésés, felújítás,
Csiszolás

0

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 tartás:
30

10

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

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

Tel:

06/20/9344-915
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

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

SARKI Bolt
Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A JÁSZKISÉRI SE mérkõzései a 2014-es õszi fordulóban
és az eddig elért eredmények:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2015.03.14.
2015.03.22.
2015.03.29.
2015.04.05.
2015.04.11.
2015.04.19.
2015.04.25.
2015.05.03.
2015.05.09.
2015.05.17.
2015.05.23.
2015.05.31.
2015.06.06.
2015.06.13.

szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat

14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

JÁSZKISÉR - ZAGYVARÉKAS
JÁSZKISÉR - TISZAJENÕ
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZLADÁNY
KUTE - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - NAGYIVÁN
TISZAPÜSPÖKI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CIBAKHÁZA
TÓSZEG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - SZÁSZBEREK
MEZÕTÚR - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZASZENTIMRE MEZÕTÚR
TISZAGYENDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZBOLDOGHÁZA

0

Az ifjúsági mérkõzések 2 órával a felnõtt mérkõzések elõtt kezdõdnek!

felnõtt ifjúsági
3:1
4:0
3:0
2:2
1:3
0:4
4:0
15:0
0:0
2:2

