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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

a Tájházban
2015. június 20. (szombat) 18 óra
- tárlatvezetés
- kemencében sütögetés
- játszóház

- nyársalás
- pajzán népi történetek a jászságból
- tûzugrás

MEGHÍVÓ
V. Jászkiséri Hagyományõrzõ Lovasnap
2015. július 11.
A rendezvény helyszíne: Jászkisér, volt dohánybeváltó helye
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Pócs János
Pintér Ferenc
Vajas György

Országgyûlési Képviselõ
Jászkisér Város polgármestere
Jászkiséri Hagyományõrzõ Lovas Egyesület elnöke

Pusztai Róka Nomád Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója
Gasztonyi Dániel mestersolymász bemutatója
Pekár László Perekedi Magyar Hidegvérû Ménesének bemutatkozása
Voltizs lovastorna bemutató
Csikós és puszta kettes bemutató
Kappel Edit lókiképzõ szabadidomító bemutatója
Tombolahúzás, melynek fõdíja egy csikó
Buck Viktor lovasbemutatója
Lovas ügyességi verseny
A Szeredás Népzenei Együttes muzsikál, melyre a belépõ 1000 Ft/fõ
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Jó szórakozást kívánunk!
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A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma
0

A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXI. évfolyam 6. szám
ISSN 2060-4750
Felelõs szerkesztõ:
Gál András

Megérdemelt munka gyümölcse
Az „Alapító okirat” tartalmazza, hogy az alapítvány segíti, támogatja a rászoruló vagy kiváló
teljesítményt elérõ gyermekeket és gyermek közösségeket.
Az alapítvány évek óta hagyományszerûen 2014-2015-ös tanévre versenyt hirdetett és
értékelte.
A tanévzáró ünnepségen a gyerekek részére az egész éves munkájukat elismerve okleveleket és
pénzjutalmat osztottunk ki. Köszönjük a sikeres részvételt és a tanárok támogató munkáját.
Köszönjük mindazok támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványnak
ajánlották fel.
Az Alapítvány 2015. évben az alábbiakat jutalmazta.
0

Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Cseh Gáborné
Csillik Ferenc
Gál Andrásné
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Lektorálta:
Gál András
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
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
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!

Az iskola legeredményesebb tanulója:
1. Szûcs István 8. a
2. Czifra Áron 8. a
3. Holló Tamás 8. a
0

A versenyeken legjobb eredményt elérõ tanulók:
Felsõ tagozat:
Alsó tagozat:
1. Javorek Janka
2. a
1. Barna Gábor 6. a
2. Rabi-Nagy Gergõ
4. a
2. Bódi Kitti
7. a
3. Szûcs antal
3. b
3. Rácz Marietta 7.a
0

Legeredményesebb osztályközösségek:
Alsó tagozat
Felsõ tagozat
1. 3. a
1. 8. a
2. 4. a
2. 6. a
3. 3. b
3. 7.a
Legeredményesebb alkotó közösségek:
Kis matamatikusik baráti köre
Kis történészek baráti közössége
Magyar nyelv barátai
Jó pihenést és vidám nyarat kíván az Alapítvány kuratóriuma.
Jászkisér, 2015. június 19.
Gál András
kuratórium elnöke

Lakossági tájékoztató!
Ezúton tájékozatjuk Jászkisér lakosságát, hogy a Jászsági ivóvíz minõségjavító
projekt keretében az ivóvízhálózaton 2015. június 19-tõl 2015. július 25-ig
hálózattisztítási munkákat végeznek.
2015. június 19-tõl 2015. július 25-ig településükön 8-17 óra között a
vízszolgáltatás részlegesen szünetelhet.
A tisztítás ideje alatt az ivóvíz zavarossá válhat, mely a munkák befejezését követõen
a kerti csap rövid idejû megnyitásával letisztul. Kérjük, hogy a megjelölt
idõpontokban az ivóvízzel üzemelõ berendezéseket (mosógép, mosogatógép, bojler,
stb.) ne használják, és szociális célra (fõzés, WC öblítés, kézmosás stb.) elõzetesen
vételezzenek vizet.
A nem szabványszerû vízhálózati rákötések és bekötések esetében keletkezõ károkért sem a
kivitelezõ, sem a TVR Zrt., sem település Önkormányzata nem vállal felelõsséget. Az ilyen és
ehhez hasonló estek elkerülése érdekében a mosatás ideje alatt a vízóráknál helyezett csapokat
célszerû zárva tartani. Az esetlegesen felmerülõ kérdéseikkel kapcsolatban keressék Gócza
Zoltánt a TRV ZRT munkatársát a 06-70/ 935-64-05 mobilszámon.
Amennyiben a hálózatmosatás során és azt követõen bármilyen vízszolgáltatási hibát (pl. nem
folyik a csapból a víz, csõtörés jelét tapasztalják az ingatlan elõtt) észlelnek, kérjük jelezzék a
06-70/935-64-05 telefonszámon. A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges
kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét.

Jászkisér, 2015. június 02.
„A-B Jászság” Konzorcium
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Versenyeztek a Jászság önkéntes tûzoltói
2015. május 30-án szombaton, a Jászberényi Városi Stadion
és Edzõpályán megrendezésre került a Jászsági
Tûzoltóverseny és Tûzoltó-Gyermeknap.

váltóverseny és kismotorfecskendõ szerelés számban lehetett
nevezni.
Jászkisér tûzoltói felnõtt férfi kategóriában indítottak csapatot,
mely a tíz versenyzõ csapat közül a kilencedik helyezést
szerezte meg.
Legjobb eredményt Jászszentandrás csapatai érték el, négy
csapatuk lett az adott kategóriában elsõ.
Ebben az évben is átadásra került a Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó

Kiséri csapat

A nagyszabású rendezvény a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, a Jászberényi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság,
az Országos Tûzmegelõzési Bizottság, Jászberény Város
Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltók
Szövetsége, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi
Szövetség, valamint a Jászberényi Tûzoltók Közhasznú
Alapítványa összefogásában valósult meg.
Az egész napos programok keretén belül megrendezésre került
a jászsági tûzoltó egyesületek versenye, melyre tûzoltó staféta

Tûzoltó kitüntetés
Június 6-án a város napi elismerések átadásán Balog László
az Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége elnöke az
ÖTOSZ Érdemkereszt Tûzoltó Tagozat Ezüst Fokozat
kitüntetést adta át Szepcsik Györgynek a Jászkiséri
Önkormányzati Tûzoltóság és ÖTE tûzoltóparancsnokhelyettesének.
Szepcsik György 1999. óta
tagja az önkéntes tûzoltó
egyesületnek. A tûzoltó
egyesületi idõszak alatt
fiatalként szorgalmasan részt
vett a tûzoltói kiképzésekben,
tanulmányokat folytatott a
tûzoltó szakte-rület minél
szélesebb körû megismerése
érdekében.
2004-2005-ben sikeresen
elvégezte az önkéntes és
létesítményi tûzoltó parancsnoki képzést, ezzel felkészülve a késõbb megalakuló

Dr.Bendõ Mihály kupa átadása

Egyesület által alapított különdíj a Dr. Bendõ Mihály kupa,
melyet Jászárokszállás csapata vihetett haza.
-bal-

önkormányzati tûzoltóság vezetõi feladatainak teljesítésére.
Az önkormányzati tûzoltóság 2005. december 1-i indulása
óta a tûzoltóság, és az önkéntes tûzoltó egyesület
parancsnok-helyettesi beosztását is ellátja.
Aktív, vonulós tûzoltóként végzi feladatait, tehát képviseli a
klasszikus tûzoltói értéket – a bajban segít, és szakmai
tapasztalattal bír, mint rajparancsnok.
A parancsnok-helyettesi teendõi mellett a tûzoltóság
pénztárosi feladatait is ellátja. Folyamatosan végzi a
tûzoltóság anyagi-techmikai eszközeinek, egyéni
védõfelszereléseinek, munkaruházatának nyilvántartását,
leltározását.
Szívesen foglalkozik a tûzoltó utánpótlás nevelés
érdekében gyerekekkel, többször vett részt az ÖTOSZ
Ifjúsági Tûzoltótáboraiban, mint kísérõ és kiképzõ.
A tûzoltó munkája mellett elvégezte a középfokú
munkavédelmi technikusi tanfolyamot. Szabadidejében
szakképzett mentõápoló képesítést szerzett és tûzoltó
szolgálat mellett is az emberek megsegítése érdekében
dolgozik, az OMSZ térségi egységeinél mentõ-ápolói
munkakört lát el.
Balogh Tamás
tûzoltóparancsnok
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Látogatás Niederlenzbe
Jászkisér svájci testvértelepülésérõl, a PJN Niederlenz
Egyesület vezetõitõl ebben az évben is meghívást kaptunk a
helyi Református Egyház és a civilszervezetek által
szervezett „Wähenstübli” jótékonysági vásárra. A
Külkapcsolatok Baráti Egyesületét négy fõvel képviseltük és
velünk utazott Pintér Ferenc polgármester úr is.
A kiutazás elõtti napokban csomagoltuk össze azokat a
magyar termékeket, melyeket részben itt Jászkiséren
készítettek szorgos kezek, részben megvásároltuk azokat. A
jászkiséri, magyar és PJN jelképekkel, német és magyar
megnevezésekkel készített címkékkel ellátott áruk kerültek
a PJN standjára.
Az egész napos vásár kicsit hasonlít a mi Civil
Majálisunkhoz. A református templom elõtti téren
felállított standokon nyolc civilszervezet kínálta eladásra a
többnyire maguk által készített terméket, a gyerekek
kihozták a vásárra megunt, kinõtt játékaikat. Az Egyház
süteményt, kávét, teát és üdítõ italt árult, melyek bevételét
jótékony célra fordítják. A korábbi évekhez hasonlóan most

Országos Fesztivál……
Május 9-10.-ére kapott meghívást klubunk népdalköre a II.
Karcagi Országos Nyugdíjas Mûvészeti Fesztiválra a karcagi
Akácliget fürdõbe. Népdalkörünk 9.-én 10 óra 25 percre volt
besorolva a szereplésre, melyen két dalcsokrot adtunk elõ. Nagy
várakozással és izgalommal indultunk két autóval Karcagra,
ugyanis itt még nem voltunk, nem ismertünk senkit.
A fürdõ bejáratánál már várt bennünket az a személy, aki
megmutatta hol öltözzünk át a fellépõ ruhánkba. Jászkisér
hallatára többen odajöttek hozzánk, hogy én is ott jártam az
általános iskola 1-2. osztályát, emlékszünk-e rá, volt, aki
Jászkiséri emberekrõl kérdezõsködött. A Tiszaszentimrei
Nyugdíjas Egyesület vezetõje már október 3.-ára meghívta
klubunkat és dalkörünket Vidám Mûvek Fesztiváljára.
Hamarosan ránk is került a sor, a vitt emlékszalagot felkötöttük a
tartóra. A nagy nézõtér megtelt a vendégklubok tagjaival, akik
közül többen énekeltek velünk. Minden fellépõ klub Emléklapot
kapott. Szereplés után volt, aki nézte a mûsort, volt, aki a fürdést
választotta. A ****-os minõsítésû Akácliget Gyógy- és
Strandfürdõt nagyon sokan választották, ugyanis nátriumkloridos, hidrogén-karbonátos és igen sok ásványi anyagot
tartalmazó, magas sótartalmú hévíz. Kiválóan alkalmas
mozgásszervi megbetegedések kezelésére, nõgyógyászati,
bõrbetegségek, krónikus de generatív gerinc és ízületi
betegségek gyógyítására, stb. Fürdés után megkóstoltuk a híres
karcagi birkapörköltet, - mely Hungarikum, - a Karcagi
Birkafõzõk Egyesülete készítésében, ami nagyon finom volt.
Közben néztük a fellépõket, akik különbözõ vidékek népdalait,
táncait, mókás jeleneteit, operetteket, stb. adtak elõ az ország
különbözõ helyeirõl. A rendezvényt tombolahúzással
szakították félbe, sajnos a mi csoportunknak nem kedvezett a
szerencse, majd folytatódott a kulturális mûsor 18 óráig.
Különbözõ népmûvészeti, kézmûves tárgyak és gasztronómiai
termékek: sajtok, szörpök, lekvárok, sütemények közül
vásárolhattak a résztvevõk a fürdõ területén felállított
standokon.
Tombolahúzás után mi hazafelé indultunk.
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik utazásunkról

is volt kulturális mûsor, melyen felléptek az általános iskola
külföldi származású diákjai.
A vásár után a református templom kertjében lévõ temetõbe
muskátlit vittünk Rosemarie Keller sírjára, aki hosszú
évekig vezette a PJN egyesületet Niederlenzben.
Jászkisér és Niederlenz testvérvárosi szerzõdést kötött
korábban, így ez a látogatás jó alkalom volt arra, hogy a két
település polgármesterei személyesen találkozzanak.
Jürg Link Niederlenz polgármestere bemutatta Pintér
Ferencnek az ottani önkormányzati hivatal épületét, a
benne folyó munkát és a svájci közigazgatási rendszer
mûködését. Kölcsönösen megerõsítették, hogy a
testvérvárosi kapcsolatot fontosnak tartják, a két
egyesületen keresztül fiatalok bevonásával erõsíteni
szeretnék az együttmûködést a jövõben.
Balog László titkár
Külkapcsolatok

gondoskodtak a Polgármesteri Hivatalban, Tóthné Magdika
virágboltjának, akitõl az emlékszalagot kaptuk, valamint a két
sofõrünknek, akik épségben el- és hazaszállítottak bennünket.
Kiss Jánosné
dalköri tag

Ismét elszaladt egy pillanat, egy emberi élet, kialudt a tûz.
Elhunyt Beda Gyula
a Csete Balázs Honismereti
Egyesület oszlopos tagja, ki igazi obsitosa volt a
Honismereti mozgalomnak.
Gyula Bácsi 1929. szeptember 11.-én született, 1990-ben
lett tagja Feleségével Marika Nénivel az akkor még
Honismereti Szakkörnek. Évtizedeken keresztül aktívan,
eredményesen tevékenykedtek a honismeret és
Településünk javára, hasznára. Rengeteg társadalmi
munkát végeztek a Tájháznál, valamennyi Játszóházi
foglalkozáson, rendezvényen ott voltak, mindenben,
mindenkor számítani lehetett Rájuk. Nagy örömmel,
vidáman és odaadással, áldozatkészséggel végezték
munkájukat, tanították a gyermekeket és felnõtteket
egyaránt a játékok készítésére, ápolták és adták tovább a
felnövekvõ nemzedéknek tapasztalataikat, emlékeiket,
ápolva ezzel hagyományainkat.
Sajnos Felesége halála után egészségi állapota miatt már
nem vett részt foglalkozásainkon.
Gyula Bácsi egyszerû, alázatos életével példát adott, példát
mutatott. Nyílt, egyeneslelkû volt bizalma szilárd volt,
sohasem gondolt a maga kényelmére és örömére.
Mindenki akik szerették és tisztelték Õt ott voltak
ravatalánál és elkísérték utolsó útjára.
Gyula Bácsi! Köszönjük munkáját, fáradtságát, nyugodjon
békében.
Emlékét tisztelettel megõrizzük.
Benedek József
Csete Balázs Honismereti Egyesület
elnöke
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Hírek a helyi Mozgássérült csoport életérõl!

Csoportunk is szeretett volna részt venni környezetünk
szépítésében és jobbításában.
Olyan feladatott kerestünk, amit megrokkant egészséggel is
maradéktalanul el tudunk látni. Hallottuk és láttuk, hogy
azoknak a régi tanítóknak a sírjai, akik oly sok gyermeket
tanítottak szépre és jóra, hozzátartozók híján elhagyatva
gazosodnak a temetõben.
Elhatároztuk, hogy ezután rendbe rakjuk elhanyagolt
nyughelyüket évente több alkalommal is. Az elsõ alkalommal

három sírt tettünk rendbe. Nevezetesen: Borbély Lajosét, Oláh
Endrénéét és Tiszai Józsefét. Ha valaki tud elhagyott pedagógus
sírról kérjük jelezze a csoportunknak és mi azt is rendbe
tesszük. Ha személy szerint nem is tanítottak minket és nem is
ismertük Õket, ennyi tisztelettel adózunk emléküknek.
Szeretnénk azt is tudatni, hogy a gyógycipõ és gyógyászati
segédeszköz kiírás átalakulóban van. Mihelyt pontos idõpontot
tudunk a kiírásokról értesítjük azokat, ha szükségük van
valamire a csoportnál feliratkozhatnak. Az idõpont a hirdetõ
táblákon lesz függesztve.
Csoportunk július 7-én egy kellemes napot szeretne együtt
tölteni. Jászszentadnrásra készülünk a fürdõbe pihenni és
gyógyulni. Mivel a buszt nem tudjuk a tagjainkkal feltölteni
szívesen fogadunk kívülállók jelentkezését is. A részvételi díj
tagjaink részére 1.500.- Ft/ fõ. Kívülállóknak 1.800.- Ft/fõ. Ez az
összeg magába foglalja az utazás költségét a strandbelépõ árát is.
Tudjuk, hogy nem könnyû manapság a pihenésre kirándulásra
áldozni, de néha engedjük meg magunknak egy kis lazítást.
Szeretettel várunk mindenkit, aki úgyérzi szívesen töltene el egy
napot a társaságunkban.
Tisztelettel:
A mozgássérült csoport vezetõsége

Ovi Híradó
Családi sportnap az óvodában
0

A Jászkiséri Városi Óvoda minden évben hagyományként
rendezi meg a Családi sportnapot. Erre az idei évben
2015.06.04-én került sor a Városi Sportpályán. Egy
mozgalmas, érdekes, vidám délelõttöt tölthettünk el együtt.
A korai tízórai után a gyerekek lelkesen indultak el –
csoportzászlóikkal a kezükben- az óvodából, a program
helyszínére.
Pintér Ferenc polgármester úr pár kedves szóval
megnyitotta
a rendezvényt, majd Csillik Ferencné
óvodavezetõ köszöntötte a résztvevõket. Ezután Fazekasné
Vinczúr Tünde ismertette a sportjátékokat. Az óvoda 9
csoportja, 9 állomáson mérethette meg magát. A dajka nénik
és a kertbarátok közösen segítettek az állomásokon
lebonyolítani a mókás, vidám feladatokat. A gyermekek
örömmel teljesítették azokat. Egy idõ után a sok mozgástól
és a nagy hõségtõl kellemes fáradtság töltött el mindenkit,
úgyhogy nagyon jól esett a folyadék felnõttnek, gyermeknek
egyaránt.
Ezután a kutyás bemutató következett: Tücsök és Õrnagy
kápráztatott el mindenkit a tudásával. A kutyák és gazdáik
között tökéletes összhang volt, labdát hoztak – vittek,
kocsiba ki-be ugrottak vezényszóra, tolvajt fogtak. Persze a
gyerekek már alig várták, hogy õk is beállhassanak segítõnek
a kutyák mellé, és a közelükben lehessenek, ami meg is

történt, alagutat alkothattak nekik. Végén a kutyasimogatás
pedig szintén nagyon nagy sikert aratott, szinte nem volt
olyan gyermek, aki ne akarta volna megérinteni ezeket az
okos jószágokat.
Szeretnénk megköszönni Pintér Ferenc polgármester úrnak,
hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, a Jászkiséri
Városi Sportegyesületnek, a KIS-Ér Kertbarát Kör
tagjainak a segítséget és Együtt az élõ környezetért
Munkaközösség tagjainak, az óvoda dolgozóinak a
közremûködését.
Szikszai Julianna
óvodapedagógus
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2015.január 12-én
emlékeztünk meg a
„Doni Hõsök”-rõl.
Akkor szavalta el Szûcs
István tanuló Gyóni
Géza „Csak egy éjszakára…” c. versét.
Ez a vers a világirodalom kiemelkedõ, talán
legnagyobb –
háborús verse.
A szenvedõ, éhezõ-fázó
költõ az Istenhez és a
Hazához szeretné téríteni az istentelen haszonélvezõket. Gyóni Géza a
przemysl-i erõdök egyikében több hónapon keresztül harcolt, védte az erõdök egyikét.
Gyóni Géza a béke katonája. Az Õ költeményeibõl merítettek
erõt az elgyötört, kiéhezett, fagyoskodó emberek.
Ez a vers, és a galiciai harcokban résztvevõ jász-kun huszárok
hõsiessége, bátorsága, helytállása sarkalt arra, hogy
feleségemmel felkeressük a harcmezõket, katonai temetõket.
Április végén - május elején részt vettünk egy „Galicia magyar
szemmel” címen meghirdetett lengyelországi utazáson.
Elsõsorban az I.Világháborús emlékhelyeket, csatatereket,
katonai temetõket szerettük volna meglátogatni, - ez sikerült.
Ami az olasz fronton Doberdó, az Galiciában Przemysl volt, az
I. Világháború legismertebb, magyar katonákat érintõ
helyszíne.
Egy kicsit menjünk vissza az idõben: 1849-ben Ferenc József
csak az orosz cári csapatok segítségével tudta leverni a magyar
szabadságharcot. Az orosz segítségért cserébe Ferenc József
kötelezettséget vállalt arra, hogy egy esetleges orosz-török
háborúban a cár segítségére siet. Az orosz-török háború 1870ben elkezdõdött. Ferenc József, korábbi ígéretét megszegve,
nem állt az orosz csapatok mellé. Ezek után várható volt, hogy
egy esetleges európai háború esetén az orosz cár nagy erõkkel
fogja támadni az ígéretét megszegõ Ferenc József császárt, az
Oszták-Magyar Monarchiát. Az osztrák hadvezetés tisztában
volt azzal, hogy egy esetleges támadás kelet-északkelet felõl
jöhet, a Kárpátok hágóin keresztül. A Kárpátok hágóinak (
Dukla-i, Uzsoki-, Vereckei ) védelme mindig fontos volt a
magyar történelem során. A przemysl-i erõdrendszert 1873-tól
sok éven keresztül építették. Ez az erõdrendszer a Kárpátokon
keresztül Magyarországra vezetõ utat védte. A przemysl-i
erõdrendszer Európa három legnagyobb erõdrendszerének
egyike (Antwerpen és Verdun után). Külsõ gyûrûje 15, belsõ
gyûrûje 19 erõdbõl állt.
Az orosz csapatok 1914.szeptember közepén indították meg a
támadást. ez a támadás nem hozta meg az orosz csapatoknak a
várt eredményt, így 1914. okt.12-én felhagytak az ostrommal.
November 8-tól kezdve az erõdrendszert körülzárták. ettõl
kezdve a magyar csapatoknak már az éhséggel, betegséggel,
hideggel kellett „harcolni”. 130000 katona élelmezésérõl kellett
volna gondoskodni. Az ostrom ideje alatt 20000 lovat vágtak le
a védõ sereg élelmezésére. Március 22-én a przemysl-i erõdöt
feladták. A harcok végeredményeként 2593 tiszt és 117000
legyengült, ez éhhalállal küzdõ, támolygó katona indult orosz
hadifogságba, sokan életük utolsó állomására. A Szibériába

indulók között volt a költõ, Gyóni Géza is. Krasznojarszkban
halt meg 1917.június 25-én, harmincharmadik születésnapján.
(Öngyilkos lett?!?)
Katonai temetõk:
I. Világháborús katonai temetõ nagyon sok van Galiciában.
Ezeket a temetõket még a Monarchia idején kezdték el
létesíteni, hogy a harcokban meghalt hõsök méltó helyen
nyugodhassanak. Miután a háború véget ért, idegen országhoz
került az a terület, melyet a magyar katonák, többek között a 13.
jászkun-huszárezred katonái védtek, idegen ország területén
vannak legnagyobb katonai temetõink.
Az 1914.decemberi harcokat mi magyarok Limanowa
városához kötjük. A döntõ fordulatot hozó ütközet ott játszódott

A Limanowai katonai temetõben
4 jászkun huszár sírjára helyeztük el koszorúnkat.

le. A limanowai védõvonalat mindhalálig tartani kellett.
ezekben a harcokban vettek részt a 13. Jászkun huszárezred
huszárjai. A császári-királyi 9.huszárezred parancsnoka, Muhr
Ottmár ezredes hõsiessége, lélekjelenléte meghatározó volt.
Elõre, fiúk! kiáltással az ezred élére állt. Súlyos sebet kapott,
huszárjai kimentették, de nemsokára meghalt. Sírja a
limanowai katonai temetõben van.
„ A homloka közepén találta egy golyó, amikor a soproni
huszárokat sturmra vezényelte” (Szomory Emil harctéri
tudósító)
Ebben a temetõben,
orosz, lengyel,
német, osztrák, izraelita és magyar sírok
között találtam egy
sírt, mely négy jászkun huszár csontjait
takarja. Koszorúnkat
az õ sírjukra helyeztük.
Voltak az úton egyéb
programjaink is. Így
például A Dunajec
folyón gumicsónakkal haladtunk át a
Dunajec áttörésén.
Tarnow városában
koszorút helyeztünk
el Josef Bem, „Bem
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Apó” szülõházán. Ezután megnéztük Bem Apó „Lebegõ
koporsóját.” Tudjuk, Bem József 1849. aug.13. után
Törökországba emigrált. Kénytelen volt, hiszen ha a cári
csapatok kezére kerül, cári alattvaló lévén azonnal kivégzik.
Bem Józsefnek menekülnie kellett. Törökországban áttért a
muzulmán hitre.
Hamvait 1929-ben szállították haza,
Lengyelországba. A katolikus Lengyelország nem engedte
hamvait szentelt földbe eltemetni. Megoldás: hatalmas
kõkoporsója egy tó közepén hat korinthoszi oszlopon „lebeg”
az ég és föld között.
Fakultatív program keretében megnéztük a Lancut városában
lévõ Lubomirski-kastélyban található, egyedülállóan gazdag
kocsimúzeumot. Ez a gyûjtemény Európa legnagyobb ilyen
irányú gyûjteménye. A Lubomirski család egyik tagjának,
József fõhercegnek afrikai vadászkalandjai mellett voltak
magyarországi kártyacsatái.
Utunk utolsó állomása a lengyelek semmihez sem hasonlítható
tátrai fõvárosa, Zakopane volt. Május 3-án voltunk itt, ez a
lengyel alkotmány napja. Zakopanéban az ünneplés minden
képzeletet felülmúlt. Egyházi vezetõkkel ez élen felvonultak
cserkészek, polgári személyek, gurálok népviseletben, többszáz
gurál lovas….stb
Befejezésül: a lengyelek példamutatóan gondozzák az
I.Világháborúban meghalt katonák, köztük magyar katonák
sírjait.

Zakopane, május 3. A lengyel alkotmány napján
ünnepelnek a gurálok

Lengyelország tiszta, kedves, barátságos. Mindenütt látszik
katolikus hitük, és II.János Pál, a „lengyel” pápa tisztelete.
Az utazás fárasztó volt, én voltam a legidõsebb. Ha egészségem
és erõm engedi jövõ év tavaszán az olaszországi I.Világháborús
harctereket fogom meglátogatni, pontosabban feleségemmel
együtt felkeresni.
Gubicz András

Nevezetes épületeink nyomában

A Szolnok Megyei Néplap 1989. június 21-i száma alapján
0

A Jászkiséri régi iskola
Jászkisér központjában áll egy épület, amely szemmel
láthatóan nem titkolhatja korát. A fõbejárat fölött ugyanis
római számokkal írva vagyon: MDCCCLVII. Az épület tehát
1857 óta áll itt s kezdettõl fogva iskoláként funkciónál.
Történetérõl meglehetõsen kevés adat áll rendelkezésünkre. A legmegbízhatóbb „forrás” most is - mint már
annyiszor- Gyõri János nyugdíjas pedagógus, a
helytörténet kiváló ismerõje.
Írásos dokumentumok már 1601-ben megemlítik, hogy
Jászkiséren négy tanító okította a nebulókat. Arról azonban
nem maradt fenn adat, hogy hol folytatott akkoriban a
tanítás. Valószínûleg az évszázadok során a népesedés
növekedése indokolta hogy a település lakossága
elhatározta egy új iskola építését. A református hívek
adományaiból (tudni kell, hogy Jászkisér a Jászság
egészétõl eltérõen jórészt református helység) a múlt
század közepén megépülhetett a ma is látható iskolaépület.
Az épületben két tanteremben tanulhatták a gyerekek, de
helyet kapott itt pedagóguslakás is. Késõbb az oktatás
menete úgy zajlott, hogy a délelõtti tanítás végeztével,

szerdánként és vasárnaponként a Keresztyén Ifjúsági
Egylet a fiúk bevonásával tartott itt gyülekezetet.
A klasszicista vonásokat õrzõ épületen 1957-ben, tehát az
intézmény centenáriuma alkalmából, jelentõs átalakítást
végeztek. A Köjál szakemberei ugyanis kifogásolták a
tantermek gyér megvilágítását. Ennek megfelelõen
kicseréltek a régi ablakokat, de ez egyben azt jelentette,
hogy az épület veszített meghatározó stílusjegyébõl,
következésképp az Országos Mûemléki Felügyelõség nem
helyezte védettség alá.
Újabb harminc esztendõ múltán, 1987-ben új tetõszerkezetet kapott az épület, falait pedig ismét fehérre
meszelték. ( A korábbi sárga volt.)
- Nemrég veszélybe került az iskola - mondja Gyõri János. A
Jászkisérrõl Pély felé vezetõ út miatt lebontás fenyegette az
épületet, mivel a mûút nyomvonala éppen itt haladt volna
keresztül. Homonnai János építési elõadóval, a
környezetvédelmi bizottság titkárával kézzel-lábbal
tiltakoztunk a terv ellen. Úgy tûnik sikerrel.
Az egyik oldalán oszloprendes, tornácos ódon iskola (még
ma is tanulnak gyerekek a falai között) talán megmenekül a
pusztulástól. Kár volna feláldozni egy útért, amely ki is
kerülheti az épületet...
Sajnos napjainkba ismét veszélybe leselkedik az igazi elsõ
Iskola gyönyörû épülete. Nem lesz iskolatörténeti
gyûjtemény. Pedig az életünk korán jól lehet megfigyelni,
hogy mindennek van története, elõzménye, amit meg kell
ismernünk, mert a meg nem ismert múltnak feledés a
sorsa. Úgy gondolom ezen iskolatörténeti emléket meg kell
ismertetni Jászkisér lakosságával.
0

Gyõri Jánosné
Nyugd. Mûv. Ház igazgató
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ÕK HÁRMAN!
Az iskolák államosítása elõtt, 1948-ig, a
szünidõket leszámítva a jászkiséri
református tanulók nagy százaléka részt
vett a „vasárnapi iskolai” oktatásban. A
II. Világháború elõtt és még utána is
rövid ideig az iskolaköteles tanulók
tanítóik vezetésével minden tanítási
napon reggel Istentiszteleten vettek
részt, ezt követõen kezdõdött az oktatás.
Vasárnaponként két Istentisztelet volt a
Református templomban, az egyik
délelõtt, a második délután 14 órakor,
elsõsorban a háziasszonyok számára,
akik délelõtt az ebédet fõzték.
A vasárnapi iskola reggel volt, még a
délelõtti Istentisztelet elõtt. Mi, akik a
vasárnapi iskolába jártunk, év elején
kaptunk egy keményebb karton lapot.
Erre egy szõlõfürt volt nyomtatva. attól
függõen, hogy viselkedtünk, hogy
sajátítottuk el a tananyagot, piros vagy
zöld színû kis pontokat kaptunk,
melyeket felragasztottunk a nevünkre
szóló kartonlapra. Az év végén, ha valaki
megnézte a kartonlapon, rögtön láthatta
a zöld és piros szõlõszemek számából,
arányából, a kartonlap tulajdonosa hogy
viselkedett, milyen szorgalmas volt,
hogy tanulta meg a leckét.
Az 1946-47-es tanévben három
vasárnapi iskolai osztály volt, osztályonként 15-20 tanulóval. A három
osztály élén egy-egy „tanítónéni”,
éspedig Bozsik Károlyné Szentpéteri
Erzsébet, Juhász Zsófia és Hajdú
Gáborné Halász Zsuzsanna állt. Én a
Hajdú Gáborné osztályába kerültem.
Bozsik Károlyné Szentpéteri Erzsébetrõl
nem sokat tudok mondani, annál többet
férjérõl, Bozsik Károlyról. Károly a
jászapáti gimnázium nyolc osztályát
végig kitûnõ eredménnyel végezte.
Nyolc év alatt minden osztályzata kitûnõ
volt. 1945-ben beiratkozott a Mûszaki
Egyetemre. Ide iratkozott be osztálytársa, Tálas Ernõ is.
Gépészmérnökök szerettek volna lenni.
Bozsik Károlyt származása miatt
eltávolították az Egyetemrõl, Tálas Ernõ
is kimaradt ezután az egyetemrõl. 1956
decemberében elhagyta hazáját.
Svédországban sok tanulással, nagy
szorgalommal, kitartással képezte magát
és a hangját. Hangjának, kitartásának,
szorgalmának köszönhetõen a Svéd
Királyi Opera magánénekese lett.
Tálas Ernõvel és Bozsik Károllyal járt
egy gimnáziumi osztályba Gulyás Andor
is. Az Õ, és a Gulyás család emlékére
szól özvegye, Gulyásné Farkas Mária
adományából a Református templom
harangjátéka. Gulyás Andort az Orvosi

Egyetemrõl zárták ki származása miatt.
sokat beszélgettem édesapja testvéreirõl,
így pl. Halász Ferenc hihetetlen
Tálas Ernõ és Bozsik Károly között
szorgalmáról. Halász Józsefrõl, a
közel húsz év alatt, -1956-ig – egy
pásztoremberrõl, akire a jászkiséri
nagyon erõs, õszinte barátság alakult ki.
gazdák nyugodt szívvel rábízhatták
Jó pár éve Gál Borikától megkaptam
növendék marháikat nyári legelõre a
annak a levélnek a másolatát, melyet
pélyi, tarnaszentmiklósi legelõn. Józsi
Tálas Ernõ irt Svédországból Bozsik
bácsi több száz növendékmarhát átvett
Károlynak és feleségének, Szentpéteri
tavasszal, és õsszel felhízva visszaErzsébetnek. A levelet elolvasva két
szolgáltatta gazdáinak. Sok esetben
következtetésre jutottam: egyrészt az
õsszel a gazda nem ismerte meg saját
akkori nyolc osztályos gimnáziumot
jószágát, de Józsi bácsi mosolyogva
elvégzett tanulók milyen nagyfokú
mondta, hogy a gazda saját jószágával áll
tudást, mûveltséget kaptak, másrészt
szemben. Áron bácsi volt a legismilyen õszinte, erõs, igaz barátság
kolázottabb. tõle sok érdekes történetet
alakult ki Tálas Ernõ és Bozsik Károly
hallottam. Amikor Halász Zsuzsannával
között. Gál Borikának most utólag
édesapja testvéreirõl beszélgettünk,
köszönöm meg, hogy átadta nekem a
mindig azzal fejeztük be, hogy
levél másolatát, érdemesnek tartott arra,
Zsuzsanna elismerte a Halászok
hogy a levél tartalmát megismerjem, és
szorgalmát, tisztességét, hozzáértését, de
ennek ismeretében leírjam elõbbi
végül fénylõ szemmel mondta, hogy az
gondolataimat.
Õ édesapja, Halász Sándor volt a Halász
Juhász Zsófiáról sokkal többet tudokfiúk között a legokosabb.
tudnék írni. Õt folyó hó 12-én, halálának
A Halász család unokái közül többen
25.évfordulóján fogják méltatni a
fõiskolát, egyetemet végeztek. Szüleik
S.Nemes fiúk, - Gyuri, János, Józsi –
büszkék voltak és büszkék ma is
kérésének eleget téve egy Jászkiséren
gyerekeikre. Van közöttük tanár,
megtartandó megemlékezésen. Egy
büntetõbíró, ügyész, vállalati vezérgondolat azért ide kívánkozik:
igazgató….sorolhatnám.
„Szõlõszemek” címû versgyûjteBefejezésül: Mai szülõk, nagyszülõk,
ményében nagyon nagy szeretettel ír
próbáljuk gyerekeinket, unokáinkat,
szüleirõl. Ahogy leírja édesapja, Juhász
keresztgyerekeinket úgy nevelni tisztesFerenc asztagrakását, magam elõtt látom
ségre, szorgalomra, becsületességre,
Õket meleg nyári napon asztagrakás
ahogy tették azt „Õk hárman”
közben. Nagyon szépen ír Édesanyja
féltõ szeretetérõl is.
„Õk hárman” közül a harmadik Hajdú
Jászkisér, 2015.június 9.
Gubicz András
Gáborné Halász Zsuzsanna. Édesapját,
Halász Sándort csak
látásból ismertem, nem
Találkozás
dolgoztunk együtt.
Amikor
Jászkisér
Fõ
utcáján váratlanul láttalak,
Hatalmas, erõs férfi volt.
Alig
tudtam
arrébb
tenni
földbegyökerezett lábamat.
18 éves korában a szánElfúj
a
szél
más
irányba,
elköltöztél
innen,
tóföldön, boronálás közEgyütt
töltött
boldog
óráink,
mai
napig
kincsem.
ben baleset érte, balesetet szenvedett. Négyen
Néztük egymást, mintha álmodtuk volna az egészet,
voltak fiútestvérek,
A
régi múltunk egy pillanatra felébredt.
Sándor, József, Áron,
Mondataink
sokasága heggyé formálódott,
Ferenc és lánytestvérük,
Dicsértük
a
jelent,
hogy így adódott.
Margitka. Margitka,
Gábor Gerzsonné,
Egymást ölelve, egymás szemébe néztünk,
templomba járó, hívõ
Emlegettük szüleinket, mennyit fáradoztak értünk.
asszony volt. 2003-ban,
amikor a Jászkisériek
Eltûnt dolgokról beszélgettünk, melyeknek már se
Baráti Egyesülete a
híre se hamva,
Rákóczi-szobor felállíCsak emlékezetünk hozta fel az élet tengerébõl a
tására gyûjtést szervepartra.
zett, Gábor Gerzsonné
kis nyugdíjából egy
Lépteink lelassultak, megõszült a hajunk,
jelentõsebb összeget
A sors nekünk kedvez, még élünk még vagyunk.
fizetett be. Én elõttem Õ
Címet cseréltünk, egymás vendégei leszünk,
volt az adakozók között
Önfeledt órákat, úgy érzem még nyerünk!
az, akire mindig nagy
szeretettel gondoltam.
Nagypál Sándorné
Halász Zsuzsannával
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Házasság kötés
Puporka Evelin és Ajtai Gábor
május 10-én
0

Puzsoma Amanda Erzsébet és Seres Ottó
május 16-án
0

Farkas Fanni
május 10-én
0

Peták Dániel
május 16-án
0

Tóth Kristóf
május 19-én

Balog Heléna és Sipós Zoltán
május 21-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!

0

Suki Vivien
május 20-án
0

Szûcs Emma Debora
május 25-én
0

Balog Dávid Laurent
május 28-án
0

Ajtai Sándor Kevin
május 29-én

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Balogh István
búcsúztatóján megjelentek, osztoztak
gyászunkban.
A gyászoló család

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
0

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

451-936
451-937
450-893
450-205

Halálozás
Nagy János
81 éves korában május 7-én
0

Góbor Pálné Dósa Terézia
92 éves korában május 7-én
1

Hajdú Gáborné Halász Zsuzsanna
87 éves korában május 8-án
0

Holló Béla
78 éves korában május 11-én
0

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

Beda Gyula
85 éves korában május 12-én
0

Ládi József
82 éves korában május 15-én
0

Bagi Lászlóné Kiszely Terézia
81 éves korában május 16-án
0

Szabó Miklósné Birkás Terézia
85 éves korában május 20-án
0

Kálmán Miklósné Viola Magdolna
66 éves korában május 20-án
0

Balogh István
72 éves korában május 29-én
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A született Orvos!
Szülõvárosomról Jászkisérrõl sok mindent el lehet mondani,
de azt kevesen tudják, hogy az ország bármely pontján
elhangzik egy kiáltás azt földünk meghalja.
Sok példa közül néhány.
?
Az Ukrán határ mentén Jászkiséri református lelkész
prédikált évtizedeken keresztül.
?
Nagy városok polgármesterei elszármazottaink.
?
Híres orvosaink Dr. Patakfalvi István balatonfüredi Szív
Kórház igazgatója.
?
Dr. Nemes András Szolnokon vívta ki, hogy tiszteljék, mint
orvost és Jászkiséri könyv szerzõt.
?
Egerben sem lehet a kórházba menni, hogy ne javasoljanak
nagyon jó orvost aki fájdalom nélkül tud beavatkozni sebészeti
ügyekben Õ Gál Bandi bácsi kedves fia.
A felsorolás lehetne végtelen. Megpróbálok Jászkisérhez
kötõdõ szép emlékekbe kapaszkodva a jelenlegi egészségügy
helyzetével úgy foglalkozni, hogy milyen szerepe van, ha egy
földivel találkozunk.
Sorsom úgy alakult, hogy a Szolnoki Kardiológiai õrzõbe
kerültem. Ez elég rémisztõen hangzott számomra, de mit ad
Isten olyan orvos kezébe kerültem akinek élete legszebb és
legfontosabb része Jászkiséri. A felesége földink. A Dr. Úr
kötödése erõs Jászkisérhez, mert sokat beszélt róla. Ezzel
megúsztam a helyhez kötõdõ félelmet, idegeskedést mert lett
kapaszkodóm, lelki támaszom. Hogy ez mit jelent egy intenzív
osztályon azt leírni sem tudom.
Másnap a meglepetések sora következett a fõorvosi vizit
kapcsán a bemutatkozó úri emberrõl pillanatok alatt kiderült,
hogy született orvos mégpedig osztályvezetõ fõorvos, akinek a
számára betege állapota, a legfontosabb. Mindenre van ideje,
ami a beteggel és betegségével függ össze. Közvetlensége
felold minden feszültséget. Ezt új gyógymódként fogtam fel,
mivel eddig ilyet nem tapasztaltam. Vizit végére orvosaim és a
nõvérek körében olyan biztonságérzetem volt, mint a
gyereknek édesanyja karjaiban. Kijelentettem minden
döntésüket elfogadom, sõt viselkedésemmel támogatom
orvosi segítségüket. Döntésük alapján szívkatéterezésre volt
szükség. A beavatkozásra Hemodinamikai Laborban került
sor.
Némi félelemmel léptem azaz a vittek be eme a vizsgálati
helyre. Féltem a mûszerektõl, a beöltözött orvosi egység
látványától. Megérkezésem után udvariasan köszöntöttek és
közölték miért vagyok itt és mindenben állnak
rendelkezésemre. Szétnéztem és az arcoknak, a szemeknek
különleges kisugárzása volt, gond és félelem ûzõ. Ekkor
valami bennem is megmozdult, elmúlt a félelmem azt
gondoltam, hogy református presbiter létemre képes lennék a
bizalom alapján meggyónni ennek a tudós társaságnak.
Református egyházi vezetõimtõl ezért elnézést kérek, de akkor
ott azt éreztem együtt egymásért példát mutatnak.
Kedves búcsúzkodás után elkísértek a zsilipig, pedig ez már
nem a protokoll része. Így lett a félelembõl megalapozott
gyógyulás kezdete.
Kevés az, ha azt mondom “Köszönöm”, de ezt tiszta szívembõl
mondom és sok embertársam nevében.
A továbbiakban osztályra kerültem. Itt nagyobb szerep jut
nõvéreknek, ápolóknak, így számomra nagyon fontos
szerephez juttattak. Nem lehet elbújni, vagy eltûnni a szemük
elöl. Mint a kisgyermekre úgy vigyáznak ránk. A kórház és
nehéz helyzetünk az orvosok és ápolók csodálatos

kapcsolattartása révén feledésbe merül. Úgy kezelik és
beszélnek a betegekkel, hogy az a vélemény alakul ki,
érdemlegesnek kell lenni betegként erre a gyógyító
gondoskodó ellátásra, bánásmódra.
Írásom érzelmi alapon fogalmazódott meg, tudnám másként is
leírni az eseményeket, de én az õszintésségre alapoztam.
Az osztályon egy férfi ápolttól kértem tollat, mert enyém
otthon maradt. Az úr megkérdezte vékonyan vagy vastagon
fogó tollat kérek. Én vastagon fogó tollat kértem. Ennek
ellenére úgy érzem, nagyon és vékonyan tudtam bemutatni azt
a tudásalapú családias gondoskodást, amibe részesültem én és
mindenki más, kivétel nélkül. Ha kell aláírásgyûjtéssel is
tudom igazolni állításaimat. Az olvasóim tudják nem vagyok
hízelgõ típus, sõt. Azért tartom közérdekûnek a leírtakat ment
valós helyzetet ábrázol, tükörképre valóságnak. Településünk
közel 6 ezer lakosa kap hiteles információt. Ennyit ember
szabadul meg szorongásaitól, félelméitõl és ne feledjük félig
földink is dolgozik ezen az osztályon, a plusz még tõle is
várható.
A kardiológiai õrzõben és osztályon tapasztaltak, gyógyszer
kiegészítõk, ezzel együtt jön létre olyan állapot, hogy kortól
függetlenül távoznak gyógyultan a betegek,.
Ne feledjék ez a jövõ kórháza, mely Szolnokon a Hetényibe
valósult meg.
2015. május 11.
Csomor András

Emberségbõl jeles!
Szeretnénk köszönetet mondani a Besenyei és a Pap
Család nevében Kormosné Szász Borbálának és
Nagy Zsoltnak „hõsies” cselekedetükért.
Május hóban fényes nappal édesanyám hazafelé
kerékpározott a Bocskai úton amikor kivette a
kerékpár kosarából a táskáját egy fiatal roma
származású nõ, abból a pénztárcáját és belõle a
pénzét.
Mind ennek tanúja volt Nagy Zsolt aki
megakadályozta a rabló elmenekülését és közben
hívta a rendõröket, Zsolt édesanyja pedig
visszatartotta a nõt. A Bocskai úton többen is látták az
esetet, de rajtuk kívül senki nem avatkozott be az
eseménybe. Ebbõl is látszik, hogy a jászkiséri magyar
lakosság inkább nem lát, nem hall, csak pletykál.
Ez a két ember nem törõdve a következményekkel,
hogy megismerhetik majd a „rokonok” az utcán,
tanúként beidézhetik õket a rendõrségre, meg tették,
ami embertársi kötelességünk lenne, hogy figyeljünk
egymásra, segítsünk embertársainkon a bajban és ne
menjünk el csakúgy mellettük. Édesanyám és Én
elõttem is ez a két ember emberségbõl jelesre
vizsgázott, csak hála és köszönetet Nekik bátor
tettükért.
Pap Sándorné
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Juhász Zsófia
Református lelkész diakónissza
Jászkiséren született
1928 április 19-én
református, földmûvelõ, gazdálkodó
családban, második
gyermekként. A
család, szülõk és
testvérek a bibliai
eredetû életmód szerint élték életüket.
Az általános iskolát
Jászkiséren végezte.
6 elemi osztály sikeres elvégzése után,
a családi gazdálkodás miatt 2 évig a
szülõi háznál dolgozott. A tanulás és a
mûveltség iránti vágy hajtotta, hogy 1942-ben beiratkozott a
Jászapáti Polgári Iskolába magántanulónak. Nagy
szorgalommal tanult és járt be a vizsgákra. Szorgalmára és
tehetségére felfigyelt az akkori református lelkész (Gócza
József nagytiszteletû úr) és mindig felkészítette a vizsgákra.
Közben jött a háború, az iskola szünetelt, de végül 1946
tavaszán leérettségizett. Még ez év õszén jelentkezett a
Kecskeméti Református Tanítóképzõ Intézetbe. Fel is vették,
itt folytatta további tanulmányait és szerzett tanítói oklevelet
1949-ben.
Az intézetben eltöltött idõ alatt sokat foglalkozott teológiával
is, ez késztette a továbbtanulásra és meghozta azt a döntést,
hogy nem marad a tanítói pályán.
1950-ben beiratkozott a nevezetes Sárospataki Református
Teológiára. Itt két évig tanult. 1952-ben a Teológiát
államosították. ( A tanulók nagy bánatára)
Kisebb-nagyobb incidensek után került több Pataki diákkal
együtt a Debreceni Református Teológiai Akadémiára. Itt
fejezete be a tanulmányait 1954-ben és szerezte meg lelkészi
oklevelét a tanítói mellé.
Tanulmányai mellett a diakónia is nagyon megfogta. Így azon
embereken, akik segítségre szorultak, támogatásra, szeretetre
vágytak, mindig segíteni igyekezett. Ezért nem a szószéket,
katedrát választotta élete céljául, hanem a diakóniát.
Így került friss lelkészi oklevéllel a dunaalmási (ma
Almásneszmélyi) fogyatékos gyermek otthonba vezetõ
gondozónak és intézeti lelkésznek. Itt 1958-ig dolgozott. Ez
után 2 esztendõt a debreceni Teológia dékáni hivatalában
tevékenykedett. Errõl az idõszakról a következõket jegyezte
le: „Én úgy érzem itt megfulladok, nem tudok itt maradni.
Nekem prédikálni és szolgálni kell” .
Így ezután ismét visszament a fogyatékos gyerekekhez és
1960-1964 között vezetõje és lelkésze volt az általa hõn
szeretett dunaalmási intézetnek.
Munkáját, eredményes vezetõi tevékenységét és odaadását a
református egyház vezetése figyelemmel kísérte és elismerte,
így 1964-ben megbízták a leányfalui Református Idõsek
Otthonának vezetésével. Ebben a megbízásban dolgozott. Az
intézet vezetése mellett, ellátta a lelkészi feladatot is 1973-ig.
A Leányfalun eltöltött idõrõl a következõket jegyezte le: „Ma
is vallom, hogy leginkább a szellemi tevékenység az, ami

megfiatalít, ami nélkül nem lehet élni.” Ez idõ alatt, a munka
mellett, a lelkészi mellé megszerezte a gyógypedagógiai tanári
diplomát is. „Költõi mélységû kedves szavait a gyógyítás
eszközé változtatta a kegyelem Ura” (Diakóniai folyóirat
2008).
1973. telén büntetésbõl, belsõ intrikák miatt a Ceglédi
Gyermekotthonba került, ami igen-igen fájt neki. De itt is
teljes hittel és odaadással, szeretettel végezte munkáját.
1975 tavaszán került az Õrbottyányi Egészségügyi
Gyermekotthonba. Itt, mint gyógypedagógus és intézeti
lelkész végezte munkáját. Szeretett szolgálni, szeretett
prédikálni. Két alkalommal is hirdette Isten igéjét a Petõfi
rádióban. 1979. február elsõ vasárnapján, majd 1981.
februárjában a fogyatékosok évében, a diakóniai vasárnapon.
1982-tõl az intézet vezetõje volt. 1986-ban pappá
szentelésekor kapott palástját is teljes hittel és nagy szeretettel
viselte. Nagy tisztelettel hirdette benne az igét mikor szolgált.
Már diákkorában is írogatott, ezeket a verseket lejegyezte.
1984-ben megjelent elsõ verses kötete: „Zöld füvecske a
mezõben”. 1988-ban a második: „Szõlõ szemek”.
Ebben az intézetben hatalmas igen mélyreható szeretetszolgálati munkát végzett. Tudós, tiszteletes, gyógypedagógus, diakónus pap, költõ volt egyszemélyben.
Fogyatékos gyermekek között, végzett munkássága
elismerésül 1988-ban magas kormánykitüntetésben részesült
(Állami Ifjúsági Díj). Még ebben az évben a Református
Zsinat, Diakóniai osztályvezetõ-helyettessé nevezte ki.. E
beosztásban is igaz hittel és teljes szívvel, odaadással, Istenben
bízva végezte munkáját.
A szeretet körültekintésével és bibliai bölcsességgel vezette a
gondjaira bízott intézményeket. 1954-tõl 36 éven át az ige
szerelmeseként tevékenykedett, Jézus Krisztus tanítása
szerint, 1990 június 8-án bekövetkezett halálig.
Életérõl munkájáról, érdemeit elismerve egy dokumentum
film is készült. „Boldog aki a nyomorultra gondol” címmel.
(Szakács Sára készítette és rendezte).1991. június 11-én
sugározta a magyar televízió.
2004-ben az intézet felvette a nevét és így Juhász Zsófia
Református Szeretet Otthon lett, melynek falán van elhelyezve
az emléktáblája.
2000-ben halálának 10-ik évfordulójára megjelent a „Szõlõ
Szemek” verses kötete, életrajzával kiegészített, módosított,
átdolgozott kiadása.
2005-ben halálának 15-ik évfordulójára jelent meg
„Könnyeink fénnyé válnak” címû kötet Juhász Zsófia
emlékezete, Nemesné Juhász Eszter-Ötvös László
kézírásából.
2015-ben halálának 25-ik évfordulójára pedig 3 db-os emlékív
garnitúrával emlékezünk, a magyar diakónia kiemelkedõ
képviselõjére és református lelkészre.
„Áldott legyen emléke”
Jászkisér, 2015. június 8.
Emlékeinket készítették és a helytörténeti gyûjteménynek
adományozták Juhász Zsófia örökösei, keresztfiai Nemes
György, Nemes József, Nemes János.
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Bajban a fakír

Viccturmix
Aranyköpések iskolai dolgozatokból:
"Az õserdõ olyan terület, ahová emberi
kéz még nem tette be a lábát.”
"A hajó jéghegynek ütközött és
elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog
folytatták útjukat.”
"Mikor II. Endre a Szentföldrõl hazatért,
országát és feleségét fenekestül feldúlva
találta."
"A lovag a földesúr edzett változata.”
"Napóleon 1804-ben megcsászároztatta
magát.”
"A görög regék szerint minden hajóst
elbûvölt a szirének szirénázása."
Aranyköpések:
Addig igyál, amíg már szépnek tûnik, de
még nem akarod elvenni feleségül!
0

A nyúl az egy igazi jellem. Ott ül a fûben,
de akkor sem szívja!
0

Azt mondják, elmebajban szenvedek...
De én nem szenvedek, élvezem minden
percét!
0

Mindig a fõnök végzi a feladat
oroszlánrészét: üvölt.
0

Az élet attól szép, hogy bármi
megtörténhet. És attól rossz, hogy meg is
történik.
0

A szerelem egy hosszú, édes álom. A
házasság az ébresztõóra.
Bölcsességek:
1. A vak ember nem esik messze a
botjától.
2. Egészségügyi okokból nyugdíjaztak.
A fõnököm rosszul van tõlem.
3. A sportolás azoknak való, akik nem
elég intelligensek a tévénézéshez.
4. A hazug embert könnyebb utolérni, ha
sánta.
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Recept túra
Mediterrán paradicsomleves

Gombás póré

Hozzávalók:

Hozzávalók:

?
2 doboz (40 dkg-os) hámozott paradicsom
?
2 szelet húsos, füstölt szalonna
?
2 fej hagyma
?
8 dl tyúkhúsleves (kockából is készülhet)
?
néhány szál friss majoránna
?
kakukkfû
?
bazsalikom
?
só
?
reszelt sajt

?
1 nagy szál póréhagyma
?
40 dkg csiperkegomba
?
1 dl fehérbor
?
olaj

Elkészítés:
A húsos füstölt szalonnát
csíkokra vágjuk, zsírját
kiolvasztjuk. Hozzáadjuk a
kockára vágott hagymát, és
üvegesre pároljuk.
Beletesszük a konzerv
paradicsomot a levével
együtt, felöntjük a levessel.
Sóval és zöldfûszerekkel ízesítjük, majd fedõ alatt 20-25 percig
fõzzük.
A levest összeturmixoljuk, reszelt sajttal megszórva tálaljuk.
Megjegyzés:
Ha selymesebben szeretjük, 1-2 dl tejszínnel gazdagíthatjuk.

Hideg karfioltál spenótos öntettel
Hozzávalók:
?
1 fej karfiol
?
1 fej lilahagyma
?
3 marék bébi spenót
?
2 dl tejföl
?
2 evõkanál olívaolaj
?
1/2 citrom leve
?
néhány levél bazsa-

likom
?
só
?
bors

Elkészítés:
A megtisztított, rózsáira szedett karfiolt sós vízben megfõzzük,
majd leszûrjük.
2,5 marék bébi spenótot sós vízben 1-2 perc alatt leforrázzuk,
leszûrrjük. Pépesítjük a bazsalikomlevéllel, összekeverjük a
tejföllel, a citrom kifacsart levével, 2 evõkanál olajjal, sózzuk,
borsozzuk.
A lilahagymát felaprítjuk, összeforgatjuk a karfiollal,
meglocsoljuk a spenótos-bazsalikomos tejföllel, és megszórjuk
a félretett bébi spenóttal.

Elkészítés:
A pórét megtisztítjuk,
felszeleteljük (a zöld részt
is),éskevés olajon elkezdjük
dinsztelni. Majd hozzáadjuk
a felszeletelt gombát is.
Sóval, borssal ízesítjük,
felöntjük a fehérborral, és lassú tûzön megpároljuk.
Köretként kínálhatjuk grill húsokhoz, sült sajthoz, de párolt
rizzsel is köríthetjük.

Marokkói fasírt
Hozzávalók:
?
50 dkg sovány bárányhús vagy marhahús
?
2 közepes nagyságú vöröshagyma
?
5 dkg dió
?
2 evõkanál olaj

Elkészítés:
A húst lehártyázzuk, majd a
megtisztított hagymával
ledaráljuk. A diót finomra
vágjuk, a húshoz keverjük a
a csípõs paprikával, a római
köménnyel, a fahéjjal és a
sóval együtt. 2 órát (de akár
egy éjszakát is) a hûtõben
érleljük.
A masszából gombócokat
formálunk, és forró olajban
megsütjük. Grillen is
elkészíthetjük.
Tálaláskor szúrhatunk bele hurkapálcát vagy bambuszrudacskát
is, hogy könnyebben mártogathassuk a friss korianderrel
ízesített joghurtba.

Jó étvágyat kívánunk!

Megjegyzés:
Köretként húsok mellé nagyon finom, de könnyû vacsorának is
megállja a helyét.
forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt Jászkisériek!

80.
Születésnapja
alkalmából

Töröcsik Józsefet
köszöntik
Fia, menye, unokája,
rokonai, barátai, ismerõsei

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ

104

TÛZOLTÓSÁG

105

RENDÕRSÉG

107

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

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

JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :

57/441-009

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
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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 2015-ös tavaszi 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
TISZAGYENDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZBOLDOGHÁZA

felnõtt ifjúsági
3:1
4:0
3:0
2:2
1:3
0:4
4:0
15:0
0:0
2:2
2:0
6:0
2:3
2:9
3:0
5:0
0:2
1:3
4:2
5:0
0:1
2:6
3:1
8:1
1:1
2:1
2:0
6:2

0

Az ifjúsági mérkõzések 2 órával a felnõtt mérkõzések elõtt kezdõdnek!

A szerkesztõség gondolata:
a „Kisér 2015. évi 6.” számáról.

Egészségvédõ zöld ital

0

Olvasva a „Kisér” ezen számának nyersen kinyomtatott
példányát, úgy éreztem nem hagyhatom szónélkül,
hogy megéri a „Kisért” szerkeszteni és kiadni.
Olyan cikkek sorozata került hozzánk, hogy remek,
értékes darabjai az újság arhívunknak. Igaz el kell
mondani, hogy máskor is volt egy-egy az újság
hasábjain, de egyszerre több is, ez ritkaság számba
megy. Ez természetesen nem az újság és a kiadó
eredménye, csupán csak a jó tollú íróké.
Köszönjük, hogy emlékezetessé teszik a „Kisért” és
fogadják elismerésünket.
Várjuk a következõ cikkeket.
Örömmel gondolok arra, most elfogy minden „Kisér”.
0

Gál András
felelõs szerkesztõ

Mezõgazdász
Május hónapban nagyot változott a határ képe. A
gabonafélék kikalászoltak. A kapások is rohamos
fejlõdésnek indultak. A korábban hiányosan kelt kultúrák is
kisoroltak. Ehhez szükség volt a több alkalommal lehulló
csapadékra, így a növények pár hétre felüdültek. Azért nem
tovább, mert az esõ mennyisége csak a felszíni réteget tudta
átnedvesíteni. A mélyebb rétegekben továbbra is vízhiány
van. Ezen a helyzeten sokat lendítene egy kiadós esõ.
Reméljük, hogy a csapadék Medárd környékén
megérkezik.
0

Kovács Károly

Hozzávalók:
1 közepes alma, 5 dkg sárgarépa, egy marékban elférõ
frissen szedett kapor, édeskömény, csalán, útifû,
mentalevél, cirtomfû, mangrld levél, sóska rózsaszirom
stb. Esetenként egy-egy vagy több zöldségfélébõl is
csinálhatjuk.
1,5 dl buborék mentes ásványvíz.
Fenti hozzávalókat össze turmixoljuk éhgyomorra
fogyasztjuk. Kiváló egészség megõrzõ, helyreállító ital.

Lajos majdnem paleo muffinja
Hozzávalók:
25 dkg zabpehely. 25 dkg zabliszt ( ha nem tudjuk
beszerezni, akkor rozsliszt is megteszi),
1 cs sütõpor, 2 tojás, 8-10 evõkanál darált mák, 4-6
evõkanál kakaó, 1 rumaroma, ( el is hathatjuk ), folyékony
édesítõszer, vagy cukor ízlés szerint. KB. 3 dl víz, hogy
kellõ állagú masszát kapjunk.
Fentieket összekeverjük. Jó ha 20 percig pihen, hogy a
zabpehely átázzon.
A kész masszát muffin formába szedjük kanál segítségével.
Tetejébe 1-3 mandulát dugdosunk. Gázsütõben, takarékon
22-25 perc alatt készre sül.
Amikor már megkedveltük, tovább kísérletezhetünk,
anyagához érett gyümölcsöt befõttet, kókuszreszeléket
olajos magvakat keverhetünk de sós változatban gombás,
zöldséges, medvehagymás, tepertõs muffinokat is
süthetünk.
Kiváló tisztelettel:
Fazekas Lajos

