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A 90 éves Miklós bácsit köszöntöttük
Pintér Ferenc polgármester és dr. Kádár Tamás
jegyzõ, emléklappal és ajándékkosárral otthonában
köszöntötte Vincze Miklós bácsit 90. születésnapja
alkalmából, felesége és menye társaságában.
Ez úton kívánunk neki hosszú életet és jó egészséget!
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Emlékezés Küry Klárára
A jászkiséri születésû magyar színésznõ és
operettprimadonna életét, életmûvét
Kóródi Anikó
operaénekes kutatja és készít könyvet a mûvésznõrõl. Az õ
kezdeményezésére és aktív szerepvállalásával sikerült
síremlékének felújítása is, melyben a Csete Balázs
Honismereti Egyesület segítette. A síremléket, mely
Budapesten a Farkasréti temetõben található 2010-ben
Gyulai Gábor újította fel. Az idei évben születésének 145.,
halálának pedig 80. évfordulója van, ezért néhány sorban
illik megemlékeznünk életérõl-munkásságáról.
Küry Klára 1870. március 27-én született Jászkiséren.
Édesapja Küry Oszkár, neves ügyvéd volt. Eleinte csak
kedvtelésbõl tanult énekelni és mûkedvelõ elõadásokon többek között 1889-ben a Vigadóban - lépett fel.
1890-ben Ditrói Mór meghívta Kolozsvárra,
próbafellépésre, ahol ekkor még családja kívánságára
Hajnal Klára néven szerepelt.
Sikeres fellépte után Ditrói Mór leszerzõdtette – Luise
szerepében Varney: Tiszturak a zárdában c. operettben – és
tovább taníttatta, így csakhamar a vidék legjobb
szubrettjévé vállt. Az akkor már országos hírû
primadonnára Rákosi Jenõ hívta fel Evva Lajos figyelmét,
aki 1892-ben próbafelvételre hívta, majd sikeres
próbafellépés után leszerzõdtette a Népszínházhoz Denise
szerepére Hervé: Nebántsvirágjában.
1900-ig sikert sikerre halmozott, azonban akkor a feltûnõ új csillaggal, Fedák Sárival kellett
osztoznia a babérokon, ekkor 1902 tavaszán külföldi vendégjátékra ment: Bécsben a Carl
Theaterben, majd Prágában lépett fel.
Visszatérte után népszínmû-szerepeket kezdett játszani. Belsõ intrikák miatt 1904 elején megvált a
Népszínháztól, ezután már csak szerepekre szerzõdött a Vígszínházhoz, a Király és a Magyar
Színházhoz.
1904 -1905-ben a Vígszínházban, 1904-1906 között a Királyszínházban, 1907-ben a Magyar
Színházban, 1907–1908-ban a Népszínház-Vígoperában, 1909-1912 között a Városligeti
Színkörben lépett fel, majd 1921-ben New Yorkban is.
A színpadon csak a darabnak élt. Egyszerû, választékos, a hangulatokat mélyen érzõ, tûzzel,
szenvedéllyel játszó mûvész volt.
1915-ben volt az utolsó fellépése, sokáig méltatlanul megfeledkeztek róla.
1935. április 27-én, 65 évesen Budapesten érte a halál.
TM

3

2015. május

CIVIL OLDALAK
Nyugdíjas Klub hírei…
A svájci egészségügyi program keretében minden hónapban
elõadást hallgatunk meg- klubfoglalkozásokon- különbözõ,
idõseket érintõ betegségek megelõzésével kapcsolatban. Az elsõ
elõadást Bálint Aramilla pszihoklinikai elõadó, „Pszihofitneszlelkünk egészségessé tétele érdekében: kacagás, kocogás,
lazítás, érintés, segítés. Nagyon értékes elõadás volt, mely légzõ
gyakorlattal ért véget. A második elõadást Bakos Judit
diatetikus, a helyes táplálkozásról tartotta, melyre szemléltetõ
eszközként különbözõ liszt, cukorkészítményeket, gyümölcsöt
hozott, valamint sütit, melyrõl meg kellett állapítanunk, milyen
cukorból készült (kristálycukor, cukorpotló tabletta,
nyírfacukor, stívia cukor). Ezt nehéz volt megállapítani, mivel
hasonló édes volt mind a három fajta süti. Kitért az elõadó a
különbözõ lisztekbõl készült ételekre, tésztákra is, melyek a
szervezetünkre jó hatással van, nem hizlal, nem emeli a
koleszterin szintet stb. Legvégül az olajos magvak, gyümölcsök
jótékony hatásáról szól.

A Mûvelõdés Háza igazgatója kérte fel klubunkat arra,
Erdélybõl, Kézdivásárhelyrõl a Nõk Egyesületétõl fog 8 fõ
érkezni, akik kézimunka, kézmûves és gasztronómiai könyv
bemutatót tartanak, hogy mi tudnánk-e bemutatni nekik
kézimunkákat, melyeket a klubtagok készítenek. Mi úgy
készültünk erre az eseményre, hogy egy” Kézimunka kiállítás”-t
rendezünk, melyet városunk lakosai is megtekinthettek. A
rendezvényre dalkörünk is készült vidám dalcsokorral. A
Mûvelõsés Ház igazgatója köszöntése után énekeltük el vidám
dalainkat, majd Pintér Ferenc városunk polgármestere
köszöntötte a résztvevõket. Ezután Meister Éva szinmûvésznõ
mutatta be a „Kézdivásárhelyi Nõk Egyesület”- ének
résztvevõit, akik népi hímzéseket, gobelineket, horgolást,
gyöngyfûzést, festett üveg tárgyakat, szemüvegtartókat stb.
hozták, valamint szakács és dalos könyveket, melyek tartalmát
az édesanyjuktól, nagymamájuktól hallottakat, látottakat
vetették papírra, hogy az utókornak is megmaradjanak a
hagyományos ételek receptjei és a régi dalok leírásai. Lehetett
vásárolni a bemutatottaknak, melynek összeget idõs, magányos
embereket, nagycsa-ládosakat, gyerekeket egyedül nevelõ
szülõket, elesettek támogatására, jótékonysági célra használják
fel. A könyveket az íróik dedikálták is. Ezután kértünk minden
résztvevõt, hogy a Mûv. Ház emeletén tekintsék meg a
nyugdíjas klub kiállítását is. Ott bemutatásra került a nyugdíjas
klub tevékenysége, munkája, elismerései, valamint a dalkör.
Készítettünk nekik ajándékot is, melyet átadtuk nagy
meglepetésünkre. Különféle lekvárok, dzsemek, befõttek is az
asztalra kerültek, melybõl válogathattak az Erdélyiek elvitelre.

A klubtagok által készített süteményekbõl vendégül láttunk
mindenkit, ásványvíz és házi pálinka is elõkerült a juhászruhába
öltöztetett üvegbõl. A Kézdivásárhelyiek pedig ánizsmagos
pálinkával kínáltak bennünket. Szeretnénk velük baráti
kapcsolatot kiépíteni. A vezetõjük, Fülöp Magdolna
megköszönte a fogadtatásukat és támogatta a kapcsolat
felvételt, címét, telefonszámot, e-mail címet cseréltünk. Közös
fotózásra is sor került, majd énekeltünk, táncoltunk. Bízunk
benne, hogy létrejön a baráti kapcsolat közöttünk. Rajtunk nem
múlik, mi nyitottak vagyunk. Szeretném megköszönni azoknak,
akik megtekintették kiállításunkat, emlék könyvünkbe
bejegyzést írtak, mely erõt és bíztatást adott a további
munkánkhoz.
A jászladányi „Életet az Éveknek” hagyományõrzõ Nyugdíjas
Klub hívta meg klubunk tagjait a 4 alkalommal megrendezésre
kerülõ Jász-Kun Nyugdíjas Klubok és Elszármazottak
találkozójára. 13 fõvel vettünk részt a rendezvényen, ahol
Alattyán, Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Jászivány, Szolnoki
Barátság Klub, Rákóczifalva nyugdíjas klubok tagjai vettek
részt. A köszöntések után kultúrmûsor szórakoztatta a
jelenlévõket: tánc, népdalok, lánykérõ dal, versek, humoros
dalok, két szóló ének hangzott el klubtagjainktól, melyen
dalkörünk is vidám népdalt adott elõ. A kultúrmûsort a
jászladányi Tálas Ernõ, a Svéd Királyi Operaház énekese zárta:
Bartók Bélától két népdalt (Elindultam szép hazámból és Szánt
a babám csireg csörög..) és Emlék címû nápolyi dallal, valamint
Santa Lucia olasz dallal, természetesen az utóbbiakat olaszul
énekelte. Ezt finom ebéd követte, majd tánc, tombolahúzás,
éneklés, beszélgetés. Mindenki nagyon jól érezte magát,
köszönjük a ladányiaknak. Köszönjük Korsós Attilának és
Zsuzsikának fuvarban való támogatásukat.
Kiss Jánosné
Egyetértés Nyugdíjas Klub
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Honismeret hírei

Március 21-én szombaton A Mûvelõdés
Házában emlékeztünk meg a Csete
Balázs Honismereti Egyesület létrehozásának 45. évfordulójáról.
Rendezvényünk elõtt a Vendégek,
valamint az Egyesület tagjai a református
temetõben gyülekeztek, ahol névadónk
Csete Balázs sírjánál Gyõri Jánosné, a
Honismereti Szakkört alapító Gyõri János
sírjánál Papp János nyugdíjas iskola
igazgató emlékezett, majd a megjelentek
elhelyezték koszorúikat, virágaikat.
Az ünnepség a Mûvelõdés Házában
kezdõdött. A Vendégeket és az Egyesület
tagságát Dr. Gecse Annabella néprajzkutató muzeológus - levezetõ elnök köszöntötte. A Himnusz közös eléneklése
után Pintér Ferenc polgármester
megnyitója következett.

„Honismereti mozgalom Jász-NagykunSzolnok megyében” címmel Dr. Nagy
Molnár Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Honismereti Egyesület elnöke
tartott elõadást.
Sajó Sándor: Magyar háromság címû
versét Nagypál Zoltán Egyesületünk tagja
szavalta el.
„45 éves a Csete Balázs Honismereti
Egyesület” Benedek József az Egyesület

elnöke foglalta össze az elmúlt
évek eseményeit, történéseit.
A meghívott Vendégek köszöntötték Egyesületünket, mondták el
jókívánságaikat, adták át ajándékaikat:
Honismereti Szövetség részérõl Dr.
Rémiás Tibor, a Jász Múzeum
részérõl Hortiné dr. Bathó Edit, Dr.
Nagy Molnár Miklós, Dr. Gecse
Annabella, Kolozsvárról a Kõváry
László Honismereti Kör részérõl
Kiss Margit,
Miskolcról Tóth
Tamás, Kölesdi Felnõtt Honismereti
Szakkör részérõl Dr. Kiszler
Gyuláné, Ózdi Lajos Árpád
Honismereti Kör részérõl Balogh
Lászlóné, Domaházáról Elek
Menyhért,
Kocséri Népkör,
Kladiva Imre c. apát, esperes,
Szakálné Torma Eszter, Antal
Miklós, Jászjákóhalma, Horváth
Péter Honismereti Szakkör részérõl Fodor István Ferenc,
Jászdózsa, Dósai Honismereti
Szakkör részérõl Zsidei Andrásné,
KIS-ÉR Kertbarát Kör részérõl
Ládi András, Jászapáti Vándorfy
János Honismereti Szakkör
részérõl Mihályi József.
A hozzászólásokat zárszó követte, a
Szózat eléneklésével véget ért
ünnepségünk.
A Napközi Otthon ebédlõjében már
várt bennünket az ebéd, melyet jó
étvággyal fogyasztottunk el. Ebéd

után lehetõség volt baráti beszélgetésre,
megtekinthetõ volt a kis teremben
rendezett kiállítás az elmúlt 45 évrõl. Az
érdeklõdõk felkeresték Farkas László
Mezõgazdasági és Géptörténeti
Magángyûjteményét is.
A jó hangulatú beszélgetés a kora esti
órákban ért véget.
Április 18-án szombaton ismét örömmel
tettünk eleget a Kocséri Népkör
meghívásának, mely
a Népkör
mûködésének 25. évfordulójára szólt.
A kori reggeli órákban 5 fõvel indultunk

útra, szokás szerint a Kutyakaparó
csárdánál álltunk meg és vártuk meg a
Jászapáti Vándorfy János Honismereti
Szakkör tagjait. Rövid pihenõ és kávézás
után együtt folytattuk utunkat Kocsérra
Ünnepségük 10 órakor kezdõdött
A megjelenteket Bodnár András
polgármester úr köszöntötte és mint
levezetõ elnök vezette az ünnepi
közgyûlést. A Népkör munkájáról Járvás
Józsefné a Népkör elnöke számolt be,
értékelte azt. Az elmúlt évük tartalmasan
telt el, céljaikat ez évben is szeretnék
megvalósítani.
Bódás János: A cövek címû versét
hallgathattuk meg és az ünnepség végén a
Népkör énekkara népdalcsokrot adott elõ.
A finom és bõséges ebéd után mindenki
dalra fakadt, lehetõség volt a település
központjának, római katolikus templomának megtekintésére A délutáni órákban
búcsúztunk el kedves barátainktól,
legközelebb a Jászalsószentgyörgyön a
Jász Világtalálkozón találkozunk.
Benedek József
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Tájházak Napja Jászkiséren
2015. április 26-án, 3. alkalommal került megrendezésre a
Csete Balázs Honismereti Egyesület szervezésében a
Tájházak Napja rendezvény a Csete Balázs Helytörténeti
Gyûjteményben.

A programot hagyományteremtõ szándékkal indította el a
Magyarországi Tájházak Szövetsége országszerte, mely idén
is része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által
kezdeményezett „Vidékjáró” tematikus napoknak. A paraszti
hagyományban a legszélesebb körben volt ismert Szent
György alakja, akinek ünnepnapja április 24-hez kötõdik. A
jeles naphoz legközelebb esõ hétvégén hagyományteremtõ
programokkal nemcsak a tavaszi állatkihajtás egykori
emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az
emberek újjászületésére is figyelmet kívánnak fordítani.
A programok délelõtt 10 órakor kezdõdtek és este 18 óráig
várták a látogatókat, résztvevõket. Az érdeklõdõk számos
program közül választhattak.

A Jazyges Íjász Egyesület mind a kicsiknek, mind a
nagyoknak készült különbözõ szórakoztató, ügyességi
feladattal. Egész nap folyamatosan voltak jelen az
érdeklõdõk, hogy kipróbálhassák e régi tudományt.

A Csete Balázs Honismereti Egyesület közremûködésével
kézmûves - játszóházi foglalkozáson vehetnek részt,
elkészíthették nagyanyáink, nagyapáink játékait, de új
technikákat is kipróbálhattak.
Az idei évben elsõ alkalommal különbözõ ízesítésû házi
készítésû sajtot is kóstolhattak. Volt ott füstölt,
medvehagymás, köményes, kakukkfüves, kapros,
fokhagymás, bazsalikomos és természetesen a sajtokból
vásárolni is lehetett.
Egész nap kemencében sütött finomságokat kóstolhattak a
látogatók, készült csiramálé, krumplispogácsa, tejpite,
szilvalekváros papucs, de ehettek zsíros kenyeret is
lilahagymával.
A gyûjtemény megtekintése egész nap folyamán ingyenes
volt és mellé a tárlatvezetést Szüle Katalin biztosította.

Köszönjük Gálné Czékmán Erika, a Jazyges Íjász Egyesület, a
Mûvelõdés Háza és Könyvtár dolgozóinak és Jászkisér Város
Önkormányzatának, hogy közremûködésükkel segítették és
színesítették az idei rendezvényünket.

TM
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Jászkisér Város Önkormányzata - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” címû programot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki
konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:
§
az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,
§
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
§
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
§
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
§
Balkon:
Erkélyen kialakított
2
§
Mini:
10 – 50 m
2
§
Normál:
50 m felett
§
Zártkert 1.: Zöldség
§
Zártkert 2.: Gyümölcsös
§
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
§
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek
Jelentkezési határidõ:
2015. május 30.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
§
Az Jászkisér Város Önkormányzatának polgármesteri titkárságán
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók
munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény
termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a
madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá
lehet minõsíteni – de nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél több féle fûszer és gyógynövény található.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden
kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
·
Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örökség díjas, érdemes
mûvész alkotása
·
Oklevél - Miniszteri aláírással,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úr
ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 15. - augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2015. szeptember 4.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!
Jászkisér, 2015. április 30.
Pintér Ferenc
polgármester
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Ovi Híradó
Húsvét az oviban
Az áprilisi tavaszi szélben kíváncsian igyekeztünk a
központi óvodába, ahol már vártak bennünket. Nem is
vettük észre a fûben elrejtett tojásokat, amelyet késõbb
kellett megkeresni.
Szüle Katika néni mesélte el húsvéttal kapcsolatos
élményeit. A régi idõkben kb. 30 – 40 évvel ezelõtt, még
minden lányos házhoz eljártak a legények locsolkodni és a
lányok szívesen fogadták õket. A fiúk nem csak
rózsavízzel, hanem vödör vízzel is locsolták a lányokat.
Nagy hagyománya volt a tyúktojás festésnek és a
jellegzetes vendégváró ételeknek. Ilyenek voltak a
kocsonya, fõtt sonka, fõtt tojás, kalács, apró sütemények.
A tojásokat akkor még fõleg hagymahéjjal festették be.
Ma ezt a technikát berzselésnek nevezzük.
Azt is megtudhattuk, hogy versenyeztek
a lányok
egymással, hogy kinél – mennyien voltak locsolkodni? Ezt
úgy tudták meg, hogy névsort írtak a lányok a locsoló
fiúkról. Természetesen az a lány gyõzött, akinél a legtöbb
fiú volt locsolkodni.
Az érdekes húsvéti történetek után versmondás
következett. Minden óvodai csoportból hallottunk a
fiúktól, majd rózsavízzel meglocsolták a lányokat,
asszonyokat.

A locsolkodásért járó piros tojást is megkapták, igaz ezek
csokiból készültek
A fûben megkeresett tojásokból gyorsan készítettünk
egy igazi „virágzó tojásfát”.
Hangulatos délelõttöt töltöttünk együtt! Köszönjük!

„ Régi idok óvodái ”
Gyõri Jánosné, Jucika néni elõadást tartott az óvodai nevelõtestület
számára. Elõadásának címe is utal a hagyományápolásra, „ Régi idõk
óvodái ”.
Személyes emlékeit felidézve, szemléletesen mutatta be az akkori egyszerû
emberek életét, és környezetét, a kisgyermek kortól a felnõtt korig.
A sok élményt hallgatva, a szemléltetõ könyvek és fényképek segítségével,
szinte magunk elõtt láttuk a régi óvoda életét, szokásait: az egyszerû
játékokat, a gyermekek találékonysága által készített
eszközöket, a környezetükben található természetes
anyagokból (nád,
bogáncs, csuhé stb.).
A játéknak, a játékos
tanulásnak , minden
korban elsõdleges
szerepe volt a kisgyermek számára.
Nagyon köszönjük a tartalmas elõadást!
0

Hagyományápoló
munkaközösség

Néphagyományõrzõ Munkaközösség

Javaslat
Nyugdíjba vonulásom óta az Óvodai
rajzkiállításon többször, míg annak
megnyitóján 2015. április 13-án vettem részt
elõször. A kiállított munkák az elõzõ évekhez
hasonlóan most is nagyon szépek, ötletesek
voltak.
Látszik rajtuk az Óvónõk gondos, mindenre
odafigyelõ munkája. Dicséret illeti ezért Õket
és a gyermekeket egyaránt. Ezt megnyitó
beszédében Tóth László iskola igazgatóhelyettes szakmailag is értékelte. A jelenlevõk
egy óvodás kislány nagyon szépen, hangsúlyosan elmondott versének is hallgatói
lehettek.
Hiányoltam azonban azt, hogy a két külsõ
óvodai egység gyermekei ebbõl a tevékenységbõl kimaradtak.
Javaslom: a jövõben onnan is mondjanak a
gyermekek egy- egy évközben tanult verset.
Ezzel is színesebbé téve a megnyitót. (Az
idõbe az most is belefért volna)sajnos ritkán,
évente csak egyszer Anyák Napján látjuk a
gyermekcsoportokat szerepelni.
Jó lenne ha a félórás külön felkészülést nem
igénylõ farsangi mûsort is megtekinthetnék a
szülõk.
Kálmán Ilona
nyugd. óvónõ

2015. május

8

Suli Hírek
Ladányi Lajos Emlékverseny
A Csete Balázs Általános Iskola az idén immár VI.
alkalommal szervezte meg a Ladányi Lajos Emlékversenyt
2015. április 16-án.

II.hely-8.b, Fantasztikus hármas csapat tagjai: Bartók Vivien,
Harnos Rita, Kis Csaba
III. hely-8.a, Kockacukrok csapat tagjai: Czifra Áron, Duka
Patrik, Szûcs István
7. évfolyam:
I. hely- 7. b, Csillám Pónik csapat tagjai: Duka Laura Olívia,
Farkas Dóra, Paróczi Rebeka
II.hely-7.a, A sötétség fényei csapat tagjai: Eszes Zsuzsanna,
Madarász Kincsõ, Makai Viktória
III.hely-7.a, Tónuskák csapat tagjai: Kállai Ferenc, Ládi Máté,
Rácz Marietta

Kiss Lajos igazgató úr nyitotta meg a rendezvényt,
méltán emlékezett kollégájára a verseny névadójára. Az I.
Emlékversenyt több mint 10 éve, 2004. december 1-én
rendeztük. Azóta rendszeresen 2 évente tartjuk a
megemlékezést. Legnagyobb örömünkre most is eljött Lajos
bácsi fia, Ladányi János és kisebbik unokája, Ladányi Levente
is.
A mai diákok már nem ismerték Ladányi Lajost- iskolánk
nagyra becsült, volt matematika-fizika szakos tanárát, igazgató
helyettesét, aki közel 30 évig tevékenykedett iskolánkban,
példamutató pedagógusként.

Vendégeinkkel - Papp János, nyugalmazott
iskolaigazgatóval és Balogh István, nyugdíjas pedagógussalvisszaemlékeztünk és kellemesen elbeszélgettünk a munkában
együtt töltött „régi szép idõkrõl”.
Ezúttal szeretnénk megköszönni Ladányi Lajosnénak, Ica
néninek a sok-sok ajándékot, mellyel a diákokat és a
szervezõket is jutalmazta.

Az emlékversenyre a csapatok elõzetes feladatként kapták:
„Hozzatok olyan vendéget az eseményre, aki ismerte
Ladányi Lajost és mesél nekünk róla!”
Nagymamák, óvó nénik, anyukák számoltak be meghatódva
sok kedves emlékrõl:
- Lajos bácsi nem buktatott senkit. Inkább bezárta a
diákot, s addig nem mehetett haza, amíg meg nem
tanulta a leckét.”
- „Viccesen mesélte el az anyagot, minden szabályhoz
kitalált egy mókás képet, amihez köthettük.”
- Az anyóst gyakran emlegette: szánkózáskor,
szabadesésnél és még sok példában.

Köszönetünket fejezzük ki minden támogatásért.

A tanulók hiteles képet kaptak arról, miért emlékezünk
tisztelettel Ladányi Lajosra.
A 7-8. évfolyam tanulói indulhattak a csapatversenyen.
Matematika-fizika- kémia és informatika tantárgyakból kaptak
feladatot. Fizikából elõzetesen fel kellett dolgozni a tanulóknak
a „Tükörkészítés az ókortól napjainkig” címû témát. Nagyon
látványos kiselõadások készültek. Matematikából, kockákból
kellett testeket építeni és a testhálókat lerajzolni.

A Ladányi Lajos Emlékverseny immár hagyomány. A mi
iskolánk, a mi igazgatónk elmondhatja, hogy elõdeink
nyomdokain haladunk, biztos alapokra építkezünk.
Intézményünk ma is maximálisan megfelel korunk igényeinek.
tantestületünk nyitott minden új módszer iránt. Az igazgatóság
irányításával, számos pályázattal segítjük és emeljük az oktatás
színvonalát. Tanulóinkat igyekszünk biztos tudással rendelkezõ,
a nemzeti értékeket tisztelõ emberekké nevelni.

A legügyesebben szerepeltek:
8. évfolyam:
I. hely-8.a, Zsenik csapat tagjai: Oláh Anna, Heinrich Ákos,
Holló Tamás

Bobákné Major Margit
munkaközösség-vezetõ

Az emlékversenyt támogatták még a Csete Balázs Általános
Iskola, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Stoszek
Istvánné, a Diákönkormányzat, a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány és a Természetjárók Egyesülete.
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Házasság kötés
Demeter Edit és Duka Attila
április 18-án
Peták Béla és Ürmös Magdolna
április 23-án
Vígh Maja Panna
április 8-án

Gratulálunk
az ifjú pároknak!

Oláh Blanka Ilona
április 13-án

Emlékezünk

Banya Krisztofer Tamás
április 15-én
Balogh Milán
április 20-án

0

Hûvös Kristóf
halálának 15. évfordulójára
0

„ A múltba visszanézve valami fáj,
akit szerettünk nincs már.
Így múlik el az egész életünk,
Fájó szívvel emlékezünk.”

Kecskeméti Krisztián
április 24-én
0

Szeretõ szüleid és testvéreid
0

Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak,szomszédoknak,volt munkatársaknak,
galambász sporttársaknak és ismerõsöknek,
akik

OLÁH JÓZSEF

Az orvosi rendelõ telefonszámai:

A gyászoló család

0

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

temetésén megjelentek,sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak velünk.

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

Halálozás
Koncsik Sándorné Miskolczi Magdolna
74 éves korában április 11-én
Homonnai Lászlóné Silye Valéria
96 éves korában április 12-én (volt kiséri)
Bende Sándorné Káli Zsuzsanna
67 éves korában április 19-én
Nagy László
78 éves korában április 22-én
Czifráné Bagi Erzsébet
65 éves korában április 22-én
Oláh József Sándor
74 éves korában április 25-én

2015. május
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Passió 2015.

Hamarosan lebontják

Április 3-án Nagypénteken, nagyon szép élményben
volt részem a Hevesi Református gyülekezetnek
voltam vendége. Mészáros Ildikó Fõtiszteletû asszony
meghívására vettem részt az ünnepi Istentiszteleten,
melyet a Református iskola növendékei, tanárai és az
iskolát támogató felnõttek vettek részt, nemcsak
reformátusok, hanem katolikus egyházi tagok,
gyerekek.
Nagyszerû elõadásban elevenedett meg a Passió,
melynek résztvevõje volt a gyülekezet is egy-egy,
zsoltár dicséret eléneklésével. Melyeket Mészáros
Ildikó állított össze, kitûnõen az alkalomhoz illõen.
A zsúfolásig megtelt templomban a szomorúságot
jelentõ elõadás ellenére, mindenkinek örömöt
jelentett az együttlét istenházában, erõt adván a mai
világunk nehéz, néha már elviselhetetlen terhéhez
eseményeihez. Felemelõ érzés volt a részvétel.
Több helyen, így a katolikus templomban is elõadták és
az Eötvös József Oktatási Központban (középiskola)
ahol iskola lelkész Mészáros Ildikó ez évtõl pedig
zsinati jegyzõnek választották meg.
Isten áldását kérve munkájára, szívbõl gratulálunk.

Hamarosan lebontják a régi házat, beteges lett nagyon,
Meggörnyedve, magányosan, szenved az udvaron.
Málladoznak a föld, tátonganak a rések,
Ablakai a kertbe, utcára, megkopottan néznek.
Sebeit már nem gyógyítják, mindenki elhagyta,
A múló idõ könyörtelenül nagyokat üt rajta.
Ajtaja kulcsra zárva, nem lehet bemenni,
Fájdalommal élem át, itt már nem vár senki.
Nem füstöl a kéménye hosszú évek óta,
Temetõben nyugszik utolsó lakója.
Az árválkodó házikó egyenlõ lesz a földdel,
Hûlt helyet, ha nézegetem, kicsordul a könnyem.
Nagypál Sándorné

Szüle Katalin

A

„Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány”
2014. június 16-án

az iskola tanévzáró ünnepségén meghirdette az évenként visszatérõ pályázatot a
következõ címek eléréséért:
0

-

Az iskola legeredményesebb tanulója
A versenyeken legjobb eredményt elérõ tanuló
Az iskola legeredményesebb osztályközössége:
alsó tagozat, felsõ tagozat
Az iskola legeredményesebb alkotó közössége

0

A szorgalmas és eredményes munkátok jutalmának eredményhirdetés. A 2014/ 2015ös tanévzáró ünnepségén tartja az alapítvány kuratóriuma.
A „Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány” alapítói és „Teleház” dolgozói 2 db
számítógépet ajánlanak fel, 2 iskolás gyermek részére, akik eredményeik szerint,
hátrányos helyzetükkel ezt kiérdemelték.
0

Szorgalmas pályázást és végsõ erõfeszítést,
sikeres eredményhirdetést kívánunk!
Jászkisér, 2015. május11.

Gál András
Kuratórium vezetõ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2015. április 22-i soros, nyílt testületi ülésrõl
Az ülésen a Képviselõ-testület:
Napirend elõtt meghallgatta Bábel Tibor Úr
tájékoztatóját a Jászsági Ivóvízminõség-javító program
jelenlegi állásáról, a munkafolyamatok állásáról.
Meghallgatta Pintér Ferenc polgármester beszámolóját
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, a Képviselõtestület hatáskörében tett intézkedésekrõl.
Tájékoztatót hallgatott meg az általános iskolás
gyerekek nyári szünidei foglalkoztatási, táboroztatási, a nyári
„napközi” megszervezésének lehetõségérõl.
Egyhangúlag elfogadta a képviselõ-testületi
határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésérõl (I. negyedév) szóló
elõterjesztést.
Szintén egyhangúlag fogadta el az átfogó értékelést,
Jászkisér Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról.
A költségvetési elõirányzatok módosítására tett
elõterjesztést egyhangúlag hagyta jóvá.
Meghallgatta dr. Kádár Tamás jegyzõ elõterjesztését a
Polgármesteri Hivatal ideiglenes Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról és Munkaköri jegyzékérõl. Az elõterjesztést a
testület 6 igen 3 tartózkodás mellett fogadta el.
Módosította a Jászkisér Városi Óvoda és A Mûvelõdés

Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti gyûjtemény
alapító okiratait, melyekre a törvényi elõírásoknak való
megfelelés érdekében volt szükség.
A közösségi együttélés szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet 8 igen és 1 tartózkodással fogadta el,
kivéve belõle az ebrendészeti hozzájárulásra vonatkozó
paragrafust.
A belsõ ellenõrzésre szóló megbízási szerzõdés
jóváhagyását, a májusi soros testületi ülésre halasztotta.
Elbírálta az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõi állására beérkezett pályázatot és azt 8 igen és 1
tartózkodással jóváhagyta. Ennek értelmében Farkasné Nagy
Mártát 5 évere megbízta az Intézmény vezetésével.
A Jászkiséri Ifjúsági Egyesület támogatására tett
elõterjesztést egyhangúlag támogatta.
Meghallgatta a JÁTI vezetõjének beszámolóját az
intézmény mûködésérõl, a vezetõi feladatok átadásáról, (melyre
a jelenlegi vezetõ Intézménytõl való távozása miatt volt
szükség).
Elfogadta a JÁTI új vezetõjének ideiglenes
megbízásáról szóló elõterjesztést, melynek értelmében Rácz
Istvánt bízta meg a vezetõi teendõk ideiglenes ellátásával.

Hamarosan befejezõdik
a Temetõ elõtti területet rendezése

A JÁTI hírei

Befejezõdött a Temetõ
elõtti területet rendezése,
parkoló kialakítása, mart
aszfalttal történõ lefedése.
Az így kialakított pakolóban több gépkocsi
részére biztosított a sár
mentes parkolás.
Befejezõdött a kivágott
akácfák pótlása is. A
3227. jelû JászapátiÚjszász összekötõ úttól a Temetõ végéig 64 darab akácfát
ültetünk el, melyeket folyamatosan öntözünk.
Megkezdõdött a régi beton járda felbontása, helyére a
közmunka programban készített térkõ burkolat kerül.
TM

-juhi-

A napokban a
JÁTI dolgozói
bekerítették a
Ladányi úti gyümölcsöst, melynek karbantartását, a fák nevelését a közfoglalkoztatottak végzik.
A külsõ telephelyen étkezõ és szociális helység kerül
kialakításra, kihelyezték a mobil illemhelyet, így
komfortosabb körülményk között dolgozhatnak a
közfoglalkoztatottak.
Május második felében megkezdõdik a parkok és az
intézmények elõtti virágágyások egynyári virággal való
beültetése.
Köszönjük a kedvezményes virágvásárlást Földvári
Ferencnek és feleségének, valamint
Tóthné Magdikának.
-juhi-
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Viccturmix

Megterhelõ feladat

Idõs székely házaspár ücsörög a ház
elõtt. Morfondírozik az öreg:
- Te anyjuk! Egyikõnk meghal, én
beköltözök a városba...
0

Egy részeg pasi felszáll a buszra, és
ledobja magát a székre egy öregasszony
mellett. Az öregasszony végigméri,
majd rosszallóan megszólal:
- Fiam, te a legjobb úton haladsz a
pokolba!
A részeg felugrik:
- A francba, már megint rossz buszra
szálltam!
0

- Ki volt az, aki anyósomnak fogkrém
helyett egy tubus pillanatragasztót adott?
- ront be egy férfi a vegyesboltba.
- Én voltam. Nézze, igazán sajnálom, de
tévedés történt - restelkedik az egyik
eladó.
- Magánál vásárolok máskor is! Ezt az
ezrest meg tegye csak el!
0

A nyuszi részegen bóklászik az erdõben
és találkozik a rókával.
- Szia, vöröske!
- Hogy mersz te engem csak úgy
"levöröskézni"?! - kérdezi a róka.
- Ha akarod, le is rókázhatlak!
0

Szõke csaj beszélget egy nénivel a
metrón:
- Tudja kedveském, én már 40 éve
metrózom...
Mire a szöszi:
- Jesszusom! Hát hol tetszett felszállni?!
0

Ebben a cellában tartózkodik a
büszkeségünk - mondja a börtönigazgató a látogatóknak. Elõször
fegyveres rablás miatt került ide, akkor
még analfabéta volt.
Mi tanítottuk meg írni-olvasni. Most
közokirat-hamisításért ül. Mi ez, ha nem
fejlõdés?
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Recept túra
Zöld minestrone
Ez egy olasz zöldségleves, mely szinte minden háztartásban az
évszaknak és az éppen otthon lévõ alapanyagoknak megfelelõen
változik. Tájegységenként más-más jellegzetességgel bír.
Általában paradicsommal készül, van ahol tészta nélkül kerül az
asztalra.
Hozzávalók:
?
20 dkg zöldbab
?
20 dkg zöldborsó
?
20 dkg brokkoli
?
10 dkg medvehagymás
gyufatészta (sima tészta is
tökéletes)
?
6 levél bazsalikom
?
3 szál újhagyma
?
4 evõkanál parmezán
?
2 evõkanál olívaolaj
?
1 teáskanál só (ízlés szerint)
?
1 csipet frissen õrölt feketebors
?
1,5 l víz
Elkészítés:
Fagyasztott alapanyagokkal dolgozunk ebben az esetben, de
lassan már frissekre is szert tehetünk a piacon. Egy edényben 2
evõkanál olívaolajon 2-3 perc alatt megpároljuk egy kicsit a
zöldségeket.
A bazsalikomot felaprítjuk, a zöldhagymát felkarikázzuk, és az
elõbbiekhez adjuk. Sózzuk, borsozzuk az edény tartalmát,
felöntjük vízzel, és közepes lángon maximum 25 percig fõzzük.
Hozzáadjuk a tésztát, és további 10 percig fõzzük.
Tálaláskor egy púpozott kanál parmezánnal megszórjuk a
tányérunkban gõzölgõ levest!

Spárgás csirkeragu friss
bazsalikommal
Hozzávalók:
?
70 dkg csirkemellfilé
?
5 dkg szeletelt bacon
?
1/2 szál póréhagyma
?
7 szál fehér spárga
?
1 db kaliforniai paprika
?
1 db tojássárgája
?
1 csokor friss bazsalikom
?
2 dl tejszín
?
1 evõkanál szõlõmagolaj
?
só
?
bors

Elkészítés:
A bacont kétujjnyi csíkokra vágjuk, serpenyõbe tesszük, adunk
hozzá egy löttyintés szõlõmagolajat, hozzáadjuk a felkarikázott
póréhagymát, majd a csíkokra vágott csirkemellfilét, és gyakori
kevergetés mellett pirítjuk, közben sózzuk, borsozzuk.
Mikor a csirke megpuhult, hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott
paprikát. Öntünk alá 1 deci vizet, és fedõ alatt pároljuk. Majd az
elõzõleg megtisztított spárgát, aminek az alsó fás részét

eltávolítottuk és 2 centis darabokra vágtuk, hozzáadjuk a
csirkéhez és pár perc alatt puhára fõzzük. Végül a
bazsalikomleveleket beleteszzük.
A tejszínt 1 tojássárgájával simára keverjük, hozzáöntjük a
csirkéhez és így besûrítjük az ételt. Már nem forraljuk, nehogy
a tojássárgája különváljon a tejszíntõl.
Hófehér, illatos basmati rizzsel tálaljuk.

Medvehagymás-túrós rudak
Hozzávalók:
?
60 dkg liszt
?
3 teáskanál só (ízlés szerint)
?
25 dkg margarin
?
10 dkg tisztított és aprított medvehagyma szárával együtt
?
2,5 dkg élesztõ (nem futtatjuk)
?
25 dkg túró
?
1 db tojás a tésztába + 1 a megkenéshez
?
1 kis pohár tejföl
?
5 dkg márcánysajt, ha szeretnénk még különlegesebbé

tenni
A tetejére:
?
szezámmag
?
reszelt sajt
Elkészítés:
A lisztben elkeverjük a sót, elmorzsoljuk benne a margarint.
Hozzáforgatjuk az aprított medvehagymát. Külön tálban
villával törjük át a túrót, majd adjuk hozzá a márványsajtot és
a friss élesztõt is. A
liszthez adjuk a tojással és
tejföllel együtt, ezután jól
kidolgozzuk a tésztánkat.
Letakarva 1 órára a hûtõbe
tesszük.
A sütõt elõmelegítjük 200
fokra. Lazán átdolgozzuk
a tésztát, 1 cm vékonyra
nyújtjuk, megkenjük
felvert tojással, a tetejét
megszórjuk szezámmaggal vagy reszelt sajttal
tetszés szerint. Ujjnyi csíkokra vágjuk, majd pár perc alatt
szép aranysárgára sütjük.

Jó étvágyat kívánunk!

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
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

0

Az ifjúsági mérkõzések 2 órával a felnõtt mérkõzések elõtt kezdõdnek!

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
Jászkisérre a:

Nyílt napjára
Idopont:

2015. május 30.(szombat)
0

10 órától várjuk az érdeklodoket,
egész napos programmal,
a Jászkisér, Bem út 29. szám alatt
(bejárat a Gárdonyi utca felol)
Program:

- Géptörténeti bemutató
- Gépindítás
- Gépek bemutatása

Mezõgazdász
Április hónapban a mezõgazdasági munkák lendületesen
haladtak. Még a korábban nedves területeken sikerült
elvégezni a szükséges munkákat. A tavaszi növények vetése
befejezõdött. Az elsõként földbe vetett magvak már
sorolnak, sõt a kapások kultivátorozása is megkezdõdött.
Elmondhatjuk, hogy az idõszerû munkák végzésében nincs
lemaradás.
Azonban a gazdálkodók hangulata a csapadék hiányának
köszönhetõen egyre borúlátóbb. Aminek kezdetben
örültünk az mára már kezd aggasztóvá válni. Az õszi
vetéseken jelentkeznek a vízhiány tünetei. A tavaszi vetések
jó része pedig egyenetlenül illetve hiányosan kel. Korai
lenne még a vészharangot húzni, de most duplán igaz az a
mondás, hogy a májusi esõ aranyat ér.
0

Kovács Károly

