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Idősek Napja
Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük. Az
öregedés, az öregkor beláthatatlanul sokféle, amely
sokféle előnyt, ugyanakkor sokféle feladatot, kihívást,
felelősséget jelent a fiatalok számára is. Ez az élet, életünk
teljességének titka. Jó lenne, ha az év minden napján
ugyanilyen figyelem és szeretet övezné a szépkorúakat.
Olvastam valahol, hogy a világnapok kijelölése mindig
egyfajta lelkiismeret furdalása a társadalomnak. Azért
jelölnek ki egy-egy napot, mert úgy érzik, abban a témában
tartozásuk van valakik felé, abban a témában valamit nem
úgy tettek meg, ahogy kellett volna.
Igen. Az Idősek Napja is a társadalom lelkiismeretének
napja. Igen, tartozásunk van Önök felé. Nem is kevés. Mi
sokszor nem vesszük tudomásul, hogy a világ nem velünk
kezdődött. Önök és az Önök elődeinek munkásságával
kezdődött. A rohanó napokban, a megélhetés napi gondjai
mellett, olyan nehéznek érezzük, hogy időt szakítsunk
szeretteinkre. Pedig elég lenne csak egy őszinte kérdés:
milyen napod volt? Meghallgatni idős szeretteinket.
Éreztessük a másikkal, hogy ott van a gondolatainkban,
mindig fontos nekünk! Vigyázni kell rájuk, segíteni őket,
hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet
élhessenek. Az Alapszolgáltatási
Központ nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntöm Jászkisér
időseit.Õszinte szeretettel kívánom, hogy jó egészségben,
barátok, rokonok, gyerekek, unokák körében teljenek
napjaik, akik rajongásukkal, csicsergésükkel, nyüzsgésükkel kitöltik a hétköznapokat.
Szalay Mátyás:
BOCSÁSSATOK MEG KEDVES ÖREGEK
0

Bocsássatok meg kedves öregek,
Hogy rólatok csak elfeledkezünk....
Mintha nem is volnátok a világon.
Tervezünk,de nektek nem tervezünk,
Házat rakunk, de abban egy zugot
Nem rajzol meg a tervező,hogy ott
Legyen utolsó álmotok nyugodt.
Mintha nem is volnátok a világon.
Ti már fáradtan félreálltatok,
S a világban úgysem számítotok!
A múlté vagytok s a múltat ki nézi?
Kisértetül talán előidézi
Az ember s szembe is kacag vele,
De figyelmet nem pazarol bele.
A múlt helyett inkább jövőt akar,
Ezért feszül a szív, a láb, a kar.
Leguggolunk egy kisgyermek körül,
Lessük hogy alszik, minek örül,
Fabábuját rendben tartjuk neki,
Tízen tanítjuk járni kezdeni,
Verekszünk érte tanítóval
Ha egyszer-egyszer jobban rárivall;

Sztrájkot kezdünk,hogy legyen kenyere,
És a szükséget észre ne vegye,
Feszegetjük a nagy politikát,
Hogy jobb jövőt a gyermeknek mi ád;
Utálunk más országhatárokat,
Eszünk nagy terveket kibontogat:
Mindent, mindent a gyermekért,
Mindent a szebb jövőjű tervekért,
De ellenetek mindig vétkezünk,
Tirólatok csak elfeledkezünk,
Bocsássatok meg kedves öregek.
Ti már fáradtan félreálltatok,
Lecsuklott egykor büszke vállatok,
Régi erőtök megszerényedett,
S a csöndesség lett fő erényetek.
S a csöndességet észre nem veszik,
Vele a világ nem nyer, nem veszít,
A csöndesség, az nem szoroz, nem oszt,
Nem követel és nem hallat panaszt.
A zúgó élet rajta átrohan,
S mit bánja azt a lármázó roham,
Hogy az öregnek milyen a jaja,
A végtelenbe kúszó sóhaja....
Mit bánja azt, hogy öregjeink
Szívén hogy égnek alkonyi színek?
Hiszen figyelme mind a nappalé.
Mit bánja azt, hogy él-e,vagy hal-é
Az egykor érte dolgozott öreg.
Mit bánja azt a törtető tömeg?
Lassan mi is majd elszerényedünk;
Az izmainkban elszegényedünk;
Fejünkre: estünk hóvirága hull,
A szemünk fénye elhomályosul;
Lassan mi is majd összegörbedünk,
És észrevesszük, hogy napunk letünt.
Bocsánatot kérünk hát tőletek:
Bocsássatok meg, kedves öregek!
Farkasné Nagy Márta
intézményvezető
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44. Országos Honismereti Akadémiáról

Ez évben Makó városa fogadta az akadémia résztvevőit, a
Maros – parti Konstantinápolynak ( József Attila nevezte
így) köszönhetően sok élmény várta az 5 napig tartó
konferencia résztvevőit.
A rendezvény jótékonysági esttel kezdődött a bál
bevezetésével támogatták a Honismeret C. megjelentetését. 2016. 07. 04.
Az ünnepélyes megnyitóra került sor, mely a Korona
Szálló dísztermében volt.
Témája: Történelmi sorsfordulóink, Gellért püspöktől
Bálint Sándorig.
Köszöntötte a részvevőket Prf. Dr. Blazovich László a
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Dr.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert, Makó
ország gyűlési képviselője, fővédnök.
Farkas Éva Erzsébet Makó város polgármestere Blazovich
László tanár úr megtisztelő – kedves köszöntőjében többek
között emlékeztetett Búzás Péter polgármesterre akinek
köszönhető, hogy ma már Makovecz Városának is nevezik
Makót volt aki felismerte az építész mindig szeretetre
méltó építő terveit több mint 10 épület őrzi emlékét.
Lázár János miniszter gratulált a téma és a hely
választásában, kitűnő mondta – elkötelezett híve a
honismeretnek, utalt a történelmi múltra – Trianonra a
határmenti települések el lettek vágva, melynek máig tartó
hatása van. Kéri a helyi város védőket a település vezetőit
támogassák a honismereti mozgalom résztvevőit.
Farkas Éva Erzsébet polgármester Asszony köszönte, hogy
Makón rendezték meg a 44. Akadémiát ezzel is elismerve a
Megyei egyesület munkáját, a helyi honismereti munkát
melynek Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna titkár a
legjelesebb képviselője. A tanácskozást Debreczeni –
Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnöke nyitotta
meg.
Köszöntötte a vendégeket és a résztvevőket az egykori
Csongrád vármegye székhelyén, emlékezvén a 20 évvel
ezelőtt Csongrádon megrendezett Honismereti
Akadémiára. Idézve őt „ a történelmünkről, közös
múltunkról gondolkodni „ kötelességünk, ez így is van

hiszen a honismerők csoportja ezért dolgozik, megőrizni
megírni „elmesélni” hagyományainkat. Gondolva nagy
elődeinkre idézve máig élő gondolataikat amit követni
kell. Minden megmentett régi épület, amelyben
helytörténeti gyűjtemény lehet, hasznára válik egy- egy
településnek. Szükség van az összefogásra, történelmünk
során sokszor megélhettük a hiányát. Sokan vannak azok
akiknek példáját követnünk lehet kell. Gondolva
Széchenyi Istvánra Klebersberg Kunára vagy a 100 éve
született Kanyar Józsefre a Honismereti Szövetség első
elnökére aki mindig képben nemzetben gondolkozott.
Nagy örömünkre szolgált amikor köszönetet mondott
Bartha Éva országos titkár asszonynak több évtizedes
mindig segítő kész munkájáért és a Csongrád Megyei
honismereti Egyesületnek a rendezvény minden
támogatójának. Jó tanácskozást kívánva megnyitotta a 44.
Honismereti Akadémiát.
A honismereti mozgalom kitüntetéseinek átadása
következett. Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem
kitüntetést kapott Balogh Mihály tanár Dr. Hudi József
Attila a történelemtudomány kandidátusa, Pál Lászlóné
Szabó Zsuzsanna aki Makón született tanult és a Szegedi
József Attila Tudomány Egyetemen elvégzése után volt
gimnáziumába visszamenve 41 évig diákok generációit
tanította. Honismereti munkáért Emlékéremmel 5 főt
tüntettek ki. Honismereti Emléklappal pedig szinte minden
megyénkből kaptak kitüntetést Jász- Nagykun- Szolnok
Megyéből is, városunkból ez évben Farkas László a
Gépmúzeum létre hozója, Hajnal Csabáné tanárnő aki
ünnepeinkre mindig felsőfokon készíti fel a tanulókat,
valamint a hagyományőrző Ijjász Egyesület.
Szívből gratulálok az országos elismeréshez.
A megnyitó után Blazovich László előadása következett
„A mi Alföldünk” – hegyek síkságok vizek és települések
címmel.
Délután faültetés a József Attila Múzeum kertjében
városnézés – múzeum látogatás. A Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület 25 éve kiállítás – keretében a
konferencia ideje alatt látható volt.
Az előadások folytatódtak egészen szerda délutánig:
Nemzeti sorsfordulóink összefoglaló címmel Urbancsek
Zsolt előadásában. Gellért püspök a tudás és
egyházszervező főpap címmel hangzott el.
Nagyon érdekes és részletes volt tanulmányairól az
egyházról az érsekségek létre hozásáról tudományos
munkáiról hallottunk. Maros parti püspökségről hirdette az
igét, korának tudása volt.
Prf. Hegyi Klára előadásai: A kétarcú Dél – Alföld a Török
korban címmel volt.
Nagy Janka Teodora előadása: Az ország újjászervezése a
török hódoltság után címmel nagyon érdekes volt.
Pelyach István: „1848 te csillag” történelmünk valóban
sorsfordító idejéről szólt ugyan így az
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I. majd II. világháborúról szóltak az előadók Szakály
Sándor és Antal Tamás.
Esti hangverseny zárta a tartalmas napot. Szintén Makó
szülöttét hallhattuk Szentpéteri Csilla és zenekarának
Temperamento címmel hangversenye a Hagyma ház
szabadtéri színpadán. Nagyon szép volt!
A harmadik napon: Sorsfordulók egy jeles honismereti
kutató életének tükrében Bálint Sándor emlékezete. Az
értékes előadások bemutatták
A szegedi nagytáj tudását a honismerő ??
Prf Dr. Barta Gábor mint kedves tanárát ( Jászságért díjas )
A barokk népi vallásosság kutatójáról beszélt.
Szabó Ferenc: Tanítványi emlékek Bálint Sándorról.
Bárkonyi Ildikó a Bálint Sándor gyűjteményről tartotta
előadását.
A szekcióülések a József Attila Gimnáziumban voltak
három témakörben majd iskola megtekintése vezetővel.
Késő délután fürdőzés a Hagymatikum fürdőben, este
pedig a Maros Táncegyüttes műsora szórakoztatta a fáradt
közönséget. Az 5. nap következett a tanulmányút három
útvonal között lehetett választani a 3-on vettem részt Arad
– Hegyalján: Makó –Pécska – Világos – Ménes –
Máriaradna – Kiszombor – Makó.
Az öröm és a tisztelet vezérelte az útvonalat, voltak akik
először vettek részt ezen a tanulmány úton.
Pécskára érkezve az 1887-ben épült Római Katolikus
templomot láthattuk az átellenben lévő házban született
gróf Klebelsberg Kuna ( 1878- 1932 ). A templom
külsőfalában vannak elhelyezve az emléktáblák a város
neves szülötteiről. A templomot lekerítették így kevesebb a
lehetőség a rongálásra. Pécska termőföldje kiváló a
környék legjobb gabonája terem a jó minőségű talajon.
Arad még a magyar nagy alföld utolsó városa, előtte már
láthatóak a Világosi hegyek, Hegyalja. A Csíky Gergely
Főgimnázium igazgatója Hadnagy Éva fogadta a
csoportot. Ismertette a gimnázium történetét és a mai
helyzetét: Arad megye egyetlen magyarnyelvű iskolája
550 diák tanul az iskolában, de óvodájuk is van. A tanulók
mutatták be iskolájukat egy filmen, nagyon érdekes volt,
mert a város nevezetességeiről is beszéltek. A
pedagógusok sokat dolgoznak küzdenek az iskola a nép
megmaradásáért. A megbékélési parkban megkoszorúztuk
Zala György gyönyörű szobrát, 1923-ban közadakozásból
emelték az eredeti helyére nem állították vissza, majd
elmentünk a vesztőhelyre az Aradivártól messze lévő
obeliszben szintén elhelyeztük koszorúnkat 1881-ben
emelték a vértanuk tiszteletére, sajnos most egy sportpálya
mellett van…
Következő állomásunk Világos volt, ahol a kiválóan
felújított volt Bohus- kastélyban láthattuk a jegyben letétet
igazoló dokumentumot 1849. augusztus 13-án írta alá
Görgey György.
Máriaradna búcsújáró hely a szintén felújított barok római

katolikus templom gyönyörű 1756 – 1760 épült 67 m
magas. Történetéhez hozzá tartozik, hogy elődjét a
törökdúlás idején felgyújtották, de Mária képe nem égett el
a tűzben, a parázs ráhullott a törökökre és elfutottak.
Fontos katolikus kegyhely búcsúi 08.15-09.08. Ma már
sokan látogatják.
Utolsó állomás Ménes, ahol Balla Géza boros gazda hívta
meg csoportunkat borkóstolásra Hegyalja szőlő termő
vidék, de rendkívül köves a talaj ezért is nevezik a kadarka
szőlő borát sziklabornak. Hiszen 400 m fölött 25-30cm
termő talajon van az ültetvény egy része.
Sok értékes díjat nyert már boraival. Kiszomboron zárult a
tanulmányút ahol Szegvári Ernőné polgármester asszony
üdvözölte, fogadta csoportunkat. Kellemes vacsorával,
melyet a Honismereti kör tagjai készítették. Dr Blazovich
László megköszönte a vendéglátást és indultunk Makóra.
Az út szeretetteljes fogadások nagyon jó hangulatot adtak.
Július 8-án a Korona Szálló dísztermében a levezető elnök
Rémiás Tibor felkérte a szekcióvezetőket, beszámolójuk
megtartására majd az Akadémia munkájának összegzése
következett.
A vándor kopjafa átadása, zárás.
Jövő évben Sárospatak fogadja az Országos Honismereti
Akadémiát.
Szüle Katalin

Búcsú Nemes Sándor és
Csintó Istvánné Erzsike nénitől
Nehéz szívvel, de sajnos búcsúznunk kellett két nagyon
kedves honismereti tagunktól. Erzsike néni alapító tagja
volt a Csete Balázs Honismereti Szakkörünknek, Sándor
bácsi néhány évvel később lépett be tagjaink közé.
Mindkettőjüket 1978-tól a játszóházi tagjaink között is
üdvözölhettük. Nagyon szerették a gyerekek, hiszen
Sándor bácsi az ördöglakat, bodza síp készítője volt örült
amikor látta a gyerekek igyekezetét és sikerüket a lakat
kinyitásakor. A bodzasíp fújásában biztatta őket, úgy
fújjátok, hogy az ördög is elfusson tőle…, de a világ messzi
tájaira is eljutott az általa font szép kosár, kubusz,
fűzvesszőből kötött kas. Sok örömet adva velük az
embereknek.
Erzsike néni kedves szavait szinte még most is hallani
amint a gyerekeknek mesél és megajándékozza őket egyegy szép fonal babával. Sokat készített a színes fonalakból
amikor már nem tudott eljönni meghívásokra mindig
mondta – hozd a fonalat elkészítem, gyere el értük és
ajándékozd el. Így történt, nyakukba akasztották és már el
is futottak vele. Mindketten hagyományainkat ápolták
adták tovább, örömmel és szeretettel.
Most már nem lehetnek velünk, de nagy tisztelettel és
szeretettel őrizzük emléküket.
Nyugodjanak békében!
Tisztelettel:
Szüle Katalin
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Kirándulás Gyulára
Az Egyetértés Nyugdíjas Klub éves munkatervében – Mo.
nevezetes tájainak megismerése céljából – kirándulás
szerepelt. A tagok Gyula várost választották. Más
civilszervezetekkel (Honismereti Egyesület, Kertbarátkör
stb.) való összefogással szeptember 10.-én 49 fővel
indultunk útnak a kora reggeli órában. Úti célunk első
állomása Gyulán Erkel Ferenc Emlékháza volt, ahol
tájékoztatást kaptunk az épület rendeltetéséről, melyet
1795-ben építették fel tanteremmel együtt. Ebben a házban
született Erkel Ferenc 1810. november 7.-én, a magyar
nemzeti opera megteremtője, a Himnusz megzenésítője. A
kiállítás nyitóterében Európa himnuszait bemutató
terminálok fogadják a látogatókat, majd az európai zene
terme következik. Vetítés formájában megnéztük a
Himnusz keletkezését, Erkel Ferenc zongoráját. A 19.
századi osztályteremben családfa, kitüntetések, relikviák,
személyes tárgyak láthatók. A hálószoba, a szalon és a népi
konyha a család egykori otthonát idézi fel. A kinti
(„kerengőben”) udvarban az akkori idők divatjaiba
felöltöztetett bábuk néztek ránk az üvegfalon keresztül. A
főbejárati ajtónál a ház falára koszorút helyeztünk el és
közösen elénekeltük a Himnuszt.
Utunk második állomása a Százéves Cukrászda volt, mely
1840 óta üzemel, Magyarország második legrégebbi
cukrászdája. Csodás, empír stílusú épületében a díszesen
festett falak között, eredeti biedermeier bútorzat,
hagyományos sütemény, parfé, cukorka, fagylalt, kézzel
belga csokiból készített bonbonok várták a látogatókat.
Csoportunk részére két szalon lett lefoglalva. A cukrászda
specialitását, a 100 éves recept alapján készített tortát
szinte mindenki megkóstolta. Az alkalmazottak
készségesen, udvariasan, percek alatt szolgálták fel a
vendégek és a mi általunk rendelt kávét, tortát, fagyit, sört
(ki mit kért). A gyönyörű szalonban, az akkori korban
divatos zenegépet csodáltuk meg, a falon függő
festményeket, a vaskályhákat, tükröket stb. Az egykori
cukrászműhely helyén cukrászmúzeumot rendeztek be a
régen használt cukrászati eszközökkel (habverő,
tésztakinyomók, tálcák, kuglófsütő, különböző darálók,
edények, hűtésre használt szekrény (jégnek), stb.).
Ezután ketté szakadt a társaság, – mivel még volt másfél
óra a Vár és az Almásy-Kastély megtekintéséig – így egyik
része a közelben lévő Református Templomot nézte meg,
másik része a Ladics Házat. A Ladics Ház földszintes
polgárház a 19. század elején készült barokk stílusban,
jegyzői lakásként, melybe dr. Ladics György feleségével
ifjú házasként költözött. A hagyományőrző családban öt
generáción át öröklődtek az életmódjukat tükröző bútorok,
tárgyak, öltözékek és a szellemi életükről tanúskodó
emlékek. Ma a hat szoba berendezései, stílusbútorai,
családi portrék mutatják be a 19-20. századi polgári család
életmódját, világát, úgy, hogy egy-egy szoba a család egyegy ágán kultúrájához és korához kapcsolódik. Az épület

berendezései három stíluskorszakot képviselnek: az 18301880 közötti biedermeier, a Lajos Fülöp-féle neobarokkromantikus és az eklektika neoreneszánsz és a neocopf
korszakot. 1849. július közepén Mezőberényből jövet itt
tartózkodott Petőfi Sándor, erre utal a ház falán függő
emléktábla. A templomot néző társaságnak is sikerült
megnézni ezt a csodálatos házat. A Református Templom
szép, egyszerű, fehérre festett falai tették kellemessé,
barátságossá. Mivel az ilyen templomok nem nagyon
díszesek, de az úr asztala, az orgona stb. nagyon szép.
Következő állomásunk az Almásy-Kastély és a gyulai Vár
megtekintése volt. A mai kastélyt Harruckern János
György 1740 körül építtette fel, 1775-től fia Ferenc
folytatta, az ő halála után használaton kívül állt a
rezidencia. Az 1795. évi tűzvészben a kastély középső
része megsemmisült. Az 1801-es ismételt tűzvész után a
Weinckheim család tulajdonába került, az ő nevükhöz
fűződik a kastély helyreállítása és mai formájának
kialakítása. A kastély 1888-ban Almásy-Weinckheim
házaspár tulajdonába került. Az Almásy örökösök 1940ben felajánlották megvételre a kastélyt a Műemlékek
Országos Bizottsága és Gyula város számára, de egyik fél
sem élt a lehetőséggel. A lezárt kastélyt a háború végén
kifosztották, berendezését széthordták. Az 1944-es évektől
elmebeteg részleg, szakiskola, javítóintézet, szakmunkásképző és kollégium, csecsemőotthon működött falai
között. Gyula Város Önkormányzata 2011-ben
vagyonkezelésbe vette az állami tulajdonú kastélyt. 201415-ben a műemléki elveknek megfelelően Eu-s pályázat
keretében teljes körűen helyreállításra került az épület. Az
épület berendezés teljes egészében másolat, nem eredeti,
mivel a háború idején kifosztották, nem maradt meg csak a
falfestmény. Az egykori kastélypark területén 1959-től
kiépült a Gyulai Várfürdő. A valaha óriási területen
elnyúló, festői szépségű birtok, park és gyümölcsös mára
csaknem teljesen elpusztult, eredeti formában és méretben
történő rekonstrukciója az azóta beépített területek miatt
nem lehetséges.
270 évvel ezelőtt, 1746. jún.13.-án került sor az első
„kastélyelőadásra” hazánkban, melyen a Parasztlakodalom vígjátékot adták elő.
Kilenc Aradi Vértanú is ebben a kastélyban tette le a
fegyvert.
A kastélyban három királylátogatásra is sor került a 19.
században: I. Ferenc lányával, Ludovikával, Napóleon
későbbi feleségével 1807-ben; I. Ferenc József 1876-ban
egy hadgyakorlat miatt utazott Gyulára; 1857-ben Ferenc
József feleségéve,l Erzsébettel (Sisivel) járt a gyulai
kastélyban.
A 31 termes kastélyban megismertük a komornyik, a
kulcsárnő, a szakács, a komorna, a cselédek, inas munkáit,
feladatait, életmódjukat installációk segítségével.
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Bepillantást nyertünk a konyhába, női szalonba,
nagyebédlőbe, dolgozó szobába, könyvtárszobába, gróf úr
és grófnő szobájába.
Utolsó célunkhoz közeledtünk, a gyulai Vár
megtekintéséhez. A XV.században épült, mára KözépEurópa egyetlen épen maradt síkvidéki téglavára, melynek
kiállító termeiben közel hét évszázad történetét járhatják
végig a látogatók. Építése Maróti János macsói bánhoz,
továbbépítése pedig Corvin János nevéhez fűződik. A
gótikus téglavár 2005-től látogatható, ahol megismerkedtünk a vár hadtörténetével, kínzókamráival, élelmiszer
tárolóval, hadi fegyverekkel, kápolnával, a vár urának
lakrészével, a ma is működő kovácsműhellyel, stb. a
kilátóból gyönyörű panoráma nyílik a városra. A
többfunkciós műemlék lovagterme levéltári és megyegyűléseknek, konferenciáknak, fogadásoknak és más
rendezvényeknek szolgál helyszínéül, a felszentelt
kápolnában keresztelnek és esketnek. Kőszínházként is

Kis-Ér Kertbarátkör
A Kis-Ér Kertbarátkör
szeptember 7-8-ig nagyszabású termék kiállítást
rendezett a három óvoda
közreműködésével a
Művelődés Házában.
Nagyon sok szép kiállítani
való termék összegyűlt mind feldolgozott formában -mind zöld formában.
Volt olyan kiállítónk aki 26
fajta szőlőt hozott, de volt
5-6 féle krumpli és több
fajta szilva.
A feldolgozott termékekben lekvárok, paradicsom, befőttek homok tövis
mézben, zöld dió pálinkában, volt fehér és kék szőlő
befőttként szilva, barack pálinka és csipkebogyó bor
melyet meg is kóstoltunk.
Az óvodások különféle állatokat készítettek zöldségfélékből.
A négy tagú zsűri elvégezte a munkáját és mindenki
megkapta a díját. A kiállítás keretén belül leander, kaktuszés növényvásár is volt.
Pénteken tombola húzással zárult a kiállítás!!!
Összességében elmondhatjuk, hogy a szélsőséges időjárás
ellenére nagyon jól sikerült a kiállítás.
Megköszönjük a három óvoda óvó néniknek és a
gyerekeknek ezeket a csodás állatkákat és nem utolsó
sorban a kertbarát tagjainak, hogy megmutatták Jászkisér
lakóinak, hogy mi minden terem a kertekben!!!
Tisztelettel:

Drávucz Gellértné
kertbarát tag

működik, 1964 óta működő Gyulai Várszínház előadásai a
várban és a vár mellett található tószínpadon kerülnek
megrendezésre.
Utunk végére értünk, minden helyen idegenvezető
ismertette a fontosabb látnivalókat, tudnivalókat.
Mindenki, a csoport nevében egy kis jászsági csomagot
kapott ajándékba, melynek nagyon megörültek. Úgy
gondolom tartalmas, nagyon fárasztó volt a kirándulás, de
ki tudja el tudunk-e még menni Gyulára valaha, így
próbáltam a legjellegzetesebb, híresebb helyeket
megismertetni a csoporttal.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatali pályázat útján nyert,
anyagi támogatását a fuvarköltséghez. Mindenkinek
köszönöm, hogy velünk tartottak.
Kiss Jánosné
nyugd.klubvezető

Itt van az Ősz
Itt van az ősz itt van újra
Virágzik az őszirózsa
Útra készül fecske, gólya
Elrepülnek messzi tájra.

Dérlepte be füvet fát
Virít már az őszike
Ő is az ősz hírnöke
Sok színű lett a fák levele.

A napfényes Afrikába
Piroslik az almafa
Megérett már az alma
Szüretelik a szőlőt.

A természet átfestette
Ónos eső áztatja a mezőt
Őszi szél fújja a takarodót
Varjú szál a megtépázott
fára.

Megnyílnak a préselők
Ökörnyál szál a réten
Szarvas bag a sűrűségben
Hűvösek az éjszakák.

S nagybúsan azt károgja
Kár – kár
Itt van az ősz
Itt van újra.
Kerekes József

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
0

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:
hétfőtől-péntekig
szombaton

Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4+2 alkalomra szóló bérlet:
1 alkalomra szóló belépő:

4 000 Ft
2 400 Ft
600 Ft

Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)

Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben
a helyszínen váltható az úszómestereknél!
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Suli Hírek
Balatonon táboroztunk!
Ismét útra kelt kalandvágyó csapatunk. 2016. 08.07-től
08.12-ig csodálatos napokat tölthettünk Zánkán, az
ERZSÉBET TÁBOR „ IGAZOLT HIÁNYZÁS”
pályázatának keretein belül.
A Csete Balázs Általános Iskola 20 alsós és 20 felsős
tanulója várta izgatottan, hogy megpillanthassa a Balatont.
A gyerekek különböző változatos programok között
válogathattak: Kincskereső-betűvadászat, tábori olimpia,
játék -és sportvetélkedők, kézműves foglalkozás, vízi
sorversenyek, vízi aerobic, lovas íjász- és harci bemutató,
kareoki, táncház tánctanulással, játszóház, kalandpark.
Mindezek mellett persze jutott időnk fürdőzésre is. A tábor
színes programjai mellett volt lehetőségünk – a szülők és a
támogatóink segítségével – eljutni a balatonfűzfői
BALATONBOB SZABADIDŐPARKBA, ahol rengeteg
élménnyel gazdagodhattunk.
Nagyon köszönjük Cseh Gáborné, Bea néninek a pályázat
megírását és a szervezésben való aktív részvételét,
valamint a sok-sok támogatást:

KLIK - Orosz István tankerületi igazgatónak,

a Csete Balázs Általános Iskolának - Kiss Lajos
igazgató Úrnak

a KÓPÉ Diáksport Egyesületnek


a Polgármesteri Hivatalnak

Balog Lászlónak

Borbás Józsefnek

Dudás Attilánénak

Gubiczné Csejtei Erzsébetnek

Gyulai Józsefnének

Stoszek Istvánnénak

Köszönettel a táborban részt vevő gyerekek és nevelők
Barna Gáborné
Budainé Balogh Gabriella
Bús Nikoletta

Niderlenzi adomány
Nagyon szerencsés intézményvezetőnek tartom magam,
mert az intézmény munkáját, rendezvényeit nagyon sokan
segítik, szívügyüknek tartják az idősek ellátásának
fejlesztését. A helyi támogatókon túl, nagyon sok segítség
érkezett a svájci Niederlenzből. 2000-ben az Ő általuk
nyújtott pénz adomány révén újítottuk meg az intézmény
bútorzatát. Ez évben a tárgyi adományokon túl
(kerékpárok, ágyneműk) ismét anyagi támogatást kapott
az intézmény Niederlenzben élő svájci barátainktól. A
pénza-dományból az intézmény konyhájának a bútorzatát
újítottuk meg. A konyhabútort helyi asztalos Silye Gábor
készítette és gyönyörű lett. „Éke”az intézménynek.
Szeretettel invitálok mindenkit nézze meg, jöjjön el
hozzánk.
Minden nap amikor az intézménybe belépünk, eszünkbe
jut, hogy a Niederlenzi barátaink anyagi támogatása
nélkül, mindez nem valósulhatott volna meg.
Szívből Köszönöm a jászkiséri Külkapcsolatok
Egyesületének, Berente Juditnak és Balog Lászlónak a
közreműködését az adományozás létrejöttében.
Nagyon várom,hogy személyesen is köszönetet
mondhassak PJN Niederlenz tagjainak.
Farkasné Nagy Márta
intézményvezető

Ilyen volt

Ilyen lett
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Házasság kötés

Szőke Levente
július 5-én
Tallósi Donatella Lilla
július 9-én
Váradi Gábor Adrián
július 15-én
Peták Seherezádé Etelka
július15-én
Hruska Rebeka Alíz
július 22-én
Peták Olivér
augusztus13-án
Szűcs Vivien
augusztus 21-én
Duka Rubina Margit
augusztus 23-án
Peták Rikárdó
augusztus 24-én
Juhász Maja Erzsébet
augusztus 26-án
Juhász Liza Erika
augusztus 26-án
Szabó Laura
augusztus 29-én
Tallósi Larissza
augusztus 31-én.

Köszönetnyilvánítás
0

Hálás szívvel mondunk mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, régi jó
szomszédoknak, volt munkatársaknak,
egyesületnek, akik drága szerettünk

Czékmén Jenő
férj, édesapa, nagypapa búcsúztatásán
részt vettek.
Sírjára virágot, koszorút helyzetek,
vagy gondolatban együtt érzésükkel gyászunkban
támogattak és fájdalmunkban osztoztak.
0

A gyászoló család

Helyreigazítás
0

Előző újságunkban tévesen jelent meg.

Lázók Sándorné Rácz Erzsébet
halálának éve, aki 66 éves korban halt meg.
Elnézést kérünk a családtól a kellemetlenségért.
A szerkesztőség

Víg Ágnes és Szőke Gábor
június 4-én0
Horváth Edit és Felföldi János
június 11-én0
Balázs Rozália és Duka Zoltán
június 25-én0
Papp Anita és Mészáros Tamás
június 25-én
Mihályi Rita és Juhász Dávid
július 2-án
Léhi Erzsébet ésAjtai Attila
július 16-án
Rafael Mariann és Csordás Szilveszter
július 16-án
Holhos Katalin és Seres Gyula
július 20-án
Csete Csilla és Szepcsik Ferenc
július 27-én
Kocsis Mónika Gizella és Szigetvári Mihály
július 30-án
Bokor Irén és Kövesdi Szabolcs
augusztus 6-án

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Halálozás
Nagy László
63 éves korában július 3-án
Mága Béla
65 éves korában július 6-án
Duka András
57 éves korában július 7-én
Csintó Istvánné Gulyás Erzsébet
93 éves korában július 13-án
Székely Ferenc
64 éves korában július 17-én
Somodi József
92 éves korában július 19-én
özv. Szász Gáborné Ragó Erzsébet
81 éves korában július 22-én
Antal László
86 éves korában július 27-én
Czékmán Jenő
67 éves korában augusztus 6-án
Kiss Istvánné Balaton Borbála
91 éves korában augusztus 9-én
özv. Czifra Áronné Szeremi Julianna
89 éves korában augusztus 11-én
Major András
66 éves korában augusztus 13-án
Szabó Jánosné Szecskó Gizella
82 éves korában augusztus 14-én
Kiss Józsefné Szabó Margit
89 éves korában augusztus 14-én
Barna Ferenc
82 éves korában augusztus 30-án
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LENGYELORSZÁG- GALÍCIA-PRZEMYSL
2016. SZEPTEMBER 9 – 12.
PRZEMYSL-ről röviden:
70.000 lakosú kisváros, „Magyarország kapuja”.
Az I. világháborúban fontos szerepet töltött be. Erődrendszere
Európa egyik legjobban kiépített védelmi véderőműve. Több
gyűrűből közel 30 egységet építettek meg, nagyrészt a földbe
süllyesztve. A városnak 17 temetője van. Ezekben a
temetőkben, a polgári lakosság mellett, az I. világháborús hősi
halottak vannak eltemetve – lengyelek, magyarok, oroszok,
németek, osztrákok, stb-.
Szeptember 10-én ebben a városban a Lengyel-Magyar
szolidaritási év keretén belül nagyszabású ünnepségsorozatra
került sor. Az ünnepségen hazánkat Kövér László, az
Országgyűlés elnöke képviselte, aki feleségével együtt jelent
meg. Hazánk képviseletében jelent meg Bíró László római
katolikus tábori püspök. Magyarországról közel 400 fő
zarándok is érkezett. Erre az ünnepségsorozatra utaztunk ki
jász- és nagykun kapitányok feleségeinkkel együtt.
Utazásunk első napján este, vacsora után, Illéssy Ádám,
Kisujszállás em. kapitánya egy általa összeállított filmet
mutatott be. Illéssy Ádám dédnagyapja dandártábornoki
rangban, zászlóaljparancsnokként harcolt az I.Világháborúban,
elsősorban a galiciai fronton. Az összeállításban elsősorban az ő
általa készített fényképeket láthattuk, ezen kívül írásos
parancsokat, utasításokat, illetve kitüntetéseket.
Szeptember 10-én délelőtt két katonai temetőben magyar hősi
halottak emlékművénél, emléktáblájánál helyeztük el
koszorúinkat. Mindkét koszorúzáson jelen volt Kövér László
Elnök Úr, és Bíró László tábori püspök úr is.
Délben a város székesegyházában magyar és lengyel nyelven
ünnepi emlékező szentmise megtartására került sor. A
szentmisét magyar nyelven Bíró László püspök úr celebrálta.
Délután 15 órakor Przemysl főterén, a Tiszti kaszinó
Lovagkapuja előtt egy szoborkompozíció került leleplezésre.
Egy magyar huszár a lovával, illetve lengyel ulánus katona,
szintén a lovával. A magyar huszárt és lovát Győrffy Sándor
Munkácsy és Mednyánszky díjas szobrászművész, Karcag
város emeritus nagykun-kapitánya alkotta meg, öntötte
bronzba. A szoboravató ünnepségen beszédet mondott a
lengyel parlament elnöke, Przemysl város polgármestere, és
Kövér László a magyar országgyűlés elnöke.
Kövér László beszédét a következő gondolatokkal zárta:
„Isten óvja Lengyelországot
Isten óvja Magyarországot
Isten áldja meg a lengyel-magyar barátságot!”
A szoborkompozíciót Bíró László püspök úr szentelte fel.

Győrffi Sándor szobrászművésszel

Magyar huszár lova előtt feleségemmel

Beszédében elmondta, hogy amit az emberiség békeidőben
felépít, megalkot, próbálja életkörülményeit jobbítani, azt a
háborúban, háborús időben romba dönti, megsemmisíti.
Az ünnepség után kulturális műsorok keretében többek között
az egri Lajtha László néptáncegyüttest, a szigetszentmiklósi
rézfúvós zenekart láthattuk, hallhattuk.
Város főterén az egri Nemzeti étterem konyhája, felszolgáló
személyzete biztosította kiemelkedő színvonalon a megéhezett,
megszomjazott magyar és lengyel emberek kívánságát,
kíváncsiságát.

Az erődrendszer egyik része

Vasárnap szeptember 11-én meglátogattuk a lancuti
Lubomirski-Potocki kastélyt. A kastély kocsimúzeuma Európa
leggazdagabb ilyen gyűjteménye. A hercegi család a II.
világháború előtt közel 100 vasúti vagonba berakta a kastély
pótolhatatlan értékeit, bútorokat, festményeket,
lószerszámokat, kocsikat, afrikai vadász trófeákat és Svájcba
szállították, ott raktározták.
A háború után szállították haza Lengyelországba. A hercegi
család tulajdonában Magyarország nagyságú földterület volt, a
grófi család már csak 220 ezer kh. földet birtokolt.
Egykellemes meglepetésben is volt részem, ugyanis útitársaim
Przemysl-ben szombati este, a „Szerzetes sörözőben” a 79.
születésnapomon felköszöntöttek. Jól sikerült kirándulás volt.
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A limanowai temetőben
megtaláltuk és megkoszorúztuk Csuka József
őrvezető sírját, aki született
1888-ban Jászszentandráson, s hősi halált halt 1911.
december 11-én a limanowai
csatában.
Megkoszorúzott sírjáról
fényképek készültek. A
következő idők feladata,
hogy Csuka József leszármazottjait Jászszentandráson
felkutassuk.
Jövőre ha élünk és egészségünk megengedi, mi kapitányok,
feleségeikkel együtt, a doberdói harcteret látogatjuk meg.
Az utazás alatt készült közel 1000 db fényképből egy pár fényképpel próbáljuk bemutatni Galíciát, az erődrendszert, a
szoboravatás pillanatait és a magyar hősi halott katonák sírjának
megkoszorúzását.
Jászkisérről három koszorút vittünk fele-ségemmel, a koszorúk
szépek voltak.

Gubicz András

„ Derült égből hármasiker”
2016. május elsején megszülettek Jászkiséren a Zsigó család hármasikrei. Maja (700g), Linett (620g) és Edina
(650g) születési súllyal, a terhesség 24. hetén koraszülöttként látta meg a napvilágot Budapesten, a Semmelweis
Egyetem I.sz Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Az ikrek az első hónapjaikat több Budapesti kórház újszülött
intenzív osztályán töltötték. A Péterfy Sándor úti kórházból, augusztus 30-án érkezhettek haza. Végre együtt a
család. Egy gyermek érkezése nagy öröm a családban, de az öröm mellett vannak gondok, problémák is. A
kislányok családjában mindez triplázódik. A fiatal szülők első gyermekként egyszerre három pici lányt kaptak. A
mindennapok szervezése nagy feladatot jelent nekik, ebben az apai nagymama, Esztike egy emberként segíti a
fiatalokat.
A család nagyon egyszerű körülmények között él egyszobás otthonában. Havonta a piciket orvosi ellenőrzésre
viszik Budapestre, mely anyagilag is nagy terhet ró a családra.
A segítség és a segítés megszervezése az egyik legfontosabb dolog.
Kedves Jászkisériek!
Kérem, fogjunk össze, segítsük őket a mindennapokban.
Edina az édesanya elmondta, hogy naponta 25-30db pelenka fogy és babatörlő kendőből is nagyon sok kell. A
lányokra 3-5kg-os pelenka méret a jó. A babaruhák tisztításához egészségügyi okokból jelenleg gél állagú Tomi
mosóport és Coccolino öblítőt használnak.. A lakásukat széntüzelésű kályhával fűtik, ezért nagy segítség lenne a
szén és a fa adomány is. Kérem aki teheti segítsen. Az adományokat /a fán és a szénen kívül/ az Alapszolgáltatási
Központba hozhatják hétfőtől- csütörtökig ½ 8órától- 16 óráig, pénteken ½ 8 órától- 13 óráig. Az Alapszolgáltatási
Központ napi kapcsolatban áll a családdal és közvetítőként továbbítja a felajánlásokat..
Az intézmény elérhetősége:
Telefonszám: 06-57/450-499

e-mail: alapszolg.kozp@pr.hu

A természetbeni támogatás mellett, anyagi támogatásra is van lehetőség, melyet Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány számlaszámára teljesíthetne személyesen a helyi takarékszövetkezet kirendeltségén. Csekken
történő befizetés esetén csekket a Teleházban és az Alapszolgáltatási Központban kérhetnek.
0

Számlaszám:

69400434-10101243

A közlemény rovatba kérem írják be: Maja, Linett, Edina.
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Poénvadászat

Viccturmix
Idősebb Fradi-szurkoló készülődik az
esti meccsre. A felesége nézi, amint
férje csupa zöld-fehérbe öltözik.
Egyszer csak megszólal:
- Apukám, ahogy elnézlek, Te jobban
szereted a Fradit, mint engem.
- Anyukám, ahogy elnézlek, lassan
már az Újpestet is jobban szeretem!
- Őrmester úr, mi a teendő, ha
rálépünk egy aknára?
- 50 méter magasra felrepülni és nagy
területen szétszóródni!
Egy fickó hazajön a mexikói
nyaralásáról, és a barátainak
élményeiről mesél.
- Szörnyű dolog történt ott...
Képzeljétek a helyzetet: indiánok
jobbról, indiánok balról, indiánok
előttem, indiánok a hátam mögött...
- És mit csináltál?
- Mit? Megvettem az egyik takarót,
amit árultak.
Mórickát festeni küldi az apukája:
- Fiam, itt van az ecset és a festék,
fesd újra az ablakokat.
20 perc múlva jön is vissza Móricka:
- Apu, a kereteket is lefessem?
Egy öreg bácsi ellenőrző vizsgálatra
megy az orvosához. Az orvos kérdezi
tőle, hogy van.
- Nagyszerűen érzem magam, doktor
úr. Fél éve újra házasodtam. Az új
feleségem 20 éves és három hónapos
terhes. Mit szól ehhez, doktor úr?
A doki gondolkodik, aztán
megszólal:
- Hadd mondjak el egy történetet.
Ismerek egy vadászt, aki sosem hagy
ki egyetlen vadászidényt sem.
Egyszer azonban véletlenül az
esernyőjét viszi magával a dzsungelbe a puskája helyett.
Szembetalálja magát egy medvével.
Ráfogja az esernyőt, céloz, és
meghúzza a ravaszt, vagyis a gombot.
Bumm! A medve abban a pillanatban
elterül a földön.
- Ez lehetetlen! Biztos valaki más is
lőtt! - hitetlenkedik az öregúr.
- Na látja! - mondja a doktor. - Nekem
is ez a véleményem.
Kiabál a székely legény az apjának:
- Édesapám, fogtam egy medvét!
- Jól van, hozd ide!
- Nem tudom, mert nem enged el!
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Recept túra
Sárgaborsós sajtos tekercsek
Hozzávalók:

15 dkg sárgaborsó liszt (kávédarálóval porrá őrőlt
sárgaborsóból)

40 dkg búzaliszt

3 dkg szárított élesztő

1 ek cukor

3 kk só

10 dkg vaj

1 db tojás

2 dl tej

2 ek olivaolaj

1,5 dl natúr joghurt
A töltelékhez:

35 dkg reszelt cheddar sajt

1,5 dl joghurt
Elkészítés:
Az élesztőt a cukros tejben felfuttatjuk, majd hozzáadjuk az
olvasztott vajat, olivaolajat, natúr joghurtot és tojást. Ezután
hozzáadjuk a lisztet, a sárgaborsólisztet és a sót, és a kenyérsütő
dagasztó programjával (vagy kézzel) 15 perc alatt kidagasztjuk a
tésztát.
Nyújtótáblára tesszük, egy konyharuhával letakarjuk, és egy
órán keresztül pihentetjük a tésztát, amíg duplájára kel.
Pihentetés után, 3mm vastag téglalapra nyújtom a tésztát.
Megkenjük a joghurttal, és megszórjuk a reszelt sajttal.
Feltekerjük, és kb. 1 cm vastag szeletekre vágjuk.
Az így kapott csigákat egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és
190 fokon, hőlégkeveréses sütőben, 20 percig sütjük.
0

Sültpaprika-leves kovászos
uborkával
Hozzávalók:

1 kg t.v. paprika

2 dl tejszín

3 dl kovászosuborka-lé

1 dl olívaolaj

5 dkg hagyma

1 gerezd fokhagyma

1 tk cukor

10 dkg kovászos uborka

2 db paradicsom

1 csokor felaprított kapor
Elkészítés:
Felforrósítjuk az olajat, és megsütjük rajta a paprikákat. Ha kissé
kihűltek, meghámozzuk őket, eltávolítjuk a magjaikat és az
ereket, majd darabokra vágjuk őket. Pürésítjük a tejszínnel, az
uborkalével és kevés ásványvízzel, és a hűtőbe tesszük legalább
2 órára.
Megtisztítjuk a hagymát és a fokhagymát, majd mindkettőt

finomra vágjuk. A visszamaradt olajon megfuttatjuk a
hagymákat. Hagyjuk kihűlni, majd a behűtött leveshez keverjük.
Meghámozzuk és felkockázzuk a kovászos uborkát és a
paradicsomot. A hideg levest az uborkával, a paradicsommal és a
kaporral kínáljuk.

Zöldséges-gerslis csirke kellevélbe
töltve
Hozzávalók:
A tekercsekhez:

5 dkg gersli (árpagyöngy)

só

4 db nagy kelkáposztalevél

1 adag maradék csirkeragu (kuszkusz nélkül)

2 db tojássárgája
A körethez:

25 dkg masnitészta

só

3 ek olaj

2 gerezd fokhagyma

1 ek mustár

Elkészítés:
A gerslit 2 órára hideg vízbe áztatjuk. Ezután leszűrjük,
átöblítjük, majd kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben
puhára főzzük.
A megmosott kelkáposztaleveleket a középső vastag ér mentén
félbeszeljük, azután laposra vágjuk az ereket. A leveleket
forrásban lévő vízbe tesszük 2-3 percre, majd leszűrjük, és hideg
vízbe rakjuk.
A csirkeragut felaprítjuk, és összekeverjük a gerslivel, valamint
a tojássárgájákkal. 1-1 ek tölteléket a kellevelekre teszünk,
feltekerjük azokat, majd gőzpárolóban vagy egy kevés vízben
20 percen keresztül pároljuk.
A körethez lobogó, sós vízben a csomagolásán megadott utasítás
szerint kifőzzük a tésztát, majd leszűrjük. Serpenyőben
felhevítjük az olajat, és megfuttatjuk rajta a meghámozott,
felaprított fokhagymát. Hozzákeverjük a mustárt, végül
összeforgatjuk a tésztával. Ezzel tálaljuk a csirkés tekercseket.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Múlt Jelen és Jövő.?!
Naponta járok a Bercsényi utcába,
Jászkisér egyik legszebb része. Nem
azért, mert a Polgármester ott lakik,
hanem azért, mert Ő ültette végig
akácfákkal az út két oldalát.
Sajnos ebben a szép környezetben
már nem látható az a kúria szerű szép
építmény, ahol Szabó Mihály főbíró
lakott. Kettő ilyen szép és teljesen
azonos építmény, volt Jászkiséren.
Ma már egy sem létezik, a nem
dicséretes múltunknak köszönhető.
Ennek a főbírónak az idejében, 1930ban járt Horty Miklós kormányzó
Jászkiséren, Ő fogadta. Erről az
eseményről sokat hallottam egy
jelenlévő rokonomtól. Ekkor híres
nagytudású, elkötelezett emberek
vezették Jászkisért.
Augusztus 20-án megrendezett szép
településünk rangját emelő fogathajtó verseny kapcsán jutott eszembe,
hogy volt Jászkisérnek egy híres
Gergely vezetéknevű jegyzője. A
háború előtt Ő szervezett szintén
fogathajtó versenyeket. Csak akkor
több ló volt és nagyobb lázban égett a
falu. Napokkal a verseny előtt száguldoztak az utcákban a szebbnél szebb

lovas fogatok. Státuszszimbólum
volt a feltűnően szép szerszámozott
ló és hintó, vagy más egyéb
négykerekű jármű. A versengés óriási
volt, fogadásokat kötöttek, de
Gergely jegyző nagyon humoros,
huncut ember volt. Jászkiséren lakott
egy Kovács bácsi névre hallgató úri
szabó, aki nagyon szerény és rendes
ember volt. Szegény körülmények
között élt idős beteg lovával és
szétesés előtt álló kocsijával. A
jegyző segíteni akart neki azzal, hogy
benevezte a versenybe. Komoly
díjazást kapott a győztes, Így került
be Kovács úr a magukat isteni rangra
emelt parasztok közé. Meg volt az
útvonal terv, ahol végig kellett menni
ahhoz, hogy győztes lehessen valaki.
Gergely azonban kitalált valamit,
amivel Kovács úr megnyerte a
versenyt. A parasztok már a
tettlegesség határán voltak, de nem
tudtak mit csinálni. A jegyző tudatosan cselekedett a felfuvalkodott,
elbizakodott, antiszociális parasztokkal szemben.
Valószínű ebből a korból maradtak
meg a felfuvalkodott, kapzsi szemé-

A

Jászkiséri Halas Kft.
Halastó és Halfeldolgozó
telephelyeire
részmunkaidős női és teljes munkaidős
férfi munkaerőt keres
betanított fizikai munkára.
Érdeklődni lehet a

20/4288-978
telefonon.

lyek. Sajnos ma nincs Gergely
jegyző.
Az októberi választásokra feltámadhatna a jegyző úr már csak azért
is, mert Ő meg tudta különböztetni az
ürgéket. Mindennek ellenére azt
mondom, hogy az ősz erőszakos,
lehangoló törekvéseivel szemben
teremtsünk magunknak október 2-án
tavaszi hangulatot.
Ürge ügyben ne legyünk kíméletesek,
a nehezen élhető jelenünk után a
jövőt illetően. Csak a kérdőjelekig
jutottam gyermekeink, unokáink
jövőjét illetően is aggasztó jelek
vannak. A gonosz uralja a világot, mi
ne kövessük. Jászkiséren közös
akarattal, őseinkről példát véve
alakítsuk jövőnket.
Churchill azt mondta, hogy „nem a
kommunizmussal lesz a baj, hanem
ami utána következik”.
A becsületet, a tisztességet hírből sem
ismerő embereket ne válasszunk
sorsunk intézőjének.
Jászkisér, 2016.augusztus 20.
Csomor András

Az orvosi rendelő telefonszámai:
Dr.Ordodi Anton
451-936
Dr.Mike Miklós
451-937
Dr.Kolláth Bálint
450-893
Védőnők
450-205
Fizioterápia
06-70/682-7399

15

2016. szeptember

A

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 legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, 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

FIGYELEM!
0

Házi rétes és pogácsa rendelhető!
0

Rétes:
Pogácsa:

többféle töltelékkel,
tepertős, sajtos, vajas

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

Érd:

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

Futó Mihály, Jászkisér,
Tört u. 16.

Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

06-20/325-96-27
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZŐ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerződést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bővebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

0

0

0

Sírkő Készítés
Jász-Suba Zoltán
Gránit-Márvány-Műkő
betűvésés, felújítás,
Csiszolás
Tel:

06/20/9344-915
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Megyei I. osztály 2016-2017.
A JÁSZKISÉRI SE felnőtt csapatának mérkőzései
a 2016-os őszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2016.08.14.
2016.08.21.
2016.08.27.
2016.09.04.
2016.09.10.
2016.09.18.
2016.09.24.
2016.10.02.
2016.10.09.
2016.10.16.
2016.10.22.
2016.10.30.
2016.11.05.
2016.11.13.
2016.11.19.

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

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00
13:00
13:30
13:00

JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
TISZAFÜRED -JÁSZKISÉR
TÓSZEG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KISÚJSZÁLLÁS
RÁKÓCZIFALVA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁNOSHIDA
KUNSZENTMÁRTON - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÖLDVÁR
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TÖRÖKSZENTMIKLÓS
FEGYVERNEK - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KARCAG
SZAJOL - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CSÉPA
ÚJSZÁSZ - JÁSZKISÉR

eredmény:
1:3
4:0
0:2
1:1
0:2
3:1

Az utánpótlás bajnokság mérkőzései és eredményei:
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2016.08.28.
2016.09.03.
2016.09.11.
2016.09.17.
2016.09.25.
2016.10.02.
2016.10.08.
2016.10.16.
2016.10.22.
2016.10.29.
2016.11.06.
2016.11.13.
2016.11.20.
2016.11.27.

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

CSÉPA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÖLDVÁR
JÁSZKISÉR - JÁSZFÉNYSZARU
MARTFŰ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
RÁKÓCZIFALVA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KUTE
JÁSZKISÉR - CSÉPA
TISZAFÖLDVÁR - JÁSZKISÉR
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZÁROKSZÁLLÁS - JÁSZKISÉR

U-16
4:6
5:0
2:3
4:3

0

A mérkőzések kezdési időpontjai: U-16: 10:00, U-19: 12:00
0

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

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

Szerkesztőségünk ez úton
gratulál

Gubicz Andrásnak,
akinek a
Földművelésügyi
Miniszter,
kiemelkedő
tevékenységének
elismeréséért
2016. augusztus 22-én
Miniszteri Elismerő
Oklevelet
adományozott.

U-19
0:5
4:2
5:0
0:2

