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Tisztelt Jászkiséri Polgárok,

Kedves Barátaim!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a 2017. évben! Biztos
vagyok benne, hogy jó hangulatban, vidáman töltötték a
Szilveszter ünnepét, mindenki kortyolt az éjféli
pezsgőből. Számomra ez a pohár pezsgő ezen az
éjszakán több volt, mint más szilveszteri éjszakán!
Most a poharamban 100 millió buborékot láttam, és
arra gondoltam, hogy Magyarország Kormánya nem
csak karácsonyi ajándékkal lepte meg a kiséri
embereket, hanem az elvégzett kétkezi munkájukat,
ahogyan építették a Művelődés Házát, azt a munkát is
elismerték.
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De néztem a felszínre törekvő sok buborékot, és azokra a
kiséri tehetséges fiatalokra is gondoltam, akik
versenyeket, bajnokságokat, fesztiválokat nyertek vagy
szerveztek, dicsőséget hozva Jászkisérnek. A sok felfelé
futó buborék között találtam két gyöngyszemet, akikre
emberségük, tehetségük, szorgalmuk, alázatuk miatt
mindig csodálattal gondolok, Ládi Józsira és Váradi
Lacira.
0

a jövő tudjon az örökségükkel boldogulni, hogy büszkék
legyenek ránk, büszkék legyenek jászkisérinek lenni!
0

Ehhez kívánok minden kisérinek, éljen bárhol a
világban, erőt, egészséget, szerető családot!
0

Jászkisér, 2017.01.01.
0

Barátsággal:

Aztán a sok apró, cikázó buborékokat látván a bölcsisek,
ovisok, iskolások jutottak eszembe, a jövő!
A jelenben kell úgy dolgoznunk együtt, egymásért, hogy

Lukácsi György
polgármester

Program:
- Köszöntőt mond: Lukácsi György polgármester
0

Meghívó

- Ünnepi beszéd:

Balogh György
A Művelődés Háza igazgatója

0

- A Magyar kultúra Napja alkalmából meghirdetett
rajzverseny eredményhirdetése
0

- Szavalat - a Csete Balázs Általános iskola alsó tagozatos

A MAGYAR

KULTÚRA
NAPJA
00

Január 22. vasárnap 17 00
helyszín: A Művelődés Háza
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szavalóversenyének nyertesei
0

- Meister

Éva színművésznő műsora

Dalok amiken felnőttünk (életem dalban elmesélve)
Zongorán kísér: Zajácz András

Mindenkit szeretettel várunk!
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1823. január 22-én, Szatmárcsekén, egy nyúlánk, vékony, a korban
szokatlan módon simára borotvált arcú, 33 éves fiatal nemesember,
Kölcsey Ferenc, befejezi a Himnuszt, pontot tesz műve végére –
utólag immár bizonyos, hogy a legfontosabb műve végére. 1844ben Erkel Ferenc megzenésíti, s már az 1840-es évek végére
nemzeti imádsággá válik. A költemény megteremti és máig őrzi a
saját maga kultuszát.
Január 22.-e, a Himnusz megszületésének tiszteletére minden évben
a Magyar Kultúra Napja.
Mintha a sors szándékosan akarta és rendezte volna úgy, hogy pont
ekkor szülessen meg nemzeti imádságunk, hiszen más jeles
események is történtek – vagy inkább születtek – abban a 194 évvel
ezelőtti januárban. Kölcsey persze mit sem sejtett abból, hogy
versének befejezése előtt három nappal, 1823. január 20-án, fönt
északon, a festői Nógrád szívében, Alsósztregován, egy ősi nemesi
családban megszületik Madách Imre, aki majdan megírja legnagyobb magyar nyelvű
drámánkat, Az ember tragédiáját.
Azt sem sejthette persze Kölcsey Ferenc, hogy a hónap első napján olyan valaki születik meg a
nagy magyar Alföldön, aki valamennyiük hírnevét túlszárnyalja. Január 1-jén, Újév éjjelén,
Petrovics hentes- és mészáros kis házában, Kiskőrösön, egy magyarul alig tudó szlovák
asszony fiúgyermeket szült, akit még aznap meg is kereszteltek a lutheránus hitre, hiszen olyan
csenevésznek látták, hogy attól féltek nem sokáig marad életben. A Jóisten viszont erőt adott
neki, és röpke 26 évet, hogy Petrovics hentes fiából, Petőfi Sándorból a magyar kultúra
legismertebb és egyik legnagyobb költője váljék.
Egy hónap leforgása alatt tehát megszületik nemzeti imádságunk, és megszületik legnagyobb
nemzeti drámánk írója. És megszületik az a költő, akinek nevéhez fűződik kultúránk egyik
legnagyobb mérföld köve, az irodalmat, a művelődést a nép közé viszi, megteremti a népi –
nemzeti irodalmat.
Kultúránk, művelődésünk annyira sokrétű és gazdag, hogy nehezen lehetne kiemelni
bármelyik területét. Mégis, ha van valami, ami összeköti ezer éves nemzeti – keresztény
kultúránk számtalan elemét, az mindenképp a gyönyörű magyar nyelvünk. Nyelvünk, ami
semelyik nyelvhez nem hasonlítható, mások számára nehezen tanulható, nekünk mégis a
legszebb, hiszen az anyanyelvünk. A magyar kultúra talán legfontosabb eleme, ezen belül
mindennek az alapja. Anyanyelvünk, amely túlélt minden történelmi vihart és megpróbáltatást
és csodálatos épségben őrződött meg. Több, mint nyolcszáz éves első írott nyelvemlékünk, a
Halotti beszéd a ma embere számára is értelmezhető. Más nyelvekhez képest (pl. angol, német)
a mi nyelvünk sokkal kevesebbet változott és sokkal többet őrzött meg ősi elemeiből.
A reformáció elindulásának 500 éves évfordulóját ünnepeljük az idén. Mivel a reformátorok a
nép nyelvén, magyarul prédikáltak, és lefordították a Bibliát, tevékenységük nagy mértékben
hozzájárult az irodalmi nyelv kialakulásához. Károli Gáspár az 1500-as évek végén lefordított
és több példányban kinyomtatott Bibliája az egyik legjelentősebb művelődéstörténeti
kincsünk.
Kölcsey és mások művei is bizonyítják, hogy nyelvünk az egyik legalkalmasabb a versben és
prózában megfogalmazott érzések, érzelmek, gondolatok közvetítésére. De más nyelveknél
talán alkalmasabb a racionális, logikus és tudományos gondolkodásra is. Világhírű
atomfizikusunk, Teller Ede mondta egyik interjújában, hogy meg van győződve arról, hogy
azért tudott bizonyos összefüggésekre rájönni, mert mindig „magyarul gondolkodott”.
0

Több, mint ezer éves nemzeti kultúránk legfontosabb összekapcsoló eleme a nemzeti
nyelvünk, őrizzük meg és vigyázzunk rá még sok generáción keresztül. Végezetül álljon itt
Kosztolányi Dezső Ábécé a nyelvről és lélekről című írásából egy részlet: „Az a tény, hogy
anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy
magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában,
metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor
gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”
ifj. Ádám Kálmán
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A KISÉR SE hírei
Asztalitenisz Bajnokság 2016-2017 őszi forduló eredményei
A Jászkiséri Sportegyesület
Asztalitenisz Szakosztálya felnőtt férfi
csapattal vesz részt a Megyei I. osztály
bajnokságban. Múlt évhez képest 3 csapattal kevesebb
nevezett az idén, sajnos azok a csapatok léptek vissza,
akiket korábban sikerült legyőznünk.
Heti egy edzéssel készülünk a mérkőzésekre, ami jóval
kevesebb mint a többi csapat edzésszáma, sőt amelyik
héten mérkőzés van, akkor edzésre nincs is lehetőség.
Csapatunk tagjainak életkora is magasabb mint a legtöbb
ellenfélé, ennek köszönhetően már több mint tíz éves

sportbarátságok is kialakultak. A
többi csapattal igyekszünk
nagyon jó viszonyt ápolni,
szívesen fogadjuk az ellenfeleket a hazai mérkőzéseken és
minket is mindenhol szívesen
látnak. A mérkőzések jó
hangulatban zajlanak. Öröm
számunkra, ha szoros mérkőzésen maradunk alul, mert a testedzés, a rendszeres mozgás
a legfőbb cél ebben a sportágban is.

Tabella
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapat neve
Meccs
Újszászi Városi Vasutas SE
6
Jászárokszállás Város SE
6
Szolnoki Honvéd SE
6
Tiszafüredi ASE
6
Kováts DSE Karcag II.
6
NGS-UNION Jászberényi ASE 6
Jászkisér SE
6

Nyert
5
4
4
4
1
1
0

Döntetlen Vesztett
0
1
1
1
0
2
0
2
2
3
0
5
0
6

Pont
10
9
8
8
5
2
0

Meccsarány
65:43
66:42
64:44
63:45
57:51
35:73
28:80

Játékos teljesítmény lista
Helyezés
1.
2.
3.
13.
17.
20.

Név
Bernát János
Vass Imre
Schnidt András
Molnár György
Simonyi Tibor
Káldi József

Eng.szám
9794
10242
16018
10715
10717
10716

Egyesület
Jászárokszállás Város SE
Szolnoki Honvéd SE
Újszászi Városi Vasutas SE
Jászkisér SE
Jászkisér SE
Jászkisér SE

Meccsek

Nyert Vesztett

24
24
20
24
24
20

22
21
17
12
9
2

2
3
3
12
15
18

12
16

1
0

11
16

Százalék
91,6 %
87,5 %
85,0 %
50,0 %
37,5 %
10,0 %

16 vagy kevesebb mérkőzést játszottak:
-

Dinó Károly
Balog László

17889
16824

Jászkisér SE
Jászkisér SE

8,33 %
0.,0 %
Molnár György
Szakosztályvezető

Az ifjúsági csoport 2016-17 bajnokság Őszi idényének értékelése
Az előző idényhez hasonlóan
dobogós helyezés
volt célul kitűzve
ennek megfelelően az első 5
mérkőzésünket
töretlen sikerrel vittük véghez. (5-0,
4-2, 5-0, 2-0, 5-0, )
A hatodik fordulóban pontazonossággal rendelkező Rákóczifalvára
látogat-tunk és itt sajnos elszenvedtük
az idény első vereségét (2-0) és ez a
vereség a további mérkőzéseinkre is

kihatott, mert a fennmaradó 8
mérkőzésből csak 2 mérkőzésen
tudtunk győzni. (6-0,10-2,) 2
mérkőzésen döntetlent játszani (33,3-3) és sajnos 4 vereséget szenvedtünk (6-2, 12-0, 4-0, 12-2,) amiből 2
mérkőzés veresége volt fájdalmas
számunkra 12-0 Jászfényszaru akit az
első mérkőzésen SIMA 5-0-ra
vertünk meg és 12-2 Jászárokszállás
csapata akit úgy szintén 5-0-ra
vertünk meg. A csapatunkat
gyengítette a kiállítások a sérülések és
a felnőtt mérkőzésekkel egybe esett

mérkőzések a csoport húzóembereinek nélkülözése.
Az őszi idényben 23 játékos játszott
14 mérkőzésen:
14 mérkőzésen lépett pályára:
Vincze Zoltán
Sőti Tamás Máté
13 mérkőzésen lépett pályára:
Kovács Roland
12 mérkőzésen lépett pályára:
Sőti József Ádám
Sziráki János
Sőti Levente
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A KISÉR SE hírei
10 mérkőzésen lépett pályára:
Szecskó Máté
Molnár Gergő
9 mérkőzésen lépett pályára:
Farkas Gusztáv László
Tóth Krisztián
8 mérkőzésen lépett pályára:
Nagy Simon
Vincze Tamás
Duka Roland
Vígh József
7 mérkőzésen lépett pályára:
Szabó Dániel
6 mérkőzésen lépett pályára:
Jónás Máté
Miklós Simon Kristóf
4 mérkőzésen lépett pályára:
Sőti Zoltán

3 mérkőzésen lépett pályára:
Glodics Ákos
Nagy Dávid
Csikós Roland
Heinrich Ákos
2 mérkőzésen lépett pályára:
Korsós Gergő
A bajnokságban 47 gólt szereztünk
15 gólt : Farkas Gusztáv László
7 gólt: Sőti József Ádám
6 gólt: Vincze Zoltán
4 gólt: Szabó Dániel
3 gólt: Szecskó Máté, Molnár Gergő
2 gólt: Nagy Simon, Kovács Roland
1 gólt: Glodics Ákos, Vincze Tamás,
Vígh József.
Az idényt összegezve elmondható,
hogy én mint edző az idei szezon volt

Tisztelt Olvasó!
0

Ismét eljött az év vége, ezzel a számvetés ideje. Ilyenkor
mindnyájan megállunk egy pillanatra, hogy visszatekintsünk a mögöttünk hagyott időre. Így tett a Kis-Ér
Kertbarátkör tagsága is 2016. december 3-án megtartott
rendezvényén.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Nagy Kálmán a
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének
alelnöke. Lukácsi György Polgármester, Jászárokszállás,
Jászberény, Jászjákohalma. Újszász kertbarátkörök
képviselői és kedves meghívott vendégeink.
Köszöntések elhangzása után következett Ládi András
elnök beszámolója, az éves munkáról. A kertbarátkör a
tagjai által elfogadott munkaterv alapján tartotta
összejöveteleit, rendezvényeit, fogadásait. A munkaterv
fontos része a szakmai ismeretek bővítése, tovább adása,
ennek jegyében metszési bemutató, a levél trágyázás
megismertetése, és fontossága, óvodásoknak kertimunkák
bemutatása stb.
Az ismeretek bővítésének fontos részének tartjuk más
kertbarátkörök munkájának megismerését, nevezetesen
konyhakerti, gyümölcstermesztési, virágtermesztési
módjait.
Szakmai program mellett jó a lehetőség ismerkedésre,
barátságok kötésére, az adott település történelmi,
művészeti emlékeinek megismerésére.
Ennek jegyében 2016-ban Szarvasra látogattunk.
Nemcsak mi látogattunk meg kertbarátköröket, de mi is
szívesen fogadunk másokat, így látogattak el Jászkiasérre
a Szarvasi és a Pilisvörösvári kertbarátkör tagjai 2016-ban.
Mi is szívesen bemutatjuk településünk értékeit, nevezetességeit.
Megtartásra került a XXXI. Termék bemutató. Nagy
örömünkre szolgál. Hogy 2014. óta a Városi óvodák
termékbáb bemutatójával bővült a rendezvény. 2008 óta

az első, hogy együtt dolgoztam a
gyerekekkel. A mérkőzések eredményei igen változatosak voltak, de
véleményem szerint egy pici önszorgalommal egy kevés oda-adással és
több alázattal (idősebb társaik és a
sport iránt) a következő szezonban
jobb eredményeket fogunk produkálni.
Ennek fényében az új mottónk
„mindig egy kicsivel többet csinálj
amit célul tűztél ki”
Sporttársi üdvözlettel:
Szántó Zoltán
Edző

Együttműködési megállapodás van a Kertbarátkör és a
Városi Óvodák között.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Jászberényi
kertbarátkörrel,2016-ban mi látogattunk el hozzájuk,
kiadós sétát tehettünk a Csángó Fesztiválon.
2017-ben mi látjuk vendégül őket.
Részt veszünk a város által szervezett rendezvényeken,
ünnepségeken, és koszorúzásokon.
Szeretnénk köszönetet mondani: gazdálkodó
szervezeteknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek és
mindenkinek aki támogatta a Kertbarárkört.
Köszönet a Kertbarátkör tagjainak az egész éves
munkáért.
0

Jászkisér, 2016. december 29.
Kis-Ér Kertbarátkör
Vezetősége

Az én Istenem...
0

Az én Istenem olyan Isten, számomra párja nincsen.
A legszentebb titkos kincsem, gondolok rá örök hittel.
Az én Istenem a mai napig is teremti a világot,
Nem kényeztet, érezteti, ha valamiben hibázok.
0

Fájdalmakkal rakja teli a lelkemet szüntelen,
Tudjam meg milyen érzés, ha az öröm nincs velem.
Megbocsájtja, ha nem térdepelve fohászkodok hozzája,
Az emberhez méltó viselkedésem viszont szigorúan
elvárja.
0

Az én Istenem lapátot ad egyengetni utamat,
Velem ásatja ki a szomjam oltó kutamat.
Éveket kaptam tőle ajándékba, szomorút és szépeket,
Hálás szívvel megköszönöm, hogy még mindig
élhetek!
0

Jászkisér, 2016.december 25.
0

Nagypál Sándorné
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Madárkórház Alapítvány Hortobágy
Madárszárnyakkal áldott Karácsonyt és madárdalban gazdag
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Dr. Déri János jó kívánságát
idézve a Pusztadoktor Magazinból.
„Madarakat gyógyítunk, hogy
visszaadjuk a természetnek azt,
ami a természeté. Hogy békesség
legyen a Földön az embereknek.
Tesszük ezt azért, mert ez a
hivatásunk, melyet nem mi
választottunk, hanem az választott minket. Nekünk a kis mentett
madaraink a karácsonyi angyalok. Röpdéinkben halljuk éneküket és érezzük szárnyaik suhogását.”
Írta cikkében a Madárkórház
Alapítványnak állatorvosa.
A nagyon érdekes –értékes lapból
sok jót olvashat az érdeklődő.
Nem kis örömmel tölt el, hogy Gál
Renáta cikkeit is olvashatom a
Magazinban, mivel tanulmányait befejezve a Madárkórház a
munkahelye. „Itt a hideg, etessük
az égmadarait” címmel írott
cikkében felhívja figyel-münket
kertjeinkben szorgalmasan tevékenykedő madaraink etetésére.
Legyen itt a nagyon érdekes a Téli
gólyákról írott cikke: Nem fázunk,
csak ácsorgunk címmel.
„Nagyon sok látogató kérdezte
már, valamint küldött részünkre
aggódó levelet azzal kapcsolatban, hogy télen miért nem
visszük be a gólyákat zárt, meleg
helyre. Bejelentéseket is rendszeresen kapunk villanyoszlopon,
fészekben álldogáló gólyákról.
Amíg egy madár egészséges,
addig nem kell befogni, nem kell
feltétlenül megmenteni.
A következő cikket az ő kételyeik
eloszlatásáért közöljük. A költöző
madarak nagy része nem azért
megy Afrikába télen, mert nálunk
a hidegben fáznak. A vonulás oka
nem közvetlenül a „hidegben”
keresendő, ez csak a közvetett ok.
A valódi problémát a madarak
számára az jelenti, hogy mivel
télen hideg van és a fagyok is
gyakoriak, így a táplálékuk
eltűnik, és nem lesz mit enniük a
madaraknak. Tehát az esetek

többségében a madarak
táplálékhiány miatt vonulnak el
melegebb földré-szekre, ahol a
kedvezőbb klíma miatt
megtalálhatóak a rovarok,
kétéltűek, hüllők és egyéb táplálékok.
Ha egy madár elegendő élelmet
talál folyamatosan idehaza,
akkor nem szükséges elköltöznie. Ugyanis a testét borító
tollak nagyon jól szigetelnek, így
alapvetően nem fáznak a téli
időszakban.
Az elmúlt években egyre
gyakrabban találkozhattunk
télen fehér gólyákkal hazánkban.
Ez a tény is azt bizonyítja, hogy
nem a hideg, hanem az esetleges
táplálékhiány miatt költöznek
télen melegebb vidékre. A gólyák
nyáron elsősorban rovarokkal
táplálkoznak, de gyakorlatilag
bármit megesznek, amit le
tudnak nyelni: békát, gyíkokat,
kisebb rágcsálókat, kígyókat,
halakat is megfognak. Mivel a fő
táplálékbázisukat jelentő rovarok télen nem hozzáférhetőek, így
a fa j a la p v e tő e n v o n u ln i
kényszerül. A télen itt maradt
gólyák a fentebb már említett
rendkívül gazdag tápláléklistájuknak köszönhetően viszont képesek átvészelni a telet.
Ilyenkor nagyon fontos táplálékukká válik az egér és a pocok,
azok a kisemlősök, amelyek nem
alszanak téli álmot. Éppen ezért
télen a gólyák elsősorban a
szántókon, tarlókon táplálkoznak. Ezen kívül ha az idő

enyhe, és a vizek nem fagynak be,
akkor még halászni is tudnak,
valamint nagyon sok helyen
etetik őket az emberek, így a már
rutinosabbak ezt is számításba
veszik. Feltehetően, ha egy fehér
gólya sikeresen átvészelt egy
telet, akkor nagyobb valószínűséggel fog a következő évben is a
maradás mellett dönteni.
A télen is hazánkban maradó
fehér gólyák tehát nem reménytelenül indulnak neki ennek a
zord évszaknak. Alkalmazkodó
képességüknek és az emberek
segítségének, illetve némi szerencsének köszönhetően reális
esélyük van arra, hogy túléljék a
telet. Ezért nem kell félteni a
röpdénkben kint maradt gólyákat sem, hiszen őket bőségesen
ellátjuk minden nap eleséggel.”
A nyáron találkoztam vele a
Szántóversenyen. Szeretettel és
szívből gratulálok Renátának,
szép munkájához örülök, hogy
újra egy jászkiséri fiatalra
lehetünk büszkék.
Az alapítvány támogatható:

59900029-10001868
bankszámlaszámon.
Adószám:
18557899-1-09
Sérült madár bejelentés:
pusztadoktor@t-online.hu
Szüle Katalin
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1943. január 12. – a doni áttörés napja

Az 1943. januárjában, a II. világháború idején a Don folyó
melletti katonai vereség a magyar történelem egyik
legnagyobb katasztrófája. Szokás a 2. Mohácsnak, vagy a
Magyar Golgotának is nevezni. 1500 km -re
Magyarországtól a 2. magyar hadsereg 200 ezer katonája
vett részt a harcokban – s csak 40% -uk tért haza. Az
iszonyatos télben a hiányos felszereléssel harcoló sereg a
harcokban és a hadifogságban kb. 120 ezer katonáját
veszítette el. Érdekességként említhető, hogy utoljára a
900-as években a kalandozások korában, majd az 1200-as
években II. András kereszteshadjáratának idején járt ilyen
messze magyar katona a hazájától.
A 2. magyar hadsereg 3 hadtestet foglalt magában,
összesen 207 ezer ember. Ez az összes mozgatható
állomány 1/3-a. A hadsereg parancsnoka Jány Gusztáv
vezérezredes volt, április 11-én indultak el és június 27.ére érték el a frontvonalat. Cél: a német déli frontvonal
legészakibb részének, a Don folyó mintegy 200
kilométeres szakaszának a megtartása. A személyi
állomány kialakításánál a hadvezetést az a cél vezérelte,
hogy a kiküldendő hadsereg emberanyaga egyenlően
terhelje az ország egész területét, valamint minél kisebb
mértékben érintse a legértékesebb, fiatal korosztályt. Őket
a későbbiekben egy tervezett Dél- Erdély
visszacsatolásáért indított, Románia elleni hadműveletben
kívánták csatasorba állítani. Az állomány többsége 30 – 40
év közötti volt.
A hadsereg megkapta a teljes magyar fegyverállomány

szinte felét, de ez így is elmaradt a korabeli nemzetközi
színvonaltól. A hadvezetés ezért kérte a németeket, hogy
az övékével egyenlő módon szereljék fel a magyar
hadsereget – ez azonban nem történt meg. Seregünk
csekély motorizált szállítókapacitással rendelkezett, így
csekély mértékben volt mozgatható. A mozgatás, szállítás
főleg lovakkal történt, ezek azonban az idő előre
haladtával egyre rosszabb állapotban voltak, a tél
beköszöntével szinte már csak szalmát kaptak, s
tömegesen hullottak el. 1942 őszétől jelentkeztek a súlyos
ellátási és utánpótlási gondok, a katonák kb. 1/3-ának nem
is volt téli felszerelése. 1942 decemberére súlyos hiány
lépett fel fegyverből, lőszerből, ruhából, élelemből.
A hadsereg helyzetét érzékelteti, hogy hosszkiterjedésben
nagyobb területet védtek, mint amekkora a Bécs és
Budapest közötti távolság, a magyar katonák által
megszállt terület pedig nagyobb, mint az egész 1942-beli
Magyarország területe. A frontszakaszt 80-90 ezer ember
védte, a többiek hátul tartózkodtak és nem harcoló
alakulatok voltak. A magyar védővonal vékony volt,
tartalékok és mélység nélkül, több szakaszon a védelem
helyett csak folyammegfigyelést sikerült megvalósítani.
A munkaszolgálatosokkal együtt 230 ezer magyar férfi
tartózkodott a térségben. A tél az eddigiekben nem volt
gyökeresen eltérő az otthonitól. 1943. január 8. óta
azonban hirtelen zuhanni kezdett a hőmérséklet. Január
12-én a hadtest naplója – 42 fokot rögzít. Ilyenkor az
akkumulátorok befagynak, a kéz ráfagy a puskára,
mindenütt csak a vakító fehérség.
Január 12-én 9 óra 45 perckor megindul a szovjet támadás
az urivi hídfőből, kb. 1 óráig tartó kegyetlen pergőtűz
zúdul a magyar állásokra, erős harckocsi támogatással. Az
első szovjet rohamokat még visszaverte az elgyötört
magyar hadsereg, de a szovjetek újabb tartalékokat tudtak
bevetni és még nagyobb erőket mozgósítottak, valamint
tízszeres tüzérségi túlerőben voltak. Január 14-én elsöprő
tüzérségi támadást indított az ellenség, s ennek
következtében a nap végére megsemmisült a hadsereg 1/3
–a. Január 16-án kitör a pánik, a hadsereg szétszéled, a
tönkrevert VII. hadtest részei apatikusan vánszorognak a
havas országúton északnyugat felé. A helyzetet jól
érzékelteti, hogy milyen harctudósítások érkeznek be a
magasabb parancsnokságokra. Ezek közül két példa:
„Voltak akik az útszélen elfáradva leültek és így fagytak
meg.” „A legénység egy része levágta a ráfagyott
bakancsot a lábáról és pokrócdarabokba göngyölte be
véres, húscafatokban lógó lábait.”
Január 17-én hajnalban Jány elrendelte a VII. hadtest
visszavonását. Január 18-án a bekerített III. hadtest
kivételével már nem voltak magyar csapatok a Donnál. A
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Stomm Marcel vezette III. hadtest január 26 –ig tartja
állásait, hősies magatartást tanúsítva. A németek ezután
utóvédként használják őket, hogy fedezzék a
visszavonulásukat, mely közben az utakról is leszorítják a
magyar katonákat. Február 1-jén Stomm kiadja híres
„búcsúparancsát” melyben megtagadva a német
parancsokat feloszlatja a III. hadtestet, azt tartva szem
előtt, hogy katonái valahogy mentsék az életüket,
kiverekedjék magukat a pokoli helyzetből. Ő maga két nap
múlva orosz fogságba esik, lábait amputálni kell. (Stomm
Marcel élete és sorsa rendkívül érdekes, tanulságos és
felemelő. Akinek lehetősége van, érdemes tanulmányozni)
Január 24-én a gyakorlatilag már nem létező 2. magyar
hadsereg kiválik az arcvonalból. Az életben maradt
katonák hazaszállítása április 6-tól május 30-ig tartott.
Jány Gusztáv az utolsó vonattal hagyta el a Szovjetuniót, s
augusztus 5-én Horthy felmentette hadseregparancsnoki
tisztéből. (Jányt 1947 októberében háborús bűnösként

Tisztelt lakosok!
0

A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-től
az alábbiak szerint módosul:
0

Kedd:

9-13 óráig

Szerda:

9-13 óráig

0

Az orvosi rendelő
telefonszámai:
0

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

halálra ítélték, s november 23-án kivégezték. A Legfelsőbb
Bíróság 1993. okt. 4-én felmentette a háborús bűntett miatt
emelt vád alól.)
A veszteségek kapcsán a legvalószínűbb, hogy kb. 120
ezer fő a 2. magyar hadsereg egy éves keleti hadszíntéri
tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett
honvédek és munkaszolgálatosok száma. Ebből 100 ezer a
konkrét doni ütközetben esett el, tűnt el, vagy került
hadifogságba. A Donnál harcoló katonák között voltak
jászkisériek is. Az utóbbi időben a Kozma Mihály vezette
Jazyges Íjászegyesület igyekezett összegyűjteni a Donkanyarban harcoló jászkiséri férfiak neveit. Munkájukért
köszönet illeti őket. Közlésük alapján a Donnál harcoló
jászkisériek névsora:
Ádám József, Barok Imre, Birkás Ferenc,
D u k a
József, Duka József, Fazekas István, Fodor József, Karkus
János, Kis Béla, Ládi Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy
István, Nemes János, Ozsvát András, Patakfalvi János,
Simonyi Gerzson,
Szabó András, Cs. Szabó István,
Szanyi Ferenc, Taracsák József.

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK!
MEMENTO MORI!
0

ifj. Ádám Kálmán
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"A reformáció 500 éve" - vallási programsorozat gyerekeknek
Örömmel számolunk be, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a „Reformációs Emlékbizottság
támogatásai 2016” tárgyában meghirdetett pályázati lehetőséget kihasználva a „Jászkisér Gyermekeiért” Alapítvány
400.000 Ft programtámogatásban részesült.
A pályázati lehetőségnek köszönhetően az alábbi programok valósultak meg:
Gyülekezeti kirándulás
A kirándulás célja a keresztyén értékek továbbadása, a reformációról szerzett ismeretek bővítése, bibliatörténeti
ismeretek gyarapítása volt budapesti úti céllal.
A kiránduláson a református gyülekezet felnőtt és gyermek tagjai is részt vettek.
Először az Országházba mentünk, ahol tárlatvezető segítségével ismerkedhettünk a csodálatos épülettel és a benne
folyó munkával. Sokan a gyülekezet tagjai közül még nem jártak itt, ezért is bírt különös jelentőséggel a program.
Ezután a Kálvin térre vezetett utunk, ahol az érdeklődők számára lehetőség nyílt a Kálvin téri református templom
megtekintésére is.
Az átalakult Bibliamúzeumban, a Ráday utca 28. szám alatt a Biblia világát eredeti régészeti tárgyak, másolatok,
hagyományos és informatikai interaktív eszközök segítségével eleveníthettük fel. Minden korosztály otthon érezte
magát a Biblia világát bemutató kiállításon. Tárlatvezetésre, múzeumpedagógiai foglalkozásra és szakmai
beszélgetésre is mód nyílt.
A nap zárásaként közös estebéden vettünk részt Monoron. A buszon hazafelé Somodi Lajos Nagytiszteletű Úr
közreműködésével énekléssel adtunk hálát a tartalmas napért.
Szeretetvendégség
A program célja a hitéleti alkalmak gyakorlása, református közösségünk erősítése volt. Az Istentisztelet után a
Jászkiséri Búzavirág Népdalkör és a Szolnoki Tiszavirág Daloskör közös koncertjére került sor a Református
templomban.
Ezt követte a Közösségi házban a Szeretetvendégség, ahol gyülekezetünk gyermek és felnőtt tagjai mellett minden –
református hitéletünk és a zene iránt érdeklődő – vendéget terített asztallal és meleg szívvel vártunk.
A közös beszélgetés és elmélkedés végeztével nagyszerű hangulatú spontán örömzenélés vette kezdetét.
Felhangoztak hangszeres kísérettel egyházi énekek és népdalok egyaránt.
Gyermekkarácsony
A program célja a gyermekek bemutatkozása volt a gyülekezet előtt, tisztelgésként a Reformáció és a Karácsony
előtt.
A hit –és erkölcstan foglalkozásra járó fiatalok versekkel, zsoltárokkal, reformációval kapcsolatos felolvasásokkal
tisztelegtek az ünnep előtt. Mindenki személyesen kapott lehetőséget, hogy az Úr asztala mellől szóljon a
jelenlévőkhöz.
Ezután a hittanos gyermekek meggyújtották a csillagszórókat és közös énekléssel adtunk hálát az eseményért.
Minden gyermek ajándéktárgyakkal, édességgel, gyümölccsel távozott egyrészt a pályázati lehetőségnek, másrészt
az adományoknak köszönhetően.
Szilvásváradi kirándulás
A még ránk váró program célja a reformációról szerzett ismeretek bővítése mellett kapcsolatteremtés a település
református közösségével. A kiránduláson a gyülekezet gyermek tagjai vehetnek részt.
Gyalogtúra keretében megismerkedünk a Szalajka Völgy szépségeivel, majd az Archeoparkban rendhagyó
történelemórán gyarapíthatjuk tudásunkat.
Megtekintjük az egyedi történettel rendelkező Református Kerektemplomot, mely, mint egy vigyázó őrszem figyel a
falu közepén lévő dombról a településre.
Lehetőség nyílik ismerkedésre a jászkiséri és szilvásváradi református vallású gyermekek között.
2017-ben, a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévben a programok tovább folytatódnak
helyi és országos szinten egyaránt. Kérem, kísérjék őket figyelemmel, és lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be.
Cseh Gáborné
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Házasság kötés
Bokor Kitti és Vass Zoltán
2016. december 9-én
Tóth Mária és Pető Dániel
2016. december 30-án
Gyephár Barbara Alexandra
2016. december 3.
Dankó Bence
2016. december11.
Farkas Molli Beatrix
2016. december15.
Menyhárt Maja
2016. december 25.
Hölgyes Jázmin Mária
2016. december 25.
Rácz Blanka Izabella
2016. december 31.
0

Gratulálunk
az ifjú párnak!
Megemlékezés
0

Béres Ferencné (Dóka Zsuzsanna )
halálának

1. évfordulójára.
0

„ Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
Most a csend ölel át, és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk Téged.”
0

Az édesanyák nem halnak meg,
Csak fáradt szívük pihenni tér.
0

Örökké szerető családod

Megemlékezés
0

Tóth Ferenc
halálának 15. évfordulójára
0

„Számomra Te sohasem leszel halott
Örökké élni, fogsz mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg Atyám.
S én köszönöm, hogy ő lehetett, az én édesapám.”
Lánya, veje,
szerető család és rokonság.

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

Halálozás
Kovács András
61 éves korában december 7-én
Végh Tibor
54 éves korában december 9-én
Csomor Pál Györgyné Balogh Julianna
67 éves korában december 11-én
Oláh Katalin
50 éves korában december14-én
Fülöp Árpádné Bajla Magdolna
84 éves korában december 14-én
Berki István
67 éves korában december 15-én
Kovács János
88 éves korában december 17-én
Nemes Mihály
81 éves korában december 18-án
Kalmár Istvánné Tóth Zsuzsanna
75 éves korában december 20-án
Kecskés Pálné Krasznár Irén
79 éves korában december 29-én
Szabó Istvánné Lovász Ráchel
87 éves korában december 31-én
Tóth Pál
87 éves korában december 31-én
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Csúszós a vizünk
Jászkiséren az ivóvizünk folyékony állapotában is
csúszós, arról nem merek beszélni, hogy fagyosan milyen
lenne. Ivóvízről lévén szó büdös és mellékhatásos. Aki
lecsúsztat a torkán szülőföldje vízéből 2 dl-t, az
huszonnégy órára hatástalanítva van. Szinte percenként
kell emlékezni a jó pohár vízre.
Lassú javulásom alatt arra gondoltam, hogy szegény
Irakiakat lövik, bombázzák, üldözik, gázosítják, az
Iszlám állam keresztény üldözői. Sokszor mondtam,
hogy nem nekünk kell tanulni Amerikától, hanem ők is
tanulhatnának tőlünk, Jászoktól. Az iszlamistákat meg
kellene itatni a mi vizünkkel, annak pedig az lenne a
következménye, hogy 24 óráig fonák a nadrágjukat, mert
nem mernék becsatolni a nadrágszíjat. Ezután össze
kellene szedni a fegyvereket, és már is béke lenne. Ezután
a hit gyülekezetbe kellene irányítani őket, ahol a lelki
tréning után már nem is gondolnának az Iszlámra, mert
örülnének, hogy élnek.
Eddig az ivóvízről beszéltem, de a víz más gondot is
jelent, pl. csőrepedést. Ennek elviseléséhez szintén erős
szervezet kell. Komolyra fordítva a szót, a három
havonkénti óraleolvasásnak estem áldozatul. Több mint
két hónapig folyt a vizem, amikor több mint 100 ezer
forintos számlát kaptam. Ezután óriási munkával 20
méter csövet kiástam és kicseréltem műanyagra. A
munka elkészültével kerestem a vizeseket, ez sem volt
egyszerű, mert több mint egy hét után sikerült. Tele
méreggel közelítettem az illetékes irodája felé,
szerencsére józanul, mert egy részeges ilyen esetben

lábbal nyitotta volna ki az ajtót. Én tudok uralkodni
magamon, de már a határán voltam a keresztényi
megértésnek. Az irodában egy régi kedves ismerősöm
trónolt, és ez nagy változást jelentett. Megkérdezte miben
tud segíteni. Én elmondtam a történetemet. A kedves
ügyintéző azt mondta, minden megoldódik, de adjak áfás
számlát a kicserélt csővezetékről és idomokról. Ebben a
pillanatban megint nem voltam büszke Magyarságomra,
mert tudtam, hogy meg fogják nézni a helyszint és
jegyzőkönyvet vesznek fel. Úgy gondoltam, hogy a
kiásott árok benne az új csővezetékkel idomokkal, az
árok mellett a régi csövek idomok, csapok látványa elég
meggyőző lesz. Nem volt elég, kérték az áfás számlát,
ehhez viszont a kuka elvtárs teljes átkutatása vált
szükségessé. Végül személyes beszélgetés közben
rendeződtek a dolgok.
Arra azért nehéz szívvel gondolok, hogy a nyugdíjam
kétszeresét fizessem be pár nap alatt. 75 évesen sok
mindennel találkoztam, ezért nem lepődöm meg semmin,
de a vízzel való kétszeri találkozásom kissé kihozott a
sodromból. Azzal vigasztaltak, ez a Magyar valóság.
Ilyen élményt még azoknak sem kívánok, akik sok
rosszban részesítettek.
Minden kedves és nem kedves Jászkiséri lakosnak
kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Figyeljenek a vízre!
Csomor András
Jászkisér, 2016. dec. 8.

Van orvosunk!
Ez a kijelentés nyugalmat, biztonságot jelent. Nagy törést
jelentett Dr. Katona Róza nyugdíjba vonulása. Évtizedek
alatt kölcsönös tisztelet alakult ki orvos és páciensei
között. Az élet természetes rendje azonban megszakította
ezt a harmonikus kapcsolatot.
A lakosság részéről nagy érdeklődés övezte az új körzeti
orvosi tisztséget betöltő orvos személyét. Körzetünkben a
betegellátást Dr. Ordodi Anton vállalta fel. Nem kis
probléma egy orvosnak sem az új körzet megismerése,
ellátása, de a lakosság sem közömbös abban, hogy ki
gyógyítja, kiben bízhat. Próbatétel volt ez mind a két
részről, de az élet nem állhat meg, és lehetőség adódott,
hogy a gyógyító munkája alapján ismerjék meg a lakosok
doktor urat. Szerintem szerencsés találkozás történt, és
egyre többen mondják, hogy elégedettek Ordodi doktor
tudásával, hozzáállásával. Szerintem a doktor úr
természetes emberi magatartása elősegíti orvosi
tevékenységét. A szerencse sem jár egyedül, mert az
asszisztens személye régi, elismert személyekre
emlékeztet, akik sokat tettek Jászkisérért.
Az első ismerkedési szakasz jól sikerült az orvosi
ellátásban. Most a lakosság kívánsága, hogy maradjon ez

így. Az asszisztens hölgy jövője hosszabb távra
megalapozott, ez nagy megnyugvást jelent, de a doktor úr
munkájára is nagy szükség van. A rendelési idő, amit a
szükség alakított ki, jónak bizonyult, dacára annak, hogy
eltér az eddigiektől. Mára már megszoktuk, és
előnyösebbnek bizonyult, mint az állandó egyidejű
rendelés. Azok a betegek, akik nem akarnak
betegállományba menni, lehetőséget kapnak munka előtt
vagy után, hogy találkozhassanak orvosukkal. Az
elmondottak alapján egyértelmű, hogy sokadmagammal
azt akarjuk, maradjon a doktor úr a Jászkisériek
gyógyítója.
Arra kérem a tisztelt városvezetést, hogy mielőtt másik
orvost hozna a körzet betöltésére, kérje ki a lakosság
véleményét, mert ez lenne a demokratikus és így
tükröződne a népképviselet.
Az egészség nem játék, ezért a járt utat ne cseréljük fel az
ismeretlennel. A doktor úrnak és kedves asszisztensének
hosszú, sikeres munkát kívánok Jászkiséren sokadmagammal.
Csomor András
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Jászkisér 2016. Évi Demográfiai Statisztika
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Házasságok száma: 13-mal több.
Egyházi csak 3 volt = 2 Katolikus + 1 Református.
Keresztelők száma:
Katolikus
Református

17-tel kevesebb
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elszárm:
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Legfiatalabb:
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K= 54 év
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R = 42 év
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Legidősebb:

Férfi
Nő
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R = 92 év
R = 93 év
Készítette:
Gál Andrásné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2016. december 13-i soron kívüli nyílt ülés
összefoglalója
0

Az ülésen a Képviselő-testület:
1. Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. A
változtatásra a Hivatal szervezeti felépítésének változása
miatt volt szükség. Az ésszerűségi szempontok és a
hatékonyabb feladatellátás érdekében a jövőben a jelenlegi
négy osztály helyett mindössze két osztály lesz, Pénzügyiés Igazgatási Osztály. Újból lesz Aljegyző aki az igazgatási
osztályt is vezeti, valamint személyével megoldódik a
Jegyző helyettesítése is. Az Igazgatási Osztályon belül, két
csoport működik, az Igazgatási valamint a Műszaki és
Városfejlesztési csoport.
2. Módosította a Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013 (XI. 04.) önkormányzati
rendeletét, a személyi változások és kormányhivatal által
feltárt hiányosságok javítása miatt.
3. Elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) önkormányzati
rendelet módosítására benyújtott előterjesztést.
4. Elfogadta Jászkisér Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét.
5. A hulladékkezelés közszolgáltatás keretein belül
a gyűjtés és szállítás ellátásának és a kapcsolódó hatáskör
gyakorlásának a REGIO-KOM Térségi Szolgáltató
Társulás részére történő átruházásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és 7 igen 1 nem szavazattal elfogadta.
6. A települési önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmény működtetésének tankerületi
központ részére történő átadás- átvételéről szóló
előterjesztést megvitatta és egyhangúlag elfogadta. 2017.
január 1-től az Általános Iskola épületeit a tankerület fogja
üzemeltetni, a napközi, a Bem úti tornaterem és az uszoda
kivételével.
7. Megtárgyalta és 7 igen 1 nem szavazattal
elfogadta a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartójával, a családsegítés szociális alapszolgáltatásra,
valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó ellátási
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.
8. 7 igen és 1 tartózkodás mellett, támogatta a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében
működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő
csatlakozásról szóló előterjesztést, melyről a jövőben
részletes tájékoztatást adunk a lakosságnak.
9. A „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és

munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról
szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
10. Szintén egyhangúlag fogadta el az Alföld
Vállalkozásfejlesztő Innovációs Kft-vel kötendő
megbízási keretszerződésről szóló előterjesztést.
11. Meghallgatta Vajas György alpolgármester
tájékoztatását a 2017. évi startmunka programokról, az
elképzelt munkalábakról és a hozzá rendelt létszámokról.
A jövő évben 100%-os támogatást a 15 főt meg nem haladó
munkalábak kapnak, ezért úgy kell kialakítani a
programokat, hogy lehetőleg ezen kereteken belül legyen
az egyes programok létszáma.Az elképzeléseket a testület
támogatta.
12. Az Agrár-Környezetgazdálkodás kifizetés2016.(VP-4-10.1.1.2-16) pályázat benyújtásáról és
szakértői szerződés megkötéséről szóló előterjesztést
egyhangúlag támogatta.

Tájékoztató a 2016. december 21. napján
tartott soron kívüli Képviselő-testületi ülésről
0

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az ülésen három előterjesztésről döntött:
1. Jászkisér Város Önkormányzata az
Önkormányzat jogi képviseletének ellátása érdekében
2017. január 1. napjától, határozatlan időre, megbízási
szerződést köt dr. Sonkoly Judit ügyvédnővel.
A kötelező ügyvédi képviselettel járó földhivatali
eljárások, a fizetési meghagyások és behajtások mellett a
csapadékvíz elvezető rendszer megépítése kapcsán
felmerült garanciális javításokhoz kapcsolódóan is
célszerű jogi képviselővel a város érdekében eljárni.
A fentieken túl 2016. július 01. napjától bevezetésre került
a bírósági elektronikus ügyintézés, amely szintén állandó
ügyvédi képviselet keretében eredményez hatékonyabb
eljárást.
2. A Képviselő-testület megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadta a Jászkisér 1. számú háziorvosi
körzetében 1 fő ápoló alkalmazására kötött
munkaszerződés határozatlan időre történő módosítását.
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. október 20. napján határozott időre, 2016. december
31. napját megjelölve hagyta jóvá Tarné Tóth Tímea 2016.
július 13. napján kötött munkaszerződését, annak ellenére,
hogy 2016. tavaszán a pályázat határozatlan idejű
munkakör betöltésére került kiírásra, a munkaszerződés
ennek megfelelően határozatlan idejű munkaviszonyra jött
létre. Az ellentmondás orvoslása érdekében szükséges volt
még 2016. évben rendeznie a Képviselő-testületnek az
ápolónő jogviszonyát.
3. Szintén a fenti indokok miatt szükséges volt a
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
JÁTI vezetője jogviszonyának, illetve illetményének
rendezésére, mivel itt is határozott idejű szerződése volt a
vezetőnek, új pályázat nem került kiírásra.
Jászkisér Város Önkormányzatának célja a kötelező
önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése,
amely a JÁTI, valamint a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.
tevékenységének racionalizálásával valósítható meg, ezért
2017. tavaszán az intézmény, illetve a Kft. átszervezése
várható. A jövőbeni feladatok meghatározásáig biztosan
szükséges a JÁTI működése, nem maradhat vezető nélkül
az intézmény. Ezt az előterjesztést 7 igen és 1 tartózkodás
mellett fogadta el a Képviselő-testület.

én, koraszülött hármas ikrek születtek. A jelenlévők
egyhangúlag támogatták az adományozást, és
megelégedéssel nyugtázták, hogy az ajándék jó helyre
kerül.
0

További részletes információt az ülésekről a
www.jaszkiser.hu weboldalon
a Testültei ülések jegyzőkönyvei között találhatnak.
-juhi-

Tisztelt Érdeklődők!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

0

Az ülés végén Lukácsi György polgármester úr
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata a Jászberényi Önkormányzattól
ajándékba kapott 1 db hűtőszekrényt, melyet megérkezése
után felajánlanak a Zsigó családnak, ahol 2016. május 1-

következő, soros nyílt ülését

2017. január 26-án (csütörtök)
16 órakor
A Városháza házasságkötő termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Új struktúrában működik
a Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatalban a feladatok racionalizálásával
egyidejűleg a szervezeti struktúra is változott.
Az eddig indokoltnál több számban működő négy
osztály (pénzügyi osztály, jogi- és hatósági osztály,
személyügyi és humán kapcsolati osztály, városfejlesztési
és műszaki osztály) helyett a jövőben csupán két
osztályra tagozódik a Hivatal. A feladatokat a Pénzügyi
Osztály, valamint az Igazgatási Osztály fogja ellátni.
2015. évben átgondolatlan lépéssel megszüntetésre
került az aljegyzői poszt, így indokolatlanul sok feladat
hárult a Jegyzőre és megfelelő végzettséggel rendelkező
személy sem volt a Hivatalban, aki a helyettesítésére
jogosult lett volna.
Az Igazgatási Osztályt tevékenységét az újonnan
kinevezett Aljegyző, Mudris Andrásné dr., a Pénzügyi
Osztályt pedig Bordáné Boros Krisztina osztályvezető
irányítja.
Az Igazgatási Osztályon belül két csoport, az Igazgatásivalamint a Műszaki és Városfejlesztési Csoport
működik.
A hatékonyabb és felelősségteljes munkavégzés
érdekében a feladatok áttekintése és megosztása jelenleg
is folyik, így személyre szabott munkaköri leírás
segítségével elvárható a köztisztviselői munkamorál,
valamint az ügyintézés javulása, az ügyfélbarát
önkormányzati munka kialakítása, melyet a jelenlegi
városvezetés célként tűzött ki.
-juhi-

100 millió forint Kormányzati támogatás
a jászkiséri Művelődési Ház felújítására
Jászkisér Város Önkormányzata a Makovecz Imre által
tervezett Művelődési Ház felújítására 100 millió forint
vissza nem térítendő támogatásban részesül.
0

Magyarország Kormánya szerint Makovecz Imre
életműve olyan kulturális és nemzeti érdeket képvisel,
amelynek megóvása és megőrzése kiemelten fontos.
A Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodás, és
életművének a jövő nemzedékkel való megismertetése
keretében a Kormány – 1850/2016. (XII.23.) számú
határozatában foglaltak szerint – 100 millió forint
vissza nem térítendő támogatás kiutalásával kívánja
megvalósítani a jászkiséri Művelődési Ház épületének
felújítását.
A beruházás megvalósítása a fejlődést szolgálja
városunkban, hiszen a jövőben az óvodásaink,
iskolásaink, fiataljaink és időseink a megszokott, de
megújult, minden igényt kielégítő környezetben
tarthatják szabadidős közösségi tevékenységeiket,
valamint vehetnek részt városi rendezvényeinken.
0

A támogatási szerződés aláírására 2017. január elején
kerül sor a Miniszterelnökségen.
0

Tisztelettel:
0

Lukácsi György
polgármester

2017. január

14

Poénvadászat

Viccturmix
Egy fővárosi fiú lemegy falura a
barátvőjével a jövendőbeli apóshoz és
anyóshoz. Hogy bevágódjon az
öregeknél, hajnalban fölkel, kimegy és
megfeji a tehenet.
Mire visszaér, az apa már az asztalnál
ül.
Az öreg kérdőn ránéz a srácra, mire az
elkezdi mondani:
- Korán felkeltem, kimentem megfejni
a tehenet. Csak egy kicsit furcsa az íze
ennek a tejnek, meg a tehén is elég
makacs volt...
Mire az öreg:
- Azt elhiszem, mert nekünk csak
bikánk van...
Tegnap összevesztem anyósommal,
pedig csak igyekeztem kedves lenni.
Megkérdezte, hogy ha meghalna, akkor
gyújtanék-e gyertyát a sírján halottak
napján?
Mondtam neki, hogy még tűzijátékot is!
Hajnali négykor az asszony arra ébred,
hogy a férje becsapja a bejárati ajtót.
Aztán hallja, amint szuszogva mászik
felfelé lassan a lépcsőn. Lekiabál a neki:
- Te meg mit csinálsz?
- Próbálok felcipelni egy hordó sört...
- Hagyd csak lent a konyhában!
- Nem tudom drágám, már megittam!
A szülők szomorúan nézegetik Zénóka
év végi bizonyítványát. Az apa
megszólal:
- Fiam, az egyetlen dolog, ami
vigasztal, hogy biztos vagyok benne,
nem csaltál a vizsgákon.
Egy anatómia-professzor az éjjeli
mulatóban odaszól a barátjához, egy
különösen csinos hölgy láttán:
- Nos, drága barátom, látod így kell a
molekulákat csoportosítani!
A nehézfiúk cellájába egy új tagot
raknak, aki megölte az anyósát.
Az "öregek" faggatni kezdik, hogy
hogyan csinálta ki a mamát.
- Csak azt tettem, amire a feleségem
megkért. Eljött hozzánk látogatóba a
mama, de a feleségemnek délután el
kellette mennie otthonról.
Azt mondta nekem: "Drágám, anyám
egy kicsit lefeküdt aludni, nagyon
fáradt. Kérlek, ne ébreszd fel, ha légy
szállna rá, üsd agyon!"

15

2017. január

Recept túra
Virslis fonat
Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

6 db roppanós virsli

10 dkg mogyoróhagyma

20 dkg trappista sajt

1 db kovászos uborka

(nagy)

2 ek mustár

1 db tojássárgája

1 ek szezámmag

1 csipet fekete só

mogyoróolaj vagy napraforgóolaj

megpucoljuk, felaprítjuk. 20 perc után a serpenyőt kivesszük, a
sült sütőtököket egy fazékba tesszük, hozzáadjuk a krumplit, a
gyömbért, aprítunk bele chilit, felöntjük vízzel. Fűszerezzük, és
addig főzzük, amíg a krumpli is megpuhul.
A tökmagokat megpirítjuk, a felkarikázott kolbászokat
megsütjük, majd a kitálalt levesre szórjuk.

Bacontorta fűszeres darált hússal
Hozzávalók:

60 dkg szeletelt bacon

35 dkg darált sertéshús

10 dkg reszelt sajt

só

bors ízlés szerint

3-4 szál újhagyma

1 db kisebb kápia paprika

2 ek szójaszósz

1/2 csokor petrezselyemzöld

Elkészítés:
A leveles tésztát kicsomagoljuk, és rajta hagyjuk azon a
sütőpapíron, amire feltekerték. Függőlegesen az asztalra
fektetjük, és gondolatban 3 részre osztjuk. A közepére
lefektetjük a felszeletelt sajt felét. Rátesszük a virsliket, majd a
maradék sajtot.
Az olajat felhevítjük, a mogyoróhagymát megtisztítjuk, és
vékonyra felkarikázzuk. Aranybarnára sütjük a forró olajban,
majd papírtörlővel leitatjuk róla a felesleget. Felkarikázunk egy
nagyobb kovászos uborkát, majd a sajtra fektetjük a szeleteket.
Megkenjük mustárral, majd a tetejére szórjuk a hagymát.
A tészta két szélét enyhén, srégen bevagdossuk, majd
keresztben, felváltva a töltelék tetejére fektetjük. A két végét
összecsípjük, és átemeljük egy tepsire. A tetejét megkenjük a
felvert tojássárgájával, majd megszórjuk szezámmaggal és
fekete sóval.
180 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük.
Néhány perc pihentetés után szeleteljük.

Elkészítés:
A darált húst ízlés szerint megfűszerezzük sóval és borssal. Egy
serpenyőt kis átfedésekkel, kör alakban kibélelünk a
baconszeletekkel, majd amikor körbeértünk, a közepébe
helyezzük a fűszerezett darált húst. Kicsit lenyomkodjuk, a
tetejét meghintjük még kevés sóval, borssal, majd megszórjuk a
reszelt sajttal.
Az újhagymát és a kápia paprikát felkarikázzuk, és a sajt tetejére
rakjuk. Végül a kilógó szalonna szeletekkel betakarjuk a
tölteléket, és a "torta" tetejét megkenjük a szójaszósszal. 200
fokra előmelegített sütőben kb. 45-50 perc alatt készre sütjük.
Finomra vágott petrezselyemzölddel megszórva, frissen, forrón
tálaljuk.

Kolbászos-tökmagos
sütőtökkrémleves

Megjegyzés:
Készülhet mellé köret, de nem fog hiányozni, mert önmagában
egy szelet friss kenyérrel is nagyon finom.

Hozzávalók:

1 db sütőtök (60 dkg)

1 db krumpli

1 db gyömbér (2 cm-es)

2 tk cukor

2 tk méz

olívaolaj

1 db zöldségleves kocka

só

őrölt fekete bors

1 db chili

6 dl víz

3 dkg füstölt kolbász (csípős)

2 tk tökmag

Elkészítés:
A tököt hosszában négybe vágjuk, a magjait eltávolítjuk,
meghámozzuk, feldaraboljuk. Egy serpenyőbe rakjuk, rászórjuk
a cukrot, meglocsoljuk olívaolajjal és rácsurgatjuk a mézet.
Berakjuk a 180 fokra előmelegített sütőbe.
A krumplit meghámozzuk, kockákra vágjuk. A gyömbért

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Ovi híradó
Galambos Bernadett:
AZ AJÁNDÉK ( részlet )
Mikulás ha volnék,
szívem arany lenne:
aranydiót, aranyalmát
raknék Tenyeredbe!
Aranydióm, aranyalmám
szeretetté válna,
melegsége nem férne be
pici, kis szobádba!
A december az ajándékozás, a meglepetés időszaka.
Sok – sok program színesítette az óvodai napokat. A
Bocskai úti óvodában nagy meglepetés érte a
gyerekeket. A jászkiséri Nyugdíjas Klub Tagjai
mézeskalácsot sütöttek óvodásaink számára.

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
104
TŰZOLTÓSÁG
105
RENDŐRSÉG
107
Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fő út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidőben 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 Tűzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentőállomás:
57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárőr ügyelet:
Háziorvosok:
Dr. Ordodi Anton
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 Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csőtörés:
06-70/450-86-70
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120

Van aki akkor kóstolt ilyen finom süteményt először.
Karácsonyi dalokat énekelve köszöntük meg a
finomságokat.
A nagyon ízletes, szépen díszített süteményt örömmel
kóstolták, és vitték haza gyermekeink.
Ezúton szeretnénk megköszönni a finom meglepetést,
valamint azt a sok színes kartont, amit hasznosítani
tudtunk az ünnepre való készülődésnél.
Bocskai úti óvoda
közössége és gyermekei

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:
Uszoda
Szauna
hétfőtől-péntekig
16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4 000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet:
2 400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
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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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

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
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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Jó helyre került az ajándék hűtő
A 2016 december 21-i testületi ülés végén Lukácsi György
polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata a Jászberényi Önkormányzattól ajándékba kapott 1
db hűtőszekrényt, melyet megérkezése után felajánlanak a Zsigó
családnak, ahol 2016. május 1-én, koraszülött hármas ikrek születtek.
A hűtőszekrényt december 23-án adta át Lukácsi György
polgármester, dr. Ádám Mónika jegyző és Vajas György
alpolgármester a családnak.
Biztosak vagyunk benne, hogy jobb helyre nem kerülhetett volna.

-juhi-

Előkerült Jászkisér és a Jászkürt legrégebbi ábrázolása
A 2017-es reformáció.500 emlékévre készülve Horváth Gergő a
szolnoki levéltár igazgatóhelyettese kutatásai során, 2016-ban
talált rá Jászkisér legrégebbi pecsétjére. A városi szimbólum
érdekessége, hogy az 1543-ból származik és a Jászság egyik
legrégebb pecsétje.

Ősiségén túl különlegessége, hogy rajta látható a Jászkürt
ábrázolása is. Eddigi ismereteink szerint a jászberényi
reformátusok 1645-ből származó pecsétjén jelent meg elsőként
a jeles nemzeti ereklye, de az új eredmények felülírták az eddig
ismerteket.
A szolnoki levéltáros a jászkiséri mészárszék és kocsma
bérbeadásáról készült 1791-es szerződésén találta meg a

pecsétet először. Tehát az ősi pecsétnyomót még ekkor is
használták, bár a település újabb pecsétnyomókat is készítetett.
Jászkisér város ma is használt címerének elemei már ezen az
1543-as pecsétnyomón feltűnnek. A belső körben látható a
kardot(!) tartó kar, a hold és a hat ágú csillag, valamint a Jászkürt
is. Érdekes módon a kar meglehetősen elnagyolt, de a csillag és
a hold szépen kidolgozott. Utóbbinak a korai ábrázolásokhoz
hasonlóan emberi arca van. A pecséten a Jászkürt más későbbi
címerekhez hasonlóan stilizált módon, fém kürtként jelenik meg
hurokkal átvetett szíjazattal.
A pecsét felirata: IASZ : KIS : ER HELY: PETSETE
A szöveget mai írásmóddal így írnánk: Jászkisér helység
pecsétje. A belső ívben pedig a bemutatott ábrák alatt az 1543-as
évszám tűnik fel.
Az előkerült jászkiséri pecsét tehát majdnem száz évvel
megelőzi az eddig ismert legkorábbi kürt ábrázolást, tehát
jelenleg ez számít a legrégebbinek. Jászkisér következő ismert
pecsétje szintén jóval későbbi, hiszen 1670-ből ismert, de az ősi
motívumok itt is változatlanul megfigyelhetőek.
A kutatás jelenlegi állása szerint, a Jászkürt már ebben az időben
is nem csak Jászberény város szimbóluma volt, hanem az egész
Jászságé is, ezért is kerülhetett bele a kisériek pecsétjébe.
Egyben pedig az elterjedt vélekedést is cáfolja - amire semmi jel
nem utal - miszerint Jászkisért kun eredetű lakosság népesítette
be, alapos javításra szorul.
A pecsét és az irat pontos hivatkozási száma: Magyar Nemzeti
Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára IV-1. b. A
Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai. Közigazgatási
iratok. Fasciculus 9. 2101/1791.
Farkas Kristóf Vince
történész-muzeológus
Jászberény, Jász Múzeum

