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Húsvétváró
Családi Nap
bemutatja
a Csete Balázs Általános Iskola szervezésében
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Helyszín:

Csete Balázs Általános Iskola udvara és tantermei

Jegyek kaphatók a Művelődés Házában
1000 Ft/db áron

PROGRAMOK:
9.00 óra:
Megnyitó, Mazsorett csoport műsora
9.15 – 12.30
„Fel a nyúlcipővel” – futóverseny kicsiknek és nagyoknak (nevezés a helyszínen)
Mega Trambulin, Légvár, óriás trambulin, 4 kiállásos kalandpark, Eurobungee
Locsolóvers szavaló verseny értékes tárgyjutalmakért az iskolai könyvtárban
Tojáskereső verseny, Felső tagozat műsora
„Nyuszikupa” - kispályás labdarúgó mérkőzés általános iskolás korosztálynak
Húsvéti kézműveskedés a Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjaival
Az „Önkéntesség személyre szabva” projekt bemutatkozása
(Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér)
A helyszínen büfé működik. A programok ingyenesek.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Engedjék meg, hogy néhány mondatban beszámoljak a Vöröskereszt Jászkiséri
alapszervezet 2017 évi munkájáról. Illetve a megkezdett első negyed évről.
A tavalyi év folyamán négy alkalommal került városunkba megszervezésre a véradás. A
Csete Balázs Általános Iskola biztosítja számunkra a helyet és a Napközi
konyhadolgozók készítik számunkra a finom teát. Mind az iskola mind a konyha
vezetőségének és dolgozóinak szeretném megköszönni a támogatásukat. Ebben az
évben városunk Önkormányzata is részt vesz a „donor megbecsülő” programban, mely
keretén belül a véradókat a véradást követően egy kis ajándékkal illetve köszönő
kártyával engedik el haza. Ezzel a kis figyelmességgel is elismerve áldozatos
hozzájárulásukat más beteg embertársuk felépüléséhez.
Véradásonként átlagosan 20-25 fő donor jelenik meg. És szép számban sikeres,
befejezett véradáson vannak túl. Sajnos mostanában egyre több irányított véradásunk is
van, ami hűen tükrözi az országban megfigyelhető vérhiányt. Sikernek könyvelhető el,
hogy szinte minden alkalommal van új véradónk. Amire nagyon nagy szükség is van hisz
véradóink szép lassan „kiöregednek” vagy olyan betegséggel és annak
gyógyszerelésével szembesülnek, ami kizárja őket a véradásból. Buzdítok minden
jászkiséri lakost, aki már betöltötte a 18. életévét és 50 kilogramm testsúly felett van és
egészségesnek érzi, magát jöjjön el. Próbálja ki magát, mint véradó és adjon vért. Adjon
életet.
Adományosztásról nem sok mindent tudok elmondani, mert az utóbbi időben nagyon
lecsökkent az adományozások száma. A felajánlásokat mindig igyekszünk az arra
leginkább rászoruló embernek, családnak eljuttatni. Próbálok találni egy olyan épületet,
ami adomány befogadására és tárolása alkalmas lehet. Volt ruhanemű, bútor és használati
tárgy falajánlás. Megfelelő épülettel rendelkezés esetén az egész évben folyamatosan
lehetne fogadni az adományokat. Bízok benne, hogy lesz erre is megoldás.
December hónapban a Vöröskereszt tartósélelmiszer adomány gyűjtésére kapott
lehetőséget Jászberényben, a TESCO áruházban. Két önkéntes fogadta az adományokat
az ott vásárlók részéről. Haza szállítás után alapos mérlegelést követve 16 szép
ajándékcsomagot sikerült összeállítani. Igen rossz körülmények között élő többnyire
súlyos betegséggel küzdő jászkiséri lakosok kapták meg még az ünnepek előtt.
Az alapszervezet önkéntesei által befizetett tagdíj a tavalyi évben a már hagyománnyá
vált módon lett elköltve. Igaz némi változás történt. Negyedik éve a városi adventi
programhoz szaloncukrot vettünk és a négy hétvégén a rendezvényt látogató gyerekek
kapták meg. Idén az összeg fele ment erre a célra. A másik felén pedig egy ajándék kosár
lett megvásárolva. Amivel Túri Sándort köszöntöttük azon okból, hogy átlépte a
százszoros véradást. Példa értékű az önzetlensége. Az alapszervezet várja továbbra is az
önkéntesek jelentkezését. Jelenleg 20 fő tagsággal bírunk. De úgy érzem egy ekkora
lélekszámú város több embert is meg tudna szólítani a jó ügy érdekében. Keressenek
bizalommal.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Héjáné Kalmár Ildikó
Alapszervezeti titkár

3

2018. március

CIVIL OLDALAK
Évzáró összejövetel
A helyi bélyeggyűjtőkör megtartotta szokásos évzáró
összejövetelét,2018 február 14-én, ahol megbeszéltük,
hogy 2018-ban továbbra is olyan formában gyűjtünk mint
2017-ben.
Bélyegújdonság ami megjelenik mindenből elteszünk
egy-egy darabot, sima bélyeg, vonalkódos változat,
elsőnapi boríték. Ezután egy keveset beszéltünk az elmúlt
évi 50-éves jubileumi kiállításról. .Előtte mindenki
megnézte a kiállításunkra kapott emléklapot, amelyet a
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége adományozott a körnek, elismerve a munkánkat és további
eredményes gyűjtögetést kivánt.
Sok kívülről kapott nem gyűjtői véleményről beszélgettünk. Úgy érezzük összességében munkánk nem volt
hiábavaló.
Ezután felelevenítettük a Hunfila országos bélyegkiállítást, ami gyönyörű helyen volt megtartva nemzetközi
részvétellel, az ország fővárosában, a Stefánia úti Honvéd
művelődési és kulturális központban, ahonnan sok kedves
emlékkel tértünk haza.
Itt szeretném megköszönni a helyi önkormányzat
segítségét,hogy részünkre biztosítja a gépjárművet, amivel
kényelmesen tudunk a helyszínre utazni.
Megbeszéltük, hogy az idei kiállítások közűl szeretnénk
eljutni legalább kettőre, a Nagykőrösi országos
bélyegkiállításra, ami az Arany János emlékév
ünnepségekhez köthető, illetve folytatása lesz 2018. június
29. és július 1. között. A másik pedig a Móri napok
megrendezésével esik egybe október 5-6-7-én, itt a
Székesfehérvári kör kihelyezett kiállítása lesz látható.

Megbeszéltük, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén is
támogatjuk a Mezőgazdasági és Géptörténeti
Magángyűjtemény nyílt napi rendezvényét /május utolsó
szombatja/, valamint a területi szántó verseny,Veterán Gép
és Gépésztalálkozót. /augusztus első hétvégéje/ Mindkét
rendezvényt egy alkalomhoz illő szép személyes
bélyeggel /35-db / ív/, ami postai bérmentesítésre
alkalmas, így népszerűsítjük a két rendezvényt.
Hozzájárulunk a helyi rendezvények sikeres lebonyolításához. A személyes bélyegből valamennyien elteszünk
egy-egy darabot és így színesebb, tartalmasabb lesz a saját
gyűjteményünk.
Szóba került a 2019-es Jászok Világtalálkozója, amelynek
megrendezése Jászkisér város feladata. Erre az alkalomra
is szeretnénk valami szép az eseményhez köthető
személyes bélyeg, képeslap, emlékívvel előállni az
alkalmi posta hivatal kihelyezésével együtt. Reméljük
sikeresen hozzá tudunk járulni a rendezvény eredményességéhez.
Majd különböző filatéliai dolgok kerültek elő,amiről
mindenki elmondta a saját álláspontját és véleményét,
majd egy jó hangulatú baráti beszélgetés alakult ki: a
bélyeggyűjtés kultúráját szem előtt tartva. Ez után ebéd idő
lévén elfogyasztottuk a házi disznótorost és a pogácsát.
Úgy érzem kis közösségünket sikerül egyben tartani és
egyre jobban össze kovácsolni, mert minden jól működő
kis közösség az emberiség jövőjét szolgálja.
Nemes György
Szakkörvezető

Adni és kapni!
0

„Adni akarok. Igazán adni. Kedvesebb és nagylelkűbb lenni. Önzetlenül adni, s nem várni cserébe
semmit. És soha többé nem akarok azzal foglalkozni, mit mondanak az emberek.” – ezt gondolta az a
család is, akitől akkora ajándékot kapott a Bocskai úti óvoda Mókus csoportja, amiről az emberek csak
álmodnak.
Álmodnak arról, hogy léteznek még olyan emberek, akik nem
csak kapni szeretnek, hanem adni is! Főleg adni. A kulcsszó
pedig az önzetlenség. Nem érdektől, vagy hátsó szándéktól
vezérelve adtak, hanem mert lehetőségük volt rá és éltek is
ezzel.
Név nélkül – bár szívünk szerint kiírnánk mindenhova -, de
köszönjük szépen az egész csoport, óvoda nevében ezt a
hatalmas ajándékot, örökké hálásak leszünk, és nagyon
vigyázunk az új bútorokra!
0

Köszönettel:
0

Fazekasné Vinczúr Tünde, Drávucz Réka,
Kovácsné Mráz Ágnes és a Mókus csoportos gyerekek
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Évfordulók
Csete Balázs 125 évvel ezelőtt 1893. március 15.-én legnagyobb nemzeti ünnepünkön, az egyetlen jászsági
református faluban – Jászkiséren született szegény család
gyermekeként. Munka hiányában szülei Szolnokra
költöztek. Itt nevelkedett fel. Már az elemi iskolában kitűnt
kiváló rajztehetségével. Nemcsak az iskola tanítói, hanem
a Művészteleplakói – Szlányi Lajos, Zombory Lajos – is
felfigyeltek ügyes kezére.
0

Rendszeresen látogatta a Művésztelep kiállításait,
eljegyezte magát a képzőművészettel. Így került a
kiskunfélegyházi Tanítóképző Intézetbe. A tanítóképzőben
kiváló tehetségével az osztály legjobb tanulója lett. Ezért
tandíjmentesen végezte el a középiskolát. A középiskola
után felvételt nyert a budapesti Képzőművészeti Főiskola
rajztanári szakára. Tanulmányait azonban nem folytathatta
az I. világháború (1914-1918) kitörése miatt. 1915-ben
bevonult katonának. Hamar fogságba esett. Turkesztánba,
majd innen Moszkván át 1920-ban került ismét haza.
1921-ben polgári rajztanári oklevelet szerzett.
0
Munkáját a csepeli polgári iskolában végezte 1948-ig. Itt
27 éven át nevelte tanítványait a rajz és a népi kultúra
megbecsülésére. Ezen idő alatt létrehozta a „Sziget
Múzeumot” és 1924-ben új iskolát építetett szülők
segítségével, amiről az első könyvét írta: „Az én iskolám,
az én váram” címmel. Ezen iskolát 1944-ben bombatalálat
érte.
0

Csepeli tartózkodása idején – a nyári szünetekben – az
egész országot bejárta. Ismereteit olvasmányos formában
saját gyönyörű rajzaival illusztrálta és a magyar ifjúság
számára gyűjteményes köteteiben ki is adta.
Legjelentősebb munkái: Mesél az élet (1937), Falurólfalura- házról-házra … (1939), Emlékek (1940).
0

A második bécsi döntés után (1940) Csete Balázsnak
sikerült bejárni a Kalotaszegi medencét és így
megörökíteni a medence községeinek székely kapuit,
népművészeti emlékeit, aminek 56 darabja a Helytörténeti
Gyűjteményünkben található. Ezt a munkát Dr. Selmeczi
Kovács Attila , a Néprajzi Múzeum főtanácsosa 1990-ben
- Honismereti Szakkörünk 20 éves évfordulójára –
„Kalotaszegi fafaragások” címmel kiadta. E könyv ma már
nemzeti kincs, mert e népművészeti emlékek az 1920-ban
a Trianonban kötött békeszerződés után eltűntek.
0

Csete Balázs lélekben összetörve 1948-ban Jászkisérre
helyeztette magát: „Szülőfalumba helyeztetem magam,
hogy a Jászság és főleg szülőfalum néprajzával
foglalkozzam. Úgy érzem, hogy így zárul be méltóképpen
életem köre a szülőfalumban.”
0

1948-ban először Jászárokszállásra, majd 1949 őszétől
került Jászkisérre.
0

Bárhol tanított, bárhol dolgozott, a tanítványai rajongásig
szerették a mindig fehér köpenyben tanító rajztanárt.
Nemcsak iskolai munkáját végezte kiválóan, hanem

néprajzi tevékenységét is.
1949-1955-ig tanított
Jászkiséren. Ezen idő alatt feldolgozta „A jászkiséri ember
életét a születéstől haláláig” címmel. Ilyen pontos néprajzi
munka talán egyedüli az országban. Összegyűjtötte
tanítványai ragadványneveit és mindazokat a
gyermekjátékokat, amiket a jászkiséri gyermekek
játszottak. 1954-1957-ig igen sok néprajzi pályázatot írt.
Emellett több száz rajzot készített a szülőfalujáról és a
Jászságról. 1930-ban elnyerte az Egyetemi Nyomda és a
Néprajzi Múzeum által meghirdetett pályázat kiemelt I.
díját.
0

1955-ben ment nyugdíjba és „KIVÁLÓ TANÁR”
kitüntetést kapott az egész életét betöltő eredményes
munkájáért. Nyugdíjba menetele után a Szolnoki
Damjanich János Múzeumban dolgozott Kaposvári Gyula
munkatársaként.
0

60 évvel ezelőtt 1958. február 24.-én fejezte be tartalmas
életét. február 26.-án – településünk néprajztudósát - a
református templomban ravatalozták fel. Településünk
lakosságának, iskolájának kíséretében helyezték örök
nyugalomra a jászkiséri református temetőben. Nemcsak
a lakosság, hanem tudós társai is búcsúztak tőle Morvai
Péterrel az élen, aki ekkor a Néprajzi Múzeum
főigazgatója volt.
0

1993-ban
- születésének 100. évfordulóján –
„Emléktúrán” vettünk részt az1970-ben alakult
Honismereti Szakkör tagjaival, míg a Damjanich János
Múzeum tiszteletére a következő munkáit jelentette meg:
Jászkiséri gyermekjátékok (1957), A Jászkiséri ember
élete a születéstől a házasságig I-II., Gyermekvilág a régi
magyar falun I-II. címmel.
0

Ki volt Csete Balázs, már annyiszor elmondták mások és
mi is.
0

A nemzet szolgája volt Ő. Kútfő, erőforrás elhivatott hittel,
hűséggel végzett haza- és nemzetgyarapító munkát.
0

Eredetiség, széleskörű műveltség, a minden újra
fogékonyság jellemezte.
0

Mennyi igazi műveltség, mennyi képesség és élet
felszínén való túllátásra! Mennyi életbölcsesség, mennyi
keresztény kultúra van ennek az egyszerű romlatlan
embernek a fölfogásában.
Az ő felfogása gyakorlati, mégis túl lát a földi határokon.
Megérti az örökkévalóságba lépés tényének irtózatos
egyszerűségét.
0

Tudja mi az igazi kultúra alapja., mert kultúrember csak az
lehet, aki az élet sokszor rátörő csapásai között is
kiegyensúlyozott lélekkel áll.
0

Kultúrember csak az lehet, aki a sorscsapást, vagy az élet
különös nehézségeit, a szenvedést is uralja öntudatával s
átalakítja azt. Tud belőlük is életet alakítani magának.
0

Aki az életet a maga hétköznapiságában tudja úgy
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alakítani, hogy lelkének beállítottságával harmóniát tud
teremteni bele: az az igazán művelt ember, annak a
lelkében öltött valóságot az igazi kultúra.

Akit szilárd erkölcsiség, emelkedett szellemiség,
küldetéstudat, európai gondolkodás, messzelátás
jellemzett.

0

Őrizte hagyományainkat, konzervatív értékeinket.
Cselekedetei, világfölfogása sorsunkhoz méltóan
összhangban volt múltunkkal, kultúránkkal, hazánk, a
Jászság, mint szűkebb pátriánk értékeivel. A történelmet
indító, hajtó erőnek tartotta, melyben a múlt
összetalálkozik a jelennel, hogy helyet adjon a jövőnek.
0

Fogyhatatlan kedvvel munkálkodott jövőt formáló eszmék
vezéreként.
0

A Csete Balázs Honismereti Szakkör őrzi múltját, formálja
jelenét és bizakodik a jövőben. Méltóképpen jeles
polgárához néhai Csete Balázshoz.

Életműve mindannyiunknak példa.
0

Tisztelgő utódokként elmondhatjuk: próféta volt a maga
hazájában!
0

Érdemes magunkat hozzá mérnünk, hogy talán majd mi is
példák lehessünk egykoron!
0

„…. A hazáért élt e hű kebel, / földjét termékenyítve
hamvad el, / és szelleme a sír körül marad, / tettekre intvén
az utódokat. „

200 éve kapott először városi rangot Jászkisér
1818. március 27.-én kelt kiváltságlevéllel kapott először
városi rangot Jászkisér.
I. Ferenc /1792-1830/ császár és magyar király
mezőgazdasági városjogot 4 vásártartási joggal 1818.
március 27-én kelt kiváltságlevelénél fogva február 8.,
április 16., július 13., november 11.-én tartatna vásárt, és
pedig 3 kirakodó vásárral egyszerre.
Az oklevél szövege:
”Mi, I. Ferenc, Isten kegyelméből Ausztria császára,
Jeruzsálem, Magyarország, Csehország, Dalmacia,
Horvátország, Szlavónia, Galícia és Lombardia apostoli
királya, Ausztria főhercege, Lotharingiának, Salzburgnak,
Virceburgnak és Frankóniának hercege, Krakkó nagy
hercege, Erdély nagy fejedelme, Stájerországnak,
Karinthiának, és Karnióliának, nemkülönben Alsó és felső
Sziléziának vezére, Berchtoldsgnadan és Mergenthénium
fejedelme, Habsburg grófja stb. stb.: Jelen levelünkkel
emlékezetbe idézzük mindenkinek, akiket illet, hogy
megérkezett a kiváltságos közösségnek, jász szállásnak,
Kiss-Ér lakóinak, mind pedig a szomszédos helye népeinek
hasznáról és kényelméről gondoskodni akarván, a
kérelmező községnek, és utódaiknak királyi
teljhatalmunkból kifolyólag és különös kegyelem folytán
kegyelmesen hozzájárultunk és jóságosan megengedtük,
hogy fentnevezett kiváltságos jász szállás, Kiss-Ér
mostantól fogva a jövőben, örök időkre, városnak
minősüljön és ilyennek tartsák és címezzék. Ezenfelül az
általunk várossá emelt kiváltságos jász-szállásnak, KissÉrnek négy alkalommal 4 vására, azaz jóváhagyott piaca
legyen. Éspedig először február 8-án, másodszor április
16-án, harmadszor július 13-án, és végül negyedszer
november 11-én mindegyes alkalommal, állatvásárral
egybekötve. Rendelkezzenek mind ama szabadsággal és
előjogokkal, amivel más szabad királyi városaink és
falvaink vásártartási jogokkal állatvásárral egybekötve
rendelkeznek. Azt kifejezetten meghagyjuk, hogy ha az
említett vásárnapok vasárnapra vagy parancsolt ünnepre
esnének, akkor a vásárt, a vásárnapot vagy a parancsolt

ünnepet közvetlen megelőző vagy követő napon kell
megtartani. Vasárnap és parancsolt ünnepen nem lehet
vásár. Mindegyes kereskedőt, utast, és más vásáros embert
komolyan biztosítunk, hitelt érdemlően tudósítunk arról,
hogy nevezett 4 vásár alkalmából, amely fentnevezett
kiváltságos jász városnak, Kiss-Érnek engedélyeztetett,
hogy megrendezze, személyi és tárgyi biztonságban,
félelem nélkül jöhessen oda mindenki. Ott intézhesse
ügyeit, és hazatérhessen, illetve oda térjen vissza, ahová
neki tetszik. Mindazonáltal tiszteletben kell tartaniuk
azokat a személyeket és tárgyakat, amelyek a mi különös
oltalmunk és védelmünk alatt állnak.
Ennek hiteléül, mint apostoli magyar király függő
pecsétünkkel ezt az okiratot megerősítjük. Adatott herceg
Koháry Ferenc…által, Császári városunkban, Bécsben
1818. március hó 27-én, uralkodásunk 27 esztendejében.
Ferenc sk.”
Az oklevél Dr. Csupor Zoltán Mihály Főtisztelendő Úr
birtokában volt. Győri János kezdeményezésére 1991-ben
sikerült visszaszerezni a következő levél hatására:
0

"Jászkisér Nagyközség Képviselőtestülete
Csete Balázs Honismereti Szakköre
Jászkisér
„Tempora mutantor et nos mutamur in illis”
„Az idők változnak és mi is bennük változunk.”
0

Dr. Csupor Zoltán Mihály
plébános úrnak
0

TORDAS
Sajnovics tér 12.
2463
Elnézést kérünk, hogy sok nemzetközi tudós munkája
közben zavarjuk a Főtisztelendő Urat, de levelünkre és
kérésünkre a latin idézet ad alapot.
0

Az országos változások községünkre is hatottak. A
régi tanácsi rendszer helyett 13 tagú képviselőtestület
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alakult Bánlaki Zoltán polgármesterrel, ahol a róm. kat.
plébános dr. Kishonthy István és a ref. lelkész Somodi
Lajos is tagja a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak.
Ez is mutatja, hogy a lakosság a község legérdemesebb
tagjait választotta meg szept. 30-án.
Jászkisér nagyközség nevét első ízben a Budai
Káptalan 1391-ben, febr. 4-én írt levele említi, amikor a
Temesvári testvérek: Miklós, György, Gergely és Márton
felosztották birtokukat 4 részre: „ahogyan elválasztódnak
Madarasnak is hívott György és „Kysir” János fiának
Miklósnak a területei.” Így nagyközségünk febr. 4-én 600
éves jubileumához érkezett. Ennek emlékére a községünk
szülötte, igaz magyar ember nevét viselő Honismereti
Szakkör egy Helytörténeti Gyűjteményt hozott létre az
évforduló tiszteletére.
Ez az ember Csete Balázs rajztanár, aki egész életét
a tudománynak szentelte.
1818-ban Jász.Kis-Ér I. Ferenc császártól és
magyar királytól mezővárosi rangot kapott 4 vásárjoggal.
Ezen oklevél Főtisztelendő Úr birtokában van.
A Főtisztelendő Úrnak csodálatos, világhírű
gyűjteménye van, ahol a sok nagy érték között ez az
oklevél a Főtisztelendő Úrnak század, sőt ezredrendű
csupán, viszont nagyközségünk Helytörténeti
Múzeumának ez lenne a fénypontja. Ezért mély tisztelettel
kérjük, hogy az oklevelet –mivel községünk és az ország is
nagyon szegény – ajándékozza nekünk.
Az Ünneprendező Bizottságunk – ami a
képviselőkből áll – febr. 22.-én pénteken ül össze, hogy
részletesen kidolgozza a 600 éves évforduló ünnepi
programját. Ekkora szeretnénk megkapni a Főtisztelendő
Úr pozitív válaszát.
Természetesen az ünnepségünkre szeretnénk
meghívni Főtisztelendő Atyát, ahol itt személyesen adná át
az oklevelet. Ennek a lélektani jelentősége óriási lenne –
mivel nagyközségünk régi lakói reformátusok – így e
nemes adomány erősítené a ma már többségében élő
katolikusok hitét s „Kysirhez” való ragaszkodásukat.
Bízunk benne, hogy a Főtisztelendő Atya- aki több
nemzetközi tudós társaság tagja – kérésünket teljesíteni
fogja, s adományával a Csete Balázs Helytörténeti
Gyűjteményt gyarapítja, aminek megtekintésére és az
oklevél elhelyezésére várjuk a jubileumi ünnepségünk
alkalmával.
Katolikus szívében, papi, szerzetesi lelkületében
bízva maradunk továbbra is őszinte tisztelői és az
adományában reménykedői.

A dokumentum pergamenből készült, bolyhosított, finom,
általánosságban jó állapotú.
Hitelesítő pecsétje fa tokban, a visszahajtott pergamenszegélyen
átfűzve helyezkedik el, sérülés nem látszik rajta.
Használata során összehajtották, a hajtási élek megtörték a
pergament, a törések mellett erősen meghullámosodott a felület
(ehhez hozzájárulhatott a szennyezést okozó nedvesség párája
is).
Az oklevelet nedvesség (feltehetően szennyezőanyaggal együtt)
járta át a dokumentum egyes részein.
Az oklevél szövegének egy részét vasgallusz tintával, egyéb
részeit más (feltehetően vasgalluszhoz kevert korom) tintával
írták, a fő szövegrészben az írás több helyen elhalványodott,
nedvesség hatására elmosódott, az összehajtás következtében
átvérzett az ellenkező oldalra. A tinta vízben oldódó, és csekély
kötőanyaga miatt nyomásra is érzékeny, dörzsöléssel is könnyen
eltávolítható (mindez a tárolás során is okozhat majd
problémát).
A hátoldalon lévő vasgallusz tintás felirat jó állapotú, nem
oldódik. Ugyanakkor a hátoldalon a felső sarokban lévő
bélyegző lenyomat mind vízben, mind alkoholban erősen
oldódik.

Fényképek a dokumentumról:

Átvételi állapot: a napfényben, az oklevél mindkét oldalán jól
láthatóak a pergamen hajtásból eredő gyűrődései, valamint a
nedvesség okozta foltok, valamint a hátoldal piros
elszíneződése.

0

Jászkisér, 1991. febr. 4-én, az évforduló 600-ik napján.
0

Dr. Kishonthy István sk.
sk.plébános

Zana József sk.
egyházközség és a szakkör elnöke

Bánlaki Zoltán
polgármester

Győri János ny. tanár sk.
Csete Balázs Honismereti
Szakkör vezetője”

Az oklevélről az alábbiakat kell tudni:
Állapotleírás:
A dokumentum mérete: 680—685 mm x 407—418 mm.

A dokumentum hátoldala napfényben fényképezve – jól
láthatóak a gyűrődések, szennyeződések.
Az oklevelet Arany Katalin könyv-és papír restaurátor
restaurálta, mindenkori polgármester páncélszekrényében van
elhelyezve.
Benedek József
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Házasság kötés
Balogh Anna Klára és Nagy Tamás
február 3-án
Berente Luca
január 6-án

Dankó Rozália és Balogh Krisztián
február 19-én

0

Farkas Ronel Zsolt
február 3-án
0

Vitai Bence
február 6-án
0

Peták Kevin Tibor
február 10-én
0

Dankó Rubina Brigitta
február 12-én

Balog Andrea és Varga Sándor
február 24-én

Gratulálunk az
ifjú pároknak!
Megemlékezés

0

Kollár Maja
február 13-án
0

Balogh Adél
február 13-án
0

Nádai Alex
február 16-án
0

Tallósi Dzsena Tünde
február 22-én
0

Csontos Laura
február 25-én

Kis Balázs
halálának 12.

Kis Balázsné
(Tóth Jusztina)
és
halálának 8.
évfordulóján.

„ Az emlékezéshez nem emlék, hanem
szeretett kell, akiket szeretünk nem felejtjük el.”
Lánya, Fia, Két unokája
és a kicsi dédi

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett
Édesanyám, Nagymamánk, Dédnagymamánk,

Polgár Sándorné, született Agócs Eszter,

Az orvosi rendelő telefonszámai:
0

Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

451-936
451-937
450-893
450-205
06-70/682-7399

hosszú, türelemmel viselt betegségben,
94 évesen
a Rákóczifalva Aranyősz Idősek Otthonában,
2018. március 3-án
eltávozott a földön élők soraiból.
Végső búcsút
2018. március 23-án 13 órakor
veszünk Tőle
a jászkiséri temetőben.
Fájó szívvel búcsúzunk:

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

Lánya, Unokái, Dédunokái,
Testvérei és Családtagjaik

Halálozás
Gyulai Józsefné Pejtsik Éva
96 éves korában február 20-án

2018. március
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MEGHÍVÓ
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúton meghívja Jászkisér lakóit az
EFOP-1.3.8-17-2017-0030 számú pályázat
PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNYÉRE.
A rendezvény helye:
Művelődés Háza
A rendezvény időpontja: 2018. március 24. szombat 10,00 órától
Program:
Megnyitó:
Balog László ÖTE elnök
Projekt ismertető: Varga Tibor Várunk Alapítvány
Köszöntőt mond: Pócs János országgyűlési képviselő
és Lukácsi György polgármester
Műsor:
A Csete Balázs Általános Iskola tanulói verssel köszöntik a tűzoltókat
A Pomázi ÖTE Tűzoltózenekar koncertje
A Projektnyitó Rendezvény előtt és után tűzoltóautók felvonulása a Jászság Tűzoltó
Egyesületeinek közreműködésével, majd nyílt nap a tűzoltólaktanyában.
Projekt ismertető:
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017 és 2020 között valósítja meg a „Fiatalok közösségi szerepvállalásának
erősítése Jászkiséren és környékén” című pályázati programot, melyhez az ECO Humán Világ Alapítvány
konzorciumi partnerével együtt. A megvalósításhoz 220.796.789 forint támogatást nyert az egyesület.
A három év alatt 18 és 22 év közötti, középiskolát végzett fiatalok (lányok és fiúk) számára szervezünk 6 hónapos
ciklusokban: tűzoltó alapképzést, önkéntességről ismeretátadást, pályaválasztási tanácsadást,
személyiségfejlesztést.
Ez idő alatt vállalni kell a résztvevők érdeklődésének megfelelő önkéntes munkavégzést olyan munkahelyeken,
ahol a fiatalokat örömmel fogadják.
A fiatalok saját döntésük szerint választhatnak angol vagy német nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamon való
részvételt, melynek költségét a programból az ÖTE fizeti.
Akinek nem a nyelvvizsga, hanem a későbbi munkavállalás és életvitel miatt az a fontosabb a „B” kategóriás
gépjárművezetői engedély, vagy ha ez már megvan, akkor „C” kategóriás jogosítvány megszerzése, azt is lehet
választani. Ennek költségét is az ÖTE fizeti.
Az érdeklődők bővebb információt kérhetnek a következő elérhetőségeken:
Balog László
+36/20/341-1218
Balogh Tamás
+36/20/213-2300
Héjáné Kalmár Ildikó +36/70/395-5237
és az Önkéntesség Jászkisér facebook oldalon
EFOP-1.3.8-17-2017-0030 „Önkéntesség személyre szabva”
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
JÁSZKISÉR
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TÁJÉKOZTATÁS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
3. sz. szavazókör szavazóhelyiségének változásáról
0

A Köztársasági elnök kitűzte az Országgyűlési képviselők 2018. évi választását.
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi
választási irodától (Jászkiséri Polgármesteri Hivatal).
Jászkisér város területén a választópolgárok az alábbi 5 szavazókörben szavaznak:
- 1. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Attila utca 10.
Óvoda
- 2. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Petőfi út 1.
Általános iskola
- 3. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
Kossuth téri iskola
- 4. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Bocskai utca 26.
Óvoda
- 5. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Fő út 23.
Bölcsőde
0

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az előző választásoktól eltérően – tekintettel a Művelődés Háza felújítási,
bővítési munkálataira – a 3. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok 2018-2019. években
a Művelődés Háza helyett a Kossuth téri Iskola épületében (Kossuth tér 10.) szavazhatnak.
A szavazókör helyiségének változása a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti.
0

dr. Ádám Mónika
HVI vezető
Jászkiséri Helyi Választási Iroda

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászkisér városban a 2018. évi tüdőszűrő vizsgálatot a Jász-NagykunSzolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézete az alábbiak szerint végzi:

Tüdőszűrő vizsgálat helye: A Művelődés Háza (Jászkisér, Kossuth tér 10.)

ideje: 2018. március 28. – 2018. április 12.
0

Szűrési idő naponta:

Az utolsó szűrési napon:

0

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
április 12-én:

12.00 – 17.00 óráig
8.00 – 13.00 óráig
12.00 – 17.00 óráig
8.00 – 13.00 óráig
8.00 – 13.00 óráig
8.00-12.00 óráig

A szűrésre hozza magával a társadalombiztosítási (TAJ) kártyáját és lakcím-kártyáját!
A szűrés elvégzéséhez 40 éves kor alatt iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló, valamint a helyszínen kapott csekken
várhatóan 1.700.-Ft befizetése szükséges. A szűréshez 40 éves kor felett beutaló nem szükséges.

0

A tüdőszűrésen való részvétel minden 40 év fölötti dohányzónak ajánlott!
18 éven aluliak esetében szükséges a szülő jelenléte, vagy hozzájáruló nyomtatvány kitöltése.
A vizsgálat eredménye felbélyegzett, megcímzett boríték ellenében postán, illetve Szolnokon a Tüdőgondozóban
személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át.

0

A szűrésen minél nagyobb számban vegyenek részt!
Panasz nélkül is lehet beteg!

2018. március
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Poénvadászat - Kalandvágy

Viccturmix
Friss jogosítványos lány
először viszi haza az édesanyját. Amikor megérkeznek,
az anya kiszáll, és azt mondja:
- Nagyon szépen köszönöm!
- Szívesen, máskor is - mondja
a lány.
- Nem neked szóltam válaszolja az anya. - Hanem
Istennek!
- Mikor volt az első nézeteltérésük? - kérdi a válóperes
ügyvéd a házaspártól.
- Az esküvőnk előtt egy órával.
- feleli az asszony. - Én az
esküvőre akartam menni, ő
meg inkább az ágyban maradt
volna.
Tiszt helyettes a katonához:
- Papp honvéd, mit gondol,
miért a maga nevét jegyeztem
meg először?!
Papp honvéd vigyázzba vágja
magát:
- Jelentem, mert csak négy
betű!
Két katica beszélget:
- Átmentél a vizsgán?
- Persze, és te?
- Én is, hét ponttal.
A Petőfi hídon lépésben halad a
forgalom. Egy taxi türelmetlen
utasa ingerülten odaszól a
sofőrnek:
- Mondja, nem tudna véletlenül
egy kicsit gyorsabban menni?
- Én tudnék, de nem hagyhatom
itt a kocsit!
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Recept túra
Toszkán bableves
Hozzávalók:

2 ek olívaolaj

1 fej vöröshagyma

5 gerezd fokhagyma

45 dkg paradicsompüré

2 tk pirospaprika pehely

1 tk szárított oregánó

2 dl száraz fehérbor

80 dkg egész vagy darabolt konzerv paradicsom

1,25 kg konzerv fehérbab

1,5 l alacsony sótartalmú csirke-alaplé

só

frissen őrölt feketebors

1 csokor kelkáposzta levél

parmezán forgács

bazsalikomlevél

Elkészítés:
Egy fazékban felmelgítjük az olívaolajat, beleszórjuk a kockára
vágott hagymát és a zúzott fokhagymát, és folyamatos keverés
mellett 3-4 percig dinszteljük. Hozzáadjuk a paradicsompürét és
folyamatosan kevergetve 2 percig főzzük. Belekeverjük a
pirospaprika pelyhet és a szárított oregánót, és még fél percig
főzzük.
Hozzáöntjük a bort, jól megkeverjük és hagyjuk kicsit rotyogni
és elfőni, egészen addig, míg a bor kb. felére csökken (kb. 10
percig). Beleöntjük a paradicsom konzervet, majd a babot is és
ezután ráöntjük a csirke alaplevet. Összekeverjük, felforraljuk,
majd 20-25 percig rotyogtatjuk. Ízlés szerint sózzuk és
borsozzuk.
A kelkáposzta leveleket megmossuk és darabokra tépkedjük és
belekeverjük a levesbe és még 5 percig főzzük. A levest átrakjuk
egy tálalóedénybe, a tetejére parmezán forgácsokat hintünk és
korianderrel, vagy bazsalikommal díszítjük.

Bolognai rakott csusza
Hozzávalók:
1 kg darált hús


3 dl paradicsomszósz

2 db hagyma

5 gerezd fokhagyma

1 tk bazsalikom

1 csipet oregánó

2 ek zsemlemorzsa

kevés só

bors

vaj ( a kikenéshez )

20 dkg reszelt sajt

40 dkg csuszatészta

Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát kés lapjával

megnyomjuk, majd kevés olajon mindkettőt megpároljuk.
Hozzáadjuk a darált húst, és fehéredésig pirítjuk. Sózzuk,
borsozzuk, majd felöntjük paradicsomszósszal. Levesszük a
tűzről, összekeverjük a zöldfűszerekkel.
A tészta 1/3 részét a kivajazott és kevés zsemlemorzsával
megszórt sütőtál aljára sorakoztatjuk, és rátesszük a ragu felét.
Erre kerül egy újabb tésztaréteg, amire ismét ragut teszünk. A
tetejét beborítjuk újabb tésztaréteggel, és reszelt sajtot szórunk
rá. Az oldalánál óvatosan felöntjük 4 dl vízzel, majd alufóliával vagy fedeles edény esetén annak a tetejével - leborítjuk.
Előmelegített sütőben végig fólia vagy az edény teteje alatt
készre sütjük. A sütőben hagyjuk kihűlni kicsit.

Kávés brownie
Hozzávalók:
• 7,5 dkg étcsokoládé
• 12,5 dkg vaj
• 2,5 dkg holland kakaópor
• 1 tk instant kávé
• 25 dkg cukor
• 3 db tojás
• 10 dkg liszt
• tengeri só
• 1,25 dl presszókávé
• 1/2 dl száraz, testes vörösbor
• 10 dkg mogyoró vagy dió
• porcukor vagy kakaópor
Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Egy kb. 20 x 25 cm-es
sütőformát vagy tepsit kibélelünk sütőpapírral.
A darabokra tört csokoládét a felkockázott vajjal együtt
vízfürdőben felolvasztjuk. Hozzákeverjük a kakaóport és az
instant kávét, majd átöntjük egy tálba. Beledolgozzuk a cukrot,
valamint egymás után a tojásokat.
A lisztet elvegyítjük 1 nagy csipet sóval, és a csokis masszába
forgatjuk. Belekeverjük a presszókávét és a bort, egyenletesen
megszórjuk a durvára aprított mogyoróval vagy dióval, és az
előmelegített sütő középső részében sütjük kb. 40 percig.
Tűpróba után kivesszük, és a formában rácsra téve hagyjuk
teljesen kihűlni.
Végül a süteményt kiszedjük a formából, és kockákra vágjuk.
Tetszés szerint porcukorral, kakaóporral vagy mandulával
megszórva kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt lakosok!

Álláslehetőség!
0

Szarvasmarha telepre traktoros gépkezelőt
és állatgondozó munkatársakat keresünk!
Érdeklődni lehet:

személyesen: a Jászkiséri Laktored Kft.
telephelyén, hétköznap reggel 7,00 – 8,00 óra
között, vagy
telefonon: 06/30/384-8564-es számon.
A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási
Nonprofit Kft.
értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy Jászkisér településen
az ünnepek körüli hulladékszállítás az
alábbiak szerint módosul:
a

2018. március 30. (péntek)
és a

2018. április 02. (hétfő)
szállítási nap

2018. március 31. (szombat)
kerül áthelyezésre.
Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket.

Adójának 1%-át a következő helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület

18841156-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

18841376-1-16

Jászkiséri Sportegyesület

19866138-1-16

1%

KÓPÉ Diáksport Egyesület

0

Értesítjük Önöket,
hogy a Tanuszoda nyitvatartása megváltozott:
0Hétfő-Péntek:
0800-1600
- iskolai úszás
Hétfő:
1600-1900 - mozgásrehabilitációs úszás
a Jászapáti Praxisközösség keretén belül
Kedd és Csütörtök:
00
00
16 -19
- lakossági használat
Szerda:
1600-1900
- babaúszás
Szombaton:
- úszásoktatás az iskolásoknak

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG

104
105
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
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-936
57/451-937
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:
Csőtörés:
Elmü:
ÉMÁSZ: ingyenesen hívható

06-70/935-64-09
06-70/450-86-70
06-80/38-39-40
06-80/42-43-44

Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :

06-1/348-5120

19227430-1-16

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér 18831494-1-16
Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Városvédő Polgárőr Egyesület

18728141-1-16

Támogatásukat előre is köszönjük!
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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...

600
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
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INGYENES
INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
a
TELEHÁZBAN!
0

Részletes felvilágosítás és regisztráció,
hétköznapokon 8-12 óra között a TELEHÁZ-ban,
Juhász Lászlónál vagy a 06-20/342-5312-es telefonon !

INGYENES
informatikai képzések folyamatosan indulnak,
melyekre lehet jelentkezni
16 és 64 év közötti érdeklődőknek.
A képzés időtartama 35 óra.
Jelentkezni lehet a TELEHÁZBAN (Fő út 4.),

Juhász Lászlónál, vagy a 06-20/342-53-12-es telefonszámon,
ahol bővebb felvilágosítást is kaphatnak a képzésekről.

