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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

Testvértelepülési hírek
„Összetartozás Fáját”. Megnéztük Szabadkán a
városházát, a zsinagógát, a múzeumot, Palicson a tó
fürdőházait. Este a Tűzoltó Egyesület vacsoráján
vettünk részt.

Bácskossuthfalvi barátaink érkeztek városunkba
november 25-én. A népes delegáció egy része a két
napos pálinkamustrán vett részt, zsűriztek és
versenyeztek is. Sok hasznos szakmai információhoz
jutottak, valamint számos elismerést zsebeltek be
pálinkáikkal.
A mustra ideje alatt Papp László tanács elnök és
kollégái ismerkedtek a városunkban történt, vagy a
még folyamatban lévő fejlesztésekről. A program
végén kirándulást szerveztünk Demjénbe.
A jászkiséri delegáció december első hétvégéjét
töltötte Bácskossuthfalván. Megismerkedtünk a
település nevezetességeivel, és elültettük az

A pandémia miatt sajnos 2019-ben, a Jász
Világtalálkozón járt utoljára bácskossuthfalvi
delegáció Jászkiséren. Jó volt újra találkozni a rég
nem látott barátokkal, ismerősökkel.
Köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásának, amiből a programokat finanszírozni
tudtuk.

KELL EGY CSAPAT!
A 2018/2019-es tanévtől kezdődően a jászkiséri
iskolában sportos elsős osztályok indulnak, ahol a lányok
sportigazolással, versenyszerűen kézilabdáznak az
EURONOVEX Sportegyesület keretein belül.
Az iskola biztosítja a helyszínt az edzéseknek, az
Egyesület felszereléssel, versenyzési lehetőségekkel,
utaztatással járul hozzá a lányok sikereihez. Játékos
formában ismerkednek a labdajáték szabályaival és a
korosztály-onkénti heti három edzésen sajátítják el a
kézilabda fortélyait.
Ebben a tanévben már 1. osztálytól 5. osztályig vannak
játékosok, és 3 csapat szerepel utánpótlás-bajnokságban.
Szívesen járnak edzésre a lányok, megismerték, megszerették, gyakorolják és rajonganak ezért a nagyszerű
játékért.
folytatás: a 2. oldalon
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A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztőségi vélemények, ezekért felelősséget nem
vállalunk!
A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

Számos sikeres mérkőzésen vagyunk túl,
de már azt is megtapasztaltuk, hogy egyegy elveszített meccs után is hajtja a
lelkesedés a tanulókat a jobb eredmény
elérésére.
Miért is érdemes kézilabdázni?
GOLOVIN VLAGYIMIR a világbajnok
női juniorválogatott szövetségi edzője,
2021 augusztusától a felnőtt női válogatott
szövetségi kapitánya, pontosan megfogalmazta ezt: „Az egyik legösszetettebb
sportág. A jelentős állóképesség, a labdaügyesség és a gyors gondolkodás is
elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki
sikeres legyen. Az atlétika és az úszás
mellett a kézilabda az a sportág, amely
nagyon sok mindent fejleszt. Ezen kívül
pedig csapatsport, nagyon sok személyiség van jelen egyszerre a pályán, dinamikus a játék, roppant gyorsan történnek az
események, ezt pedig imádja a közönség
is. Fontos, hogy a sportban – ugyanúgy,
mint az élet minden területén – meg kell
tanulni közösségben élni. Ha nem is lesz
valakiből profi, a kézilabdából nagyon
sokat tud tanulni a következő, felnőtt
életszakaszára.”
Említi még, hogy a kitartás az, amely
sikeressé tehet valakit a pályán és az
életben is. Nagy kitartás és nagy szív, ezzel
a kettővel nagyon messzire el lehet jutni.
És a kitartó munka mindig megtérül!
Gyakran kell este és hétvégén tanulniuk
kéziseinknek, hiszen az edzések sok időt
elvesznek a délutánból. Mégis jól
teljesítenek az iskolában is, sikereket
érnek el egyéb versenyeken is. A nehézségek ellenére nagyon jó hallani a
lányoktól egy-egy edzés végén, hogy még

maradnának, vagy a kicsiktől azt, hogy
miért nincs mindennap edzés. Az edzéseken körvonalazódnak, hogy melyik
poszton a legügyesebbek. Van, aki
kitűnően védekezik, van, aki átlövés
gólokat szerez és egyre nagyobb bátorsággal állnak be kapusaink is a gólokat
megakadályozni. A kicsik ámulva nézik a
nagyobbak tudását, a nagyok pedig együtt
örülnek a kicsik apró sikereinek pl. egy
szép felugrásos lövésnek vagy sikeres
labdaszerzésnek.
A hétvégeken gyakran töltik szabadidejüket a lányok sportcsarnokokban. 3-4
meccset is játszanak egymás után. A
mérkőzéseknek is különös hangulata van.
Már az utazás is hoz izgalmakat, hiszen új,
ismeretlen helyekre jutunk el, na meg
persze a Fradi ellen játszani is felemelő,
még ha kikapunk is. Emlékezetesek a
büfékben töltött percek, amelyeket a
szerzett gólok alapján gyarapíthatnak a
lányok. Néhány alkalommal /sajnos a
Covid miatt nem jöhettek/a szülők is
kísérik a csapatot. Persze Ők a pálya
széléről „mindent” jobban tudnak, és
ebből a bírók is „részesülnek” néha-néha.
Mégis jól esik a hangos szurkolásuk, a
biztatásuk és az elégedettség, a büszkeség
mosolya az arcukon.
Van egy NAGY (34 fő) kézilabda csapat
Jászkiséren! Nagyon szeretem őket és
büszke vagyok rájuk!
Kedves Jászkisériek! Legyenek Önök is
büszkék rájuk!
Szereminé Járvás Andrea
a csapatok edzője

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 2022. I. félév
Hulladék típusa Január

Február

Zöld zsákos

07. és
szünetel
21.

Sárga zsákos

14. és
28.

04. és
18.

Március

Április

Május

Június

07.

08.

06.

03.

11. és
25.

15. és
29.

13. és
27.

10. és
24.

LOMTALANÍTÁS
2022. április 23. (szombat)
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Emléktáblát avattak Gubicz András emeritus jászkapitánynak
Nemes József regnáló jászkapitány és felesége, Boros
Ilona adományából november 12-én, Jászkiséren
emléktáblát avattak az egy évvel ezelőtt elhunyt Gubicz
András emirátus jászkapitánynak. Az emlékező
ünnepségre szép számmal érkeztek vendégek a
Jászságból, de a két Kunság településeiről is. A vendégeket
Nemes József jászkapitány és Lukácsi György
polgármester köszöntötte, majd a Himnusz és a Jász
Himnusz eléneklése után Ézsiás Vencel Hagyományőrző
huszárőrnagy emlékezett atyai jó barátjára, Gubicz
Andrásra. Őt Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató
követte, aki méltatta Gubicz András munkásságát és a
hagyományőrzésben betöltött szerepét. Molnár László
tárogató muzsikája kíséretében került sor az emléktábla
átadására, amelyet a jelenlévő vendégsereg beborított
tisztelet és a szeretet virágaival.

A továbbiakban közzétesszük Hortiné dr Bathó Edit
táblaavató emlékezését:
„Sokszor mondják, nincs pótolhatatlan ember. Én úgy
gondolom, ez nem így van. Vannak emberek, akiknek
személyét, munkáját nem lehet teljes mértékben pótolni.
Természetesen az élet nem áll meg, hanem megy tovább a
maga rendíthetetlen útján, csak már nem úgy, mint annak
előtte.
Ilyen pótolhatatlan ember Guicz András is, aki egy évvel
ezelőtt hagyott itt bennünket, hogy az égi világban élje
további életét.
Bízvást mondhatjuk, Gubicz András, vagy ahogyan
mindnyájan hívtuk, Bandi bácsi, a jászági hagyományőrzés egyik elkötelezett apostola volt. Emberséget
hagyománytiszteletét őseitől kapta örökségül, amelyet
aztán a Jászság hagyományőrzésében kamatoztatott.
Gubicz András a Jászföld szülötte, és egész életében hű
maradt hozzá. Itt alapított családot, s munkája is ősei
földjéhez kötötte. 30 esztendeig dolgozott a mezőgazdaságban bejárva a ranglétra minden fokát. 1990-ben
vonult nyugdíjba, s élete ezt követően vált csak igazán
mozgalmassá. Feleségével, Sipos Máriával 25 boldog
esztendőt töltöttek el, amikor a sors elragadta tőle. Hét
magányos év után, 1995-ben kötött házasságot Dr. Csejtei
Erzsébet gyógyszerésszel, akivel házasságának 25 boldog
esztendejét élhette meg. Milyen különös kegye is volt a
sorsnak, hogy életüket éppen 1995-ben, a Jászkun
Redemptio 250 éves évfordulója évében kötötték össze.

Talán olyan volt ez, mint egyfajta égi jel, amely utat
mutatott elkövetkező közös életük értékeihez. Gubicz
András egész életében kötődött a hagyományokhoz. A
legrégebbi vonzódása a lovakhoz volt, hiszen végtelenül
szerette ezeket a nemes állatokat. Neki magának is voltak
mindig lovai, s később pedig egyik jeles támogatója lett a
Jászság lovas hagyományőrzésének. Ugyancsak több
szállal kötődött a honismereti munkához is. Győri János
tanár úr 1970-ben alapította meg a Csete Balázs
Honismereti Szakkört, majd hamarosan létrehozták a
helytörténeti gyűjteményt is. Gubicz András kezdettől
fogva támogatta a szakkör munkáját nemcsak erkölcsileg,
hanem anyagilag is.
A néptánc iránti szeretete szintén régi keletű volt, hiszen
lánya, veje, majd unokái is hódoltak Háthornak, a tánc
istennőjének. Az 1995-ös esztendő nemcsak Gubicz család
életében volt jelentős mérföldkő, de ehhez az évhez
köthető a Jászság legújabb kori hagyományőrzésének
elindulása is.
A redemptio 250 éves évfordulója és az első Jász
Világtalálkozó új lehetőségeket, utakat nyitott meg a
jászok hagyományőrzésében. Jelentős mérföldkövet
jelentett e téren az 1998-as esztendő is, amikor mi jászok
első alkalommal választottunk jászkapitányt Ézsiás István
személyében. Gubicz András az a megtiszteltetés érte,
hogy 2000-ben Jászkisér városa, 2002-ben pedig
Jászjákohalma község önkormányzata is őt választotta a
jászok kapitányának. Ettől kezdve Bandi bácsi és Erzsike
életét meghatározta a kapitányi tisztséggel járó feladatok
teljesítése, és az egyre szélesebb körben kibontakozó jász
hagyományőrzés. Nagy szeretettel és elkötelezettséggel
végezték a kapitánysággal járó teendőket. Különösen
sokat tettek II. Rákóczi Ferenc, a Rákóczi és az 1848/49-es
szabadságharc, valamint a Jászkun Redemptio emlékének
ápolása terén. Az ő kezdeményezésükre és támogatásukkal
valósult meg Szolnokon a Damjanich János Múzeumban
létrehozott Szolnoki Pantheonban Gubicz András
ekegyáros és dr. Küry Albert megyei alispán emléktáblája
is.
Ugyancsak Gubicz András nevéhez fűződik a Jászsági
Pálinka Lovagrend megalapításának szorgalmazása is.
2012. augusztus 18- án az ő szervezésében rendezték meg
Jászkiséren a Jászság első pálinkamustráját, 2016
júniusában pedig Erős Sándor nyugalmazott pálinkafőzővel megalapították a Jászsági Pálinka Lovagrendet,
amelynek legfőbb feladata a pálinka történelmi
hagyományainak megismerése, ápolása. A jászsági jó
minőségű pálinkakészítés és forgalmazás hírnevének
népszerűsítése, a mérsékelt, kulturált és minőségi
italfogyasztás szokásának szorgalmazása.
Gubicz András nagy tiszteletnek örvendett nemcsak a
jászkapitányok, de a két Kunság kapitányai között is. Mint
a jászkapitányok egyik doaenje (e címért gyakran tréfásan
vetélkedtek Percz László jászkapitánnyal), hallgattak
szavára, adtak véleményére. Feleségével együtt ők
indították el a jász-és kunkapitányok kirándulását is a
magyarországi és a határon túli történelmi emlékhelyekre.
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A nagy sikerű kirándulások – amelyet kezdetben ők
szerveztek – még szorosabbra kovácsolták a kapitányok
közötti emberi kapcsolatokat, s alkalmat adtak nemcsak a
történelmi emlékezésre, de a jó hangolatú baráti beszélgetésekre, évődésekre, véleménycserékre, és természetesen a
szórakozásra, kikapcsolódásra is.
Bandi bácsi és Erzsike kezdettől fogva példaként jártak
elől a kapitányi feladatként vállalt teendők tartalmas
végzésében. Hagyományőrző munkájuk elismeréseként
2015-ben a Jászságért Alapítványtól ők vehették át a
Jászságért díjat.
A feleségével együtt töltött negyed évszázadot a családjuk
körében békében, szeretetben, tiszteletben és
egyetértésben élték le. De a sors kegyetlen, s amit az életük
nagykönyvébe megírtak az égiek, azt halandó ember meg
nem másíthatja. 2020. november 12-én Bandi bácsit is
elszólították tőlünk az égiek. Egy esztendeje már, hogy
fájlaljuk hiányát. De tanulságos történetei, bölcs mondásai
ma is a fülünkben csengenek, és gyakran felemlegetjük az
együtt töltött évek szép és nemes pillanatait, eseményeit.
De az élet folyik tovább a maga medrében, kapitánytársai
továbbra is kitartóan dolgoznak a hagyományőrzésben,
csak a rendezvények nélküle már nem olyanok, mint régen.

Tisztelt emlékező gyülekezet! Emlékezni gyűltünk ma
össze, emlékezni Gubicz András jászkapitányra, akit
nagyon szerettünk és tiszteltünk. A tiszteletnek egyik szép
példáját mutatja Nemes József regnáló jászkapitánynak és
feleségének azonos nemes lelkű cselekedete, amely révén
Gubicz András halálának egy éves évfordulóján saját
költségükön egy márvány emléktáblát állítanak. A tábla
elkészült és felállításra került, itt a Művelődés háza előtti
parkban, a redemptios emlékmű szomszédságában.
Önzetlen adományukért köszönet illeti Nemes József
jászkapitány urat és kedves feleségét Ilona asszonyt.
Az elkövetkező évtizedekben most már ez a tábla őrzi
Gubicz András jászkapitány úr emlékét, s hirdeti az
utókornak elévülhetetlen érdemeit. De megmarad emléke
mindnyájuk szívében és emlékezetében is.
Tisztelt emlékező gyülekezet! Helyezzük hát el a tisztelet
koszorúit, virágait Gubicz András jászkapitány úr itt
felállított emléktáblájánál. S tartsuk meg őt továbbra is jó
emlékezetünkben!”

Szeretettel köszöntünk el a
napközi konyha dolgozóitól.

Orvosi ügyelet

2020. augusztusában Kiss Györgynétől aki 30 évig
dolgozott itt a konyhán.
2021. decemberében Molnár Tiborné, Balogh
Lajosné és Nagy Lászlóné mentek el nyugdíjba.
Kívánjuk nekik, hogy erőben, egészségben
családjuk körében boldogan és gondtalanul teljenek
a megérdemelt nyugdíjas éveik.
Szerető Kollégáitok

Helyreigazítás
Köszönet Szüle Sándornak, hogy a 80-ik
születésnapomon visszatérhettem a születési
helyemre.
„Itt születtem én ezen a tájon
Ez a ház itt születésem helye,
Mint ha szüleim és
családom dalával lenne tele.”
Kovácsné Agócs Katalin

-Iris-

Tisztelt Lakosok!
2020. július 01. napjától Jászapátin és a
vonzáskörzetébe tartozó településeken (Jászkisér,
Jásztelek, Jászivány és Jászszentandrás) az orvosi
ügyeletet az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
látja el.

A Központi ügyeleti rendelő helye
5100 Jászberény, Thököly u.13.
Ügyelet telefonszáma: 06-70-3703-104
A központi háziorvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon: 16 órától másnap 8 óráig
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és
ünnepnapokon: 8 órától másnap 8 óráig.
A központi gyermekorvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon: 16 órától másnap 8 óráig
tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás keretében.
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és
ünnepnapokon: 8 órától másnap 18 óráig.
Jászapáti kiegészítő orvosi ügyelet időtartama:
Jászapáti kiegészítő orvosi ügyeleti rendelő
helye:

5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 10.
Munkanapokon: 16 órától 18 óráig
Jászkisér Város Önkormányzata
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Suli Hírek
A jászkiséri TANODA SZÍNKÖR
A Jászság szülöttjeként már régóta foglalkoztatott egy
olyan színházi előadás gondolata, melynek szereplői a
jászkiséri általános iskola diákjai, s általuk az előadás
egyféle útmutatásként láttatná a pályaválasztás, a
társadalomba való beilleszkedés kérdéseit.
Szerencsére, ez most megvalósulni látszik.

Köszönhetően a jászkiséri Tanoda, s a Magyar Művészeti
Akadémia támogatásának, tavaly október óta egy
rendkívül lelkes, tehetséges kis csapatot tudhatunk
magunk körött segítségeimmel, Facskó Maricával
(színművésznő, drámapedagógus), és Hartai Laurával
(színművésznő), akikkel tanúi lehetünk annak, miként
nyílnak meg előttünk ezek a srácok, majd miként nyílik
ki előttük a színtér a karácsonyi tanoda találkozón, ahol
méltán kapták a vastapsot!
Előadásuk egyébként három, közösen alkotott műből
állt. Először a „Tibi keze” volt műsoron, amit Farkas
Krisztián novellája alapján vittünk színre!

Aztán a Juhász Bianka szövegére íródott hip-hop dal
következett, Balogh Szabi-Farkas Krisztián beatbox
kettősével, s a Marica által koreografált, gyönyörű
pantomim játékkal.
Végül levetítettük a nyári táborunkban forgatott
kisfilmet, a Fénykardot, ami a mobiltelefon veszélyeire
hívja fel a figyelmet. Főhőse, a Duka Milán által
nagyszerűen alakított K. Ricsi, egy mobiltelefonos
játékból kifolyólag vásárol egy fénykardot a játékboltban
(Duka Vanessza), s miután összetűzésbe keveredik a
tanárnővel (Kiss Bogi), osztálytársaival (Hanyu Brigi,
Dankó Betti, Farkas krisztián), a takarítónővel (Tábori
Dalma), s a portással (Balogh Szabi)…
De ne lőjük el a film poénját, remélem lesz alkalmuk
végig nézni, mint ahogy a már említett színdarabot is,
melynek bemutatóját valamikor év végére tervezzük.
Tóth Tamás
(író, zeneszerző, előadóművész, az MMA ösztöndíjasa)

A cikk margójára.
Mindig felemelő érzés megélni, ha egykori diákunk, a településről elszármazott jászkiséri fiatal visszajön, s a
megszerzett tudását, tapasztalatát jászkiséri fiatalok támogatására használja. Így volt ez most is, Tóth Tamás nem
először bizonyítja Jászkisér iránti elkötelezettségét, odaadását.
Köszönjük Tamás!

Lázár Ervin Program
A Lázár Ervin Program keretében Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba látogathattak el a Csete Balázs Általános Iskola
tanulói.
Így élte meg a kirándulást Pap Csenge 6. c osztályos tanuló:
Mikor megérkeztünk Budapestre a cirkuszhoz már nagyon vártuk, hogy bemehessünk. Nagyon sok osztály volt, ők is
izgatottan várakoztak.
Amikor végre beértünk, még várni kellett egy keveset, addig vettünk sok finomságot a büfében. Majd beértünk a
nézőtérre, ahol gyönyörűen ki volt világítva minden. Mikor elindult az előadás, a fellépők elkezdtek mesélni, ami nagyon
hangulatos volt. Voltak artisták, akik különösen szépen táncoltak. Amikor jöttek a mutatványosok, akkor a fiúk nagyon
élvezték a műsort. Nekünk, lányoknak az tetszett a legjobban, mikor a kutyák léptek porondra, nagyon aranyosak voltak
és sok-sok trükköt tudtak. Az egész osztály élvezte a cirkuszt.
Remélem még lesz ilyen program, s ismét részt vehetünk rajta.
Pap Csenge
6.c osztály
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„Digitális környezet alakítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben”

A Csete Balázs Általános Iskolában az ” EFOP-3.2.3-172017-00026”azonosító számú projekt keretén belül
digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot
(Geomatech) program bevezetésére és alkalmazására
került sor. A projekt megvalósítását a jászberényi Szent
István Sport Általános Iskola és Gimnázium koordinálta.
További bevont intézmény a jászladányi Móra Ferenc
Általános Iskola volt.
A projekt keretében 85.000.000 Ft összegű uniós forrás
állt rendelkezésre, melyet az Új Széchenyi Terv Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív program támogatási
rendszer és a Magyar Állam biztosított. Megvalósítás
2017-ben kezdődött és 3 teljes tanév időszakában
történt.

A fent említett projekt során cél volt a pedagógusok
digitális felkészültségének és módszertani kultúrájának
növelése. Ehhez pedagógusaink (10 fő) akkreditált
továbbképzésen vettek részt. Kiemelt célként jelentkezett a tanulók IKT eszközhasználatának és digitális
kompetenciáinak fejlesztése is, matematika tantárgyi
éves óraszám 40 %-ban. Diákjaink motiváltakká, kreatívakká váltak az új tanulási folyamatok során. Erősödött
az együttműködési képességeik, szövegértési és digitális
kompetenciájuk.
A megvalósítás során szemléletformáló kampányrendezvényeket és szakmai napokat rendeztünk. A
bemutatott új, digitális módszereket a szülők is örömmel
fogadták.
A pályázat keretében
belül intézményünkben
digitális korszerűsítése is
megtörtént. Beszerzésre
került 4 db interaktív
panel, 3 projektor, 30 db
tanulói tablet, 1 db 3d-s
nyomtató.
Cseh Gáborné

Merre tovább?
Nyolcadikos tanulóink fontos döntés előtt állnak.
Hamarosan el kell dönteniük, milyen pályát, foglalkozást,
továbbtanulási utat választanak, hol folytatják az általános
iskola befejezése után tanulmányaikat.
Minden általános iskolának törvényben és az
alaptantervben előírt feladata a pályaorientáció, a
pályaválasztás előkészítése, támogatása sokoldalú
információ nyújtásával, a választható iskolatípusok,
szakmák megismertetésével és nem utolsó sorban a tanulók
önismeretének fejlesztésével.
A járványhelyzet ellenére ebben a tanévben is sok program
segítette tanulóinkat abban, hogy minél megalapozottabb
döntést tudjanak hozni.
Az október ebben a tekintetben nagyon mozgalmas volt. 4én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képviseletében Bede Gábor pályaorientációs
tanácsadó osztályfőnöki órák keretében adott tájékoztatást a
választható iskolatípusokról, a szakképzés nyújtotta
lehetőségekről. Szintén a hónap első felében tanulóink
Szolnokra a Szakmalabirintus-Szakmák Világa
Pályaválasztási kiállításra látogattak el, melyet a Szolnoki
Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari
Technikumában rendeztek. Október második felében
Jászberényben jártak a Jászsági Szakmaválasztó Kiállításon,
ahol nemcsak a környékbeli középiskolák, hanem több
jászsági cég és vállalkozás is bemutatkozott.

November 4-én tartottuk pályaválasztási szülői
értekezletünket, melyen nemcsak a szülők, hanem a
nyolcadikosok is részt vehettek. Rendezvényünkön a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum, a
Lehel Vezér Gimnázium, a Terplán Zénó Kolping
Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, a Szolnoki
SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola, a
Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium
és Kollégium, valamint a Gróf Széchenyi István Katolikus
Gimnázium képviselői adtak tájékoztatót képzési
kínálatukról.
December 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadói
tartottak csoportos foglalkozásokat nyolcadikosaink
számára, valamint egyéni tanácsadásra is lehetőséget
biztosítottak.
A középfokú felvételi eljárás következő fontos eseményére,
a központi írásbeli felvételi megírására január 22-én kerül
sor. Ezt követően február 18-ig kell elküldeni a jelentkezési
lapokat a kiválasztott középiskolákba.
Bízunk abban, hogy tanulóink sikerrel veszik az
akadályokat, és az általuk első helyen választott
középiskolában folytathatják tanulmányaikat.
Kovácsné Pásztor Eszter
pályaválasztási felelős
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Házasságkötés
Nem történt December hónapban!
Köszönetnyilvánítás

Sipos Dominik
december 14-én
Nagy Fanni Bella
december 23-án

Kusztor Sándor
halálának 16. évfordulójára.
Öröké szerető családod!

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
Juhász Gyula: Consolatio

Köszönetet mondunk, mindazoknak
akik gyermekünk
Bander Mihály
Temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal,
igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni.
A gyászoló család Édesanyja, húga Ildike és férje Balázs, és
családjuk. Peti, Csaba, Melinda párja Dani.

Megemlékezés
özv. Gulyás Jánosné
(született Bende Róza)
halálának 4. évfordulójára
emlékezve.
"Az élet megy tovább nélküled,
de olyan már sosem lesz, mint volt Veled,
már nincs holnap, csak ennyi volt az élet.
Sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek.
Szomorú az út mely sírjához vezet,
ahol megpihent dolgos két keze.
Úgy ment el, ahogyan élt.
Csendesen, szerényen,
a Jóságos szíve nyugodjon békében.”
Gyermekeid és Unokáid

Urbán Pál
halálának 12. évfordulójára

Megemlékezés
Szabó András
halálának 5. évfordulójára
„Emlékek varázsa, melegíti lelkem,
szívemben érzem Őt, soha nem felejtem,
Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez mind ami a múltból, megmaradt,
Tátongó úr lelkemben a hiány,
néha kicsit csendesül de Örökké Fáj.”
Szerető párod Erzsi és a rokonság

Gephard Sándorné Szecskó Erzsébet
79 éves korában december 1-én
Harnos Ferencné Bodor Borbála
73 éves korában december 2-án
Kiss Mihály
71 éves korában december 5-én
Nemes Szabó József
84 éves korában december 5-én
Bartók János
73 éves korában december 11-én
özv. Szakál Sándorné Kiss Etelka
74 éves korában december 15-én
Rózsa Miklós
85 éves korában december 17-én
Sebők Andrásné Simonyi Erzsébet
68 éves korában december 21-én
Illés Andrásné Szabó Erzsébet
84 éves korában december 24-én
özv. Kalmár Lászlóné Guba Mária
67 éves korában december 27-én
Bódi Gábor
57 éves korában december 29-én
Szeremi Attila
64 éves korában december 30-án
Peták Margit
70 éves korában december 31-én
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FARSANG
A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókedd éjfélig,
a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig (a húsvétot
megelőző 40. napig) tartó időszak elnevezése.
Hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy
a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá
jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység
előtti időkből származó farsangi mulatságokat az
„erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem
bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar
nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos
városban ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói
karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a
farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
A magyarság körében:
A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok
középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az
Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló
adatok is.
A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos
„esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már
tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok
elnevezése is (pl. első menyegzős vasárnap = vízkereszt
utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú
férj az após kontójára fogyasztott stb.).
A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok
rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt
legénynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a
kalapjára tűzte. A báli szezon és táncmulatság lényege az
eljegyzés volt.
A farsangvasárnap a farsangi időszak végén lévő farsang
farkának első napja.
·
Számos helyen ezen a napon tűzték a legények
kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját.
·
További elnevezései: csonthagyóvasárnap, ötvenedvasárnap, sonkahagyóvasárnap, hathagyó-vasárnap,
kilencben hagyó harmad vasárnap, piroskavasárnap
(piroska nevű kalács után), vővasárnap (az ifjú férj a lány
családjának kontójára mulatott), sardóvasárnap (sodrózás
jelentése szerencsekívánás), vajhagyóvasárnap
(görögkatolikusoknál). Hétfő a farsang farkának középső
napja.
·
Gyakran ezen a napon tartották az asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó
mellett nótáztak, férfi módra mulattak.
·
Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és
a vigadalom.

·
További elnevezései: húshagyó hétfő, böjtelő
hétfő.
A húshagyókedd, a farsang és egyben a farsang farkának
utolsó napja. Mozgó egyházi ünnep, mindig 47 nappal
előzi meg a húsvétot. A farsangtemetés időpontja. További
elnevezései: húshagyási kedd, farsangkedd, madzaghagyókedd (ez utóbbi utalás a madzagon lógó ételek
elfogyására). Ezen a napon általában szalmabábut (kisze)
vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a
telet.
A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, amely a 40
napos nagyböjt kezdete. A mai magyar gyakorlat szerint az
ezt követő nap a torkos csütörtök, de ezt tévesen
élesztették újjá ezen a napon, mert valós időpontja egy
héttel korábbra esik. A keresztények ilyenkor nem esznek
húst és befejezik a mulatozásokat, böjtölnek 40 napig,
húsvét vasárnapjáig.
Cibere vajda és Konc király egy Európa-szerte elterjedt
szokás, dramatikus játék. Cibere vajda neve a böjti ételt, a
ciberét jelképezi, Konc király pedig a húsos, zsíros
ételeket. Vízkeresztkor és húshagyókedden megküzdöttek
egymással, első esetben Konc király, másodízben pedig
Cibere vajda nyerte a párviadalt. Farsangi szokások
keretében szalmabábokkal is eljátszották a tréfás
küzdelmet.
A fánk édes sütemény, amely általában kelt tésztából
készül, és rendszerint porcukorral, lekvárral kiegészítve
kerül fogyasztásra. Magyarországon a 19. század tájékán
terjedt el a manapság igen népszerű finomság; az étel
eredetéről számos teória létezik; a közismert legenda
szerint Marie Antoinette francia királynéhez köthető az
elterjedése, mások szerint pedig Bécsből származik.
Kedvelt változatai a képviselőfánk, a forgácsfánk, a
farsangi fánk, a csőregefánk, illetve a szalagos fánk.
Magyarországon a fánk fogyasztása a farsanghoz kötődik:
a farsangi fánk népszerű böjt előtti csemege, ekkor a
keresztény hagyományok szerint érdemes minél több
fánkot enni a falánk élvezetek megvonása előtt. A népi
hiedelmek szerint a fánk a párkeresés egyik szimbóluma: a
lányok egy-egy fánk ajándékba adásával jelezték a fiúknak
szimpátiá (egy elég lágy tészta lesz). Dolgozzuk addig
kézzel vagy dagasztógéppel, míg egységes, nem ragacsos
fánk tésztát nem kapunk.

forrás: wikipédia
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Poénvadászat

Viccturmix
Két férfi beszélget:
- Képzeld, a feleségem azt álmodta az
éjjel, hogy egy milliomoshoz ment
feleségül.
- Micsoda mázlista vagy! Az enyém
napközben is mindig azt hiszi.
Hajnali kettőkor verik az öreg székely
ablakát.
- Ki az? - kérdi álmosan.
- Én vagyok az Áron bácsi, a Gergő, a
szomszéd legény! Van magának
itthon tintája?
- Nincsen fiam - válaszolja, majd
megint elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az
ablakot...
- Ki az? - hangzik a kérdés megint.
- Én vagyok Áron bácsi, a Gergő,
hoztam magának tintát...
- Látja ott azt a két hölgyet?
- Látom!
- Elárulom magának, hogy a baloldali
a feleségem, a jobboldali pedig a
szeretőm!
- Érdekes, nálam ez éppen fordítva
van!
A rezervátumban egy indián fekszik
az úton, a fülét az útra tapasztva. A
turisták köré gyűlnek.
- Chevrolet, floridai rendszámmal,
fehér színű, horpadt a lökhárító, négy
sápadtarcú ül benne...
- Ezt mind hallás alapján állapította
meg? - kérdezik csodálkozva.
- Dehogy, nincs két perce, hogy
elütött.
A parasztbácsihoz odamegy egy
turista:
- Mondja bátyám, hogy jutok el
leggyorsabban Budapestre?
- Gyalog van, vagy autóval?
- Autóval.
- Akkor szerintem autóval...
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November és december hónapban két taggal fogyatkozott
meg a Csete Balázs Honismereti Szakkör létszáma.
November 29.-én Abonyi Ferencné, Balaton Eszter,
december 11.-én Bartók János hunyt el.
Abonyi Ferencné, Balaton Eszter

2022. január

Jó látni a nagy hegyeket, magas bérceket,
Száz ilyenért szép Jászkisér nem cseréllek el.”

Az évek során több honismereti pályamunkát is írt, természetesen verses formában –, melyekről elismerően
szóltak az azt bírálók. Kötetnyi verset írt, töredékük
megjelent a helyi újságokban. Szakkörünk szinte minden,
ünnepére, évfordulójára verset írt, de írt verset Kölesdnek,
mindannyiunk örömére.
Tiszasülyi falunap
Rendezvényeink aktív és rendszeres résztvevője volt.
Sok régi és szép magyar nóta ismerője, melyeket szívesen
énekelt ezzel teremtett jó hangulatot..
Szerette Hazáját, szülőföldjét Jászkisért, ezt több versében
is megfogalmazta:
„Egy az Isten, egy a hazám, szülőföldem nékem,
Bár testem majd porrá lészen, szép Jászkisér nem feledlek még
sem!”

1936. szeptember 5-én született Jászkiséren. 1992 óta volt
tagja a Csete Balázs Honismereti Szakkörnek.
Beilleszkedését és önálló, de együttműködő munkavégzését rendkívüli nyugalma, alkalmazkodóképessége és
közvetlen személyisége segítette. Vidám természetű, jó
kedélyű, igazi közösségi, közösség formáló személyiség
volt. Mindig mindenkivel türelmes, segítőkész volt
Rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában,
játszóházi foglalkozásokban aktíván kivette részét, nem
ijedt meg a ha kellett a fizikai munkától sem a Tájház
rendezésénél. Honismereti pályamunkák készítéséhez
írásaival több alkalommal hozzájárult.
Igényes volt
mindenekelőtt az emberi kapcsolataival, de önmagával és
környezetével szemben is. Kemény, határozott véleménye
volt mindenről. Rendszeres színházlátogató volt éveken át.
Kirándulásainkon nagy örömmel vett részt.
Bartók János

Mindketten igazi örökséget hagytak hátra nekünk
emberségből és szakmából egyaránt, melyet emlékükhöz
méltóan viszünk tovább.
Bartók János versével búcsúzik Tőlük a Csete Balázs
Honismereti Szakkör tagsága, akik szerették, tisztelték
Őket. Emléküket kegyelettel és szeretettel megőrizzük.
Nyugodjanak békében!
Mivé lesz
Mivé lesz az élet, ha közeleg a végzet,
Tudja-e a végzet mennyit ér egy élet.
Ábrándozó élet terved semmivé lesz,
A tovatűnő álmok sötét tengerébe.
Nincsenek már vágyak, eltűnnek az álmok,
Az élet még terít sötét fájó ráncot,
De a múlt varázsa már nem hordozza a fényt,
Hogy még élsz, lélegzel csalóka ez a tény.
Nagy még az akarat, bár az erőd kevés,
Napjaid úgy telnek sok a semmit tevés.
Egyre több lesz a jaj az elfáradt sóhaj,
S újra vendéged lesz egy régi altatódal.
Megnyúlnak az árnyak, suhognak a szárnyak,
Már nem hoznak lázba a régi nagy vágyak.
Siet a rút idő nem szán ifjat s vénet,
Nem harsog már többé sem nóta sem ének.
A vén templom harangja egyre bántóbb néked,
Bánod az egykori hamis hűtlenséget.
Ne félj, az Isten vár helyet ád tenéked,
Rég nem tartja számon a te hűtlenséged.
A harang is szépen szól, nem sérti az álmod,
Gyászt sirató ének a búcsúzó világod.
Beborítja a tested szülőfölded röge,
S tán a lelked eljut Jézus közelibe.

1948. február 1.-én született Jászkiséren, ahogy Jászkisér
című versében írta:
„ Itt születtem én ezen a szép alföldi vidéken,
Jászok tették és őrizték ilyen széppé nékem.

Megmarad az emlék, élteti a lángot,
Attól lesz sírodon annyi szép virágod.
Addig élsz míg emlékeznek reád,
Korhadt fejfád mellett amíg nyílik virág.
Benedek József
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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

800

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...

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814

Debrecenben,
Egyetemekhez közel,
Civis utcában 2 szobás berendezett
lakás 2-3 fiatal részére kiadó.
Érdeklődni a

+36 30 299 9543
telefonszámon lehet.
Új év
Itt vagy új év! -Köszöntelek.
Remélem, majd jó lesz veled!
Te hozod a napot, percet,
Tőlem is függ, hogyan telnek.
Tudom, nem lesz mindig könnyű,
Hisz' az élet sokszor szörnyű.
Szépen kérlek, hozzál békét,
Az igaz szó legyen érték!
Fájdalommal élőknek könnyebbséget,
Betegeknek egészséget,
Szegényeknek biztonságot,
Magányosoknak sok jó barátot!
Amíg élek, abban mindig hiszek,
Nem fogy majd el a szeretet.
Ebből kérnék a legtöbbet,
Az én életem is legyen könnyebb!
Jászkisér, 2022.01.09.
Nagypál Sándorné

Az orvosi rendelő telefonszámai:
Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,
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
Polgárőr ügyelet:
06-30/782-09-66
Háziorvosok:
Dr. Ordodi Anton
57/451-936
Dr. Mike Miklós
57/451-937
Dr. Kolláth Bálint
57/450-893
ORVOSI ÜGYELET
(5100 Jászberény, Thököly u.13.):
06-70/3703-104
JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csőtörés:
06-70/450-86-70
Elmü:
06-80/38-39-40
ÉMÁSZ: ingyenesen hívható 06-80/42-43-44
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120
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Pyttipanna – svéd serpenyős
maradékokból

Virslisaláta
Hozzávalók:
1 db vörös hagyma
4 ek cukor vagy nádcukor
1 dl ecet
1 dl víz
20 dkg tejföl
3 ek majonéz
1 ek mustár
só
bors
20 dkg virsli

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Hozzávalók:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Elkészítés:
A felaprított vöröshagymát összekeverjük a cukorral, az
ecettel és a vízzel. Jól összedolgozzuk, majd másfél órát
pihentetjük.
A tejfölt összekeverjük a majonézzel és a mustárral, ízlés
szerint megsózzuk, megborsozzuk.
A virslit a csomagoláson található utasítás szerint
megfőzzük, hagyjuk kihűlni, majd felkarikázzuk. A
virslisalátához ezután hozzáadjuk a hagymás és a tejfölös
keveréket. Átkeverjük, és tálalás előtt néhány órát hűtjük.

Szoljanka leves
Hozzávalók:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

90 dkg héjában főtt buegonya
1 fej vöröshagyma
15 dkg füstölt-főtt császárhús
30 dkg marhasült
3 ek olaj
1 ek vaj
só
frissen őrölt bors
4 db tojás

Elkészítés:
A burgonyát és a hagymát
meghámozzuk, apróra
kockázzuk. A császárhúst és
a marhasültet is kis kockákra vágjuk.
Egy nagy serpenyőben felforrósítunk 1 ek olajat a vajjal.
Hozzáadjuk a burgonyakockákat és a hagymát. Az egészet
aranyszínűre pirítjuk, közben néhányszor átkeverjük.
Hozzáforgatjuk a császárhús- és a marhasültkockákat.
Kevergetve átpirítjuk az egészet. Sózzuk és borsozzuk.
Közben a maradék felforrósított olajon tükörtojásokat
sütünk. A húsos krumplit a tükörtojással tálaljuk,
petrezselyemmel díszíthetjük, ecetes cékla illik hozzá.

30 perces túrófánk

15 dkg savanyú kápszta
20 dkg füstölt sonka
1 db vörös hagyma
10 dkg sárgarépa
8 dkg fehérrépa
5 dkg zeller
5 dkg gomba
1 gerezd fokhagyma
bors
só
szegfűbors
2 db babérlrvél
0.5 db citrom
2 pár virsli
200 ml tejföl

Hozzávalók:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Elkészítés:
Az átmosott káposztát felvágjuk, majd egy edényben
feltesszük főni a füstölt sonkával.
A zöldségeket és a gombát megtisztítjuk, vékonyra
szeleteljük, megpároljuk, majd ízesítjük zúzott
fokhagymával, sóval, borssal, szegfűborssal, babérlevéllel
és citromlével.
Ezután hozzáadjuk a félig megfőtt káposztához, engedjük
fel vízzel, majd főzzük 15 percig. Miutná a felkarikázott
virslit is hozzákevertük, készre főzzük, és tejfölell tálaljuk.

45 dkg túró
3 db tojás
10 dkg porcukor
1 csom vaníliás cukor
1 csip só
1 db citrom
1 csom sütőpor
25 dkg liszt

Elkészítés:
A túrót kikeverjük a tojásokkal, cukorral, vaníliás cukorral.
Hozzáadjuk a sót, a citrom reszelt héját, majd apránként a
sütőporral elkevert lisztet is. Jól összedolgozzuk.
Vizes kézzel igény szerinti golyókat formálunk belőle. Bő
olajban aranybarnára sütjük. A tetejét porcukorral/ vaníliás
cukorral/fahéjas cukorral megszórjuk.

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu

