Jászkiséri Tudósító
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

VII.évfolyam 4.szám

ÜNNEPELT A TELEPÜLÉS
2007. június 1-2-án került sor a Falunap vagy Pünkösdi Vigadalmi Napok megtartására. Az alkalom legfõbb jellemzõi a
kitûnõ mûsor mellett, együtt ünnepel a település kicsije és nagyja. Nagyon sokan ez alkalomból látogatnak haza az
elszármazottak is. Rokoni, baráti találkozók zajlanak, többen szeretteiket keresik fel a végsõ nyughelyen a temetõben. Ünnep,
amit magunknak alkottunk és igazán a közösség ünnepévé vált. Ez alkalomból mondott köszöntõ Hajdú László polgármester:
Tisztelt Vendégeink!
Kedves Jászkisériek!
Kedves Gyerekek!
Õszinte tisztelettel és szeretettel
köszöntök minden kedves jelenlévõt az
immár VII. alkalommal megrendezésre
kerülõ Gyermek és Falunapon, vagy ha
másként nevezzük Pünkösdi Vigadalmi
Napokon.
Külön köszöntöm településünk önkormányzati képviselõit, Jászkisér Díszpolgárait, Nagyközségünk jegyzõjét és
mindazokat, akik támogatták e rendezvény létrejöttét.
Talán felvetõdhet, hogy miért tartunk
ilyen-olyan napokat? Talán azért, mert
valamikor a múlt században elfogytak az
ünnepeink, és újakat kellett találni? Nem
hiszem. De tudom, hogy kevés szebb
közös ünnep lehet, mint amelyen a
gyerekeket ünnepeljük, vagy amikor egy
nagy közösség, egy település aprajanagyja együtt lehet és jól érezheti magát.
Mindannyian tudjuk, hogy nem könnyû az
életünk. Tesszük a dolgunkat ahogy kell,
dolgozunk a munkahelyünkön, s
dolgozunk otthon is. Rengeteg gond és baj
kerülget bennünket minden nap - még ha
boldog életet élünk is. Különösen nehéz
azoknak a helyzete, akiknek komoly
megélhetési gondjaik vannak. Úgy érzem
ezért is jó dolog, hogy tudunk együtt
szórakozni, örülni a tavasznak, a
pünkösdnek, egymás társaságának. Jó,
hogy ilyen sokan eljöttek ma, hogy ilyen
sokan úgy érzik: összetartozunk.
Egy közösségben minden nemzedéknek
meg van a maga testre szabott feladata, és
fontos, hogy mindenki elvégezze azt,
amit várnak tõle, ami az õ feladata. Úgy a
gyermekeknek, mint a felnõtteknek
egyaránt.
Gyermeknapkor ünnepeljük a gyerekeket, de ne feledkezzünk el a felnõttekrõl sem, hiszen talán egyik legkomolyabb, s legnehezebb, de legszebb
feladata is a felnõtteknek, hogy az életben
elkísérjék gyereküket a felnõtt korig,
hogy majd felnõttként, becsülettel helyt
tudjanak állni az élet göröngyös útjain.
Ez ma a mi, szülõk, pedagógusok,
felnõttek felelõssége. Felelõsek vagyunk, hogy jó példát mutassunk, hogy

szakítsunk idõt egymás számára, hogy
ajándékozzuk meg egymást, és ne mindig
az anyagiakra gondoljunk, hiszen
gazdagok vagyunk. Nagyon sok értékünk
van, amivel településünk közösségei
ajándékoznak meg bennünket. Ha
végignézzük a két napos programot,
bizony a gyerekek, a fiatalok, a
szépkorúak, mindenki talál magának való
„ajándékot" a mûsorok között.

csak keresnék, hanem meg is találnák!
Meggyõzõdésem, hogy csak az ilyen
településnek van jövõje, hiszen azért
teszünk meg mindent környezetünk
gyarapításáért és gazdagításáért, mert
tudjuk, hogy mindezt nem csak
magunkért, hanem az utánunk következõ
nemzedékek boldogulásáért is tesszük.
Ez a nap, amikor meg kell köszönnünk
mindazoknak a munkáját, akik igen sokat

Gazdagok vagyunk, mert van idõnk
egymás számára! A kor, amelyben élünk
az idõt méri leginkább szûken. Aki ad
másoknak az idejébõl, az jól használja az
idejét.
Nagy öröm számomra, hogy ilyen szép
számmal jöttünk össze és szánunk idõt
egymásra. Ez azt bizonyítja, hogy
megvan bennünk a kellõ akarat és
szándék ahhoz, hogy ne alvó településként éljük az életünket, hanem valódi
közösségként. Ez pedig azt jelenti, hogy
nem csak a múlt, hanem a közös jövõ, a
közös célok is összekötnek bennünket. Itt
akarunk élni, itt tervezzük az életünk
folytatását is, és szeretnénk, ha gyermekeink is itt keresnék a boldogulás útját. Nem

tesznek Jászkisérért,
az itt élõkért.
Közülünk kiemelve a pedagógusokat,
hiszen június elsõ vasárnapja pedagógus
nap. A pedagógusoké, kik számtalan
gyermeknemzedéket neveltek itt fel.
Elismerésre és tiszteletre méltó a
munkájuk és köszönet érte, még ha ezt a
mai világban nem is érzékelik. Pedig
sokkal több múlik rajtuk, mint azt sokan
gondolnák!
A jövõ, melynek formálásához erõt,
egészséget és sok sikert kívánok.
minden pedagógusnak!
Köszönet mindazoknak, akik önzetlen és
nagy lelkesedéssel teszik szebbé, jobbá
nagyközségünket.
(folytatás a 3. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Tudósító május hónapi számából a gazdasági program befejezett munkáit
ismerhette meg az olvasó. Most a megvalósításra váró feladatok
következnek. Hajdú László polgármester hangsúlyozta, hogy a
megvalósítás feltétele a település lakóinak közremûködése.
Célja: Az életkörülmények javítása a hosszabb távon is szinten tartás. Az
EU-s források és területfejlesztési lehetõségek hatékony kihasználása. A
település rangjának megõrzése és fejlesztése. Az intézmények zavartalan
mûködésének biztosítása.
A felsorolás nem jelent idõrendet, hiszen legtöbbjük pályázaton elnyert
összegbõl valósítható meg. Legtöbbször (szinte mindig) az önerõt igazolni
kell. A legfontosabb feladatokhoz a kiviteli terveket elõre elkészítik hiszen
a kiírás és a beadási határidõ gyakran igen rövid.
A támogatottságot is figyelve 2-3 év alatt a következõ feladatok
megvalósulása lehetséges:
- Ivóvízhálózat korszerûsítése, vízminõség javítás.
- Szellõhát ellátása ivóvízzel
- Belterületi vízelvezetõ rendszer felújítása
- Szeméttelep rekultivációja, illegális lerakók felszámolása
- Belterületi utak, járdák felújítása (lehetõség szerint aszfalt).
- Közlekedés rendjének szabályozása (táblák, útjelek)
- Parkok, zöldterületek és bútorzatuk.
2010-11 táján:
- Kerékpárút Szellõhátig
- Jászkisér - Pély összekötõ út felújítása (Vásárhelyi terv)
- Jászkisér - Jászivány összekötõút (megyei tervezés)
- Jászkisér - Jásztelek út szilárd lerakóhoz
- Egységes utcanév, házszám, információs rendszer
- Energiatakarékos fûtés az intézményekben
- Nyílászárók cseréje a Petõfi úti iskolában, tetõtér beépítés
- Gyermekek háza, magas tetõ építés

Tájékoztatót adott a JászNagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi
Központ Jászberényi Kirendeltségének
munkatársa a Jászkiséren élõk foglalkoztatásáról és a munkalehetõségekrõl.
A Jászság 14 településén 2194 fõ
munkanélküli van a beszámoló idején.
Sajnos ebbõl 349 fõ jászkiséri lakos!
Jelenleg 70 fõ kap álláskeresési járadékot,
24 fõ álláskeresési segélyt, 3 fõ kap
vállalkozói járulékot, 5 fõ nyugdíj elõtti
segélyben részesül, 87 fõ szociális segélyt
kap és 160 fõ nyilvántartott ellátás nélkül és
álláskeresõ.
A munkaerõpiac elsõsorban a képzett
munkást keresi. A nyilvántartottak 61 %-át
alacsony iskolai végzettség gátolja az
elhelyezkedésben.
Az álláskeresõk 28 %-a szakmunkás, de az
irányultság nem találkozik a lehetõséggel. A
munkaügyi központ tanfolyamai a valós
igények alapján képeznek. Ezek a
következõk: parkgondozó, könnyû és
nehézgépkezelõ, hegesztõ kõmûves. A
tanfolyamokról nagy a lemorzsolódás, kicsi
a tanulási kedv. A testületi tagok elmondják,
hogy a valóságban, nem kis számban
léteznek a „feketemunkások” zsebbõl
fizetve és bejelentés nélkül, a tettenérés, a
bizonyítás nehéz.
Az önkormányzat minden lehetséges
támogatást kihasználva alkalmaz közmunkásokat!
Hosszabb távon a tanulás a legfõbb kitörési
pont és tudomásul kell venni, hogy az

- Napközi épületén magas tetõ (turisztika – szálláshely) építése
- Akadálymentesítések.
- Magánberuházással lakópark (idõsek otthona)
- Szabadidõs sportcentrum építése
- Tanmedence befedés
- Sportcsarnok építés
- Játszóterek építése
- Egészségház felújítása (átépítés) fizikoterápia mikrótérségi
feladathoz, ugyan ez a fogorvosi rendelõhöz.
- Autóbusz pályaudvar építése, ugyan itt szolgáltató ház.
- Piac továbbépítése, elárusító helyiségek kialakítása
- Magán beruházással a Vásárhelyi víztározóhoz
horgászparadicsom
-Temetõi utak szilárd burkolattal való ellátása
A tervezet erõsségeink címszó alatt felsorolja azokat a
tényezõket, amik a megoldásokat segítik. Ugyanakkor számba veszi a
gyengeségek címszó alatt a hátráltató tényezõket. Egy részük ellen
folyamatosan hadakozunk pl. a földrajzi fekvés. Más részük szívós
munkával csökkenthetõ vagy megoldható pl. a munkanélküliség.
Legfontosabb forrása a képzetlenség, iskolázatlanság.
Dolgainkat látva legfontosabb veszély az lenne ha várnánk a csodát.
Közös összefogással a lehetõségek legjobb kihasználásával közelebb
jutunk céljainkhoz.
Az önkormányzat, mint eddig is segíti a vállalkozások mûködését
(mezõgazdaságban, iparban, szolgáltatások területén).
Különös gondot kíván fordítani a környezetkultúra fejlesztésére. Az „élhetõ
település” megõrzi lakóit, akik maguk is óvják a település értékeit.

ingázás elkerülhetetlen. A település fekvése
és a munkaerõ állapota nem vonzza a
vállalkozókat. A kirendeltség munkatársa
felhívja a munkáltatók figyelmét a
bértámogatás lehetõségére. A munkavállalók bizonyos kategóriáit különösen
támogatja!
Tájékozódott az önkormányzat a
Cigány Önkormányzat mûködésérõl.
Munkaterv szerint és önálló költségvetéssel
dolgoznak. Segítik a cigány tanulók iskolai
boldogulását szükség szerint segélyezéssel,
de jelen vannak az Iskolaszék, a Szociális
Bizottság ülésein. A Vadrózsa csoport a
hagyományõrzés támogatója. A települési
intézményekkel megállapodási szerzõdésük
van. Rendszeres kapcsolatban állnak a
Munkaügyi Központtal. Különös alkalmakra segélyt tudnak adni pl. temetési
segély. Igyekeznek meggyõzni a munkanélküli romákat a tanulás fontosságáról. Nem
igazán nagy a tanulási kedv és a
beiskolázottak könnyen lemorzsolódnak.
Beszámolt 2006. évi munkájáról a
Mûvelõdés Háza igazgatója. 13 millió 196
ezer forintos költségvetésbõl gazdálkodott
amibõl az önálló bevételi megkötés 1 millió
150 ezer forint volt. Az elnyert pályázatokkal az utóbbi összeget 2 millió 113 ezer
forintra teljesítették. A Mûvelõdés Háza
jelenlegi állapotában jól karbantartott
minõsítést kapott. Legnagyobb munka a
bejárati ajtó felújítása volt. A technikai
felszereltség jó. Mûsoros rendezvény
elsõsorban az iskolás korúak számára

Papp János

tudnak szervezni (érdeklõdés, költségek,
létszám). Heti rendszerességgel 3 szervezet
dolgozik több száz taggal a házban. Több
mint 20 alkalommal adtak
helyt
ismeretterjesztõ elõadásnak, több tanfolyam
veszi igénybe a termeket. Rendszeresek a
kiállítások! Rendszeres bérlõk a különbözõ
árusok. Bérlõ a Viganó Alapfokú Mûvészeti
Iskola is. Az intézmény rangját jelöli, hogy a
beszámolás idõszakában 23 kül- és belföldi
csoport kereste fel a házat. Az intézmény
színvonalas naprakész honlappal rendelkezik.
Elõterjesztések körében elfogadta a testület
a tejbegyûjtõ bérlõ váltását. Feltétel az
ÁNTSZ jóváhagyó nyilatkozatának
beszerzése.
Rendeletet alkotott a JászkisérPély közötti önkormányzati tulajdonú és
közös fenntartású út használatáról.
A rendelet értelmében július 1-tõl 7,5 tonna
össztömegen felüli tehergépkocsikkal
behajtani tilos. A korlátozás a mezõgazdasági forgalomban részt vevõ gépjármûvekre nem vonatkozik. A korlátozás oka a
következõ: az út méretezése a nagysúlyú és
sûrûségû teherbírású gépjármûforgalom
lebonyolítására nem alkalmas! Kb. 15 cm
vastagságú zúzottkõ rétegre 10-15 cm beton
réteget helyeztek és ezt aszfalttal borították.
Jelenleg számtalan veszélyes gödör,
összetört felület indokolja a drasztikus
20 km-es sebesség csökkentést.
Papp János
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(az 1. oldal folytatása)
Kedves Ünneplõ Közösség!
„Az ember azt szereti amiért fárad, és azért fárad amit szeret" írja egy helyt a nagy gondolkodó /Erich Fromm).
Akik Jászkisérért fáradnak, azok szeretik ezt a települést. Köszönjük nekik kitartó munkájukat és odaadó szeretetüket. Õk azok,
akik munkájukkal példát mutattak és mutatnak, akikre büszkék lehetünk. így kerülhet átadásra az elmúlt évekhez hasonlóan most is
a „Jászkisér Díszpolgára" és a Jászkisér Nagyközségért" díj.
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a
nagyközség érdekében végzett munka elismerésérõl szóló
1991. évi 5. sz. rendelete alapján a
Pásztor Barnabásné részére
Jászkisér hírnevének öregbítéséért, a település oktató-nevelõ
munkában végzett több évtizedes tevékenységéért, a kulturális
életben végzett önzetlen közösségi munkájáért, hûségéért,
közéletben kifejtett tevékenységéért
„Jászkisér Nagyközség Díszpolgára”
címet adományozza.

Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a
nagyközség érdekében végzett munka elismerésérõl szóló
1991. évi 5. sz. rendelete alapján a
Jászkisériek Baráti Egyesülete részére
Jászkisér hírnevének öregbítéséért, a településért végzett
önzetlen közösségi munkájáért, hûségéért, közéletben
kifejtett tevékenységéért,
„Jászkisér Nagyközségért”
díjat adományozza.

Fotók: Fotó Varga

Ismét jól Szórakoztunk
Ebben az évben VII. alkalommal rendeztük
meg a Jászkiséri Pünkösdi Vigadalmi
Napokat. Mint szervezõje a rendezvénynek
örömmel mondhatom el, hogy nagyon
színvonalas programokat sikerült
összeállítani és a szombati rövid, de kiadós
esõt leszámítva az idén a „fentiek” is
kegyükbe fogadták a rendezvényt. Nem
egyszerû dolog egy ilyen nagyszabású
rendezvényt megszervezni, hiszen nagyon
sok ember munkájára és segítségére kell
támaszkodjunk. Voltak évek, amikor
nehézségekbe ütköztünk mind a szervezés,
mint pedig a programok lebonyolításában,
de úgy látszik, hogy ez az év minden
szempontból pozitívnak bizonyult.
Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenki segítségét és támogatását,
akik maximálisan mellénk álltak és nem
törõdvén munkaidõvel, idõjárással mindent
elkövettek, hogy a jászkiséri és a környék
lakossága egy kellemes hétvégét tölthessen
el családjával, barátaival rendezvényünkön.
Igazából egy ilyen rendezvény
megszervezése elsõsorban az anyagiaktól
függ. Engedjék meg, hogy ezúton is
köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak
a teljesség igénye nélkül: Jászkisér

Nagyközség Önkormányzata, Krizsai
István, Krizsai Sándor, Stoszek Istvánné,
Szabó Sándor, Baloghné dr. Baka Ibolya
vállalkozók, Jásztej Rt. Jászapáti, TÉBA
Tûzép Jászapáti és még sokan mások, hisz
nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett
volna létre.
Köszönet az önkormányzat
technikai dolgozóinak, karbantartóinak,
mert pontos munkájukkal elõkészítették a
rendezvény helyszínét.
Külön szeretném kiemelni a
jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola
alsós – felsõs és a végzõs diákok
mûsorszámait, hiszen az idén olyan
produkciókat mutattak be, melyek bármely
más színpadon még külföldön is megállták
volna helyüket. A gyerekek úgy mozogtak a
színpadon, mintha arra születtek volna,
mûsorszámaik is kimondottan a nagyközönség részére készültek. Gratulálunk a
felkészítõ tanároknak és a gyerekeknek, a
színvonalas elõadásokért.
Jászkisér lakossága ismét bizonyította, hogy szeret kulturáltan szórakozni,
még a zuhogó esõ sem riasztotta el, hogy
megtapsolhassa gyermekeik és más
fellépõk mûsorszámait. Nem szeretném
leírni a két nap programjait és fellépõit, de

engedjék meg, hogy még egyszer büszkén
felsoroljam a jászkiséri csoportok nevét,
akik színesítették rendezvényünket:
Búzavirág Népdalkör, Terno Lulugya,
Etnikai szervezet, Aerobic tánccsoport,
Pendzsom Néptánc Egyesület, StarLight
tánccsoport, Csete Balázs Honismereti
Szakkör – játszóház, BlueDragons
Önvédelmi Klub, Gócza Fanni valamint a
jászkiséri Köztestületi Tûzoltóságnak.
A finom ételeket és italokat, a
gyönyörû tûzijátékot Szabó Sándor és
Varga Zoltán jászkiséri vállalkozóknak
köszönhetjük. Láthatjuk, ha mi Jászkisériek
összefogunk és akarunk valamit, akkor
színvonalas és jó dolgokat vagyunk
képesek megvalósítani. Külön köszönet a
dolgozóimnak, akik több napon keresztül
hosszú-hosszú órákat dolgoztak, hogy
minden gördülékenyen menjen.
Jó buli volt, és reméljük jövõre
megint kellemes órákat fogunk együtt
eltölteni.
Balogh György
A Mûvelõdés Háza igazgatója
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GYERMEKNAP A BÖLCSÕDÉBEN
Május végén, immáron hagyományszerûen, ismét megrendeztük a
bölcsõdei gyermeknapot. Rendezvényünk idõpontjáról idõben értesítettük
a szülõket.
Az égiek is tudták, hogy május 22.- én gyönyörû, verõfényes napsütés-nek
kell lennie, mert ha elmosták volna a megrendezett gyermeknapot, sok
kisgyermek örömét rontották volna el.
Szerencsénkre már kora reggel szép nyárias meleg volt, így a zeneszó
melletti reggelizés után közvetlen mehettek le a gyerekek az udvarra.
A gondozónõk már kora reggel sátrat építettek, udvart díszítettek lufival és
szalagokkal. A gyerekek nagy örömére színes, léggömbös kavalkád
fogadta õket az udvaron. Nagyon örültek annak, ha egy - egy lufi a nagy
hõség miatt eldurrant. Ezt mindig hangos ovációval fogadták.
A program része volt, hogy a Bocskai úti óvoda Mókus csoportja az óvó
nénikkel együtt mûsorral kedveskedtek gondozott gyermekeinknek.
Az ismert mondókáknál, énekeknél a bölcsis gyerekek is szívesen
bekapcsolódtak. Az együtt éneklést, a közös játékot a tûzoltóautó jövetele
szakította félbe. Mindenki tágra nyitott szemekkel figyelte a tûzoltó autó
araszolását az udvarra bejövet.
A tûzoltók készségesen és igazán türelmesen megmutatták az érdeklõdõ
gyermekeknek az autó felszereléseit, hogyan mûködik, milyen tartozékai
vannak. A bátrabbak beülhettek az autóba, s a tûzoltó sisakot fejükre
tehették.
Miután a tûzoltók elköszöntek tõlünk, búcsúzóul bekapcsolták a szirénát.
A gyerekek többsége kitartóan integetett a távolodó autónak.
Nemsokára az óvodások is elköszöntek tõlünk, pedig szívesen maradtak
volna még a bölcsõdébe, hisz számukra is eltérõ, változatos volt az ittlétük.
Közben a gyerekek az udvaron kihelyezett asztalokon enyhíthették
éhségüket és szomjukat Miután újra feltöltõdtek “ energiával”, megjött a
kedvük - közben folyamatosan szólt a zene- a táncoláshoz.
Kezdetben csak egy -két „pár" táncolt, majd egyre többen kapcsolódtak be
,végül a legapróbbak is táncra perdültek . Nekünk is öröm volt nézni,
ahogyan az apróságok ütemre táncoltak. Ahogy néztük õket, önfeledt,
boldog kis arcukat, bennünket is elfogott egyfajta jól esõ érzés, amely a
szívünkig hatolt. A táncoló gyerekek látták rajtunk, hogy produkciójuk
mennyire tetszik nekünk, ezért egyre jobban fokozták a tánc ütemét.
Egyszer csak az árnyas fák között megjelent Szergej Bohóc.
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Megjelenésével igazi meglepetést okozott a táncoló gyerekeknek.
Csodálkozva figyelték lila haját, nagy piros orrát, száját. A gyermekekben
fellépõ kezdeti tartózkodást, felváltotta az önfeledt móka és kacagás.
Az eseménydús délelõtt után a gyerekek jóízûen fogyasztották el
ebédjüket, majd fáradtan pihentek le.
Ébredés után a szülõk többnyire már az udvaron fogadhatták gyermeküket.
Az ugráló vár, a szabadtéri játékok , a szülõkkel és nagyszülõkkel való

játék olyan élmény volt a gyermekek számára, amitõl talán nincs is szebb
egy bölcsis, vagy még bölcsis „ pályafutása" elõtt álló apróság számára.
A gyermeknapi buli a szülõknek, gyermekeknek közös élmény és
örömforrást jelentett Ezen az ünnepnapon a szülõk közösen élhették át a
vidám gyermekkor adta lehetõségeket.
Az újság hasábjain keresztül szeretnénk megköszönni
mindazoknak, - a tûzoltóknak, az óvodásoknak és óvó néniknek,
Szergej Bohócnak és a szülõknek, - akik valamilyen módon
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
2007. május
Tajti Lászlóné

Olaszországban jártunk
Ez év januárjában pályázati kiírás érkezett a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól egy
olaszországi mûvészeti fesztiválra. A pályázatunkat beadtuk, és nagy örömünkre a bíráló
bizottság a jászkiséri Kiscsillag Gyermeknéptánc
Együttest találta alkalmasnak arra, hogy
megyénket képviselje a rangos rendezvényen.
Az öröm után kezdõdött a szervezõ munka,
amelynek lényegét az utazási költség elõteremtése tette ki.
A költségek java részét a szülõk finanszírozták,
de nagy örömünkre a Jászkisériek Baráti
Egyesülete, a jászkiséri Vízgazdálkodási
Társulat, a '48-as Polgári Egyesület és a Coop
ABC dolgozói is könnyítettek támogatásukkal
a költségek fedezésében. A zenekar tiszteletdíját
a Viganó A.M.I. fizette. Köszönjük
támogatásukat, mert így vált valóra az a
tervünk, hogy látogatást teszünk Velencében is.
Május 9-én a délelõtti órákban értünk Velence
környékére, ahol a turistabuszoknak már minden
egyes kilométerért komoly útdíjat kell fizetnie,
plusz a parkolási díj, és erre jön még a hajódíj,
amivel Velence városába utaztunk be. Mindezek
ellenére nagy tömeg fogadott minket a ¾ órás
hajó út után, és rengeteg galamb. Eleinte
szórakoztató volt, ahogy a galambok meglepik az
embereket, de az idõ múlásával ez egyre
kellemetlenebb, és a galambok is egyre
szemtelenebbek. A galambküzdelem mellett
azért lehetõségünk volt megtekinteni,
megörökíteni a Sóhajok Hídját, a Szent Márk
teret és templomát, a gondolákat, a zegzugos,
szûk utcákat. Kellemesen elfáradva hajókáztunk
vissza Penzoval a szárazföldre, hogy folytassuk

utunkat a célállomás felé, Moncalvoba. 19 óra Sok alvásra most sem maradt idõnk, a második
környékén érkeztünk meg, protokoll, majd egy nap az Asti-i Természetvédelmi Területre
könnyed vacsora, és irány a szállás. A katolikus mentünk kirándulni, és mûsort adni az
hívõknek zarándokhelynek számító apátságban odalátogatóknak. A lengyel csoporttal
szállásoltak el bennünket. A szállodai szintû kialakítottunk egy mûsormenetet, felváltva
szállással, és kiszolgálással megnyugtatva táncoltunk, így jutott idõ az átöltözésre, és egy kis
tértünk nyugovóra. A rövid alvást követõen már pihegésre is. A természetvédelmi park fõ
indultunk is Astiba, a tartomány központjába. látnivalója két homokfal, amiben a több ezer éves
Városnézéssel kezdõdött a program, ahol tengeri lerakódások, kagylók láthatók. A kimerítõ
megtudhattuk, hogy a város fõ utcája már a római kirándulás után az esti fellépés megismétlõdött,
korban is létezett, késõbb a családok a háborúk idõpontban és sikerben egyaránt.
folyamán gazdagodni kezdtek, minek Rövid alvás, és szombat délelõtt lett. Elérkeztünk
következtében hatalmas palotákat, és hozzá az utolsó fellépéshez, amit a polgármester, és az
tornyokat is építettek. Ezért Astiban több mint iskola igazgatójának búcsúszavai, ajándékai
száz torony található, annak ellenére, hogy zártak. Délután piknikkeltünk, foci-bográcsolásamikor elfogyott az ellenség, akkor egymással napozás-beszélgetés.
harcoltak, és a másik család tornyának a Kicsi alvás, 5 órakor indultunk haza. Berki Csaba
lerombolása volt a legnagyobb fegyvertény a és Gojsza István buszvezetõknek köszönhetõen
családok harcában. Szerencsére a borászattal is 23 órakor már Jászkiséren ölelhették csemetéiket
foglalkoztak, ez a város adja az olasz pezsgõ a szülõk.
legjobbját, az Asti pezsgõt.
Hirtelen (a lapzárta sürgetett) ennyit tudtam
A városnézés után a tartományi (megyei) lejegyezni, de nem is ez alapján kell elképzelni az
hivatalba voltunk hivatalosak, itt fogadott minket út hangulatát, eredményességet, inkább
a tartományi vezetõség, rövid mûsorunk után meséljenek a táncos gyerekek! Róluk szólt ez a
kölcsönösen megajándékoztuk egymást. Délután „turné”, azokról, akik hétrõl hétre
Moncalvóval ismerkedtünk, majd próbáltunk a lelkiismeretesen dolgoznak a sikerért.
színházban az esti mûsorra, amire 22 óra 30
Lukácsi György
perckor került sor.
Szerencsére a nagy
siker elfeledtette a
várakozás gyötrelmes
Kiadja:
pillanatait, tiszta lelkiJÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ismerettel, önbizalomFelelõs kiadó: Hajdú László polgármester
mal aludtak el a gyereNyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér
kek.
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