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Új információs tábla
A közelmúltban került kihelyezésre a benti park
gyógyszertár felõli részére egy a Jászságot és az adott települést
ábrázoló térkép, fotókkal illusztrálva. A tábla másik oldalán
angol, német és magyar nyelven olvasható az adott települést és a
Jászságot bemutató rövid ismertetõ, valamint a települést érintõ
tematikus útvonalak rövid leírása is. A Jászsági Többcélú
Társulás, mint projekt partner vett részt 2005. júniusától 2007.
decemberéig az INTERREG IIIB CADSES HERITOUR 5C111
megnevezésû nemzetközi projektben. A nemzetközi projektnek
14 partnere van. A Jászsági Többcélú Társuláson kívül, mint
finanszírozó partner még három magyar, három görög, két olasz
és egy szlovák tagja van a projektnek.
A projektben több különféle tematikus útvonal került
megtervezésre, kivitelezésre.
Ökotúrák (Zagyvamenti Ökotúra, Tarnamenti
Ökotúra), Mesterségek útja (3 különbözõ útvonal különbözõ
települések bevonásával), Mezõgazdasági Mesterségek útja,
Vallási Útvonal, Tavaszi Hadjárat útja. A projektben három
transz-regionális útvonal is kialakításra került: Népmûvészek,
hagyományõrzõ mesterségek tudóinak nyomában, Ökológiai
barangolás Gödöllõ környékén és Jászságban, Az 1849-es
Tavaszi Hadjárat útvonala.
A projekt keretében megszerkesztésre és kivitelezésre
került 18 db információs tábla, valamint 70 db kistábla is az
állomáshelyek megjelölésére. A táblák a Jászsági településeken
kerültek kihelyezésre. Ezenkívül többféle kiadvány készült el.
Az egyik legfontosabb az egész Jászságot bemutató a Jászsági
kalendárium, mely a 2007-es Utazás 2007 kiállításra készült el
angol, német és magyar nyelveken. Emellett a tematikus
útvonalak térképei, szórólapok, reklám táskák készültek. Ezeket
a kiadványokat nem csak a Jászságban, hanem más régiókban,
valamint külföldön, angol és német nyelven is terjeszteni
kívánják.

2007. október 5-én nyitotta meg kapuit a Magyar
Nemzeti Múzeumban a HERITOUR kiállítás. Ez az esemény
volt a végsõ állomása a projektnek. A Múzeumban
bemutatkoztak a projektben résztvevõ belföldi és külföldi
partnerek.

A közös munka eredményeként turisztikai
termékfejlesztés, turisztikai kínálat növekedése várható a
Jászságban. A projekt közvetlen célcsoportja a Jászság közel 90
000 fõs lakossága. A projekt által közvetetten érintettek a jász
kulturális örökség ápolásáért, valamint fejlesztésért munkálkodó
civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek nemcsak a
kistérség területérõl, hanem nemzetközi szinten is.
forrás: Jászsági Többcélú Társulás

Államalapításunk ünnepe
2008. augusztus 20.
Tisztelettel és szeretettel h?vjuk és várjuk Önt és kedves családját 2008. augusztus 20-án (szerda) 10
órakor tartandó államalapításunk ünnepségére.

Mûsor:
10.00 helyszín: Jubileum tér, Mûvelõdési Ház
Himnusz (Búzavirág Népdalkör)
ünnepi beszédet mond:
dr. Góó cza Tamás jegyzõ
koszorúzás

10.30 helyszín:
Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény,
Bocskai út
ünnepi beszédet mond:
Hajdú László polgármester
az új kenyér áldása, szentelése
kenyérszelés
vers:
Szózat
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2008. június 26-i ülésén Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete beszámolót hallgatott meg az ivóvíz
szolgáltatás helyzetérõl. A vízmû tulajdonjogával a Nagyközség
Önkormányzata rendelkezik. Pályázat alapján a jelenlegi
üzemeltetõ a Vízgazdálkodási Társulat. A rendelkezésre álló
technológiával biztosítja a kielégítõ minõségû ivóvizet, elvégzi az
üzemeltetéshez szükséges karbantartásokat és javításokat, beszedi
a vízdíjat, az üzemeltetés jogáért koncessziós díjat fizet. A
szolgáltató vízbázis helyzete a következõ: az I. számú Fõ úti kút
vize meleg és gázos, gáztalanító berendezésen keresztül kerül egy
100 m2-es térszinti tározóba. A piactéri kutak szintén
mélyfúrásúak. (850 m, 740 m és 550 m mélységûek) Szintén
gázleválasztóval dolgoznak és 2 db egyenként 100 m3-es tározóba
kerül az ivóvíz. Ugyanitt 24 m magas víztorony biztosítja a hálózati
nyomást. Összességében a kinyert víz ivóvíz-minõségû, de közel
sem hibátlan. Jellemzõjük, hogy meleg a víz, oxigén hiányos,
ammóniát, nátriumot, mangánt és vasat tartalmaz. Az egészséget
veszélyeztetõ arzén is található (piactéri kút) mennyisége határérték
alatti, de az EU-s elvárásoknak nem felel meg. A fertõtlenítés a
régen lerakott gerincvezetékek és vascsõ bekötések miatt gyakori.
Sajnos a rozsda marta (lyukacsos) csövekbõl igen sok víz a talajba
szivárog, a felszínen csak akkor jelenik meg, ha a luk már nagy és
csõtörés formájában jelenik meg. A gerincvezetékek hossza több
mint 40 km és több mint kettõharmaduk 50 éve van a föld alatt.
Hasonló a helyzet a közel 20 km bekötõ vezetékkel a bekötések
száma 2450 és több mint 100 tûzcsap karbantartásáról kell még
gondoskodni. A közkifolyók száma fokozatosan lecsökkent. Az
Európai Uniós elvárásoknak az ivóvíz nem felel meg. A kormány
rendeletet alkotott (201/2001. X. 25.) és támogatja az ivóvíz
javítását. Ma kérdés a támogatás mértéke és üteme. A tájékoztató
jellegû beszámolót a testület elfogadta és elõterjesztést hallgatott
meg illetve fogadott el a következõnként: mérlegelte az üzemeltetés
személyi feltételeit, a tárgyi eszközök beszerzését, a kéziszerszámú
szükségletét, a gépeket, a kötelezõ anyagkészletet valamint a
munkavédelem költségeit. Saját üzemeltetéssel csoportot hoz létre
és 2009. június 01-tõl az ivóvíz ellátást így ütemezi. A jelenlegi
üzemeltetõ szerzõdését (Vízgazdálkodási Társulat) addig
meghosszabbították.
Megismerte a testület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyûlés Elnökének beíratát, miszerint az Észak-Alföldi Régió
ivóvízminõség javító programját a megye minden településének
egységbe foglalásával kívánják megoldani. A következõ 107/2008.
(VI. 26. ) sz. határozatot hozta: Jászkisér Nagyközség
Önkormányzata képviselõ-testülete a Régió ivóvízminõség javító
program II. ütemében részt kíván venni. A képviselõ-testület
egyetért a Jászsági Többcélú Társulás e tárgyban hozott
határozatával. A fenti határozat lényege a következõ: a Jászsági
kistérség érintett települései a pályázat beadásához minél kisebb
társulásokat hoznak létre. A beruházás befejezése után 5 évvel a
létrejött vagyon a település tulajdonába kerül. A beruházás
befejezése után az üzemeltetését a letelepülés által megjelölt
üzemeltetõ végzi.
Felülvizsgálták az intézmények összevonásáról szóló
elõterjesztést. Ezek a következõk:
- Csete Balázs Általános Iskola könyvtára és a Községi
Könyvtár
- Mûvelõdés Háza és a Csete Balázs Honismereti Gyûjtemény
valamint a Nagyközségi Könyvtár összevonása.
Részletesen elemezte az összevonás elõnyeit, hátrányait, a
megtakarítás nagyságát. Határozatban rögzítette, hogy az
intézményeket továbbra is a jelenlegi formában kívánja
mûködtetni, az összevonástól eltekint.
Elfogadta a testület a korábban (III. 16. keltezésû) orvosi
rendelõ felújítása és eszközbeszerzésére benyújtott pályázat önerõ
részének módosítását. A projekt összes költsége 78.542.844 Ft. A
saját erõ megbontása 2008. évre 1.683.200 Ft, 2009. évre
10.916.380 Ft.

Megbízta vezetõi teendõk ellátásával az Óvoda és az
Általános Iskola vezetõit 2009. július 01. napjáig terjedõ idõszakra.
A Jászkisér-Pély Intézményfenntartó Társulás következményeként
szükséges a vezetõi munkakör pályáztatása. Az Oktatási Közlöny
szerkesztõségének a pályázat szövegét idõben megküldték,
megjelenése azonban elmaradt. A fenntartó joga 1 év tartamra a
megbízást meghosszabbítani.
Pályázatot írtak ki az alkalmazás feltételeit részletesen
ismertetve aljegyzõi feladatok ellátására. A pályázati felhívás a
Belügyi Közlönyben jelenik meg és a megjelenéstõl számított 30
napon belül lehet pályázni. (Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér,
Fõ út 7.)
Jóváhagyta a jelenlegi Hunori Kft. tulajdonát képezõ
(Makács -féle ház) lakás és üzlet megvásárlását. A bruttó vételár
7.580.000 Ft. Kiegyenlítését az ingatlanvásárlásokból származó
többletbevétel terhére rendeli.
Hozzájárul folyószámlahitel felvételéhez. A hitel felvételt
a 2008. évre vállalt kötelezettségek valamint a 2008. évi
költségvetési hiány indokolja. A visszafizetés határidejét 2009.
június 28-ig határozták meg.
Megismerte a testület a Kistérségi Társulás munkájáról
szóló beszámolót és azt elismerõen tudomásul vette.
Elõterjesztések körében az önkormányzat tulajdonát
képezõ lakásvásárlási kérelmet bírált el illetve illetékesség
hiányában terhelési sorrend bejegyzésére irányuló kérelmet
utasítottak el.
Hírek Hajdú László két ülés közötti beszámolójából.
Közbiztonságért: Június 11-én ünnepélyes keretek között átadásra
került a Jászkisérre szolgálatot teljesítõ körzeti megbízott rendõrök
részére új rendõrségi épület. Ez alkalomból a testület
jóváhagyásával 1 db laptopot és 1 db multifunkciós nyomtató
készüléket adott át a polgármester.
Gyermekekkel kapcsolatos hírek:
pályázat útján 2.467.000 Ft értékben 234 gyermek napi egyszeri
étkezését biztosítják 30 napon keresztül. A lebonyolítást a
polgármesteri hivatal szociális csoportja és az Alapszolgáltatási
Központ Családsegítõ és Gyermekvédelmi csoportja végzi.
Az általános iskola sikeres pályázata alapján 80 tanuló
térítésmentes tábori ellátást kap Zánkán. 40 tanuló július 04-én már
el is utazott!
Papp János

VAKÁCIÓ!!!
Kedves gyerekek, álljatok fel a TV és a
számítógép elõl, és gyertek el
2008. augusztus 6-án (szerda) 9 órára a
Tájházba!
Lesz kézmûves foglalkozás a Csete
Balázs Honismereti Egyesület tagjainak
vezetésével, vetélkedõ, és délben
meglepetés, ami nagyon finom lesz!
Várunk Benneteket!
Alapszolgáltatási Központ
Családsegítõ és Gyerekjóléti Szolgálata
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Dr. Nemes András a
“Nagy Imre és mártírtársainak kivégzésének 50. évfordulóján”
elhangzott beszéde
Hölgyeim és Uraim! Kedves
Jászkisériek! Tisztelettel köszöntöm Silye
Sámuel húgát Silye Esztert és a család
megjelent tagjait! Kedves Barátaim! Tisztelt
Polgármester Úr!

alakú bemetszés alatt az András kereszt a
hazaszeret szimbóluma.
Azért emlékezünk, mert Zádor János bányász,
Silye Sámuel vasesztergályos, Tóth Ilona
orvostanhallgató, Mansfeld Péter ipari tanuló,

A Jászkisériek Baráti Egyesülete
nevében mindenek elõtt engedjék meg, hogy az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc
egyik leghitelesebb ma is közöttünk élõ hõsét
Dózsa László színmûvész Urat külön is
üdvözöljem! Nagyon szépen köszönjük, hogy
elfogadta meghívásunkat és eljött Jászkisérre!
1956. október
ó
24-én Dózsa Lászlót édesanyja
elküldte vásárolni a Lehel piacra. Vagány kis srác
volt,beállt hát a harcoló forradalmárok közé.
November 4-én hajnalban a Divatcsarnoknál
fogták el az oroszok. Falhoz állítottak mindenkit,
szemtõl szembe tüzeltek rájuk. Dózsa Lászlót az
egyik golyó a nyakán találta el. Ezek után a
Mosonyi utcai rabkórházban egy pufajkás
szétrúgta hallócsontjait. Tömegsírban
tért
magához. Már mésszel is leöntötték. Sírásók
mentették meg az életét.
Amikor Rácz Sándort szerszámgéplakatost a
Központi Munkástanács elnökét megkérdezték:volt-e reális esélye, hogy gyõzzön a
forradalom az orosz túlerõvel szemben így
válaszolt:Uram, a forradalom gyõzött ! Tessék
megnézni, hol van most a dicsõséges Vörös
Hadsereg? Hol van most a Szovjetunió? Hol van
Hruscsov? Hol van Szerov? Hol van Kádár
János? Én Rácz Sándor pedig itt vagyok! Hát
nem csodálatos?
Ugyanilyen csodálatos, hogy Dózsa László is
túlélte a borzalmakat és itt van velünk, mert
június 16. 1956. mártírjainak az emléknapja.
Ebben az esztendõben emlékezünk meg Nagy
Imre Magyarország törvényes miniszterelnökének és sorstársai Gimes Miklós,Maléter Pál
kivégzésének ötvenedik évfordulójáról.
Losonczy Gézát korábban gyanús körülmények
között mesterséges táplálás során érte a halál,
mert éhségsztrájkot folytatott a börtönben.
Szilágyi Józsefet, aki az új Kádár rezsimet vörös
fasizmusként bélyegezte meg, már 1958.
áprilisában kivégezték. Azért különítették el az õ
tárgyalását, hogy a Nagy Imre per filmre is vett
részét szókimondó, bátor beszédével nehogy
zavarja.
Kedves Barátaim! A mártírokra emlékezünk!
Ebbõl az alkalomból kopjafát emelünk az õsi
redemptus családból származó jászkiséri
születésû Silye Sámuelnek, aki fiatal életét
áldozta az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharcban
Magyarország függetlenségért!
A hódító római birodalom jelmondata ez volt:
”Vae victis !”, azaz „Jaj a legyõzötteknek !„ Ez a
jelmondat 1956. tó avaszán az egész világon
megváltozott: ”Gloria victis !” –re „Dicsõség a
legyõzötteknek !„
Az egész világ fejet hajt ma is Magyarország
elõtt és fejet hajt Silye Sámuel vasesztergályos
elõtt.
A kopjafák múltunk részét alkotják. Minden
kopjafa meghatározott jelentéssel bír:
népmûvészetünknek és õseink hiedelemvilágának hiteles õrzõi. Bartók János jászkiséri
fafaragó alkotta oszlopos fejfa szép, mûvészi
munka. A kopjafa homlokán a hold motívum
Silye Sámuel hõsi halálát példázza, majd a V

négyszáz kivégzett társukkal, valamint a pesti
srácokkal, nemcsak megrengették a világot és
Magyarországot, hanem visszafordíthatatlanul
meg is változtatták. 1956. október 23-án
varázsütésre álltunk talpra. Néhány óra alatt
megbukott a kommunizmus, megalakultak a
munkástanácsok, újraéledtek a betiltott pártok,
új kormány alakult és kiléptünk a Varsói
Szerzõdésbõl. Egy hét alatt a Szovjetunió egyik
megszállt tartományából újra önálló állammá
váltunk.( O.V. közlése).
Katartikus felemelõ idõk voltak! A nemzet soha
nem látott egységbe forrott. ”Ruszkik haza”:
ezzel a két szóval az egész ország egyet értett,
mert független, szabad Magyarországon
akartunk élni. Megható volt a szolidaritás. A
töö nkretett és kifosztott magyar parasztság kérés
nélkül az egész ország területén élelmiszergyûjtést kezdett és a falvak az élelmiszert
elhozták az éhezõ Budapestre. Mindezt ingyen
adták. Szívszoritó volt forradalmunk tisztasága:
a Magyar írók Szövetsége ládákat helyezett el a
fõvárosban, „Anyagilag is támogasd a
forradalmat!” felirattal. A ládák az utcán
õrizetlenül voltak, tele piros százasokkal,de senki
el nem vett belõle! Tudunk olyan esetrõl, akinél
nem volt pénz, és az aranygyûrûjét hagyta ott. A
forradalomban az a nemzedék vett részt,
amelynek voltak emlékei a kapitalizmusról, a
szegénységrõl és tudták, hogy az rossz. Keserves
tapasztalataik voltak a létezõ szocializmusról is,
amely a leggyilkosabb társadalmi kísérlet volt
ezen a világon. Szintén rossz.
Tisztában voltak azzal, hogy mindkét út
járhatatlan. Churchill szerint a kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy egyenlõtlenül
részesít a javakban. A szocializmusnak az a
sajátos erénye, hogy egyenlõtlenül részesít a
nyomorban. (Cz. G.köö zlése).
Az 1956-os magyar forradalomnak a nemzeti
egység, a szolidaritás és tisztasága mellett a
legnagyobb értéke a munkásönigazgatási
rendszer volt. Mindenki tudja, hogy
Magyarországon a termelõeszközök 1956-ban
állami tulajdonban voltak. A forradalom alatt a

magyar munkások eldöntötték, hogy a termelõeszközöket legyen az gyár, üzem, rádió
vagy állami gazdaság elveszik az államtól és
társadalmi tulajdonban mûködtetik
ö
tovább. Ne
a párt hatalmaskodjék, hanem az ott dolgozók
rendelkezzenek a tulajdonnal. Ehhez kellett
bevezetni a gyárakban a
munkásönigazgatást,
amelynek mûködtetõi a
munkástanácsok voltak.
Ez az óriási méretû társadalmi átalakulás napok
alatt, felsõ irányítás
nélkül ment végbe az
egész országban. Hanne
Arendt amerikai filozófusnõ szerint, az volt az
újszerû és nagyszerû a
magyar forradalomban,
hogy ki tudta alakítani azt
a társadalmi szervezetet,
amelyben minden szervezet önálló autonómiával
rendelkezett és ennek
feladása nélkül csatlakozhatott a a Központi
Munkástanácshoz, mint országos irányító
szervhez. A parlamentáris demokráciát és az
önkormányzatiságot egyforma erõvel képviselték, tehát mentesek voltak a pártok
befolyásától és az ideológiától. (R. S.közlése).
A magyar forradalom az egész emberiség
számára felmutatta a lehetséges utat, az emberi
köö zösségek fejlõdõképes együttélésére! A
modelltõl érthetõen félt az egész világ. A
kommunisták gyûlölték, hiszen nem élhettek
volna a párturalommal. A kapitalisták is
elutasították, hiszen maguknak akarták a
vagyont. Ez az oka annak, hogy a Szovjetunió,
amely a munkásosztály paradicsomának vallotta
magát oly hevesen verte le a forradalmat és az
Egyesült Államok nem avatkozott bele.
(Cz. G. közlése).
52 évvel ezelõtt a magyarok megmentették
Európát a kommunizmustól, de Magyarországot
nem sikerült megmenteniük! A magyar nép
halálos sebet ejtett a kommunizmus világbirodalmán, olyan sebet, amely azonnal üszkösödni
kezdett. Ebben az idõben sokan voltak NyugatEurópában és Magyarországon is akik naiv
módon hittek a szocializmus eszmerendszerében.
Voltak tisztán látóak is.
A korabeli anekdota szerint a kommunisták azok,
akik Marxot és Engelst olvasták, az antikommunisták pedig azok akik Marxot és Engelst
megértettek.
A magyar forradalom eldöntötte a vitát és a
forradalom üzenete szíven találta a világot.
Mindenki számára világossá vált és bebizonyosodott, hogy a kommunista ideológia a
gyakorlatban állami terror, a szocialista rendszer
veszedelmes diktatúra, a Szovjetunió nem
felszabadító, hanem megszálló birodalom.
Az 56-os forradalomnak köszönhetõen
megváltozott az angolszász és az európai
államférfiak stratégiája, akik elõbb kifullasztották, majd csõdbe vitték a hazugság birodalmát.
Ennek a folyamatnak a kapuját a magyarok
nyitották ki.
(O. V. közlése).
Legyünk hát büszkék rá, hogy nemcsak hazánk,
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hanem Európa szabadságáért egy jászkiséri sorstragédia. Sámuelt 1959.június 6-án a
fiatalember az életét áldozta: Silye Sámuel !
munkahelyén letartóztatták. A Váltógépgyár
Silye Sámuel 1932.február l6-án született dolgozóinak felhívták a figyelmét, hogy errõl
Jászkiséren. A tehetséges és okos fiatalember senkinek sem beszélhetnek. A félelem és a
gimnáziumot végzett, mert egyetemre készült. titokzatosság sejtelmes homálya, drámai forduÉdesapját kuláknak bélyegezték - tehát latokban gazdag XX. - i századi legendát szõtt a
osztályellenség volt - ezért a kommunista tragikus sorsú fiatal párról.
numerus clausus miatt nem tanulhatott tovább. Tény, hogy elsõfokon a Budapesti Katonai
Vasesztergályos szakmunkásként elõször Bíróság Kiss István hadbíró õrnagy tanácsa
Diósgyõrben, majd Gyöngyösön dolgozott a szervezkedésben való részvételért és gyilkosVáltógépgyárban. 1953-ban bevonult katonának. ságért Silye Sámuelt halálra ítélte. Másodfokon a
Legfelsõ Bíróság Katonai Kollégiuma, Semjén
György hadbíró õrnagy tanácsa az ítéletet
1959.november l8-án jogerõre emelte.
1959.november 21-én reggel 7 óra 2 perckor a
Kozma utcai 13.szám alatti börtönben a halálos
ítéletet végrehajtották. Itt végezték ki
15
hónappal korábban Nagy Imrét és társait is.
Kádár János még november 4-én és ezt követõen
is több alkalommal mindenkinek, aki részt vett a
forradalomban büntetlenséget ígért. Hazudott.
1956. november és 1963. áprilisa között lezajlott
Magyarország történelmének legkegyetlenebb és
legnagyobb méretû politikai megtorlása!
Haynaut többszörösen felülmúlva a kivégzettek
száma elérte a négyszázat. Nagyrészük harminc
éven aluli volt.
A Kádár rezsim szorgos és cinikus csinovnyikjai
százalékos kimutatásban, osztályhelyzetük
szerint a hullák arányát tized és század
értékekkel adták meg: a gyorsított eljárásokban
az elítélteknek 12,72 %-a kapott halálbüntetést.
Hány ember élet 0,72 ?
A munkásosztály és a
vele szövetséges
parasztság nagyobb arányban
képviseltette
magát az akasztófán, mint a Kádár János vezette
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányban, amely nem volt magyar, nem volt
forradalmi, és csak annyi köze volt a
munkássághoz, parasztsághoz, mint a hóhérnak
A forradalom kitörésekor rádiós rajparancsnok az áldozatához. Máray Sándor Mennybõl az
volt, tizedes beosztásban. 1956.október 30-án angyal címû versét ekkor írta:
„…Egy egész nép karácsonyfája
beválasztották alakulata Forradalmi Katonai
A Csendes Éjben égni kezdett
Tanácsába. Amikor november 4-én hajnalban
És sokan vetnek most keresztet
Konyev marsall parancsára megindultak a
… Mert más lóg a fán nem cukorkák
támadó szovjet csapatok Budapest visszafoglalására Silye Sámuel egysége elõször Kõbányán
Népek Krisztusa, Magyarország.”
a Csajkovszkij parkban, késõbb a Sörgyár
melletti üres telken foglalt el tûzelõállást és Jézus Krisztus a keresztfán önmagát áldozta fel,
önként csatlakoztak a harcoló forradalmárokhoz. hogy az egész világot megválthassa bûneitõl,
November 8-ig hõsiesen védték állásaikat. ugyanígy mi magyarok megszabadítottuk
Három harckocsit és egy páncélautót, valamint Európát a kommunizmustól, de Magyarországot
harminc ellenséges orosz katonát semmisítettek nem sikerült megmentenünk. Silye Sámuelnek
meg. A túlerõvel nem bírtak, súlyos csapást egy jászkiséri református redemptus család
szenvedtek, pedig lõttek orosz helikopterre, sarjának krisztusi áldozata öö rök dicsõsége a
lökhárító vadászgépekre is.
Jászságnak és példakép a világ szabadságszeretõ
A harcok hevességére jellemzõ, hogy l941-ben a népeinek!
magyar gyorshadtest az ukrajnai
kemény A kegyetlen megtorlásra jellemzõ történetet egy
harcokban negyedév alatt csak 1300 halottat és orvos kollégám mesélte: a 60-as évek elején egy
eltûntet jelentett. Nagy Imre snagovi naplójában április 4-i ünnepségen egy veterán kommunista
tízezer áldozatról írt, akik a szovjet tüzérség és újságírónõ az ünneplõ közönségnek, amelynek
tankok támadása miatt vesztették életüket a tagjai túlnyomórészt orvosok voltak a követkebudapesti harcokban. Az elesettek 60-62 %-a zõket mondta: „Elvtársak! A mi rendszerünk
munkás, 30 % ifjak, diákok, egyetemisták voltak. magasabbrendûségét bizonyítja többek között az
A magyarság színe-java.
is, hogy míg a nyugati egyetemeken az
A harcok során Silye Sámuel megsebesült, orvostanhallgatók
kénytelenek mûanyag
szabadságharcos társai pedig beszüntették a bábukon tanulni, nálunk annyi a hulla amennyit
további harcot négynapos egyenlõtlen küzdelem csak akarunk!” Tanulságos elszólás volt, de igaz
után. November 10-én Silye Sámuel már otthon volt, hiszen gyerekeket végeztek ki.
volt szüleinél Jászkiséren, majd Gyöngyösre Mansfeld Péter esetében két évet vártak, hogy
ment és folytatta a vasesztergályosi munkáját. A végre betöltse a l8. életévét és nagykorú legyen.
Váltógépgyár munkás szállásán lakott. Vidám, Azért kellett meghalnia, mert harcolt a hazáját
közösségi ember volt, aki vasárnap sem utazott megszálló szovjet szörnyállam ellen. Azért
haza, mert a színjátszókör tehetséges tagjaként a kellett meghalnia ennek a munkásifjúnak, mert a
környék településeinek színpadjain szerepelt.
forradalmat és a szabadságharcot a pesti srácok is
1959. áprilisában megnõsült. Silye Sámuel és vívták.
Júlia szerelmi története olyan, mint egy görög A forradalomnak volt humora is. Egy kisfiú a
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géppisztollyal a vállán becsenget egy finom
polgári lakásba. -Néni kérem, ha szépen
megtörlöm a lábam szabad kilõnöm az ablakon?
A megtorlás nem maradt el és Kádárék üzenni
akartak: õk a gyerekeken is bosszút állnak.
Ahogy üzenni akartak az orvosoknak is. A fiatal
orvosnõ Tóth Ilona könyörtelen kivégzésével, aki
életek százait mentette meg a szabadságharc
poklában.
Fónay Jenõt is halálra ítélték. Hetekig tartották a
siralomházban, heteken át nem tudta, hogy
megéli-e a holnapot. S egyszer kattan a zár,
kinyílik az ajtó. Fónay Jenõt végigvezették a
siralomház folyosóján. Odaállították a bitófa alá,
nyakára tették a kötelet és ekkor ebben a
pillanatban olvasták fel a végzést, amely szerint
a halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták.
Ilyen volt Kádárék humora. Ember ilyet nem
tesz. Ezt is Kádárék tették! (B. Zs. közlése).
Az életben maradottak közül ezreket deportáltak
a Szovjetunióba, ezreket internáltak itthon. 22
ezer embert ítéltek börtönbüntetésre. Milliókat
félemlítettek, zsaroltak meg és közülük ezreket
szerveztek be besúgónak.
200 ezer magyar menekült el hazájából
Nyugatra! Soha ennyi ész, tehetség, szürkeállomány nem érte el Amerikát, mint 1956-ban
(W.M. közlése).
És 1956 hõseit, mártírjait, közöttük Silye
Sámuelt névtelen, jeltelen sírba, nagy részüket a
ráskoskeresztúri temetõ szeméttelepén kaparták
el a Fõvárosi Állatkert elpusztult zsiráfjai,
medvéi, zebrái közé: arccal a föld felé, kezeiket
lábaikat összedrótozva, testüket kátránypapírba
csomagolva. Ember ilyet nem tesz! „Ki úgyis
meghalt, azt minek megölni még?” Tette fel a
kérdést Szophoklész. Mért kell még többszörösen meggyalázni?
A hozzátartozók csak a 90-es évek elején
tudhatták meg hogy szeretteik hol nyugszanak.
„A sír nincs sehol” ?rta ekkor Nagy Gáspár
versében.
Ahová nincs letenni a mécsest és a virágokat ott
az el nem sírt könnyek visszafolynak a szívre és
marásnyomaik mentén kivirágzik a só, amely
ezer tût növesztve kristályosodik ki. Szúrosak hát
ezek a férjüket, testvérüket, húgaikat, gyermekeiket elveszített hozzátartozók, mert rájuk
maradt a család, a gyerekek. Rájuk maradt a hit,
az igazság. Rájuk maradt a haza. (Mn. közlése).
1956.november 4. után újra a hazugság évtizedei
következtek és 1989-ben a Kádár rendszer saját
hazugságai és ellentmondásai
súlya alatt
összeroppant.
1990-ben esélyt kaptunk, hogy befejezzük a
forradalmat. Ezt a forradalmat Magyarország
még nem nyerte meg. Az ország jövõje ezen áll
vagy bukik. Vakvágányon vagyunk. Nyakig
úszunk az adóságban, a költségvetés romokban
van, a gazdaság kivérezve, meghamisítják
hazánk gazdasági teljesítményérõl szóló adatait,
nõ a munkanélküliség és a korrupció.
Pártállami idõkre emlékeztetõ módszerekkel
korlátozzák a gyülekezési és szólásszabadságot.
Egy demokráciában tüntetni demokratikus
dolog.
A forradalom 50. évfordulóján azonosító jel
nélkül rendõrök az emlékezõknek kiverik a fogát,
eltörik csontjait. Gumilövedékkel megvakítanak
embereket. Viperával véresre verni bárkit,
lovasrohammal eltiporni, kardlapozni bárkit,
brutálisan megrugdosni és gumibotozni a földre
tepert tehetetleneket, elítélendõ. Nõket, gyerekeket nem kímélve. Mélyen elítélendõ.
Magyarországon a hazugság újra polgárjogot
nyert.
Megdöbbentõ
ö
és elfogadhatatlan, hogy az
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Európai Parlament magyar kormánypárti
képviselõi - 1956 tiszteletére készülõ uniós
határozati javaslat kapcsán - két dolgot kértek:
kerüljön ki a dokumentumból, hogy az „1956
elõtti kommunista diktatúra hazugságra épült” és
a „kommunista áldozatainak napját” vegye le a
napirendrõl az EU. És az Európai Unió elfogadta
ezt a két kérést!
Miért hallgat a bolsevik vérkorszakról a Nyugat?
És miért hallgatnak errõl itthon? Eszembe jut egy
afrikai közmondás: mindaddig amíg az
oroszlánoknak nem lesznek meg a maguk
történetírói, a vadászat története mindig a
vadászokat fogja dicsõíteni.
A legnagyobb hazugság napjainkban
Magyarországon, az hogy a milliárdosok,
bankárok vezette baloldal magát szociáldemokratának nevezi. Kádár rendszer haszonélvezõibõl lettek az új nagytõkések, az új
nagybirtokosok, az új burzsoázia.
l948-ban mindent államosítottak, majd
miután csõdbe vitték Magyarországot
privatizáltak. Pénz, pénz és pénz egységük
cementje.
Az igazi baloldali egyenlõségért, igazságosságért, létbiztonságért, kiszámíthatóságért
harcol, mert szolidáris.
Az un. rendszerváltozás nagy vesztesei a
munkások voltak. A kapitalizmus megdöntése
ma nem idõszerû, de igenis égetõ szükséglet a
tõke korlátozása. Ez azt jelentené, hogy
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megadóztatnák a külföldi vállalatokat, a magyar
nagytõkéseket, hogy az ország terheiben
mindenki vagyona mértékében adózna!
Ennyivel tartozunk a vasesztergályos Silye
Sámuelnek!
A legnagyobb baj, hogy
az „álbal” a
zsákmányért vívott harc során olyan nemes
eszmét tett évtizedekre hiteltelenné, mint a
szociáldemokrácia.
Nem lehet ott demokrácia és szabadság, ahol
igazságtalanság van, Szent Ágoston szerint
igazságosság nélkül mi mások az államok, mint
nagy rablóbandák.
”Mit akarunk? Igazságot! Mikor? Most!” Ezzel
a felkiáltással tüntetnek a demokrácia hazájában
az Egyesült Államokban fontos ügyekben. Mi is
igazságot akarunk! Ennyivel tartozunk Silye
Sámuelnek.
Mert hatalom urai tudják, hogy hazudnak és azt is
tudják,hogy ezt mi is tudjuk Egyetlen lehetséges
cél: egy keresztapáitól megszabadított, igazságos, euróó pai Magyarország felépítése.
A két politikai fogalom a „bal” és a „jobb”
jelentése már régóta megváltozott. A közösséghez a hazához, a nemzethez való viszony
számít. Aki ebben helytáll annak nem a politikai
irányát, hanem a cselekedeteit kell értékelnünk.
Teendõ bõven akad.
Mert ma Magyarország nagy bajban van: élen
járunk az alkoholizmusban és az öngyilkosságban, a mûvi abortuszok száma ötszöröse az

5
európai átlagnak, minden élve születésre három
terhességmegszakítás esik. Az elmúlt
évtizedekben hat millió gyermek nem született
meg. Elöregedik az ország ,,nem kell a gyerek,
egy dolgozó napjainkban két nem dolgozót tart
el!
Platón szerint azok a jó emberek, akik
elfordulnak a közügyektõl megérdemlik, hogy a
rossz emberek uralkodjanak felettük és azt is
tudjuk, ha nem állsz ki semmiért, elesel
mindentõl.
Ma Magyarországon az emberi önzés olyan
méreteket öltött, hogy egyre kevesebben
gondolkodnak közösségben. Õseink cselekedeteibõl ma is példát meríthetünk és tõlük tanultuk
meg, hogy csak magunkra számíthatunk A
Redemptionak ez az egyik fõ üzenete. Ne engedjük, hogy az igazság, tisztesség lehetõségét
megsemmisítsék! Erre a társadalom csak egy
valamit tehet, önmaga válik igazságossá és
tisztességessé!
Azt is tudjuk, hogy ez hit nélkül nem megy,
hiszen hit nélkül nincs élet. Hit, remény és
szeretet nélkül végünk, ezért. Isten segítségével
ma az ész a lélek és a hit forradalmára van
szükség. Példaképek, erköö lcsi hõsök nélkül nincs
megújulás! Ilyen példakép és erkölcsi hõs Silye
Sámuel, aki felemel és megtisztít bennünket!
Ezt hirdeti a mai napon felavatott kopjafa.
Gloria victis!

MEGHÍVÓ
az Országos Váltvaforgató, Ágyszántó és Lófogatú Szántóverseny
XI. Jászkiséri Területi Döntõjére
és a KWS Fajtabemutatójára
2008. augusztus 14. Vidéki versenyzõk érkezése du. 14 óráig, érkezési hely: AGROSZÖV Zrt. Jászladányi úti telephelye,
17 órakor megbeszélés a versenyzõkkel, gyakorlati pálya megtekintése
2008. augusztus 15. A versenyzõk gyakorlási programja, gyakorlati bemutatók elõkészítése,
a kiállítók megérkezése.
7.00
Egész napos tréning
15.00
Bírók megbeszélése, egyeztetés a gyakorló, illetve versenypályán
18.30
A versenyzõk - bírók megbeszélése, versenyparcellák sorsolása, rajtszámok kiosztása
Helyszín: A Mûvelõdés Háza Jászkisér
2008. augusztus 15. KWS fajtabemutató
9.30-10.00
Regisztráció: A Mûvelõdés Háza Jászkisér
10.00-11.30
Szakmai elõadások /KWS, BASF, IKR .../
11.30-12.30
KWS szántóföldi fajtabemutató
12.30-14.00
Szántóföldi gépbemutató /IKR .../
14.00Ebéd
2007. augusztus 16. Szántóverseny
8. 00
Ünnepi felvonulás a gépegységekkel a Mûvelõdés Házától
8.00- 8.20
A versenyzõk üdvözlése
Ekeszentelés
Szántóversenyzõk himnusza
Szavalat
Jászkiséri Pendzsom Néptáncegyüttes mûsora
8.20- 8.50
Kivonulás a versenypályára
8.50- 9.50
Üdvözlés a versenypályán
A verseny megnyitása
10.20
A verseny kezdete (nyitóbarázda készítése)
10.40
A nyitóbarázda befejezése
10.40-11.20
A nyitóbarázda értékelése (váltvaforgató szántásnál az ékszántás jelölõbarázdájának elkészítése)
11.20-14.00
Versenyszántás folytatása
14.00
Befejezés
15.00-16.00
Eredményhirdetés - Díjkiosztás

Jászkiséri Tudósító
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Pendzsom Folk Fesztivál
Jászkisér, 2008.augusztus 15-16.
A pénteki nap programja:

A szombati nap programja:

19 órakor
20 órától

20 órától
22 órától
23 órától
23.30 órától
24 órától

Fesztiválmegnyitó a Polgármesteri Hivatalnál
Felnõtt csoportok mûsora a szabadtéri színpadon
/esõ esetén a szomszédos Mûvelõdés Házában/
22 órától
Görög est a Pyrgos együttes vezetésével
23.30 órától Eredményhirdetés és Nemzetközi Táncház

Gyermekcsoportok:

Gyerekcsoportok mûsora a szabadtéri színpadon
Flaszter Néptánc (táncszínházi elõadás)
A Szczyrk Néptánc Együttes mûsora
„Szûcs Béla Vándordíj” átadása, és eredményhirdetés
Tûzijáték és Nemzetközi Táncház

A Fesztivál résztvevõi:
Ifjúsági, felnõtt csoportok:

Bácskossuthfalvai Gyermeknéptánc Együttes – Vajdaság
Bácskossuthfalvai Néptánc Együttes – Vajdaság
Alföld N.E. - Csongrád
Zsivajgó Gyermeknéptánc Együttes – Kazár
Kenderszer N.E. – Bodony
Pátria Mûv.Alapiskola Néptánccsoportja – Tiszafüred
Tiszafüred N.E.
Pátria Mûv.Alapiskola Néptánccsoportja – Tiszaszentimre
Kóka N.E.
Karcagi Gyermeknéptánc Együttes
Jászapáti N.E.
Margaréta Gyermeknéptánc Együttes – Zagyvarékas
Nagykun N.E. - Kisújszállás
Jászszentandrási Gyermeknéptánc Együttes
Ördögszekér N.E. – Gyöngyös
Néptáncszakkör – Jászjákóhalma
Hétszínvirág N. E. – Jászapáti
Boróka Gyermeknéptánc Együttes – Jászkisér
Cuháré N.E. – Szolnok
Kiscsillag Gyermeknéptánc Együttes – Jászkisér
Pendzsom N.E. – Jászkisér
Hajnaltûz Gyermeknéptánc Együttes – Jászkisér
Bíró zenekar - Kunmadaras
A Pendzsom Folk Fesztivál rendezõsége a „Csillag születik” televíziós mûsoron keresztül országos hírûvé váló 4 For Dance csoport
sikerén felbuzdulva meghirdeti a Flaszter Néptánc kategóriát!
A verseny célja:
az autentikus népzene-néptánc világát újra a nagyközönség érdeklõdésébe vonjuk a modernizált kor világában, és annak
lehetõségeivel, felhasználásával.
Új kulturális forma létrehozása.
A 15-30 év közötti fiatalok mozgósítása, a modernizálás révén a tradíciók megismertetése.
Az autentikus koreográfiákat készítõknek és táncolóknak újítási lehetõség, szárnypróbálgatás, új megfogalmazások létrehozása,
az esetleges sematikusságból való kilépés.
A csoportok a Flaszter Néptánc kategóriában 1 mûsorszámmal indulhatnak, ami nem hosszabb 10 percnél. A tánckoreográfiákhoz
felhasználható bármilyen stílusú zene.
Mindenkit sok szeretettel várunk! Jöjjenek el, legyenek részesei egy pendzsomnak!

Évrõl évre, folkról folkra jobbak vagyunk!
A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
Kurató
ó riuma
a tanévzáró ünnepségen az általános iskolás gyermekek részére
az egész éves munkájukat elismerve okleveleket és
pénzjutalmat osztott ki.
Jutalmazta az:
- iskola legeredményesebb tanulóit
Mihályi Kristóf
8.a.
5000 Ft
Kovács István
8.a.
4000 Ft
Bogdán Vivien
8.c.
3000 Ft
- a tanulmányi és sportversenyeken legjobb
eredményt elérõ tanulókat
Papp Ádám
6.c.
5000 Ft
Forgó Anita
6.b.
5000 Ft
Váradi László
6.c.
4000 Ft
Cseh Réka
6.b.
4000 Ft
Papp Zsófia
7.b.
3000 Ft
Budai Nóra
7.b.
3000 Ft
Nagy Simon
3.c.
3000 Ft

Jászkiséri Tudósító

-

-

-

a legeredményesebb osztályközösségeket, alsó
tagozatosak
4.a. osztály
10000 Ft
3.c. osztály
9000 Ft
1.b. osztály
8000 Ft
a legeredményesebb osztályközösségeket, felsõ
tagozatosak
6.b. osztály
10000 Ft
6.a. osztály
9000 Ft
7.d. osztály
8000 Ft
7.a. osztály
8000 Ft
a legeredményesebb alkotó közösségeket
Énekkar
10000 Ft
Magyar nyelv barátai
10000 Ft
Kis matematikusok baráti köre 10000 Ft

Köszöni a kuratórium, a gyermekek és a tanárok aktív
munkáját.
Kívánunk, jó pihenést, szép nyarat!
2008.június 30.

az Alapitvány Kuratóriuma

Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

