
orvos, két fogszakorvos, három védõnõ lát ja Jászkisér Nagyközség Képviselõ-testülete lehetséges a töredelem és a költség ennek 
2006. május 25-én tartott soros ülést. el. Munkájukat hat asszisztensnõ és há- rom többszöröse volna! 
Tájékoztatót hallgatott meg a szennyvíz ápolónõ segíti. Alkalmazásban áll ezen kívül A tüdõgondozó mûködése Jászkiséren beruházás jelenlegi állásáról. három takarítónõ. megszûnt! Beszámolt az önkormányzati egészség-    Önkormányzati fenntartásban mûködik a A közmûvelõdést ellátó intézmények a ügyi feladatok ellátásáról Dr. Mike 

fizikoterápiás ellátás. A házi orvosok éves mûködéshez szükséges dokumentumokkal Miklós vezetõ háziorvos. 
szinten 19750 orvos-beteg találkozás rendelkeznek, a t6lük elvárt feladatokat jól Beszámoltak a feladatok ellátásáról a 
regisztráltak, ezen kívül 2000 alkalommal ellátják -így hangzik a határozat. Könyvtár és a Mûvelõdés háza vezetõi. 
kihívásra jelentek meg a betegnél. A Mind két intézmény (Könyvtár, Mûve1õ- 
szakorvosi ellátás és az ügyelet munkája A szennyvízcsatorna építés mûszaki ellen- dés Háza) tartós közösségeket mûködtet, 
ezen kívül van. Legtöbben szív és keringési õre a következõket mondja el: A településen nagyon sok alkalmi rendezvényt szervez, 
betegség mint szorulnak gondozásra. Sok a eddig 38500 méter hosszban kész a vagy rendezvénynek helyet biztosít. 
cukorbeteg, a mozgásszervi károsult és csatornázás. Ez a tervezethez képest 82,7 % A Könyvtárban a beiratkozásokszáma mi- 
növekszik a daganatos betegek száma. teljesítés. A hiányzó szakaszban a magas nimális mértékben csökkent ugyan de a lá- 

talajvízszint miatt csak vákumkutak A vezetõ házi orvos ezúton is kéri a tele- togatók száma s sok színvonalas rendez- 
pülés lakóit, a szûrõ vizsgálatokon jelenje- telepítésével tudnak dolgozni. Ez a munka vény kapcsán emelkedett."Az olvasás elle- 
nek meg saját érdekükben. Felhívja a figyel lényege sen lassúbb. A szennyvíztisztító nessé váló világban a mutatók nem romla- 
met a következõkre: a betegségek nagy része telep teljes egészében elkészült. Személyre nak" a megállapítás megye könyvtárait ösz megelõzhetõ egészséges táplálkozással, szóló értesítés esetén (és csak ekkor!) szehasonlító adatok alapján történt. A dohányzás, alkohol, drogok mel1õzésével és megtörténhet a rácsatlakozás. könyvtárvezetõ a rendezvényekrõl részle-rendszeres moz-gással.    A szakaszok mûszaki átvétele folyik, a le- tesen beszámolt, ez alapján született az elis A település lakóinak száma fogy. 15 év alatt fektetett csöveknek szigorú követelmé- merõ határozat. 6200 fõrõl 5800 fõre csökkent. 2005- ben 88 nyeknek kell megfelelni pl. a rendszerbe ta 

A Mûvelõdés Háza pályázattal és önerõvel fõ halálozott el (66 fõ ér vagy szív lajvíz nem juthat be. A tömítések hiányát 
újította fel és korszerûsítette az Ifjúság Há- betegségben) és csak 61 fõ volt az újszü-vagy bárminemû sérülést kamerával is el- 
zát. (próbaterem, öltözõk, mellékhelyisé- löttek száma. lenõrzik. A helyreállítási munkák folyama- 
gek). 3 nyertes pályázata segítségével nyúj A központi ügyelet beindulása zökkenõ tosan történnek. Ez az átvágások aszfalto- 
tott a Falunap, Jászsági Dalostalálkozó és az mentes volt. zását, teljes aszfaltozást vagy az útalap zú- 
Apáról-Fiúra rendezvényeihez A fogorvosok rendelésén 5102 személy je- zott kõvel való borítását jelenti. Minden ez 

lent meg az elmúlt évben, természetesen egy Színvonala saját rendezvényein kívül kü- irányú panaszt jelezni kell a társulat irodá-   
részük visszatérõ. lönösen a klubok, közösségek, civil szerve jában. 
Védõnõi tanácsadáson 1281 megjelenést zetek mûködéséhez ad segítséget. Látoga-    Ez alkalommal is elhangzott a felhívás a 
regisztráltak. Kora vagy halva szülétés nem tottak a tanfolyamok, a galéria folyamato- kész munka gondos megõrzésére. Sajnos 
volt! 2392 esetben családlátogatást végeztek san kiállítások színhelye. Itt realizálódnak a elõfordul rongálás. 
a védõnõk.  település külkapcsolati rendezvényei.    A beruházás biztosan befejezõdik, a tele- 
Fizikoterápiás kezelésben 1976 beteg ré- pülés csak jól mûködõ és a mûködésért A termek bérbeadásából a fenntartás költ- 
szesült ez összesen 2769 kezelést jelentett. A ségeit részben fedezi. évekre felelõsséget vállaló munkát vesz át. 
kezelések normatív módon nem támoga- Ez úton is kérjük az LTP szerzõdésnek meg A beszámoló szintén részletes, ez alapján 
tottak, így alkalmanként 100 Ft-ot térít a be felelõ rendszeres teljesítését.  született a testület elismer6 határozata. 
teg. Ha az ellátás Jászberénybe lenne csak    Az egészségügyi alapellátást három házi- Papp János 

JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó
TISZTELT HÖLGYEM, URAM!

EZ ÚZON TISZTELETTEL MEGHÍVOM
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG

FALUGYÛLÉSÉRE.
A falugyûlés ideje: 2006. július 6. (Csütörtök) 18 óra

Helye: Jászkisér Mûvelõdés Háza

Napirend:

1./ Tájékoztató a szennyvíz beruházás állásáról,
     az ingatlanok szennyvíz hálózatra történõ
     csatlakozásáról
     Elõadó Hajdú László polgármester

A napiren fontosságára való tekintettel kérem szíves 
megjelenését, részvételét.

Jászkisér, 2006. június 20.
Tisztelettel:

HAJDÚ LÁSZLÓ polgármester

Jászkiséri Tudósító
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA                                    VI.évfolyam 6. szám
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Kedves Olvasóink! mítást. két egymástól különbözõ eredménnyel.
A Kisér Újságban Madarász Sándor tollából     A bíróságon jegyzõkönyvbe került az is. hogy K. Tóth 
megjelent, önkormányzatunkat érintõ cikkre Sándor urat a szakértõ személyesen ismerte, míg a 

válaszol ez az írás. Víziközmû Társulat jogászát érdekes módon nem.
Az elõzményeket széles körben ismerik, ezért    Egyébként méltatlannak és sértõnek tartom az eljá-

úgy gondoltuk, hogy a Tudósítóban is közzé tesszük. rást. amit a Víziközmû Társulat szervezésében részt-
vevõ meghatalmazottakkal, köztiszteletben álló sze-
mélyekkel szemben kezdeményezett Tisztelt K, Tóth 
Sándor úr, a rendõrség felé.Kinek az érdeke?    Feljelentésével, pereskedéseivel eddigi elért egyik 
eredménye, pl.: gondoljunk csak a szippantott szenny-Általam õszintén Tisztelt Jászkiséri Polgárok! 
víz árváltozására....!Kedves Madarász Sándor Felelõs Szerkesztõ Úr!
   Úgy gondolom egyértelmû, hogy kik azok, akik azt 
szeretnék, hogy a település összetartó ereje darabokra Megkezdõdött a választási lejárató látszatpolitizálás.... 
törjön, vagy szembenállások legyenek.Ügy tûnik a mi településünket sem kerüli el a ma or-
   Ezt az elmúlt 8 évben szerencsére sikerült elkerülni. szágunkban jól bevált lejáraté hadjárat a helyhatósági 
Én bízom a jászkiséri emberek józan gondolkodásában, választásokkor. Bevallom õszintén, ez nem az én mû-
és tudom, hogy Õk is azt akarják, hogy településünk fajom, ezt meghagyom a magukat újságírónak tituláló, 
tovább fejlõdjön.“véleményformáló" hírhajhászoknak.
   Az elmúlt években megalapoztuk Jászkisér jövõjét.    Vannak emberek, akik csak a negatívumot keresik, de 
Mi, akik szeretjük Jászkisért, és felelõsséget érzünk a céljuk igazán a másoknak történõ károkozáson, alapta-
jövõ nemzedéke iránt, akik valóban tettünk a települé-lan lejáratáson kívül nincs, vagy csak egyéni 
sért, több milliárdos vagyonnal gyarapítottuk; pl.: új érdekeltségeiket hajtják, pozitívumot a községnek 
ivóvízkút fúrása, Kiskörút, Vágóhíd út szélesítés, Petõfi képtelenek cselekedni. A korrektségtõl igen messze 
úti iskola magastetõ befedés, tanmedence felújítás, állnak. Ha Madarász úr ismerné az igazi újságírók 
egészségház felújítás, intézmények (ÖNÓ, bölcsõde, etikáját, akkor minden bizonnyal megkérdezte volna a 
Attila úti óvoda) felújítása, és ide kell sorolni a szenny-másik felet is, hogy korrektül ugyan abban a 
víz beruházást, a soha ennyi idõn belül ekkora meny-lapszámban megjelentesse mindkét fél véleményét, 
nyiségû útaszfaltozást, a több km. hosszú járda építését, rábízva a döntést az olvasóra. így tehetett volna eleget 
a Köztestületi Tûzoltóság létrehozását és még so-annak, hogy (Ön írta:) „az újságírói vélemény tényekre, 
rolhatnánk.adatokra támaszkodik!"
   De kemény munkával térségi szerepet is sikerült sze-   Gondolom, hogy ezek után lesz annyira korrekt, és 
rezni Jászkisérnek. (A várossá nyilvánítás egyik felté-nem él vissza fõszerkesztõi elõnyével, és válaszát majd 
tele.)csak a következõ havi lapszámban jelenteti meg.
   Önök mit tudnak felsorolni? A szippantott szennyvíz    A perre vonatkozólag, valamint a szennyvíz beruhá-
árának emelkedését?zással kapcsolatosan dr. Fodor Ferenc ügyvéd úr írását 
   Bízom abban, hogy Jászkisérért, a településükért fe-ajánlom figyelmébe mindenkinek!
lelõsséget érzõ lakosok valóban a tényeknek és a kézzel    Egyébként egyetértek a Fõszerkesztõ Úr véleményé-
fogható dolgoknak hisznek és nem a negatív kampányt vel, hogy „azt a bizonyos szekeret nem más és más 
folytató, felelõtlen, csak egyéni érdekeket szem elõtt irányba lökdösnénk és rángatnánk, hanem egy irányba 
tartó embereknek.indulnánk el."
   Tehát nyugodt lelkiismerettel várjuk az õszi önkor-   Szeretném, ha ön és K. Tóth Úrék ezt komolyan gon-
mányzati választásokat.dolnák és nem csak (szintén Ön írta!) ..a település fej-
   Én eddig is teljes tudásommal szolgáltam a szülõfalu-lõdését figyelemmel kísérõ lakosok", hanem tevékeny, 
mat és ezután is az itt élõkért kívánok dolgozni. Mind-az itt élõkért tenni akaró és tevõk is lennének.
egy, hogy milyen ideológiai beállítottságú ember megy    Jó lenne, ha tudnák, hogy mi az igazi érdeke az itt 
azon az úton, amit elkészítettünk, elõre kell haladnunk élõknek. K. Tóth Sándor az eddigi feljelentgetéseivel 
és ez csak együtt fog menni. Munkára választottak. pereskedéseivel nem tudni mit akart elérni. Én többször 
munkára szegõdtem és így is dolgoztam és dolgozom felajánlottam neki, hogy ezt az energiát a település 
nem pedig pereskedésre, mint egyesek.javára fordítsa, pl. a Víziközmû Társulat szervezésekor 
   Úgy gondolom az egyszerû, tisztességes gondolkodá-is, de ezt elutasította. Feljelentései egymást érik a 
sú embertõl távol áll a feljelentgetés, a pereskedés.különbözõ fórumokon, melynek eredménye az ön-
   Dolgozzunk együtt továbbra is Jászkisérért, mi itt kormányzatunk folyamatos ellenõrzése. A rengeteg el-
élõk! Aki valóban tenni akar az itt elõkért annak itt a lenõrzés semminemû szabálytalanságot nem talált; pl. 
helye.Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálata, de sorolhatnánk. 

Ebben a perben, mely két éve húzódik az érdekeltségi 
Hajdú László polgármesteregységek számításánál 0,7 %-os hibát állapított meg a 

szakértõ. Ez a személy két alkalommal készített szá-
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Július 21-én délelõtt
FUTBALL BAJNOKSÁG a CSETE BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIBONGÓ PROGRAMOK 
UDVARÁN 9 ÓRÁTÓL. Nevezés a helyszínen.

A NYÁRI SZÜNETRE Július 24-én délelõtt
ÁLLATSIMOGATÓBA LÁTOGATUNK egy helyi ló tulajdonoshoz. 

Július 11-én délelõtt
GYÜLEKEZÕ 9 ÓRAKOR AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 

A MEDVE, A RÓKA ÉS A BÖDÖN VAJ címû mesét láthatjátok A MÛ-
UDVARÁN. (Ezt csak jó idõ esetén tudjuk biztosítani, ha a lovak kinn 

VELÕDÉS HÁZÁBAN 10 ÓRAI KEZDETTEL az ÓVÓNÕK elõadásá-
lehetnek a karámban.) A tulajdonos elõadást is tart a gyerekeknek, lehet 

ban.
kérdezni és megsimogatni a lovakat, kutyákat.

Július 13-án délután
Július 27-én délután

JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZ UDVARÁN /A Bocskai úti óvoda mellett/ A 
JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZ UDVARÁN /A Bocskai úti óvoda mellett/ 

CSETE BALÁZS HONISMERETI SZAKKÖR JÁTSZÓHÁZASAIVAL 
16-18 ÓRÁIG. Lesz sókerámia, pálcikababa és NYÁRSALÁS is. (Rossz 

16-18 ÓRÁIG. Lesz szalmafonás, csuhé, bodzasíp, fonalbaba. 
idõ esetén sajnos elmarad.)

(Rossz idõ esetén sajnos elmarad.)

Augusztus 3-án délután
Július 17-én délelõtt

JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZ UDVARÁN 16-18 ÓRÁIG
ÓRIÁSI KRÉTA NAP a „Szebb és élhetõbb világunkért!” AZ ALAP-

Lesz szalmafonás, csuhé, bodzasíp, fonalbaba. (Rossz idõ esetén
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT UDVARÁN 9-12 ÓRÁIG. 

sajnos elmarad.)
Lesz aszfaltkréta rajzolás, plakátkészítés, karfestés, lufifújó verseny és 
PALACSINTA SÜTÉS!

Augusztus 10-én délután
JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZ UDVARÁN 16-18 ÓRÁIG Lesz pattogatott 

Július 18-án délelõtt
kukorica- és babfûzés, ördöglakat, ízigcsutka játékok. (Rossz idõ esetén 

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK A MÛVELÕDÉS  HÁZBAN  9-12
sajnos elmarad.)

ÓRÁIG.
Lesz gipszkép készítés szalvétatechnikával, gyertyatartó készítés, Augusztus 17-én délután
rajzolás és festési lehetõség. JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZ UDVARÁN 16-18 ÓRÁIG. 

Lesz sókerámia, pálcikababa és NYÁRSALÁS. (Rossz idõ esetén sajnos 
Július 19-én délelõtt

elmarad.)
VETÉLKEDÕ A TÛZOLTÓKKAL a CSETE BALÁZS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA UDVARÁN 9 ÓRAI KEZDETTEL. (Rossz idõ esetén sajnos el- Szeretnénk nektek MESE DÉLUTÁNOKAT is szervezni a Moziban, de 
marad.) elõreláthatólag még nem tudtunk pontos idõpontokat közölni, ezért 

menetközben tudjuk õket meghirdetni a programok alatt, illetve 
Július 20-án délelõtt

hangosbemondó és a mozi ablakára kiragasztott plakátok segítségével.
KI MIT TUD A MÛVELÕDÉS HÁZÁBAN 9 ÓRÁTÓL.
Jelentkezés folyamatosan a nyári szünet kezdetétõl Szentpéteri Adrienn MINDEN PROGRAMUNK INGYENES ÉS ESZKÖZT NEM 
családgondozónál. IGÉNYEL TÕLETEK!
Nevezhetsz tánccal, verssel, énekkel vagy bármivel, amit szeretnél 
közönség elõtt elõadni. A RÉSZTVEVÕKRE SOK MEGLEPETÉS VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ 
NYEREMÉNY VÁR. RÉSZTVEVÕT, GYERTEK MINÉL TÖBBEN! AMENNYIBEN 

BÕVEBB INFORMÁCIÓ SZÜKSÉGES, ELÉRHETÕEK VAGYUNK 
Július 20-án délután AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN (Kossuth Lajos u. 46. sz. 
JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZ UDVARÁN /A Bocskai úti óvoda mellett/ 16- alatt) ÉS A 450-251-es TELEFONSZÁMON.
18 ÓRÁIG Lesz pattogatott kukorica- és babfûzés, ördöglakat, játékok 
ízigcsutkából. (Rossz idõ esetén sajnos elmarad.)

Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. sz. egyéni választó 
kerületének 2006. évi II. forduló eredményei 

Szavazókörzetek Választó polgárok 

száma 
Megjelentek 

száma 
Érvénytelen 

szavazat 
Érvényes 

szavazat 
1. sz. Attfla út 10 883 470  470 

2. sz. Petõfi úti. 002 518  518 

3. sz. Kossuth tér 011 285 1 284 

4. sz. Bocskai út 26. SS2 432 6 42ö 

5. sz. Fo út 34. 010 5Ö3 3 5Ö0 

Összesen 4 4SS 2 2ÖS 10 2 258 
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Jászldsér szavazóköreiben  
Jelölt 1. sz. 

szavazókör 
2. sz. 

szavazókör 
3. sz. 

szavazókör 
4. sz. 

szavazókör 
5. sz. 

szavazókör 
Összesen 

1. Jarvás István FIDESZ-KDNP 207 178 142 188 260 975 
2. dr. Szekeres Imre MSZP 263 340 142 238 300 1283 

 

2006. évi Országgyûlési 
Képviselõ Választás

2. fordulója
- 2006. április 23.

eredménye helyesen

A Tudósító májusi számában nem az 
egész szöveg és a második forduló tel-
jes táblázata jelent meg, ezért elnézé-
süket kértjük.

Egyéni választókerületi választás 
eredménye alapján Dr. Szekeres Imre 
lett a választókerületünk képviselõje. 
Területi listás választás alapján Járvás 
István is országgyûlési képviselõ lett. 
Jászkisér Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete és közsé-
günk lakói nevében gratulálunk, sike-
res, eredményes munkát kívánunk a 
képviselõ uraknak.



Lászlóné tanár karnagy vezetésével. Közremûködött és önálló 
hangverseny számmal díszítette a mûsort Réz Lóránt orgona-Gondolatok
mûvész.

Hajdú László polgármester múltunk, gyökereink Dr. Nemes Gerzson
ismeretére, tiszteletére, õrzésére utalt beszédében és ezúton is 
megköszönte a Baráti Egyesület ez irányú munkáját.emléktáblája avatásához

A táblát a Jászkisériek Baráti Egyesülete és Dr. Nemes Ger-
A Pünkösdi Vigadalmi Napok jeles eseménye volt zson családja állította. Munkájuk ezúton is illesse köszönet!
Jászkiséren Dr. Nemes Gerzson vízügyi mérnõk emléktábla Az avató beszédet Kertész Róbert muzeológustól 
avatása. hallottuk.

A tábla annak az iskolának a falát díszíti ahol kisdiákként a Hozzájárulásával ezúton közre adjuk, hogy minél többen 
betûvetés mesterségét tanulta. Az ünnepséget a Pedagógus Nõi megismerhessék.
Kar református templomban tartott mûsora vezette be Gócza Papp János

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek!
Tisztelt Polgármester Úr, Igazgató Úr!

Kedves Diákok!

Megkülönböztetett szeretettel köszöntök a szívemhez oly közel ál-
ló minden kisérit!

Köztudott, hogy a Jászságban élõk napjainkban is büszkék iden-
titásukra. A hagyományápolás ünnepnapjaik szerves része: gondol-
junk csak a 2003-ban felavatott szoborra, amely II. Rákóczi Ferenc 
jászkiséri tartózkodásának állít emléket, vagy a redemptus családok 
emlékfalára, mely a Makovecz Imre tervezte mûvelõdési ház elõtt 
kapott helyet az elmúlt évben.

E kistérség évszázadok óta minta arra, hogyan lehet a tradíciókat 
megõrizni úgy, hogy egyben a modernizáció is megvalósuljon. A ré-
gi – sokat idézett – példa, melynek következményei máig hatóak, az 
1745-ös redemptio, amelynek tavaly ünnepeltük 260. évfordulóját. 
Európában az Elbától keletre akkoriban az ún. második jobbágyság 
rendszere stabilizálódott, de a Jászságban a redemptioval egy ettõl 
homlokegyenest eltérõ folyamat valósult meg: az itt élõknek sikerült 
megváltani magukat a földesúri függés alól.

Hogyan sikerülhetett ez a – nyugodtan mondjuk ki – csoda? A 
Jászságban élõk ekkor szabaddá váltak, és kialakult egy új szemlélet, 
aminek középpontjában a földjét saját tulajdonában birtokló 
gazdálkodó állt, aki munkájának köszönhetõen boldogulhatott, fej-
lõdhetett, gyarapodhatott.

Hogy miért tudtak akkor összefogni a Jászságban élõk? E témának 
ma már könyvtárnyira duzzadt szakirodalma van. De az itt élõk erre 
a kérdésre szívükbõl jövõ, egyszerû választ is tudnak adni: ez a 
csoda a jász ember lélekrajzából fakad.

Hadd hívjam segítségül Jászkisér neves szülöttét, Csete Balázs 
néprajzkutatót, aki szerint a kisériek például „nem nagyon templo-
mosok, bár istenhívõk és gyakorolják vallásukat.” Azt vallják: 
„…mindennap becsülettel dolgozni kell, mert az az istennek tetszõ 
cselekedet. Számukra isten parancsa a munka parancsa...”

Kunszabó Ferenc Jászföld címû könyvében az alábbiakat olvas-
hatjuk: „…a jász figyelembe vesz mindent és mindenkit, akit, illetve 
amit figyelembe kell vennie, meghallgat minden véleményt – de 
nemigen lelkesedik semmin, azaz nemigen izzad meg a hónalja az 
izgalomtól.” Továbbá, hogy „…a jász sem istennel, sem hatalommal 
szemben nem enged föl, de engedelmeskedik neki, mert történelme 
arra tanította, hogy csak így maradhat viszonylag békében, csak így 
hódolhat egyetlen nagy szenvedélyének a földnek.”

Csete Balázzsal és Kunszabó Ferenccel egybehangzó a véleménye 
Szabó Magdolnának is. Szabó Magdolna a jászkiséri születésû neves 
néprajzkutató – szeretett professzora, az ugyancsak jászsági 
gyökerekkel bíró Bálint Sándor tiszteletére kiadott emlékkönyvben 
– a következõkben foglalja össze a jászok és a kisériek személyiség-
jegyeit: „…a jász nem arról ismerszik meg, hogy annak mondja ma-
gát, hanem arról, amit csinál és ahogyan csinálja…” „…Öntudatos-
ságukról, büszkeségükrõl a testtartásuk is árulkodott: délceg kiállás, 
eltartott fej, fürge járás jellemezte õket. És eszük kereke is igen fürge 
forgású: mindig mindenben igyekeznek tisztán látni, nagyon racio-
nálisak a politikában is, a maguk érdekeiben is.     Mert,  mint a régi

kiséri mondás tartja: Aki nem jól lát, annak muszáj eltívedni…”
Sorsszerû, hogy éppen Nemes Gerzson vízügyi mérnök egyik ki-

tûnõ könyvét olvastam a Tisza-völgyrõl ez év április 12-én, amikor 
csengett a telefonom. Dr. Nemes András fõorvos úr – Nemes Ger-
zson fia – hívott fel, és megkért, hogy édesapja emléktáblájának ava-
tásában vállaljak én is szerepet. Igent mondtam. Bár személyesen 
nem ismerhettem Nemes Gerzsont, de cikkeit, könyveit nap mint 
nap olvasom, és ezekbõl, valamint családtagjai és pályatársai vissza-
emlékezéseibõl személyisége is megrajzolható.

Nemes Gerzson 1902-ben született egy Jászkisérhez közeli tanyán, 
református, redemptus családban. Önvallomásában így emlékezett 
gyökereire: „A Jászság fia vagyok, ahogy mondogatni szoktam: 
szabad jász ivadék. A német lovagrend összeírásából tudom, hogy 
elõdeim 1699-ben már Jászkiséren laktak.”

Édesapját korán elvesztette. Édesanyja, Gõz Mária egyedül nevel-
te két gyermekét, a kis Gerzsont és öccsét, Zsigmondot. A gyerekne-
velés mellett édesanyjára hárult a családi gazdaságban adódó mun-
kák elvégzése, a megtermelt javak értékesítése egyaránt. Szabó 
Magdolna a következõképpen ír a kiséri tanyán élõ emberrõl: 
„…szívós, önálló munkavégzés jellemzi, önellátásra törekszik, ehhez 
a földmûvelés, a jószágtartás mellett örökösen épít, javít, fúr, farag, 
fon, szõ, öltöget…” És a „vinni valamire” hajtja õket elõre.

Nemes Gerzson a jelenleg már Csete Balázs nevét viselõ, akkor 
Református Elemi Iskola tanulója lett, mely ugyanebben az épület-
ben mûködött. Eszes és szorgalmas kisiskolás volt. Olyannyira, 
hogy az iskola befejezése után a tanító és Fejes Dániel lelkész több-
ször felkereste az édesanyát, hogy taníttassa tovább gyermekét. Ne-
héz körülmények között éltek. A családi gazdaságban minden dolgos 
kézre szükség volt. Ezzel magyarázható, hogy édesanyja gazdasági 
kényszerbõl visszatartotta egy ideig, de utána mégis elengedte 
Jászapátiba, a gimnáziumba.

Diákként és valójában egész késõbbi életében a Szabó Magdolna, 
Kunszabó Ferenc és Csete Balázs által felvillantott, a jászokra jel-
lemzõ legfontosabb személyiségjegyek megfigyelhetõk nála a „vin-
ni valamire”. Az érettségi után a Mûegyetem következett Budapes-
ten, ahol 1928-ban szerzett mérnöki oklevelet.

Nemes Gerzson Jászkisérrõl indulva lett a magyar vízügy XX. szá-
zadi történetének kiemelkedõ egyénisége, árvízvédelmi, folyamsza-
bályozási, belvízvédelmi és öntözési szakember. Részt vett az Ecse-
di-láp, a Fertõ-tó, a Duna-völgy, a Balaton vízügyi munkálataiban, a 
tiszai árvizek elleni védekezésben.

A II. világháború után Szolnokon a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi 
Igazgatóságnak, illetve jogelõdjének fõmérnöke lett. Az árvízvéde-
lem mellett tevékeny részt vállalt a Jászkunság öntözési feladatainak 
megoldásában is. Mind gyakorlati, mind tudományos munkássága 
jelentõs. A Közép-Tisza vidék és a Jászság vízügytörténeti mo-
nográfiái az õ nevéhez fûzõdnek. Könyvei, tanulmányai forrásérté-
kûek, amelyek napjainkra az ár- és belvíz elleni védekezés során kü-
lönösen felértékelõdtek.
Munkásságát szakmai elismerések sora fémjelzi, így például a 
Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagjai sorába iktatta. Nemes 
Gerzson közéleti emberként is sokat tett Szolnokért. Neki köszön-
hetõ többek között a szolnokiak által kedvelt és az árvízi 
krónikákból ismertté vált Tiszaliget megépítése. E tevékenységét a 
város Pro Urbe Díjjal jutalmazta.
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A jász karakter felismerhetõ Nemes Gerzson életében és életmû-
vében is. „…a jász nem arról ismerszik meg, hogy annak mondja 
magát, hanem arról, amit csinál és ahogyan csinálja…” – írta Szabó 
Magdolna. Nos, hogy Nemes Gerzson mit alkotott, azt jól ismerjük. 
De hogy hogyan csinálta?

Hitével nem kérkedõ, de istenfélõ ember volt. Számára is érvényes 
– mint minden jász számára – hogy „...isten parancsa a munka pa-
rancsa...”. Neki már nem a föld volt egyetlenegy szenvedélye, mint 
õseinek, hanem az áldást adó, de oly sok szenvedést is okozó víz. Ha 
sok van, ha nagyon kevés van: tragédiát jelent. A vízért és a víz ellen 
küzdött gyakorló mérnökként és kutatóként is. 72 éves korában 
ment nyugdíjba, és tudományos tevékenysége ezt követõen tel-
jesedett ki, haláláig alkotó életet élt. Bár párton kívüli volt, munkás-
ságát több magas állami kitüntetéssel ismerték el.

Életének másik fontos meghatározója volt a hûség. Hûséges volt 
választott hivatásához, szülõföldjéhez, családjához. Feleséget is a 
Jászságból választott. Jászapátiról a vasárnapi istentiszteletekre át-
járó Kerekes Nellikét a negyven évig Jászkiséren szolgáló Gócza Jó-
zsef református lelkész ismertette meg vele, és elõtte esküdtek örök 
hûséget egymásnak.

A második világháború során családjával Balatonfenyvesen a né-
met és az orosz front közé rekedt. Környezetükben mindenki nyugat 
felé menekült, õket három kicsi gyermekkel Jászkisér fogadta be. 
Hûsége szülõföldjéhez példakép volt gyermekei elõtt is, akik nem 
feledik az itteni református temetõben nyugvó õseiket, a legkisebb 
fiú pedig – aki folytatta édesapja hivatását – az õsi földbõl ma is 
birtokol egy darabkát.

2002-ben, születésének 100. évfordulóján tisztelõi és egykori kol-
légái létrehoztuk a nevét viselõ emlékbizottságot. Biztosan sokan 
emlékeznek az itt jelenlevõk közül is arra, hogy az emlékbizottság a 
centenáriumi évben Jászkiséren, továbbá Szolnokon is kiállítást és 
emlékülést szervezett. A szolnoki rendezvényhez kapcsolódóan a 
Tisza Szálló folyóra nézõ oldalán Nemes Gerzson portréjával díszí-
tett emléktáblát avattunk fel. Az emléktáblánál a másodszor is meg-
választott jászkapitány, Gubicz András vezetésével a Jászság törté-
nelmi zászlóit meghajtva tisztelegtek a Jász huszárbandérium kép-
viselõi, és a kisériek is elhelyezték a megemlékezés virágait.

Az emlékbizottság kezdeményezésére a Nemes Gerzson által lét-
rehozott Tiszaligetnek a folyóparton kiépített sétányát, a sportcsar-
nok és a hídfõ közötti szakaszon 2004-ben róla nevezte el a szolnoki 
képviselõ-testület. 2005-ben pedig a Damjanich Múzeumban ta-
lálható Szolnoki Panteonban került elhelyezésre emléktáblája, ahol 
a megye és a város egykori kimagasló személyiségeinek állítanak 
emléket.

Nemes Gerzson emberi és szakmai értékeibõl, életpályájából va-
lamennyien erõt meríthetünk. Nem véletlen, hogy mind Kisér, mind 
pedig Szolnok egyaránt magáénak vallja. Személye összeköti a két
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települést, s ezen keresztül talán – a múlt sérelmeit egyszer 
végre lezárva – közelebb kerülhet egymáshoz a Jászság és 
Szolnok is.

Végezetül visszatérve a bevezetõben már említett régi 
kiséri mondásra, miszerint „Aki nem jól lát, annak muszáj 
eltívedni”, bizton állíthatjuk, hogy Nemes Gerzson a jól látók 
közé tartozott. Erre a tisztánlátásra, megfontoltságra 
napjainkban is nagy szükség van.

A Jászságban ma, a XXI. század elején sem könnyebb a 
helyzet, mint akár 100 évvel ezelõtt, Nemes Gerzson születé-
sekor. A mögöttünk hagyott, vérzivataros XX. század törté-
nelmi sorsfordulói: az I. világháború, a tanácsköztársaság, a 
II. világháború a nyilas hatalomátvétellel, a Rákosi-
diktatúra, az 1956-os forradalom és a Kádár-korszak 
emberpróbálóak voltak. Nemes Gerzson életét jól ismerõ 
egyik közeli munkatársa, Pálhidy Csaba azzal a hasonlattal 
élt, hogy e szörnyû században Nemes Gerzson mint szálfa a 
viharban állt helyt.

       Életútja és a Jászság példája valójában a felemelkedésrõl  
      szólt, ez pedig napjainkban is csak újabb áldozatok árán le
      hetséges. A tanulás, a kimûvelt emberfõ lehet egyedül záloga 
      ennek. Meggyõzõdésem, hogy Nemes Gerzson most leleple  
     zésre kerülõ emléktáblája ezt az üzenetet közvetíti, és nem 

csak a táblát böngészõ kisdiákoknak, a kisérieknek, hanem a Jász-
ságnak és egész Magyarországnak.

Dr. Kertész Róbert

Elhangzott 2006. június 3-án Jászkiséren, a Csete Balázs 
Általános Iskola falán elhelyezett Nemes Gerzson emléktábla 
avatásán.

Az Új Néplap május 30-i számban címoldalon hozta – Tóth Sán-
dor pert nyert a jászkiséri Víziközmû ellen. Azt gondoltuk, úgy 
tisztességes ha meghallgattatik a másik fél is. Dr. Fodor Ferenc 
ügyvéd az alábbiakról adott tájékoztatást.

Jászkiséren a víziközmû 
folytathatja és befejezi a csatornázást

Tóth Sándor szerencsére nem úgy nyert pert, ahogyan szeretett vol-
na. Azt kérte ugyanis a bíróságtól, hogy az helyezze hatályon kívül 
a Víziközmû Társulat cégbírósági bejegyzését, más-részt állapítsa 
meg az Alapszabály érvénytelenségét. A bíróság nem jogerõs ítéle-
tével az elsõ kérést elutasította, a cégbejegyzõ végzést nem helyez-
te hatályon kívül. A második kérés tekintetében az évekig tartó 
szakértõi bizonyítás során azt vélte megállapítani, hogy az alakuló 
ülésen a több mint 3000-bõl kb. 24 érdekeltségi egységgel keveseb-
ben voltak képviselve, mint az általa elfogadhatónak tartott mini-
mum. Ezért az Alapszabályt elfogadó határozat ugyan valóban ér-
vénytelen, de az ítélet jogerõre emelkedéséig ennek ellenére az 
alapszabályt hatályossá nyilvánította. Ez közérthetõen azt jelenti, 
hogy ha ez az ítélet emelkedne is jogerõre, a Társulat tartozásai és 
követelései fennállnak, folytathatja a csatorna-beruházást, és 
jogosult beszedni az érdekeltségi hozzájárulásokat is. A beruházás 
várhatóan még az idén elkészül, és akkor a Víziközmû Társulat 
mindenképpen megszûnik, erre irányuló per nélkül is. Ez a per és a 
mostani ítélet tehát e tekintetben nem változtatott semmin.

Tóth Sándor állítása szerint õ a közjó, a lakosság és a település ér-
dekében küzd. Bizonyára nem tudja, hogy e „jószándékával” már 
eddig milliós költségeket okozott a településnek, és ha tényleg az 
lenne a per végeredménye, amit keresetében kér, akkor Jászkiséren 
csatorna ugyan nem biztos, hogy lenne, több százmilliós adósság 
viszont igen. Ez lenne a közérdek?

Szerencsére a lakosság több mint 80 százaléka a józan gondolko-
dású többség nem ezt akarja, ezt írásban ki is nyilvánította. Aki te-
hát szereti Jászkisért és a fejlõdés mellett áll, fizesse becsületesen a 
társulati érdekeltségi hozzájárulást, és örüljön az elkészülõ csator-
nahálózatnak, a település fejlõdésnek, és legyen büszke arra, hogy 
annak maga is tevékeny részese lehet. Az ítélet ellen egyébként – 
több okból is – fellebbezéssel fog élni a Víziközmû Társulat.
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Jászkiséri Tudósító
Kiadja:

JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Az egyesület csoportjai a tavasz folya-
mán új koreográfiákkal készültek a nyári 
bemutatkozásokra. A Boróka csoport 
számára jászsági gyermeklakodalmas 
készült, amit a Pünkösdi Vigadalmi Na-
pokon mutatunk be elõször a nagykö-
zönség számára. A Kiscsillag csoport 
moldvai táncokat tanult, és a belõle ké-
szült koreográfiát Hajdúböszörményben 
/május 14./ adták elõ a Regionális Gyer-
meknéptánc Bemutatón. Sajnos a kiváló 
teljesítmény ellenére a szakmai zsûri 
nem juttatta tovább a csoportot az orszá-
gos döntõbe. Ennek okait a koreográfia 
zenei összeállításában, a folyamatosság 
hiányával magyarázták, tehát nem a gye-
rekek teljesítményével voltak a gondjaik. 
/A zene stúdióban történõ feljátszása 
90.000 Ft lenne/ Ennek ellenére úgy 
érezzük, hogy a továbbjutás nem csak 
ezen múlott, a gyerekek is látták az ellen-
felek mûsorszámait, és igazságosan tud-
ták értékelni teljesítményüket. Ezek 
alapján nincs szégyenkezni valónk, a 28 
csoportból, az elsõ ötben volt a helyünk. 
A nehéz, és fárasztó nap után jól esett 
mindannyiunknak a hortobágyi pihenõ, 
ahol a kilátóról megtekinthettük a pusz-
tán legelõ gulyát, ménest, és a kilenclyu-
kú hidat.

Május 15-én a Hagyományok Háza ál-
tal szervezett országos folklórismereti 
vetélkedõ döntõje került megrendezésre 
Budapesten. Az országos döntõbe két 
jászkiséri néptáncos jutott be, Gál Gabri-
ella és Czifra Anita. A forgószínpad sze-
rûen lebonyolított döntõben fel kellett is-
merni a tájegységek hímzésvilágát, épí-
tészetét, tudni kellett az évszakok szerin-
ti szokások, házi munkák sorrendjét, 
mert ezekbõl állították össze a nehéz, és 
összetett tudásalapú feladatokat.

A két gyermek kiválóan teljesített, 
nem hoztak szégyen településünkre, 
iskoláikra, szüleikre, hiszen Czifra 
Anita II., Gál Gabriella IV. helyezést 
ért el! Gratulálunk, és további kitartó 
versenyzést kívánunk nekik!

A gyerekcsoportok mellett a felnõttek 
is készülnek a nyári fellépésekre, és gõz-
erõvel szervezzük az augusztus 11-12-én 
megrendezésre kerülõ Pendzsom Folk 
Fesztivált, aminek programtervezetét a 

 honlapunkon olvas-
hatnak.

Lukácsi György

www.pendzsom.hu

PENDZSOM
HÍREK

A pénteki nap programja: a Bíró zenekarral
9 órától Hívogató a Bures zenekar Nélkülük nem jöhetett volna létre a 

koncertje a Hõsök terén
fesztivál:

10 órától       Strandolás
Jászkisér Nagyközség Képviselõtestülete és 

a Pendzsom plázson 
Polgármesteri Hivatala, Észak-alföldi Regio-

19.30 órától Fesztiválmegnyitó
nális Fejlesztési Tanács, Jász-Nagykun-Szol-

és Fesztiválmûsor a szabadtéri 
nok Megyei Önkormányzat, Természetjárók 

színpadon
Gyermek Egyesülete, Cerveza Közhasznú Ifjúsági - felnõtt csoportok: 
Kulturális és Sport Egyesület, Csete Balázs Kenderszer N.E. - Bodony 
Általános Iskola, Mûvelõdés Háza, Pendzsom Hétszínvirág N.E. - Jászapáti 
Néptánc EgyesületLajta László N.E. - Eger 

Ördögszekér N.E. - Gyöngyös 
A fesztivál támogatói:Kölesdi N.E. - Kölesd 

B-Metál Kft. - Eger, Krizsai Pékség - Jászkisér, Kazár N.E. - Kazár 
Dr. Balogh Baka Ibolya fogszakorvos -Jászkisér, Cuháré N.E. - Szolnok 
Mezei Balázs fogtechnikus - Jászapáti, TÉBA Tiszafüred N.E. - Tiszafüred 
Tüzép - Jászapáti, Rádiusz Bt. -Jászapáti, Pendzsom N.E. - Jászkisér
Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet, 22 órától      Ferenczy György és a

Rackajam Petõfi c. mûsora Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ, Jász - Sütõház Kft. - 
24 órától       Táncház a Bíró zenekarral Jászapáti, Jásztej Rt. -Jászapáti, Jászmúzeum - 

Jászberény, Jászság Népi Együttes - Jászberény, 
A szombati nap programja: Vízgazdálkodási Társulat - Jászkisér, Tölgyes 
9   órától       Reggeli Termálvizû Strandfürdõ és Camping - Jászapáti, 
9   órától       „Ki a jobb?” vetélkedõk Jászkiséri Mezõgazdasági Szövetkezet, MÁV 

délelõttje a Pendzsom plázson FKG Kft. - Jászkisér, AGROSZÖV -Jászkisér, 
Néptánccsoportok, helyi civil Szabó és Társa Kft. - Jászkisér, Csejtei Erzsébet 
szervezetek vízi vetélkedõje, szakgyógyszerész-Remény Gyógyszertár, 

12 órakor     A versenyek Stoszek Istvánné vállalkozó és dolgozói - 
eredményhirdetése Jászkisér, Balla Lászlóné vállalkozó - Jászkisér, 

13-16 óráig   Strandolás
Borbás Józsefné vállalkozó - Jászkisér, Orosz 

a Pendzsom plázson
Józsefné vállalkozó -Jászkisér, Musztáng 

19 órától       Csoportok felvonulása
Sörözõ - Jászkisér, EZ+AZ Élelmiszer - 

népviseletben a Fõ úton     
Jászkisér, Ili Butik -Jászkisér, Tapír - Papír és 

18.30 órától Hívogató - a Bures zenekar
Totó-Lottózó -Jászkisér, Holló Zoltán vállalkozó koncertje a Polg. Hivatalnál 
- Jászkisér, Vajkó János vállalkozó - Jászkisér, 19.30 órától Fesztiválmegnyitó
Krizsai Sándor vállalkozó - Jászkisér, Varga Jó-a Polgármesteri Hivatalnál
zsef vállalkozó - Jászkisér, Jászkiséri 48-as 20 órától      Fesztiválmûsor
Polgári Egyesület - Jászkisér, Jászkisér a szabadtéri színpadon
Gyermekeiért Alapítvány TELEHÁZ, Önkéntes Gyerek- ifjúsági csoportok: 
Tûzoltó Egyesület - JászkisérBácskossuthfalva, Kazár, 

Kölesd, Karcag, Kunhegyes, 
Köszönet a moravicai táncosokat,Tiszaszentimre, Zagyvarékas, 

zenészeket vendégül látó családoknak,Árendás, Barkóca Jászberény, 
és az önkéntes segítõknek!Jászjákóhalma, Jászladány, 

Jászfényszaru, Boróka, Külön köszönet a kiadvány elkészülte utáni

támogatóinknak!Kiscsillag Jászkisér,
22.00 órától A Magyar Állami Népi 

Együttes mûsora Mindenkit sok szeretettel várnak,
23.00 órakor Gyerekcsoportok részére és jó szórakozást kívánnak

eredményhirdetés a fesztivál fõszervezõi:
és a „Szûcs Béla Vándordíj”
átadása 24.0 órakor  A Mûvelõdés Háza és a 

Tûzijáték és Táncház Pendzsom Néptánc Egyesület
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