A JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉNEK HÍRLEVELE
EZ TÖRTÉNT 2013-ban.
Egyesületünk első összejövetele 2013-ban január 14-én, hétfőn este volt, amikor
a „doni áttörés” évfordulója kapcsán a II. Világháborúban harcoló katonákra
emlékeztünk. Emlékező estünk vendégei voltak: városunkból Bognár György és
jászapátiból Horváth István, akik 1944. nyarán együtt kaptak repülős kiképzést
Szolnokon. Szinte még gyerekfejjel készítették fel őket a harcokban való
részvételre.
Az emlékek felidézése, beszélgetések után koszorút helyeztünk el a város II.
Világháborús emlékművénél.
Március 10-én emlékezett a Csete Balázs Honismereti Egyesület névadója, Csete
Balázs születésének 120. évfordulójára. az ünnepségen Egyesület tagjaink közül
is sokan jelen voltak.
Március 14-én a csepeli Csete Balázs szakközépiskola diákjai, pedagógusai és
Csepel önkormányzatának képviselői látogattak városunkba. A csepeli
Önkormányzat zászlót adott városunknak, ezzel is erősítve a Csete Balázs
emlékén keresztül máig élő kapcsolatot a két település között. A zászlót
Jászkisér város lakóinak nevében Egyesületünk tagja, Gubiczné Csejtei Erzsébet
vette át.
Áprilisban elhelyeztük Egyesületünk koszorúját a kassai Dómban, II.Rákóczi
Ferenc vezérlő fejedelem sírjánál.
Májusban két egyesületi tagunk Rákóczi Ferenc nyomát követve elhelyezte
Egyesületünk koszorúját Borsiban, a Rákóczi szobornál, a munkácsi várban Zrinyi
Ilona és a gyermek Rákóczi szobránál, a Vereckei emlékműnél és a szolyvai
emlékparkban.
Júniusban, a Kisér-napokon Egyesületünk elnöke, dr. Nemes András a „Jászkisér
Város díszpolgára” kitüntető címet vette át Hajdú László Polgármester Úrtól.
2013 augusztus 15-én a Megyeházán, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Önkörmányzat ünnepi közgyűlésén Egyesületünk nagy elismerésben részesült:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat kapott. A díjat –egy bronz
plakettet- és a hozzá járó oklevelet dr. Nemes András és Gubiczné dr. Csejtei
Erzsébet vették át.
Augusztus 20-án Egyesületünk titkára, Gubicz András Jászjákóhalma község
díszpolgára lett. Az elismerő oklevelet ifj.Lukácsi Pál polgármester adta át.

Augusztus 17-én volt a jászkun-kapitányok II.Pálinkamustrája. A tavalyi évhez
hasonlóan az idén is a Penzsom Folk Fesztivál délelőttjén volt a pálinkamustra. A
mustrára 56 pálinka nevezett. A bírálatot a Bükki Pálinka Lovagrend
Nagymesterének vezetésével rangos zsűri végezte. Az eredményhirdetés a
Pendzsom Folk Fesztivál esti gálaműsora előtt volt.
Szeptember 28-án, szombaton Egyesületünk látta vendégül a Jászságban
működő Baráti Egyesületek vezetőit. Az évente megrendezésre kerülő Fórumra
-az idei a IX. volt – minden, jász településen bejegyzett és működő Baráti
Egyesület kapott meghívást. Meghívásunkat elfogadták és képviselték
közösségüket










Jászberényi Városvédő Egyesület
Jászboldogháza „Boldog Bt”
Jánoshida „Hidaiak Baráti Egyesülete”
Jásztelkiek Baráti Köre
Jászdózsa Községért Egyesület
Jászágóiak Baráti egyesülete
Jászjákóhalma „JÁKOB”
Jászfényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászkisériek Baráti Egyesülete

A Fórum szeptember 28-án az országosan megrendezésre kerülő „Itthon vagy,

Magyarország szeretlek” programsorozat keretén belül került megtartásra. A
helyszíne a Csete Balázs általános iskola Aulája volt. A fórum kezdetén dr.
Nemes András, egyesületünk elnöke üdvözölte a résztvevőket és vendégeinket.
Ezután Hajdú László, városunk polgármestere beszélt városunk múltjáról, a jelen
eredményeiről, gondjairól és a jövő még előttünk álló, megoldásra váró
feladatairól.
Ezután a Pendzsom Néptánc egyesület 2 csoportja, a „Hajnaltűz” gyerekcsoport,
és az azóta megyei Nívódíjban részesült „Boróka”csoport adott ízelítőt a
városunkban folyó néptánc oktatás magas szintjéről.
A fórum meghívott előadóművésze Mészáros János Elek magánénekes volt, aki
hazaszeretetről szóló dalaival méltán aratott nagy sikert.
Ebéd után folytatódott a Fórum, melynek fő témája az volt, hogyan lehetne több
fiatalt bevonni a Baráti egyesületek munkájába. A fiatalság bevonásának kérdése
minden közösséget,- így a mienket is - érint.
Szept.29-én este az országos „Itthon vagy, Magyarország, szeretlek”
programsorozat keretében este 21.30-kor Jászkiséren is meggyújtottuk az őrtüzet.
A tűzgyújtáson Egyesületünk is több taggal képviseltette magát.

Megemlékezésünk az Aradi Vértanúkról október 12-én délelőtt volt. Délelőtt 10
órakor kezdődött az ünnepség, melyre fő előadónak az Erdélyi örmény gyökerek
Kulturális Egyesület elnökasszonyát, dr. Issekutz Saroltát hívtuk meg.
Előadásában nem csak őséről, eleméri és ittebei Kiss Ernő honvédtábornokról
emlékezett meg, hanem a szabadságharc többi örmény származású hőséről is. A
szabadságharc történésein túl sokat hallhattunk előadásában az örmény nép
nehéz sorsáról, üldöztetéseiről is, arról, hogyan találtak új hazát Erdélyben, majd
innen is tovább futva, Magyarországon. Az emlékező ünnepség kezdetén Molnár
László, a szolnoki Szigligeti Színház Jászai és Príma díjas művésze – aki
többször volt már Egyesületünk vendége – szavalta el Kölcsey Ferenc Himnuszát. Dr. Issekutz Sarolta előadása után pedig dr. Szabó András előadóművész
felolvasása következett, - Dávid Csaba: A végső lövések után /történik Aradon,
1849.okt.6., 05 óra 30 perc és 05 óra 40 perc között/ Felolvasása után elhelyeztük koszorúinkat az Egyesületünk által 2008-ban állított
emlékműnél.
Egyesületünk megalakulásától patronálja a Búzavirág Népdalkört. December 1én, Advent első vasárnapján a jászkiséri Református templomban a Búzavirág
Népdalkör és a szolnoki Kodály kórus közös ünnepváró koncertjét hallgathattuk.
A Búzavirág Népdalkör fellépett a Jászkisér Város „Mindenki karácsonya”
rendezvényen december 14-én.
2013-ban ezek történtek Egyesületünk életében. Sajnos megint kevesebben
lettünk, örökre eltávozott közülünk Halász Imréné Bak Esztike tagtársunk.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
Áldott, békés Karácsonyt kívánunk mindenkinek, 2014-re sok erőt, jó egészséget,
hogy folytathassuk megkezdett munkánkat és egy évben többször is
találkozhassunk.
Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek rendezvényinkre, tagdíj befizetéseitekkel és az
átutalt adó 1%-kal segítettétek Egyesületünk munkáját.
Bízva a jövő évi találkozásokban, üdvözlettel:
Gubicz András és Csejtei Erzsébet

