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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 zászlód 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 Zrínyi Ilona és a gyermek Rákóczi szobránál, a
Vereckei emlékműnél és a szolyvai emlékparkban.
Bitó László június 1-re tervezett könyvbemutatója a szerző közbejött
betegsége miatt nagy sajnálatunkra elmaradt.
Lehetőség szerint megpróbáljuk más időpontban megtartani.

Júniusban, a Kisér-napokon Egyesületünk elnöke, dr. Nemes András a
„Jász kisér Város díszpolgára” kitüntető címet vette át Hajdú László
Polgármester Úrtól.
10 éves munkámk elismeréseként a Jász-Nagykun-szolnok megyei
Közgyűlés Megyei Közművelődási Díjban részesíti egyesületünket. A díj
átadása 2013.aug. 15-én délelőtt 10-kor lesz a Megyeháza
Dísztermében.
Augusztus 17-én lesz a jászkun-kapitányok II.Pálinkamustrája. A tavalyi
pálinkamustra jó visszhangja, sikere alapján merjük az idén is
megrendezni.
Szeptember 28-án, szombaton Jászkisér látja vendégül a Jászságban
működő Baráti Egyesületeket.
Az Aradi Vértanukra idén okt.12-én emlékezünk. Vendégeink ittebei és
eleméri Kiss Ernő leszármazottjai lesznek: dr. Issekutz Sarolta és
Brezovayné Ivády Erzsébet.
Az idén novemberben lesz 10 éve, hogy Egyesületünk szobrot állított II.
Rákóczi Ferenc tiszteletére. Szeretnénk ezt a jubileumot méltóképpen
megünnepelni, a megemlékezés valószínű időpontja nov.16.
Az idén tavasszal örökre eltávozott közülünk Halász Imréné Bak Eszter
tagtársunk. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Végezetül köszönöm minden tagunknak az egyesület számára nyújtott
anyagi és erkölcsi segítséget.

Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet

