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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft
Új év köszöntõ

Meghívó
Jászkisér Város Önkormányzata

Kívánok most új esztendõt,
Jobbat mint az Ó-esztendõ
Adjon Isten fehér telet,
Víg tavaszkor, fürge szelet.
Hideg télbe, meleg bundát,
Tûzõ nyárban hûs borocskát.

sok szeretettel meghívja

Önt és családját
2012. január 20-án (pénteken)
18 órakor tartandó
Magyar Kultúra Napi ünnepségére

Adjon Isten, jó szerencsét,
Csókos szájú víg menyecskét.
Gazdasszonynak nagy kanalat,
Rövid pendelyt, jó nagy halat.
Ifjú férjnek nyelves asszonyt,
Abból lesz jó zsémbes asszony.
Jó embernek csöndes asszonyt,
Annak meg nagy kerek kaszrolyt.
Mit benne fõz, jobban csússzon,
Paplan alatt kisimuljon.
Friss kalácsot, habos tortát,
Kis gubámnak bõ tarisznyát.
Álmodóknak finom sonkát,
Olyat, amin a Julius jár.
Meleg fészket, kicsi házat,
Szerelemhez forró vágyat.
Szép asszonyhoz puha vánkost,
Csúnyához, meg bátorságot.
Legyen béke, minden házban,
Több tisztesség szép hazánkban.
Õsi jogán minden magyar,
Ott éljen, hol álma szabad.
Ne bánthasson minket senki,
A béke ágát, nem jó nyesni.
Adjon Isten a Magyarnak,
Búfelejtõ vigadalmat.
Adjon Isten emberséget,
Tán az ember, emberré lesz.
Valljon valóra reményünk, álmunk
Míg hinni tudunk, jó úton járunk.
Bartók János

a Mûvelõdés Házába.

“Békesség-óhajtás”
címmel verses-zenés mûsort tekinthetnek
meg

Lázár Balázs színész, költõ
és
Tallián Marianne színésznõ
elõadásában.
Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!

Meghívó
Szertettel meghívjuk Önöket
2012. február 4-én reggel 6
órakor kezdõdõ

III. Hagyományõrzõ disznóvágás
rendezvényünkre,
melynek helyszíne
a Tájház udvara.
Az érdeklõdõk a disznó
hagyományos
feldolgozását követhetik
nyomon, mindemellett
meg is kóstolhatják az
elkészült finomságokat.
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Gyermekkoromban, - az elemi iskola elsõ négy osztályában – iskolai napokon a
tanítás a templomban kezdõdött. Elmentünk az iskolába, letettük az iskolatáskát,
és osztályonként mentünk át a templomba. Istentisztelet után visszamentünk az
osztályokba és kezdõdött a tanítás.
Az iskolák államosítása után változott a helyzet.
Édesapám, aki római katolikus volt, minden évben elment az éjféli misére,
és engem is elvitt magával. Ez így mûködött egy pár évig.
Hosszú ideig, pontosan 1961-ig Debrecenben végeztem tanulmányaimat.
Kettõ éves jászberényi kitérõ után, 1963-tól szülõfalumban élek. Az elmúlt ötven
év alatt sok minden történt, jó is, rossz is.
A jó történések közzé kell sorolni, hogy kiépült a szennyvizet elvezetõ
csatornarendszer, vezetékes gázzal fûtenek sok lakásban. Keveset beszélünk
arról, hogy az idõs falusi lakosság nyugdíjellátásban részesült. Ez egy nagyon
jelentõs lépés volt, még akkor is, ha nevetségesen kevés volt az a nyugdíj.
A rossz történéseket hosszan, oldalakon keresztül lehetne sorolni. Egy
párat kiemelve: a termelõszövetkezetek erõszakos szervezése, kitelepítések, nem
utolsó sorban a vallásos életmód üldözése, tiltása. Az egyházi iskolák államosítása
–nagyon kevés középiskola maradt meg az egyházak kezelésében, irányításában.
Mindezek ellenére, vagy talán a hatalommal szembeni ellenállás
eredményeként, sokkal többen jártak templomba, több volt a keresztelõ –
esetenként más településeken - , több volt az egyházi esküvõ, esetenként más
településeken. Sok példát tudnék felsorolni az elõbb leírtak alátámasztására.
Egyet megemlítek – Tánczos Ferenc vállalta az egyházi esküvõ esetleges
következményeit. Feri barátom a Szent István Bazilikában fogadott örök hûséget
feleségének. Nem lett következménye az egyházi esküvõnek – pedig sokan
szerették volna. Az akkori Tsz. elnök józanul látta és értékelte az eseményeket és
„megállj”-t parancsolt, elsõsorban pártvonalon, járási szinten.
Karácsony másnapján istentiszteleten vettem részt. Örömmel hallottam,
örömmel jelentette be a Nagytiszteletû Úr, hogy az ünnepi istentiszteleteken szép
számmal megjelentek a hívek! Elhangzott, közel száz fiatal jár hitoktatásra, és
ebben nagy szerepe van a Borsos-családnak. Borsosék számon tartják, felkeresik a
református fiatal tanulókat, a szülõket. Ennek a munkának, fáradtságnak kézzel
fogható eredménye a jelentõs számú, hitoktatásra járó fiatal. Akik ismerik a
Borsos-családot, - akik tudják, mennyi megaláztatás, igazságtalanság érte ezt a
családot az 50-es években – azok talán jobban megértik, tudják, hogy a nehéz
éveket csakis a Mindenható segítségében bízva tudták átvészelni, tudtak talpon
maradni.
Borsos Gerzson, a nagytiszteletû úr édesapja bányászként, bányában
dolgozott. Nem volt ez egyszerû dolog, de az élet kegyetlen volt, a családot el kellett
tartani. Gondolom, a község akkori vezetése nem mert belekötni abba a
nagygazdába, „kulákba” aki a föld alatti, bányász munkát választotta.
Borsos László nagytiszteletû úr az 1950-es évek legelején fejezte be
teológiai tanulmányait. Mint fiatal lelkipásztor, mindjárt szemben találta magát a
Rákosi-rendszerrel. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok álmatlan éjszakája
volt, egyrészt a családja miatt, másrészt a kilátástalan jövõt illetõen. Legjobb
tudása szerint, - és ahogy a lelkiismerete diktálta – végezte munkáját.
Egyházi elöljárói, akik ismerhették szüleinek helyzetét és nyitott könyv volt
elõttük a Nagytiszteletû Úr egyházi tevékenysége, munkássága elismeréseként az
1980-as évek végén - a nádudvari egyházközség kérésére – Nádudvarra, a
termelõszövetkezeti mozgalom kirakatába helyezték. Nagytiszteletû úrnak
sikerült Mészáros Sándor elnökkel jó kapcsolatot kialakítani, ami nem volt nehéz,
mert az 1980-as évek legvégén már a levegõben volt a rendszerváltás.
Természetesen a nádudvari reformátusok tisztelték, megbecsülték a
Nagytiszteletû urat szorgalmas, fáradtságot nem ismerõ munkájáért.
Borsos Ferenc, a nagytiszteletû úr testvéröccse, osztályidegenként, addigi
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munkája elismeréseként, beiratkozhatott az Nem régen az Egervölgyi Református Egyházmegye
egyetemre. Gondolom, sok éjszaka – minden erejét esperese, dr.Kádár Zsolt küldött egy levelet benne
összeszedve, csak azért is tanult és tanult, hogy Siklós József „Örömhírt mondok néked ember” címû
megmutassa, töretlen akarattal igenis lehet ötrõl a versét, melyet az erdélyi magyarokhoz írt.
hatra érni.
Siklós Józsefnek többek között ezt a versét is
Borsos Ferencnek ismert volt a származása az Lehotka Gábor zenésítette meg. Örömmel hallgattam
akkori személyzeti fõnökök iratanyagában, de szorgal- a Pedagógus Nõi Kart, amikor ezt is a mûsorára tûzte.
mára, szaktudására szüksége volt a rendszernek.
Befejezésül még egy-két gondolatot engedjen
Ettõl függetlenül azt tudni kell, hogy osztályidegen meg a T. olvasó.
származással, vezetõ beosztásban csak egyszer
Régen 30-40 éve szilveszterkor több helyen
lehetett hibázni, másodszorra már leváltották.
volt zenés rendezvény, általában vacsorával. Most
Borsos Ferenc egyszer sem hibázott, a Ceglédi ebben az évben városunkban kettõ kocsmában volt
Tangazdaság igazgatójaként kérte nyugdíjazását.
lehetõség társasággal-közösen búcsúztatni az ó évet.
Ma már egyre ritkábban –telik az idõ – de Könnyû kritizálni a város vezetését –nem teszem –
régebben többször hallottam társaságban, ital mellett mindennek oka van.
beszélgetve, egyes személyek sérelmezték, hogy õk a Helyette leírom, hogy jártam az 1980-as évek
származásuk miatt nem tanulhattak tovább – ez igaz is legvégén. Kovács Gerzson még nõtlen fiatal Tsz. tag –
lehet bizonyos esetekben pl. Bozsik Károlynak a több fiatal nevében kérte engedélyezzem a Tsz.
malom miatt kellett tanulmányait idõ elõtt befejezni. Étteremben egy zenés rendezvény megtartását. Én
Bozsik Károly a Mûszaki Egyetemen évfolyamelsõ most már tudom, buta voltam, elzárkóztam
volt – ezt Tálas Ernõ mesélte el – ennek ellenére hivatkoztam mindenre – pl. arra is hogy az ablakok
kirúgták – ehhez nagy valószínûség szerint kellettek mennyibe kerültek és ha betörik ki fogja megcsinálvalakik, vagy valaki, aki Jászkisérrõl utána nyúlt tatni – ki fogja megfizetni?
Bozsik Károlynak.
Gerzson tudomásul vette – meghallgatott illedelA tudás, a szorgalom elnyerhette jutalmát, erre mesen – de utána vissza hallottam hogy az ablakkal
jó példa a kettõ Sütõ fiú, Lajos és Imre esete. kapcsolatos félelmeimre a fiatalok most már tudom
Édesapjuk csendõr volt, ettõl függetlenül szorgalmuk, jogosan azt mondták üveg helyett rakassak kazán
tudásuk eredményeként Lajos bánya- , Imre lemezt a keretekre.
vegyészmérnök lett az ötvenes években.
Most üzenem a „fiataloknak” – már õk is
Karácsony másnapján elismerõ szavakkal családos emberek – igazuk volt annál is inkább mert az
méltatta a Nagytiszteletû Úr Siklós József étterem is az õ pénzükbõl épült.
Nagytiszteletû Úr munkásságát – ez külön öröm volt
Most az íróasztal mellett ülve visszagondolok
számomra. A ma élõ lelkipásztorok közül Cseri azokra az idõkre. Nem adtam helyt az akkori fiatalok
Kálmán Nagytiszteletû Úr a kedvencem. Amikor a jogos kérésének. Tudni kell a mi kérésünkre õk
Pasaréti Református templomban õ hirdeti az Úr ugyanezek a fiatalok szabad idejüket feláldozva rossz
igéjét – jó idõ esetén – a templom környékén kint álló hideg idõben minden ellenszolgáltatás nélkül
nem csak református híveknek kihangosítják a felépítették a Sport telep kerítését.
szószéken elhangzottakat. Pesti oldalról más egyházak
Karácsony este kaptam egy szép ajándékot –
hívei is élvezettel-áhítattal hallgatják Cseri Kálmánt.
Fülöp Tibor Zoltán „Huszárkonyha” címû könyvét.
A ma már nem élõ református lelkipásztorok közül Oldalakat lehetne írni a Tavaszi Emlék hadjáratokról
szeretettel gondolok Gócza Józsefre, az „aranyszájú – a látvány lenyûgözõ – de a szervezés pl. 500-600 fõ
papra” . emlékszem Achs Károlyra és Siklós Józsefre.
élelmezése több napon keresztül nem kis feladat.
Szomszédok voltunk Siklós Józsefékkel, nagyon
Csányi Sándornak a szolnoki gulyás királynak
sokat átjöttek hozzánk beszélgetni. Õ zsidó létére a felkérésére Szabó Sándor jászkiséri vendéglátós és
választotta a református egyházat – ennek okáról nem hadtápegysége a 22. Tavaszi Emlékhadjáraton a
szeretnék írni. Egy mélyen hithû, vallásos embert rábízott hadtápfeladatokat tökéletesen ellátta.
ismertem meg személyében.
Szabó Sándor a 22.Tavaszi Emlékhadjárat
A Siklós család hihetetlen szegény körülmények hadtápszolgálatának vezetõjeként kiérdemelte a
között élt, soha nem panaszkodtak. Nem „Magyar Gasztronómiáért Érdemérmet”
panaszkodtak, végezték a munkájukat. Sok érdekes /Budapest, 2010.május 10./
történetet lehetne elmondani, leírni. Siklós
Gratulálok Szabó Sándornak és „alkalmi
Nagytiszteletû Urat többször kértem tolmácsolni hadtápegységének.
lovak eladásánál egy német kereskedõnek.
K.H.Wildung, a német kereskedõ is tisztelte Siklós 2012-01-08.
Józsefet. Siklós Nagytiszteletû
nem Unió,
volt támogatásával,
járatos
A projekt azÚr
Európai
Gubicz András
lóeledások területén és ebbõl eredõen sok humoros
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
történetrõl lehetne írni.
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„Apáról fiúra” Népi Gyermekjátékok XXII. Közösségi Bemutatója Jászkiséren
Advent idején Jászkiséren mára már hagyománnyá vált a
Népi Gyermekjátékok Közösségi bemutatójának
megrendezése. Luca naphoz a legközelebb esõ szombaton,2011-ben december 11-én - gyûltek össze a Jászságból a
kisgyermekek és a fiatalok, hogy számot adjanak az elõdöktõl
rájuk hagyományozódott népi gyermekjátékok elsajátításából.
Elismerésre méltó, hogy már 22. alkalommal rendezte meg a
találkozót a jászkiséri Mûvelõdés Háza (Balogh György
igazgató és munkatársai) és a Csete Balázs Honismereti
Egyesület (Benedek József elnök és tagtársai), köszönet illeti
múlt-õrzõ fáradozásukat. A rendezvény életre hívói: Gyõri
János és felesége, Gyõriné Jucika Néni célja épp az volt 22
évvel ezelõtt, hogy ne menjenek feledésbe a múlt értékei.
A rendezvény háziasszonya szokás szerint Szakálné Torma
Eszter volt, aki elõször Dr. Gócza Tamás jegyzõt kérte fel,
hogy köszöntse az egybegyûlteket, majd Pócs János
országgyûlési képviselõ ünnepi megnyitója következett. A
találkozón részt vett a város polgármestere. Hajdú László is,
illetve sok-sok szülõ és gyermek. A korábbi években szinte
egész nap tartott a bemutató, hiszen a megye egész területérõl
érkeztek résztvevõk, Karcagról, Kisújszállásról, Tiszavárkonyból, Tószegrõl, Zagyvarékasról, stb. 2011-ben a Jászság
küldte el követeit, sokan az utazási költségeket nem tudták
vállalni. Dicséret illeti Jászkisér pedagógusait, akik a legtöbb
csoportot hozták a rendezvényre, a Makovecz Imre által
tervezett, különleges hangulatú mûvelõdési házba. A
bemutató hiteles, autentikus volt, a pedagógusok, mûvészeti
csoportvezetõk törekedtek az igényes táncok, népi
mondókák, versek, mesék, énekek betanítására. Az Apáról
fiúra Népi Gyermekjátékok zsûrije a visszaigazolás igényével
értékelte a hallottakat/látottakat a rendezvény végén (Bukor
Irén, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Mûvelõdési Intézet osztályvezetõje, Gecse
Annabella, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága néprajzos munkatársa, Vajna Katalin, Csokonai
Alkotói –díjas karnagy, zenei szakértõ, a Jász –Nagykun –
Szolnok Megyei Önkormányzat ny. címzetes vezetõ
fõtanácsosa). Az értékelés a következõképpen hangzott:
A bemutatott játékok, versek, mesék, énekek táncok felidézik
a múltat, nemesítik, formálják az elõadóikat és az õket
hallgatókat/figyelõket. Wass Albert szerint:” A múltat meg
kell õrizni a jövõ számára, hogy kéznél legyen”. Erõsít
bennünket a múlt a jelenben és irányt mutat a jövõbe is. Az
„Apáról fiúra” vetélkedõ növeli a gyermekek érzelmi
intelligenciáját. hiszen a népi kultúrát, a mûvészetet örökíti
tovább. Manapság elsõsorban a tanulók értelmi
intelligenciájának az erõsítése a fontos, nem tartjuk
kellõképpen sokra a mûvészetek erejét, az igazi értékek
továbbadását. A mûvészet éppúgy, mint a játék alapvetõ
szükséglet, önjutalmazó tevékenység, azaz maga a
tevékenység végzése nyújtja a személyiséget energetizáló
örömforrást.
Örömmel töltött el bennünket, a zsûrit, a hallgatókat, a
közönség soraiban ülõket a „Karácsonyi gyertyagyújtás”
címet viselõ nyitó program. A Csete Balázs Általános Iskola
3/. c. osztálya gyertyával a kézben mondta/énekelte el
karácsonyi verseit, dalait. Megható volt. (Betanította: Hajdú
Lászlóné osztályfõnök)

A Jászkiséri Városi Óvoda 28 fõs óvodás csoportja Barna
Jánosné, Sebõk Józsefné vezetésével „Gyermeklakodalmast”
adtak elõ, nagyon tisztán énekeltek, szép szövegmondásra
törekedtek, ízlésesen mozogtak. A jó összeállítás illett a
korosztályhoz, nem volt túl nehéz, élni tudták a lakodalmast.
Jakab Judit 3/. c osztályos „Csali mesét” mondott, kicsit
izgult, legközelebb már bátrabb lesz. (betanítója: Hajdú
Lászlóné).
A Csete Balázs Általános Iskola 1./a osztályos tanulói „Népi
gyermekjátékokat adtak elõ. Nagyon örültek, hogy
bemutathatták tudásukat, Élték, élvezték a játékot. Még
meggyõzõbbek lennének, ha kicsit szebben, tisztábban
énekelnének. (Betanította: Göröcsné Simonyi Edit)
Az elsõ/ b osztályosok (19 fõ) a Csete Balázs Általános
Iskolából „Reggeltõl – estig népi mondókák, gyermekjátékok”címmel adták elõ programjukat. Szépen énekeltek,
jól mozogtak a színpadon, nem izgultak, terjedelmes
mûsorukat hangulatosan közvetítették.(Betanította: Tajtiné
Selmeczi Éva)
A Csete Balázs Ált. Iskola 2/b. osztálya (21 gyermek) „Népi
gyermekjátékokat” mutatott be. Jó kedélyûek, ügyesek,
felszabadultak, Jól ritmizálták a mondókákat, a legtöbb dalt,
éneket tisztán énekelték. A játékok zárása szerkesztési
szempontból frappáns, meggyõzõ volt. (Betanította: Holló
Marianna). Ugyancsak ennek az osztálynak a tanulója, Pinczi
Ákos Benedek Elek: A szürke c: mûvét adta elõ, ha több ízben
szerepel, bátrabb lesz.
Spontán hatású táncprogramot adott elõ a jászkiséri Hajnaltûz
Gyermek Néptáncegyüttes csoportja. Kicsik, nagyok együtt
táncoltak, tetszetõs táncok fûzérét mutatták be nagy
figyelemmel, pergõ mozgással, szép lépéskombinációkkal.
Mûsoruk nem túlszerkesztett, hanem jól szerkesztett volt.
(Betanította: Lukácsiné Gubicz Beáta).
Az egyetlen más településrõl, Jászladányról érkezett a Móra
Ferenc Általános Iskola Néprajzi Szakköre „Szõlõszüretelés”
címmel mutatta be mûsorát. a felkészülést vezetõk (Szikszai
János és Szikszainé Gál Ildikó) megtalálták azt az egyensúlyt,
amikor a programot a szereplõk is élvezik. A gyermekek
szépen énekeltek, beszéltek, biztosan mozogtak, jól
megtanulták a szerepüket, dicséretet érdemelnek.
A Csete Balázs Általános Iskola 4/a osztálya (19 gyermek) „A
betlehemi fogadós” címû jelenete Siklós József jászkiséri
lelkipásztor írása nyomán keletkezett. Megérdemlik a
„legszebben intonáló csoport” elnevezést, a jelenetet
életszerûen, frappánsan adták elõ (Betanította: Cseh
Gáborné).
A Boróka Gyermek Táncegyüttes (Lukácsiné Gubicz Beáta)
13 fõs csoportja „Jobbágytelki táncokat” adott elõ. Dicséretes
tartás, autentikus elõadás, jellemzi a csoportot, õk képviselték
igazán a színvonalat a vetélkedõn. Érzõdik, hogy már van
színpadi múltjuk.
A zsûri azt kívánta a találkozó végén, hogy a kultúra, a
hagyományõrzés legyen a Jászságban is azaz összetartó erõ,
amely hitet, ad, jövõt formál, közösséget, az egymásra
figyelést, az összetartozást formálja, bizonyítva a közös játék
örömét.
Szolnok, 2011. december
Vajna Katalin
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Élet
Életjel

Születések
Nagy-Pál Kristóf
július 7-én

Házasság kötés
Házasság kötés
nem történt
December hónapban!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Cs. Molnár Borbála
szül: 1936-ban férje neve Gombár László
2011. május 1-én Kanadában elhunyt.
Hamvasztása után temetésérõl késõbb intézkedünk.

Elek Kevin Sammut
december 8-án Ausztráliában
Emõdi Linda
december 12-én

Testvére: Cs. Molnár Sándor

Peták Melissza
december 21-én

Gratulálunk!

Emlékezés
Tóth Ferenc
halálának 10. évfordulójára

Helyreigazítás!
Kövesdi József Jászkiséri lakos volt.
A jászladányi otthonban élt.
Anyja neve: Csete Borbála
Apja neve: Kövesdi József
Elõzõ számunkban tévesen jelent meg, hogy vidéki volt.
(a szerk.)

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr.Katona Róza

451-936

Dr.Mike Miklós

451-937

Dr.Kolláth Bálint 450-893

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap
egész nap

„Szomorúfûz, miért csüng le az ágad?
Örökös tán a te gyászod?
Azért sírsz, mert õ elhagyott,
Mert veled nem maradhatott?
Ágadon hogy hintázhatna,
Vágyol-e megint arra a boldog napra?
Hitted, hogy örökké kacag
Ágad árnyékos sátra alatt.
Szomorúfûz, kár búsulnod,
Mert valami enyhíti a gondot.
Nem zúzta szét õt a halál vasökle,
mert megmarad a szívedben örökre.”
Szeretõ felesége és családja

Halálozás
id. Czékmán Jenõné Mocsai Ilona
87 éves korában december 1-én
Nyíri Sándorné Köntés Jolán
98 éves korában december 4-én Vidéki
Bóné Péterné Rabec Éva
63éves korában december 7-én
id. Miskolczi Mihály
81 éves korában december 14-én Vidéki
Balogh József
73 éves korában december 16-án Vidéki
Gulyás Sándorné Guba Jolán
76 éves korában december 16-án
Fekécs Lajosné Faragó Julianna
83 éves korában december 20-án
Majerszki Sándorné Ballagó Piroska
61 éves korában december 27-én
Nagy Zsófia
3 éves korában december 31-én
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A Doni katasztrófára emlékeztünk
2012. január 14-én tartotta ünnepi megemlékezését a Jászkisériek
Baráti Egyesülete a Mûvelõdés Házában. Gubicz András a
Jászkisériek Baráti Egyesületének titkára köszöntötte a
megjelenteket. A Himnusz közös eléneklése után, Kerekes Sándor
nyugalmazott Ezredes a Magyar Tartalékosok Szövetségének
alelnöke mondott beszédet, ismertette a 69 évvel ezelõtti háborús
eseményeket. A Szövetség hagyományõrzõ tagozata, mely a
magyar katonai hagyományok megõrzése érdekében alapítottak
1998-ban. Elsõsorban a két világháború közötti Magyar Királyi
Honvédség katonai hagyományait ápolják, de részt vállalnak az
1848-as és az I. világháborús honvéd seregek megjelenítésében is.
Egyik kiemelkedõ tevékenységük a katonai hagyományõrzõ
emléktúrák szervezése, amelyek a frontkatonák életmódjának és
harceljárásainak lehetõség szerinti leghitelesebb átélését teszi
lehetõvé a résztvevõknek. Emléktúráik nyíltak, azokon nemcsak
hagyományõrzõk, hanem jelenlegi katonák és civil személyek is
rendszeresen részt vesznek 2000 óta minden év januárjában
szervezik meg a DONI Hõsök emléktúráját Jásdi Balázs
hagyományõrzõ fõhadnagy vezetésével. Az elõadás befejeztével a
Szózat közös eléneklése után a II. világháborús emlékmûnél
helyeztük el a megemlékezés koszorúit.
Néhány mondatban a Donnál lezajlott csatáról:
A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az
1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplõ alakulata volt,
amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték
harcolni. A hadsereg 1943. januárjában a Sztálingrád körzetében
vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítõ veszteségeket
szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar
hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelõ
fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal
megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos
orosz télben. A Fõparancsnokság és az ország vezetésének
mozgástere a katasztrófa elkerülésére teljesen beszûkült. 1942
januárjában Magyarország német követelésre (mely 15 harcoló és 8
megszálló hadosztály vezetésének német részre történõ átengedését
tûzte ki célul) megbízta a 2. magyar hadsereg-parancsnokságot egy
három hadtestbõl (9 könnyû hadosztályból), egy páncélos
hadtestbõl és egy repülõdandárból álló hadsereg összeállítására. A
hadsereget teljes egészében német irányítás alá helyezték,
alkalmazásának módját, területi és idõbeli hatályát nem
korlátozták. A hadsereg a német Déli Hadseregcsoport
(Heeresgruppe Süd) alárendeltségébe került.
A hadsereg kialakításánál a következõ elveket alkalmazták:
· Az ország egész területérõl egyenletesen hívtak be
katonákat, az egyébként szokásos területi kiegészítés
helyett. (egyenletes terhelés)
· A mozgósítottak a honvédség sorállományának 20%-t
nem haladhatták meg.
· A mozgósított alakulatok tartalékállományuk felét
igényelhették.
· A hiányzó hányadot a 35-40 éves póttartalékosokkal
egészítették ki.
A kivonuló csapatok kb. 20%-volt nem magyar nemzetiségû
(elsõsorban erdélyi román és ruszinok a munkaszolgálatra
kötelezett zsidók és a baloldali mozgalmakban résztvevõk aránya
10% volt, õket igyekeztek nem harcoló beosztásban alkalmazni,
például fogatosok), ami nagyjából megfelelt a lakosság etnikai
összetételének. A hadsereg anyagi felszereltsége, fegyverzete
tekintetében viszont arra törekedtek, hogy a "rendelkezésre álló
hadianyag közül … a legjobbat kell adni".Sajnálatos azonban, hogy
– az ország szûkös anyagi lehetõségeinek megfelelõen – ez a
"legjobb" így is elmaradt a korabeli nemzetközi színvonaltól. A
hadsereg összlétszáma a frontra való kivonuláskor 207 500 fõt tett
ki, parancsnoka vitéz Jány Gusztáv vezérezredes volt, vezérkari
fõnöke Rakovszky György vezérõrnagy, majd késõbb Kovács

Gyula vezérkari ezredes.
A hadsereg élelmezését (mivel német alárendeltségben, az
országtól távol harcolt) a német központi parancsnokság látta el,
cserébe a magyar kormány Németországnak szállított élelmiszert.
Bár a honvédek ugyanazt és ugyanolyan mennyiségben kapták,
mint a német frontcsapatok, a katonák olyannyira elégedetlenek
voltak a "nem magyar gyomornak való" ételekkel, hogy a hadseregparancsnokság kénytelen volt Magyarországról kiküldeni
elsõsorban bort, pálinkát, szalonnát és hagymát tartalmazó
élelmiszer-szállítmányokat. Ezek azonban a csekély szállítókapacitás és a partizánok támadásai miatt ritkán és sok esetben
romlottan érkeztek meg. Sajnálatos tény az is, hogy a magyar
hadvezetés amennyire támogatta a hadsereg "lehetõ legjobb"
felszerelését a kivonulás elõtt, annyira "megfeledkezett" a hadsereg
további ellátásáról az 1942-es év második felében. Az
elhasználódott, nem megfelelõ felszerelést nem pótolták, téli ruha
nem érkezett megfelelõ mennyiségben, a (javarészt tartalékos)
katonákat, tiszteket bizonytalanságban tartották felváltásuk idejét
illetõen. Úgy tûnik, a magyar hadvezetés minden ellátási és
harcászati probléma megoldását a németektõl várta, és a 2. magyar
hadsereg vezérkarának ismételt segélykérései süket fülekre
találtak. A hadsereget 1942. április 17. és június 27. között
szállították ki a keleti frontra, a mûvelethez 822 száztíz tengelyes
katonavonatra volt szükség. A kivonulás során partizántámadások
következtében 19 szerelvény sérült meg, 27 honvéd esett el és 83
sebesült meg, ami – hasonló német mûveletekhez képest – csekély
veszteség volt. A nyári visszavonulás után három jelentõs hídfõ
maradt szovjet kézen a Don nyugati partján (Scsucsje, Korotjak és
Uriv falvak körül). Ezeket a német-magyar hadvezetés
értelemszerûen felszámolni igyekezett, hogy a Don folyó mint
természetes védõvonal elõnyeit maradéktalanul ki tudják
használni, és megnehezítsék esetleges szovjet ellentámadás
indítását. A teljes 2. magyar hadsereg elõrevonása a Don vonalához
1942. augusztus 25-ére fejezõdött be. A hadsereg feladata – a többi
szövetséges hadsereggel együtt – a Don vonalának védelme és a
Sztálingrádi csatát vívó német egységek szárnyának biztosítása lett.
A hadsereg már a nyári csaták során súlyos veszteségeket
szenvedett, a hídfõcsaták pedig további súlyos áldozatokat
követeltek. A szovjet hadsereg hosszas elõkészítés után 1943.
január 12-én indította meg az Osztrogozsszk-Rosszos
hadmûveletet. A hadmûvelet a sztorozsevojei (urivi) hídfõbõl
indította el a 40. szovjet hadsereg. A túlerõ mértéke: zászlóaljak
2,7:1, tüzérség 5:1, páncélosok 1,3:1. A hadmûvelet célja az
Osztrogozsszk–Rosszos-vasútvonal fennhatóságának megszerzése
volt. Január 15-re az arcvonal több darabra szakadt, több alakulatot
teljesen bekerítettek. A súlyos helyzet kialakulásában kulcsszerepe
volt annak is, hogy Jány Gusztáv parancsnoksága betû szerint
ragaszkodott a visszavonulást megtiltó hitleri parancshoz. Tették
ezt még akkor is, amikor a német összekötõ törzs vezetõje (von
Witzleben tábornok) egyértelmûen célzott arra, hogy õ a
visszavonulásra engedélyt parancs szerint nem adhat, de Jány ezt
megteheti, mert õ nem a német hadsereg tisztje. Január 17-ére a
hadsereg már felbomlóban volt. A német összekötõ törzs továbbra
is a visszavonulást megtiltó parancsokat adott át, de szóban
jelezték, hogy a „parancsokat a helyzetnek megfelelõen kell
kezelni”. Ekkorra azonban már nem volt kinek továbbítani a
parancsokat: aki még nem esett el vagy nem fagyott meg, menekült
vissza nyugat felé, ahogy tudott. Január 18-án a bekerített III.
hadtest kivételével már nem voltak magyar csapatok a Donnál. A
rendkívüli hidegben minden éjszaka a legyengült, lerongyolódott
emberek ezrei fagytak halálra, az életben maradottak pedig tovább
vánszorogtak. Melegedni, megpihenni az elpusztított, felgyújtott
falvak tüzénél tudtak, táplálékul a megfagyott lovak húsát ették. A
hadseregtõl elvágott és bekerített III. hadtestet az északról
szomszédos 2. német hadsereg kötelékébe rendelték. A hadtestet a
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német csapatok visszavonulásának fedezésére utasították,
ugyanakkor felszerelést, ellátást nem kapott. A németek
minõsíthetetlenül, megalázó módon bántak a honvédekkel,
megtiltották, hogy azok az utakat használják, vagy éjszakára
behúzódjanak a falvakba. A hadsereg maradékát kb. 100 km-re a
Dontól nyugatra próbálták összeszedni. Január 22-ig kb. 17000
olyan katona érkezett be, akinek fegyvere volt, a többiek
fegyvertelenül, a legtöbben sebesülten, fagysérülten. Századnál

nagyobb szervezett egység nem érkezett vissza. A zöm február
elején érkezett meg, de még márciusban is érkeztek katonák, voltak
akik majd' 300 km-t gyalogoltak. Március 3-ig 2913 tiszt és 61.116
fõ legénység érkezett be. Elveszett mintegy 100-120 ezer ember.
TM
(f(orrás:internet)

A Pélyi Rézfúvós Zenekar Koncertje
December 13-án délelõtt különleges élményben volt illõen karácsonyi dallamokkal zárták.
részük az óvodás gyermekeknek!
Nagyon köszönjük a kis zenészeknek és külön
A hagyományos téli hangversenyünk keretében a Pélyi Horváth Jánosnak az együttes vezetõjének!
Rézfúvós Együttest láttuk vendégül a jászkiséri Mûvelõdés
Házában.
Az Ének munkaközösség nevében: Hajnalné Gõz Éva
Az óvodások lenyûgözve figyelték a látványos
egyenruhás kis zenészeket, de leginkább a csillogó-villogó és
különleges hangú fúvós hangszerek kötötték le a figyelmüket.
Mûsorukban igen széles körbõl válogattak: a
gyermekdaloktól kezdve olyan klasszikus mûig, mint
Csajkovszkij: Diótörõjének közismert részlete. A számok
közben, szép sorjában bemutatták,megszólaltatták egy-egy
hangszerüket, bõvítve ezzel a gyermekek ismereteit.
Nagy sikere volt a rajzfilmekbõl ismert dallamoknak mint
pl.:a Mézga-Géza vagy a Nagy Ho-ho-horgász zenéje. Az
ovisok által ismert Télapós dalt, minden gyermek közösen
énekelte
a zenekarral. A nagy sikerû hangversenyt az alkalomhoz

„Karácsonyfa, Karácsony!
Aranydió zöld ágon,
Csillagszóró, gyertyafény,
Ég a fenyõ ünnepén.
Csilingel a csengettyû,
Szép vagy ünnep, gyönyörû!”

ÓVODÁSOK VENDÉGSÉGBEN
Az idei Advent sem múlhat el óvodások látogatása nélkül a
kicsiknél és idõseknél. Már hagyomány az Anyanyelvi
munkaközösség szervezésében, hogy ünnephez, évszakhoz
kapcsolódó szép versekkel, énekekkel kedveskedjünk
hallgatóinknak kis közönségünknek.
Az Otthonban már ismerõs arcok fogadták a minden évben
megújult kis csoportunkat. Rövid bemutatkozás után sorra
kerültek a szép énekek, zenével kísért újabb dalok, versek.
Közösen is énekeltünk az idõs nénikkel, bácsikkal. Régi karácsonyi
történetekkel is, megismerkedtünk, szeretettel beszélgettünk,
vendégeskedtünk.
A Bölcsõdében is vártak már bennünket. A kicsiket elvarázsolta a
sok óvodás éneke, zenéje, verse, és körjátéka. Közösen énekeltük
az „Ég a gyertya…” dalt, és jót játszottunk a bölcsisekkel. Nagyon
szép lett a felújított épület! Az ajándékokat megköszönve a
legközelebbi viszontlátás reményében búcsúztunk.
Kellemes karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Anyanyelvi munkaközösség
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JÁSZKISÉR NÉPESSÉG STATISZTIKÁJA 2011.

Esküvõ:
Katolikus:
1
Református: 4
Összesen:
5

Fiú
20
6
26

Keresztelõ:
Lány Felnõtt
28
1
9
4
37
5

ELHALÁLOZOTTAK

Jelmagyarázat
Elhalálozottak megoszlása:
Legfiatalabb férfi
K= 47 éves
Legfiatalabb nõ
K= 51 éves
Legidõsebb férfi
K= 85 éves
Legidõsebb nõ
K= 95 éves
Helyi
K= 87 éves

R= 56 éves
R= 3 éves
R= 89 éves
R= 98 éves
R= 91éves

F=Férfi
N=Nõ
K=Katolikus
R=Református
P=Polgári
E=Elszármazott

Készítette: Gál Andrésné
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Így is lehet…
A lakosság nehéz anyagi helyzetét könnyíthetik, vagy
nehezíthetik a környezeti hatások. Egy sok embert érintõ példát
mondok el. A múlt év végén a gépkocsim vizsgáztatására került
sor, ennek kapcsán sok élményben volt részem.
A Trabantos világban rémálom volt a vizsgáztatás, mert volt
olyan biztos, aki egy hegyes szerszámmal született és amint
gépkocsi közelébe kerül mindenáron át akarta szurni a
karosszériát. Ezzel bizonyítva a jármû alkalmatlanságát.
A másik hatósági ember a sasszeg, mániákusságát bizonygatta.
Mindenáron a biztosítások egyedi és egyedüli fontosságát
tartotta a megbízhatóság elengedhetetlen részének.
Ilyen és még sok hasonló esettõl rettegve készültem a mûszaki
vizsgára, de még súlyosbította a helyzetemet egy alkatrész
beszerzése is. Ez ugyan nem tartozik szorosan a mûszaki
megfelelés körébe, de 20-30 ezer forintról beszéltek az árát
illetõen. Anyagi helyzetemet ismerve teljesen reménytelen volt
a helyzetem, a kocsi viszont elengedhetetlenül fontos, nem
luxuscikk számomra, nélküle nem tudok közlekedni.
Ebben a reménytelen helyzetben érkezett a Suzuki levele.
Tájékoztattak, hogy nyilvántartásukba szerepelek és az ügyfelek
fontosak számukra és felajánlják segítségüket. Három
telefonszám megadásával, mûszaki vizsga ügyintézés, raktáruk
eredeti alkatrészek eladása, valamint mûhelyük, munkavégzés
végett.

Tisztelt Jászkisériek!
A Csete Balázs Általános Iskola igazgatója
értesíti mindazokat, kik szeretnének mozogni,
úszni, hogy lehetõség van bérlet váltására a
tanuszodában.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
• 5 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
• 5 féle fittnes gép (14 db) használata
Nyitvatartás:
• hétfõtõl-péntekig
• szombaton

A vizsgáztatás volt a legfontosabb, ezért õket hívtam. Egy
udvarias hang megkérdezte, mikor lenne nekem a
legalkalmasabb, ezen meglepõdve mondtam egy idõpontot,
amit el is fogadott az úr. Hangsúlyoztam, egészségi állapotom
bizonytalanságát, hogy mi történik, ha nem tudok a megbeszélt
idõpontra menni, kétszer kell fizetni? A válasz! Mi nem
zsaroljuk az ügyfeleinket, hanem szolgáltatást nyújtunk új
idõpont egyeztetésével. Kértem mennyibe kerül a vizsga,
meglepetésemre azt mondta, mivel akció van ötezer forinttal
kevesebb, mint máshol, ez így is volt. Ezután félve, de hívtam a
raktárt, közölték minden Suzuki alkatrész van 9500 Ft-ba kerül,
amire nekem szükségem van. Nem akartam elhinni, hiszen a
kóklerek használtan 20-30 ezerrõl beszéltek.
Ezek után azt tudom javasolni Suzukis társaimnak, soha ne
bízzák magukat felelõtlen emberekre, bárkinek, bármikor
megadom a három telefonszámot. Amíg a kocsit javították és
vizsgáztatták a szalonban kulturált körülmények között egy
hölgy Suzuki autókról prospektus és CD csomagot állított össze
ajándéknak. Ezért érdemes volt benzinre áldozni és Hatvanba
elmenni, mert ott kaptam, az több mint amit forintban ki lehet
fejezni.
Azt kívánom Jászkisér lakosaimnak, hogy az új évben csak ilyen
élménybelegyen részük és boldog új évük.
Csomor András

Egy kis angyallal több van az égben
Szomorúan tudatom, hogy Nagy Zsófika 2011.
december 31-én meghalt. Õ az a pici lány aki születésétõl
kezdve súlyosan beteg volt. A szülei mindent megtettek
érte, nagy szeretetben gondozták Õt. A jászkiséri
családsegítõ szolgálat felhívására a családnak sok
segítség érkezett.
Az adományok segítették a kislány ellátását,
életkörülményeinek javítását.
A család és az Alapszolgáltatási Központ nevében
köszönöm mindenki segítségét. Nagylelkûségük
segítette, és erõt adott a családnak a mindennapokban.
Drága kicsi Zsófi Búcsúzunk Tõled!

16-20 óráig
8-12 óráig
13-17 óráig

Bérlet ára:
• 8 alkalomra szóló bérlet:
• 4 alkalomra szóló bérlet:
• 1 alkalomra szóló bérlet:

4000 Ft
2400 Ft
800 Ft

Bérleti ill. belépõ nyitvatartási idõben a
helyszínen váltható az úszómestereknél.
Felnõtt úszotanfolyam indításához várjuk a
jelentkezõket az 57/550-111 telefonszámon!

Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél.
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él
emléked örökre.
Ha látni akarunk
felnézünk az égre.
A csillagok között
utazol tovább,
ott várj ránk
ha idõnk lejárt.
Nyugodj békében!
Farkasné Nagy Márta
intézményvezetõ
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Felhívás
Kedves Jászkiséri Lakosok!
A Csete Balázs Honismereti Egyesület településünk
történetét, életét szeretné feldolgozni a településrõl
készült fotók alapján. Ehhez kérjük az Önök segítségét.
Már idáig is nagyon sok értékes képet kaptunk Önöktõl,
de szeretnénk minél többet beszerezni és egy kiadvány
formájában megjelentetni. Lehet, úgy gondolják az Önök
fotói nem érdekesek, higgyék el mind az és különleges.
Az alábbi kategóriákban várunk fotókat Jászkisérrõl az
1850-es évektõl napjainkig:
1. egyházi épületek
2. egyházi élet (keresztelõ, konfirmálás, bérmálás,
esküvõ, temetés stb.)
- település régi épületei, utca részletek, szobrok,
parkok, egyéb közterület
- rendezvények (pl. szüreti mulatság)
- mezõgazdasági élet (aratás, állattartás, TSZ-es élet,
malom, palántázás, ültetés, szüretelés, betakarítás
stb.)
- tanyai élet
- iparosok, mesteremberek (cipész, szûcs stb.)
- hadifogság, katonai élet
- óvodai, iskolai élet, pedagógusok, tanyasi iskolák
- vásárok, piacok
- egyesületek életébõl (pl. tablóképek, színjátszó kör,
gazdakör, nõegylet stb.)
- település híres szülötteirõl
- tûzoltóság
Ezen kívül minden egyéb településünkrõl, településünkön készült fotót, régi képeslapokat is várunk. A fotókra
kérjük, írják rá ceruzával nevüket, a fotó készítésének
idejét, a rajta látható eseményt. A fotókat a Polgármesteri
Hivatalban Torma Mártánál lehet leadni.
Segítõ munkájukat elõre is köszönjük!

Növényanya gyermekei 26.
( folytatás)

Gyógyító zöldségek
Paradicsom gyógyhatásai
Erõsíti a sejtek belsõ stuktúráját, a sejtanyagcserét, védi a
nyálkahártyákat, véd a fertõzések ellen, csillapítja tüneteit,
hozzájárul az egészséges bõrhöz, megemeli a vércukorszintet,
élteti az agyat és az idegeket, csökkenti a fáradékonyságot, javítja
a hangulatot, elõsegíti az alvást, fiatalítja a sejteket, erõsíti a
szívet, vizelethajtó, a víz kiürülését segíti, segíti a kötõszövetek
megújulását, fokozza a hormonelválasztást, jól hat emésztési
zavaroknál, székrekedésnél.
Paradicsomsaláta
Hozzávalók 2-4 személyre: 500 g bioparadicsom, 1 hagyma, 2
evõkanál olaj, 1 evõkanál ecet, fûszeres só.
Elkészítése: mossuk meg a paradicsomot, szeleteljük fel, a
hagymát is vágjuk fel vékony karikákra. Keverjük össze a kettõt.

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ
TÛZOLTÓSÁG
RENDÕRSÉG

104
105
107

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/122 mellék
Hívható: munkaidõben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati
telefon:
30/696-6354
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentõállomás:
57/451-752
Polgárõr ügyelet:
06-20-253-7456
Háziorvosok:
Dr. Katona Róza
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-936
57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
57/443-421
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
Az olajból, ecetbõl és fûszeres sóból készítsünk salátalevet, és
adjuk hozzá.
Póréhagyma gyógyhatásai
Fokozza a vér áramlását, tisztítja a gyomrot és a beleket
(baktériumok, gombák), megszünteti a puffanást és a hasmenést,
csökkenti a koleszterin és a vérzsírok szintjét, gyorsítja a belek
mozgását, segít hasmenésnél, jó hatású a vénás betegségekben
(visszér), megelõzi az aranyeret, segíti a fiatal kötõszövetek
képzõdését.
Póréhagyma gombával
Hozzávalók 2-4 személyre: 400 g póréhagyma, 12 gomba, 1
csésze édes tejszín, 50 g reszelt parmezán (sajt), zöldségleves,
fûszeres só, bors.
Elkészítése: a gombát vágjuk kis darabokra, a póréhagymát
vékony szeletekre, majd kevés olajon pirítsuk meg õket. A végzõ
ízt a zöldségleves leszûrt levével adjuk meg. Tegyük hozzá az
édes tejszínt, majd öntsük az egészet egy vajjal kikent tepsibe.
Hintsük meg reszelt parmezánnal és süssük 185 fokon 10 percig.
(folytatjuk)

Fazekas Lajos
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Virág- ajándék
Szálas virágok, temetésre
koszorúk, sírcsokrok készítését
vállaljuk, cserepes virágok nagy
választékban

Várom kedves vásárlóim!
Jászkisér,
Fõ út 34.
Tel: 06-20-589-62-67
Hajni
Hasznos internetes linkek civileknek
www.jaszkiser.hu
www.nca.hu
www.nonprofit.hu
www.civilmagyarorszag.hu
www.civil.info.hu
www.onkentes.hu
www.pafi.hu
www.magyarorszag.hu

FLORA -

Virág-Ajándék

ö
Lakás dekorációk készítése
ö
Rendezvények díszítése
ö
Esküvõk egyszerû és modern díszítése
ö
Virágkosarak, csokrok készítése
ö
Temetési koszorúk, sírcsokrok,
kegyeleti tárgyak készítése
ö
Ajándéktárgyak

Várjuk
érdeklõdésüket,megrendelésüket!
Elérhetõségünk: 06-30-57-21-233
5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

tel: 30/312-0526

57/443-162
Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

Állatbarát
Kicsi kutyám, de szeretlek,
Az utcára ám nem engedlek!
Vizsgálatom a kerítésem,
Nehogy kibújj a törött lécen!
Kicsi kutyám, de szeretlek,
Simogatlak, becézgetlek.
Nem kötlek soha láncra,
Tudom, vágysz a szabadságra.
Kicsi kutyám, beszél szemed,
Szavak nélkül küldesz jelet.
Családtagnak tekintelek,
Kezet rád én nem emelek.

T

Kicsi kutyám, õrzöl, védesz,
A hûségben sosem tévedsz.
Ne félj, gondos gazdád leszek,
Nem vár rád a sintértelep
.
Nagypál Sándorné

Kozmetika és Szolárium
Várom minden kedves szépülni és
barnulni vágyó vendégemet!
Barnuljon egészségesen, gyorsan
új EU3-0 csövekkel,
Ergoline 500 típusú fekvõ szoláriumban

80 Ft/percért.

Ha nincs ötlete karácsonyra ajándékozzon
szolárium bérletet vagy ajándék kártyát.
/ Kolloid aranykezelés, 3D szempilla, szilveszteri
illetve báli smink./

Nyitvatartás:
Hétfõtõl – péntekig 13-18-ig
Szombaton
8- 13-ig
Jászkisér, Kossuth tér 1/a
/ a fodrász üzlet mellet/

Balajti Diána
Kozmetikus

Telefon: 06-20- 580-1206

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

SARKI Bolt
Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A EGON

Sebestyén Zoltán
Magyarország
Területi Üzletkötõ
Általános Biztosító Rt.

550
500

Élet-, lakás-, gépjármûbiztosítások, valamint
magánnyugdíjpénztár tag beléptetés
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét az új
vagyonbiztosítási módozatunkra, amelyben újra
van lehetõség a házállatokés a konyhakerti
növények biztosítására.
A részletekért érdeklõdjön nálam!

Jászkisér Gárdonyi út 5.
Elõzetes egyeztetés alapján házhoz is megyek!
Mobil:

06-30/515-1814

Akció
A Jászkiséri AGROSZÖV Zrt
benzinkútjánál a 11, 5 kg-os gázpalack cseréje

4975,- Ft.
Az ár a nagykereskedelmi árváltozásig, illetve
visszavonásig érvényes.
Igény esetén a gázpalackot Jászkisér területén
házhoz szállítjuk, úgy hogy szállítási költséget
nem számítunk fel.
Házhoz szállítás:
minden kedden
11-13 óra között és
minden pénteken
11- 13 óra között.
Megrendelését várjuk az 57/451-793-as
telefonszámon.
Vegye igénybe a benzinkút ingyenes
szolgáltatásait: fagyálló hûtõfolyadék mérése,
szélvédõmosó folyadék mérése, akkumulátor
töltésének mérése, fékolaj mérése!
Jászkiséri AGRÓSZÖV Zrt
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

Hogy Önt is könnyen elérjék
és megtalálják...
Mi elkészítjük weblapját,
Cégismerteto kiadványát!
Kérjen árajánlatot!
Kérjen
árajánlatot!
Jászkiséri Teleház
tel.:
57/550-170
tel.: 57/550-170

www.jaszkiseri-telehaz.koznet.hu
www.jaszkiseri-telehaz.koznet.hu
jaszkiser@telehaz.hu
jaszkiser@telehaz.hu

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerzodést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bovebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

