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Téma: „XX. Pendzsom Folkfesztivál”
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népviseletek, mozgások képi, térbeli, megjelenítését várjuk a gyerekektõl.
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e-mail:
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Segítséget nyújtunk a pályamûvek elkészítéséhez.

A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
A lap ára 150 Ft

Óvoda 3-6 év között
Iskola 7-14 év között
15-18 év között
18 -99 év között

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jászkisér.2012. június 25.
Lukácsi György néptánctanár és
Tóth László rajztanár

A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170
A lapban közölt
olvasói levelek nem
szerkesztõségi
vélemények, ezekért
felelõsséget nem
vállalunk!
Megjelentetni kívánt
írásaikat,
cikkeiket minden
hónap 10-ig a
szerkesztõségbe eljuttatni
szíveskedjenek!

Tisztelt Jászkisériek!
d

Az Önök támogatásának köszönhetõen a Pendzsom Néptánc
Egyesület bejutott a J-N-Sz Megyei Területi Prima Díj
döntõjébe.
Kérjük Önöket, hogy az Új Néplap 13. oldalán megjelenõ
SZAVAZÓ lapokat augusztusig,
a Fõ úti újságoshoz adják le.
További támogatásukat elõre is köszönjük!
A mi sikerünk az Önöké is!
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Pányvás pulyka, lábatlan tyúk, rézpogácsa … Népi ételek a Jászságból
A könyv gyûjtésen alapuló néprajzi munka és egyben
szakácskönyv is. Nem szerepel benne valamennyi étel, csak
azokból válogatás és várják az itt még meg nem jelent
recepteket is, talán egy negyedik kiadás számára.
A neves elõadónk megismertette velünk a Jászság népi
táplálkozásának rendjét, a hétköznapok, ünnepek
táplálkozását, a disznóölést, kenyérsütést, lakodalmakat,
esztendõs ünnepeket, leveseket, pörkölteket, egytálételeket,
tésztákat, kalácsokat süteményeket, salátákat gyümölcsöket,
melyeket kivetítõn láthattunk. A képeket látva bizony
mindenki visszagondolt szülei, nagyszülei által is egykor
készített finomságokra, mindannyian megéheztünk.
Megtudtuk, hogy a pányvás pulyka a tökfõzelék, mi a
lábatlan tyúk és hogy a rézpogácsa a görhe.
A recepteket egy jászsági specialitás Koha Csaba
mesterszakács pandúrgulyás receptje zárja, kinek ezen
receptje az elmúlt évek alatt nagyon népszerû lett.
A könyv sok fekete-fehér és színes fotót tartalmaz, szép
kötésben, melynek ára: 2.500.- Ft, melyeket a Könyvtárban
meg lehet rendelni.
A szerkesztõk nem titkolt vágya az, hogy minél többen
próbáljuk ki, ismertessük meg másokkal is a recepteket,
valamint az, hogy minél több étterem tegye étlapjára,
elérhetõvé, fogyazthatóvá a Jászsági ételeket az ide látogatók
és az itt élõk számára is.
A nagyon érdekes, szemléletes elõadást Szakálné Torma
Eszter köszönte meg az igazgató asszonynak, és már egyben
meg is hívta a következõ, de még meg nem jelent könyv
bemutatására is.
Meglepetésként ért bennünket a régi ételekbõl megterített
asztal látványa és az ételek, gyümölcsök ízei, melyek régi
emlékeket idéztek fel bennünk. Volt ott macok juhtúrós
pogácsa, töpörtyüs pogácsa, vízen kullogó, rézpogácsa,
krumplis pogácsa, szilvalekváros papucs, frissen szedett
eper, aszalt sárgabarack és több gyümölcstea.

Június 14.-én csütörtök délután megtelt a Városi Könyvtár
olvasóterme. Érdeklõdve vártuk a „Pányvás pulyka, lábatlan
tyúk, rézpogácsa…” Népi ételek a Jászságból címû könyv
bemutatóját. A siker garantálva volt, hiszen Hortiné dr. Bathó
Edit a Jász Múzeum igazgatója volt aki a kiadványt
bemutatta.
Az elõadót és a megjelenteket Szakálné Torma Eszter a
Városi Könyvtár vezetõje köszöntötte, majd rövid bevezetõ
után átadta a szót az igazgató asszonynak.
Az elõadásból megtudhattuk, hogy ez a kiadvány a Jászsági
Füzetek sorozat 47. kötete, a Jász Múzeumért Kulturális
Alapítvány kiadványa, melyet Dr. Draveczky Balázs
múzeumigazgató, az asztali örömök historikusa emlékére
adtak ki. A könyvet dr. Bathó Edit és Kiss Erika szerkesztette,
a bevezetõ tanulmányt Dr. Bereczki Ibolya néprajzkutató írta.
A könyv elõszavából megtudhatjuk: „Hiánypótló munka
feldolgozására vállalkozott a Jász Múzeumért Alapítvány,
amikor 1999-ben megjelentette a Népi ételek a Jászságból
címû könyvét. Ez volt az a munka, amely bemutatta a Jászság
népi táplálkozásának jellegzetességeit, szokásait, s egyben
gazdag recepttárát vonultatta fel a régi jász ételeknek,
süteményeknek.”
A könyv hamar elfogyott, 2003-ban egy újabb, bõvített
kiadás látott napvilágot.
A második kiadást kilenc év követte, egyre többen keresték
ismét. Ezek után az Alapítvány elhatározta, hogy megjelentet
egy harmadik javított, bõvített kiadást.
A könyv megjelentetésével kettõs céljuk volt, összegyûjteni
és az utókornak megõrizni azokat az ételeket, melyeket
szüleink, nagyszüleink fõztek, amiket mi idõsebbek
kedveltünk. A másik cél, hogy megismertessék a mai
asszonyokkal ezeket a recepteket, hátha kedvet kapnak az itt
leírt ételek, sütemények elkészítésére, így bekerülve minden
napunk étrendjébe. A közölt receptekbõl kitûnik, hogy régen
milyen változatos és egyszerû gyors ételeket tudtak fõzni,
ami ráadásul tápláló is volt, erõt adott a nehéz fizikai munka
A kóstolgatás alatt kellemesen elbeszélgettünk felidézve a
elvégzéséhez. Az asszonyoknak a hétköznapi munka után
múltat, régi emlékeket, ételeket, történeteket.
nem sok idejük maradt a fõzésre sütésre. Hétköznap csak
levesek, tésztafélék, egytálételek
kerültek az asztalra, húsétel Köszönjük Szakálné Torma Eszternek a szervezést,
A projekt az Európai Unió, támogatásával,
csak hétvégeken és ünnepnapokon. Fûszerek közül lebonyolítást, köszönjük az élményt Hortiné dr. Bathó Edit
asszonynak, valósult
valamintmeg.
a finom ételeket készítõ
az Európai
Regionális
Fejlesztési Alapigazgató
társfinanszírozásával
legtöbbször a sót, borsot,
paprikát,
köménymagot,
asszonyok
munkáját.
babérlevelet használták.
Benedek József
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Szent Iván napi rendezvény a Tájházban
betegségek, elsõsorban a pestis ellen, a termést pedig védik
a jégveréssel szemben.
Magyarországon errõl a szokásról a XV. század óta vannak
feljegyzések. A tûz körül a fiatalok termékenység és
szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták és
szokásban volt a tûz átugrása is.
A Tájházban számos programmal várták az érdeklõdõket.
Lehetett nyársalni, a kemencében tejpite és görhe sült. A
vacsora után tárlatvezetésen vehettek részt Szüle Katalin
közremûködésével, majd jászsági népmeséket
hallgathattak kicsik és nagyok Szakálné Torma Eszter
elõadásában a már besötétedett udvaron.
2012. június 23-án 18 órától vehettek részt az érdeklõdõk a
Csete Balázs Honismereti Egyesület Szent Iván napi
rendezvényén.
Június 24. Keresztelõ Szent János (Virágos Szent János)
ünnepe. Magyarországon alighanem bizánci hatásra Szent
Ivánként rögzült ez az ünnepnap. A Jánosnak a délszláv
nyelvekben az Iván és a Jován név is megfelel. A bizánci
hatást valószínûleg szláv papok közvetítették hozzánk,
ezért Iván-nap lett június 24-ébõl. Szent Iván a nyári
napforduló ünnepe, országszerte a kultikus tûzgyújtások
ideje. A pogány hagyományban a tûz egyrészrõl
napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták
elõsegíteni a tûzgyújtással, másrészt mindig a megtisztulás
szimbóluma is.

A keresztény egyház Szent János ünnepét az V. század óta
jegyzi, a pogány hagyományokra visszavezethetõ kultikus
tüzeket az egyház liturgiájába átültette, a tüzeket
megszentelte. A Szent Iván napi tûzgyújtáshoz számos
hiedelem fûzõdik. Azt tartották ezek a tüzek megvédenek a

A tréfás, varázsaltos mesék után megérkeztek a Pendzsom
Néptánc Egyesület fiataljai. Benedek József felelevenítette
a Szent Iván napi hagyományokat, hiedelmeket, majd már
a hagyományoknak megfelelõen elõször egy leány
háromszor körbejárta a máglyát, majd megszentelte vízzel.
Azután egy legény fáklyával a kezében háromszor
körbefutotta, végül pedig meggyújtották. Körbetáncolták a
tüzet, majd lányok-fiúk átugrották, õket pedig követték a
jelenlévõ idõsek, fiatalok.
Akinek kedve volt még nyársalhatott, a többiek pedig a
beszélgettek. Jó hangulatban telt el az este.
Köszönjük a Laktored Kft. támogatását, aki a tejet
biztosította a tejpitéhez, valamint a Pendzsom Néptánc
Egyesület fiataljainak, akik emelték az est színvonalát.
Reméljük és bízunk benne, hogy még több ilyen alkalom
lesz, ahol összejöhetnek idõsek és fiatalok, feleleveníthetik
a hagyományokat, illetve újakat teremthetünk.
TM
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Nyugdíjas Klub hírei....
Június 11.-én Küriné Ilonka néni hívta meg a klubtagokat
kerti partira, hogy nála tartsuk meg klubfoglalkozásunkat.
Sajnos az idõjárás nem igazán kedvezett a partira, mivel hol
szakadt az esõ, hol sütött a nap. E változékony idõjárásra
tekintettel Ilonka néni úgy döntött, hogy a szobában legyen
megtartva a klubfoglalkozás. A meghívásnak többen eleget
tettünk, akiket már megterített asztal várt. Felidéztük a régi
kort képekben, beszélgettünk róla, horgolt kézimunkákat
nézegettünk,közben a megterített asztalra finom fahéjas tea,
lekváros papucs, pogácsa, diós rácsos, zserbó süti került.
Reméljük legközelebb kedvezni fog az idõjárás, de így is jól
éreztük magunkat.
Köszönjük Ilonka néninek, hogy lehetõséget adott a
klubfoglalkozás megtartására, valamint a finom
süteményeket.
Június 14.-én a jászszentandrási Gyöngy Nyugdíjas Klub
tagjai hívták meg klubunkat utolsó, nyár eleji
klubfoglalkozásukra, mivel õk szünetet tartanak és majd csak
szeptember elején kezdik újra foglalkozásaikat. Öt
személyautóval mentünk Jászszentandrásra, ahol már vártak

bennünket a Mûvelõdés Házánál megterített asztalokkal.
Miután köszöntöttek bennünket és mi is õket, mindkét klub
egy kis kulturális mûsorral kedveskedett a másik klubnak. A
jászszentandrásiak verssel, szóló énekekkel, mi pedig a
népdalkör tagjaival három dalcsokrot énekeltünk és a
köszöntõ énekünket, mivel most tartották mindenki
névnapját. Minden vendég asztalára meglepetés ajándékot
készítettek a jászszentandrási klubtagok, melyet mi is
ajándékkal köszöntük meg.Ezt finom ebéd-vacsora,
sütemény követte, beszélgetés, tánc, éneklés körítéssel.
Ezután tombolahúzás következett, mely nagy esemény
mindenki számára. Sikerült még a fõdíjat is megnyerni egyik
klubtagunknak a számos értékes tombola tárgyak közül.
Tovább folytatódott a szórakozás, tánc, majd hazafelé vettük
az irányt.
Köszönjük Csontosné Magdikának és klubtagjainak ezt a
csodás délután.
Kiss Jánosné
klubvezetõ

Világharmónia Futás Jászkiséren

2012. június 26-án délután megérkeztek településünkre a
Világharmónia Futás résztvevõi, akiket a Csete Balázs
Általános Iskola tanulói fogadtak a Polgármesteri Hivatal
elõtti parkolóban. A Világharmónia Futás az emberiség
legnagyobb civil kezdeményezése a békéért, amely máig
több mint 140 országba jutott el. A harmóniát jelképezõ
fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A
futókat minden településen ünnepséggel köszöntik. Ezeken a
helyi harmónia-fesztiválokon a zene, a tánc, az irodalom, és a
képzõmûvészet eszközeivel fejezhetik ki a helyi közösségek
a harmónia iránti törekvésüket és elkötelezettségüket.
Magyarországon június 23. és 28. között halad át a váltó.
Szlovákiából érkeznek hozzánk a futók, majd Kazincbarcika
- Miskolc - Tiszaújváros - Tiszafüred - Szolnok - Mezõtúr Békés - Békéscsaba - Gyula - Biharkeresztes útvonalon
áthaladva az országon, Romániában folytatják útjukat. A
hazai útvonalak hossza összesen 499 kilométer.
Az Európa több országából érkezett futókat Vári-Nagy Judit

aljegyzõ köszöntötte, majd az aerobic tánccsoport tagjai
mutatták be hullahopp karikás mûsorukat. Majd a futók
megköszönték az elõadást és rövid játékra invitálták a
gyerekeket: ki kellett találniuk, hogy milyen nyelven
szólalnak meg a futók, melyik országból érkezetek. Ha
mindet eltalálják a gyerekek, jutalmul eléneklik nekik a
Világharmónia Futás dalát. Azokat a felnõtteket, akik pedig
súgtak a gyerekeknek, fekvõtámasszal büntették. Nagyon jó
hangulatú, vidám játék kerekedett, melyet még a szemerkélõ
esõ sem zavart meg. Következett a fáklya átadása
egymásnak, közben a gyerekek kívánhattak valami szépet,
majd a földrészeket jelképezõ pecsétek kerültek a gyerekek,
felnõttek karjaira, arcára. Büszkén mutogatták egymásnak.
Aztán a közös fotózás következett, végül pedig a
Polgármesteri Hivatalban vendéglátásban részesültek a futók
és indultak tovább a következõ állomásra. A futókhoz
jászkiséri gyerekek és felnõttek is bekapcsolódtak, egy rövid
szakaszt közösen tettek meg.
Bõvebb információ a következõ weboldalakon olvashatnak,
illetve a Jászkiséren készült fotókat is megtekinthetik:
http://www.worldharmonyrun.org/hungary
és a www. jaszkiser.hu
TM
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Szõlõ – Bor – Hagyomány – Honismeret
Ez volt a XL. Országos Honismereti
Akadémia témája. Eger városa a Heves
Megyei Honismereti Egyesület, valamint a
Honismereti Szövetség meghívására
érkeztünk az ország szinte minden tájáról,
határontúlról.
Örültünk az újbóli találkozásnak és ezt
még tetézte a város látványa is.
„ Itt benn ülök a melegben / Környékez a sok jó
Barát,
Töltögetve poharamba / Egri bércek jó barát / „
írta Petõfi Sándor is látogatása alkalmából.
A rendezvény kezdete elõtti estén,
Jótékonysági bál volt a Honismeret c.
folyóirat támogatására. A tombola tárgyak
között sok szép könyv és sok finom bor
volt az ország borvidékeirõl, melyet az Akadémia résztvevõi
hoztak.
Az Akadémia ünnepélyes megnyitása a Megyeháza
dísztermében volt. Többen mondtak köszöntõt így Somfai
Tiborné a Heves Megyei Honismereti Egyesület elnöke,
Debreczeni – Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnöke és
Rázsi Botond egri alpolgármester. Utána Somfai Tiborné és
Molnár Lajos felkötötte az idei szalagot a Honismereti
Szövetség vándorfokosára.
Sorkerült a honismereti mozgalom kitüntetéseinek átadására.
Hárman kaptak Bél Mátyás plakettet, öten pedig Honismereti
Munkáért Emlékérmet, közöttük van egy kedves ismerõsünk
Schwarczkopf Ádámné Lánycsókról. Aki szintén több
évtizedes honismereti munkájáért kapta, melyet a sváb-német
hagyományaik megõrzéséért újra éltre hívásáért adtak át.
Örömmel tapsoltunk az Emléklapok átadásánál Szakálné
Torma Eszternek aki rendezvényeink alkalmából ( Apáról
Fiúra) mûsorvezetést, versmondást vállal és helyt ad a játszóházi
foglalkozásoknak, könyvbemutatóknak…
Ezúton is gratulálunk. Múlt évben Nagykõrösön
hagyományaink megõrzéséért Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet és
Gubicz András vehették át és még Kõszegen az akkor 40 éves
Csete Balázs Honismereti Egyesületünk és Szüle Katalin
megkapta az Emléklapot.
Örömünkre szolgált szintén, hogy meghívásunkra Szabó
Ferenc ( Jászkisér születésû) kert -barát - szõlõtermelõ is eljött a
megnyitóra.
A következõ program a kiállítások megnyitása volt.
Metszõollók Vas megyébõl, Szervárról Koszorús Ödön tanár
úr hozott el gyûjteményébõl szép régi ollókat – késeket.
Monográfiák, helytörténeti dokumentumok Heves megyébõl.
Örömmel fedeztük fel a kiadványok között Gyimesiné Gulyás
Ilona ( jászkiséri születésû ) múzeumigazgató Hevesrõl írt
könyveit.
Ebéd után városnézõ sétán vettünk részt.
A következõ két nap kitûnõ elõadásokat hallgattunk, melyek
szintén a Megyeháza dísztermében voltak.
Csoma Zsigmond ( bortörténész ) A szõlõ és a bor társadalmi,
gazdasági és történeti szerepe Magyarországon. Elõadásában a
bor történetével foglalkozott így elmondta, hogy a rómaiak
idejébõl datálható a szõlõ termesztése, a borkultúrának
nincsenek határai. Görögök, lengyelek, zsidók kereskedtek a

szõlõvel-borral. Az ökológiai adottságok
lehetõvé tették a cukorfok-sav kedvezõ
arányát, melyek üdítõen hatottak egy-egy
nemes tájjelleg borában.
Sok címerben is megtaláljuk a szõlõfürtöt
az élet szimbóluma ként. Az eredeti borok
sötét színûek voltak a vallásos kegyelet
mindig körül lengte. Jelképezte a hatalmat,
vagyont Pl: Kassa a borkereskedés
centruma volt már a középkorban is.
Uradalmi szõlõbirtokok alakultak ki. A
szõlõ és a bor mindig meghatározó
szerepet töltött be.
A Hagyományok Háza mûvészei közül
hallgattuk Juhász Katalin és G Szabó
Zoltán ének-zenés mûsorát.
A bor a dalban és a zenében 16. 17.sz-ban nagyon kellemes volt.
Dr. Veres Gábor: Föld alatti mennyország- pincék, pincesorok,
présházak címmel tartotta elõadását, nagy érdeklõdéssel
hallgattuk – néztük a hozzá tartozó képeket. Kemecsi Lajos:
mesterségek a szõlõ és a bor szolgálatában: kádár, bognár,
kovács, fazekas, üvegmûves. Kitûnõ elõadásában hallgattunk a
szõlõre épített mesterségekrõl. Majdász János: Bor, egészség,
kultúra- borívási szokások a gasztronómia hagyományaiban.
Dr. Gál Lajos (egri borász) “Szõlész- borász dinasztiák” címmel
tartott elõadást, melyben szólt arról, hogy Magyarországon
nem igazán tudtak kialakulni dinasztiák, majd a 90-es években
vállalkozóknak nem volt szakmai végzettségük, tapasztalatuk.
Elõadások végén elmondta, hogy az Egri bikavér 2002-tõl
védett bor. Az Akadémia résztvevõi az egész dísztermet betöltõ
számban hallgatták a kitûnõ érdekes elõadásokat. A harmadik
napon került sor a tanulmányi kirándulásokra. Három útvonal
közül az elsõt választotta Eger-Sírok-Recsk-MátraderecskeParád-Parádsasvár. Természetesen szép hazánk ezen tájai már
nem voltak ismeretlenek számomra, hiszen Gyõri János
bácsival, lévén Heves megyei mind láttuk. Kivéve a Recski
Nemzeti Emlékhelyet- parkot, ahol mi is elhelyeztük az
emlékezés
tisztelet koszorúját. A zárónapon még
meghallgattuk Zilai Zoltánt. A borok útja régen és maborturizmus, borfesztiválok. Érdekes elõadásában szólt az
1893-ban Magyarországon megjelenõ bortörvényrõl, az 1949ben megszüntetett hegyközségekrõl majd a folyamatosan
pusztuló szõlõültetvényekrõl. Lassan ma már fellendülõben
vannak. Érdekes volt hallani, hogy ma már a hölgyek is
bekapcsolódtak a szõlõtermesztésbe- borászatba és
természetesen a fogyasztásba is. Említette a szövetkezés
korszerû fontosságát, a fesztiválok szervezését, melyeknél
közvetítõ szerepe van. A szekcióvezetõk beszámolója után az
Országos Honismereti Akadémia munkájának összegzése és
zárása következett. A Honismereti Szövetség vándorfokosát
Somfai Tiborné tovább adta a Székesfehérvári Honismereti
Egyesület képviselõjének Nagy Évának, 2013-ban
Székesfehérvár várja az Akadémia résztvevõit.
Tiszteletteljes köszönettel a kitûnõ szervezésért
lebonyolításáért
Szüle Katalin
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Élet
Életjel

Születések
Tóth Réka
június 17-én

Házasság kötés
Fazekas Flóra és Berente Tamás
június 2-án
Krokker Kornélia és Bokor László
június 16-án

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Duka Emilia Kitti
június 22-én
Borbás Diána
június 26-án
Bokor Lili Kornélia
június 27-én
Miskolczi Szabina
június 30-án

FLORA -

Virág-Ajándék

ö
Virágkosarak, csokrok készítése
ö
Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Ballagásra csokrok
készítését vállaljuk!

Gratulálunk!
Megemlékezés
Káli István
halálának 1. évfordulójára.
„ Csillag lett, mert szívbõl szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett,
Elment tõlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben tovább él és itt is marad.”
Felesége és lánya

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr.Katona Róza 451-936
Dr.Mike Miklós 451-937
Dr.Kolláth Bálint 450-893
Védõnõk
450-205

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

Várjuk
érdeklõdésüket,megrendelésüket!
Elérhetõségünk: 06-30-57-21-233
06/20-21-88-464
Megemlékezés
Csajági András
halálának 1. évfordulójára
„ Túl gyorsan mentél el,
Olyan csend van így Nélküled,
Szinte hallani, amit akartál utoljára mondani,
Sírod felett a virágok õrzik a te örök álmod,
Könnyeinkkel öntözgetjük és,
Soha el nem felejtünk.”
Csajági család

Halálozás
Farkas Ferencné Török Eszter
78 éves korában június 18-án
Tóth Sándorné Kun Katalin
62 éves korában június 29-én
Kun János
69 éves korában június 30-án
Gulyás Sándor
77 éves korában június 30-án
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Gyermeknapi hét a Bocskai úti óvodában

Állatok simogatása, etetése

Ugráló vár, csúszda

A gyermeknap alkalmából vattacukrot kaptak a gyermekek, az egyik kedves szülõ ezzel járult hozzá a rendezvényhez.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szíves felajánlást Földvári Martin szüleinek

Mexikói Néptáncosok Jászkiséren!
2012.augusztus 8-án szerdán
A Mexikóból érkezõ néptánccsoport,
és a jászkiséri Hajnaltûz, Boróka, Pendzsom táncosai
18 órai kezdettel
menettánccal vonulnak végig
a Fõ út – Kossuth út – Petõfi út útvonalon.
A csoportok mûsorral kedveskednek az „Orosz” büfénél, és a
Musztáng Sörözõnél, hogy bemutathassák Önöknek táncos tudásuk
legjavát!
Kérjük, hogy rendezvényünket tiszteljék meg figyelmükkel!
Esõ esetén a Mûvelõdés Házában tartjuk bemutatóinkat, a belépés ingyenes!
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„A végzett munka gyümölcse”
2012.
A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma a 2011/
2012-es tanévre meghirdetett pályázatokat értékelte és
megállapította, hogy a gyerekek a tanév során szép
eredményeket értek el, ezért elismerve az éves
munkájukat, okleveleket és pénzjutalmat adományozott a
legjobbak részére.
Ebben az évben elõször a rászoruló és tehetséges
gyermekek részére, pályázat útján elérhetõ 1 db
számítógépet ajánlott fel. A gépet Ördög Anikó 7.a
osztályos tanuló vehette át. Használja sikeresen és
eredménnyel.
További eredményes és sikeres tanulást kívánnak és szép
nyarat, jó pihenést a nyárra.
Összesített pályázati eredmények:
Az „iskola legeredményesebb tanulója” cím:
I. Czifra Alexandra 8.a
II. Szikorai Bianka 8.a
III. Farkas Krisztina 8.a
A „versenyeken legjobb eredményt elért tanulók”
I. Barna Zsófia 6.0
II. Holló Tamás 5.a
III. Nagy Simon 7.a
Alsó tagozatos: Rabi Nagy Gergõ 1.a.
Az „iskola legeredményesebb osztályközösségei”
Alsó tagozat:
I. 4.a osztály
II. 3.b osztály
III. 1.b osztály
Felsõ tagozat
I. 6.a osztály
II. 5.a osztály
III. 7.a osztály
Az iskola legeredményesebb alkotó közösségei
Magyar nyelv barátai
Énekkar
Kis matematikusok baráti köre
A „Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány” Alapítói és a
kuratóriuma elismeréssel megköszönni minden tanuló,
szorgalmas, eredményes munkáját, nevelõiteknek a
fáradalmas törõdését, és az odaadó munkáját.
Jó pihenést kívánunk, mert jön a 2012/13 nehéz iskolai év.
Köszönjük azoknak, akik a 2011. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át a gyermekeknek ajánlották fel, és
Hajdú László polgármester úrnak, aki jelentõs összeggel
támogatta gyermekek pályázatát.
Jászkisér, 2012. július 20.
Gál András
a kuratórium elnöke

Tudósítás
a Jászkiséri Roma Önkormányzat
irodájából!
Romanapi Sport labdarúgó torna keretében rendezvényt tart
a Jászkiséri Roma Önkormányzat 2012.08.25. –én, az
állomás melletti sportpályán, délelõtt 11 órakor.
Minden érdeklõdõt tisztelettel hívunk, és várunk, a
Jászkiséri Roma Önkormányzat képviselõ – testülete, és az
elnök.
A mérkõzés után, egy közös ebéd lesz, a Jászkiséri napközi
otthon ebédlõjében, a képviselõkkel, az elnökkel, a
rendezvényen részt vevõ csapat tagokkal, és a meghívott
vendégekkel. Itt kerül sor a díjak átadására is.
A tanév végét sok Roma tanuló dicséretes tanulmányával, és
magatartásával zárta, a szülõk nagyon büszkék a
gyermekeikre, melyre meg van az okuk. Ezek a gyerekek
lehetnének példamutatók, bármely gyermek számára. Mi
úgy látjuk, hogy a gyerekek jól érzik magukat az iskolában a
tanáraikkal, és ez megmutatkozik a tanulmányi
eredményeikben is.
Dicséretet érdemelnek a szülõk is, hogy oda figyelnek a
gyerekek tanulására, és arra is nagy figyelmet fordítanak,
hogy a gyerekek pontosan ott legyenek az iskolában minden
nap.
Egy pár nevet felsorolnánk:
- Vígh Antónia 3.osztály
Tanárnõ: Földváriné
- Duka Vanessza 3. osztály
Tanárnõ: Földváriné
- Bukovinszky Vanda 6. osztály
- Rácz Anikó 12. osztály
Gratulálunk nekik, a Jászkiséri Roma Önkormányzat
nevében.
A többi névre szeptemberben visszatérünk pontosan, mert
még sokan vannak.
Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
képviselõi, és elnöke:
Ráczné Ajtai Terézia

Jászkisér, 2012-07-02
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Búcsúzunk
Elhunyt Gulyás Sándor Somogyi Béla úti lakos
életének 77 évében.
Nem csak a család gyászol hanem a lakhelyének
környékén élõk is, mely külön kis társadalmat jelent
Jászkisér életében. Külön kis világ létébe a mézes-ér
környékén, olyan ahol a tisztelet a tisztesség teszi
naggyá az embert. Egy egész élet tisztességben eltöltött
évei a névadóak. Ezt a környéket mindig is az egyszerû
de nagyszerû emberek lakták és az emberre jellemzõ
egymás iránti tisztelet, megbecsülés elismerés volt az
alap. Ebben a környezetben ismerte el Sanyi bácsit
mert öröklött tulajdonsága volt a személyiség és a
becsületesség, ez volt a szüleitõl kapott jussa. Ezt
hangoztatta egész életén keresztül ettõl lett gazdag és
ez jelentette a vagyonát. Szüleitõl kapott erkölcsös
magatartás kísérte életén keresztül, ezt adta át
családjának, ez jellemzi unokáját is.
Ilyen eredményt pénzel elérni nem lehet ezt csak egy
született becsületes tisztességes magyar ember képes
megvalósítani. Gulyás Sándor ilyen ember volt. Példát
mutatott a munkában, szeretetben és tisztességben. Ez
teszi kötelezõvé számunkra, hogy emlékét megõrizzük
és példaképnek tekintsük. Az Õ korában nem csak a
beszédre tanították az embereket hanem az
elhangzottak betartására is. Nincs olyan magas
beosztású ember az országban akivel alulmaradna a
szavahihetõségét illetõen. Környezetében sok ember
próbálta követni emberi tartását, melyet példaképének
tekintettek. Személye hatott a környezetére oly
mértékben, hogy létre jött egy közösség még pedig
igazi falusi értékrend alapján. Így a mézes-ér
környékén lakók szenvedik meg kedves Sanyi bátyám
hiányát, kedves mosolyát, mérhetetlen jóságát. Sok
ember nevében búcsúzom, de úgy, hogy feledni nem
fogunk, igaz magyar ember emlékét õrizzük életünk
végéig. Szeretnénk életedet etalonnak tekinteni és
követendõ példának. Fejet hajtva búcsúzúnk földi
életed végén, azonban Istenre vetett hited segít abban,
hogy lesz alkalmunk még találkozni, Sanyi bácsi
számára a haza, az anyaföld, a szülõi ház szent dolog
volt.
Nyugodj békében kedves Sanyi bátyám tisztelõid
barátaid nevében.
Csomor András
Jászkisér, 2012. július 16.

Emlékverseny
Nagypál József Tanár Úr immár 13 éve, hogy
elköltözött közülünk.
Emlékezve a kiváló pedagógusra, tanárra, a nagyszerû
sportemberre minden év júniusában sakkversenyt
rendezünk a tiszteletére.
Így volt ez 2012. június 23-án is, amikor 14 fõ sakkot
szeretõ ember ült asztalhoz a szokásos svájci
rendszerben lebonyolításra kerülõ versenyre.
Tanár Úr emlékének „ Vándor Kupát ” alapítottunk,
melyet ez idáig mindig más és más nyert el.
A verseny 1-8 helyezettje:
1. Zaner Gábor
2. Ábel Károly
3. Vereb András
4. Szebegyinszki György
5. Papp László
6. Nagy Ferenc
7. Kusztor Viktor
8. Rapi László
SZ GY

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:
• 25 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

16-20 óráig
14-20 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!
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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 29.

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
össze az olajat, az ecetet és a fûszert, majd öntsük rá a
spenótsalátára.

( folytatás)

Gyógyító zöldségek
Spenót
Spenót gyógyhatásai: védi testünk összes nyálkahártyáját,
aktiválja a szénhidrát-anyagcserét, nyugtatja az idegeket,
erõsíti az agymûködést, szépíti a bõrt, a haját és a körmöket,
emeli a vércukorszintet, elûzi a fáradságot, javítja a
hangulatot, támogatja az izom- és szívmûködést, erõsíti az
immunrendszert, serkenti a hormontermelést, javítja a
látásélességet és farkasvakságot, fokozza a libidót, javítja a
potenciát, serkenti a csontképzést, erõsíti a fogakat, fokozza a
vérképzést, javul a sejtlégzés, segíti a vízhajtást, a fogyókúrát,
megszünteti a bélrenyheséget, a székrekedést.
Spenótsaláta
Hozzávalók 2 személyre
250 g fiatal spenót, 1 hagyma, 1 evõkanál olaj, egy
evõkanál ecet, kevés só, bors.
Elkészítése : tisztítsuk és mossuk meg a spenótot. A hagymát
vágjuk vékony karikákra, és tegyük a spenóthoz. Keverjük

Szója
A szója gyógyhatásai: Aktiválja a fehérje- anyagcserét,
felépíti az új kötõszöveteket, fokozza a sejtnövekedést,
fiatalít, jobb a koncentrálás és az emlékezés, serkenti a
gyomorsav elválasztását, ezáltal a fehérjék, a kalcium és a vas
felhasználását, elûzi a fáradékonyságot, az indítékszegénységet, csökkenti a félelemérzetet, idegnyugtató
hatású, vízhajtó, segíti a fogyókúrát, csökkenti a
zsírszöveteket, fõleg a májban, gátolja a gyulladásokat, javítja
látást, fokozza a libidót.
Tofusült
Hozzávalók 2-4 személyre
500 g tofu (szójatúró), 2 evõkanál olaj, só, bors.
Elkészítése: A tofut vágjuk fel szeletekre, sóval és borssal
fûszerezzük. Forrósítjuk meg az olajat serpenyõben. A
tofuszeleteket süssük ki éppen olyan ropogósra mintha hús
lenne. Rizzsel vagy fõzelékkel tálaljuk.
(folytatjuk)
Fazekas Lajos
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Szellemvárosok nyomában, ahol a madár se jár
A település olyan, az ember által ideiglenesen vagy
állandóan lakott hely, amely lakó és gazdasági célú
épületekbõl, valamint a hozzájuk tartozó egyéb
építményekbõl áll. A település kiszolgálja lakóinak fizikai és
szellemi igényeit, lenyomata és hordozója a közösség
múltjának és jelenének, tükrözõje a társadalmi-gazdasági
berendezkedésnek és a helyi társadalom kultúrájának. A
településre hatással vannak a helyi társadalmi-gazdasági
viszonyok, a történelmi hagyományok és a
településfejlesztési politika. A település kialakulása és
fejlõdése társadalmi, gazdasági és természeti tényezõk
összességének az eredménye.
Az autógyártásra épült virágzó gazdaságú Detroit teljes
kerületeiben szûnt meg az élet. Házak ezreibõl költöztek el,
ahogy több korábban a bányászatból élõ város is szellemek
tanyája lett. De miért ál üresen egy még csak 6 éve épült, 12
milliósra tervezett város. Hogy lehet, hogy az egyik helyen
egymás hátán élnek emberek, másutt meg több millió épület
hiába vár lakókra.
A 12 milliós kínai Daya Bay a világ legnagyobb üres városa,
az Unesco világörökségi listájára felkerült chilei Sewell, a
100 ezer szénbányász lakhelyéül szolgált japán Hashima, és
magyar települések, ahol már nem az ember, hanem egyre
inkább a természet az úr.
Kakpuszta, a somogyi település, a '60-as években kezdett el
kiürülni. Mivel nem volt áram és nem volt jó a közlekedés, a
fiatalok a városba költöztek, az idõsek pedig meghaltak.
A környéken mindenhol üres házak és romok.
Létezik egy úgynevezett szuburbanizációs folyamat: A
népesség kiköltözését jelenti a környezõ településekre. A
népességgel együtt munkahelyek és szolgáltatások is
kitelepülnek. A város elveszti funkcióját, úgy is
mondhatnánk, biológiai szakszóval, hogy „kihal”. Ökológiai
példával szemléltetve ez azt jelenti, hogy ha kihal egy faj, jön
helyette egy másik. Ugyanezt a folyamatot kell elképzelni a
településeknél is. Ennek oka lehet a lakáspiaci helyzet
leértékelõdése és a közlekedési infrastruktúra rohamos
fejlõdése.
Tele a világ üresen álló városokkal. Az azerbajdzsáni
Agdanban, amelybõl az örmény háború miatt menekült el a
teljes lakosság, 150 ezer ember otthona maradt lakatlan.
Kihaltak az utcák, életnek nyoma sincs sehol.
A Chile Sewell is igazi turistalátványosság. Az Andok
csúcsai között fekvõ város elõször a rézbányái miatt lett
híres, majd pedig azért mert az itt élõ 14 ezer ember hirtelen
leköltözött a közeli völgybe, mert ott nyitottak egy másik
bányát. Érdekes, hogy manapság már egy teljesen üres város
is fontos kulturális értéket képvisel, ezért is kerülhetett fel
Sewell 2006-ban az Unesco világörökségi listájára.
Az egykor nyüzsgõ Detroit egy része ma olyan, mint egy
horrorfilm díszlete. Egész kerületek néptelenedtek el.
Beomlott autógyárak, rogyadozó templomok és korhadó
pályaudvarok árulkodnak az amerikai álom
szertefoszlásáról.
Ám ez mind semmi a világ legnagyobb szellemvárosához, a
6 éve felépült kínai Daya Bay-hez képest. Ezt 12 millió
emberre tervezték, ám alig néhány ezren laknak benne. Itt
látható a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, amelyben

1500 bezárt üzlet vár a nem létezõ vásárlókra.
A Pruitt Igoe nevû lakótelep az Egyesült Államokbeli St.
Louisban épült az '50-es évek közepétõl. Egészen 1972.
március 16.-ig állt, amikor elkezdték felrobbantani az üresen
álló, életveszélyessé vált épületeket.
A lakótelep 33, egyenként 11 emeletes épülete 2870
lakásának csaknem fele üresen állt az elkövetkezendõ
években.
A vandálok és a fém tolvajok nagyban elõsegítették az
épületek leamortizálódását.
Sokan az építész tervét okolták, mások szerint a demográfiai
adottság, sõt, még a vietnámi háború okozta elkeseredettség
is közrejátszott a telep pusztulásában.
Többször megpróbálták visszacsalogatni a lakókat, de
mindegyik próbálkozás kudarcot vallott.
Hosszú évekig üresen, kitört ablakokkal, ajtókkal, kifosztva
állt a hatalmas épületkomplexum St. Louis közepén.
Graunt a kis tiroli falut egy hatalmas villamosenergiával
foglalkozó cég, a Montecatini intézte el. A hegyek
védelmében, csendesen éldegélõ falut 1939-ben érte el a
végzete, amikor bejelentették, hogy a Montecatini az addig
tervezett 5 méter mély víztározó helyett egy 22 méter mély
tavat akar kialakítani a völgyben azért, hogy összekösse a két
kisebb természetes vizet, a Rescensee-t és a Mittelsee-t – ez
pedig azt jelentette, hogy Graun falu a víz alá kerül. A falu
lakosai persze hiába tiltakoztak a döntés ellen, a töltést 1940ben el kezdték építeni, de a háború közbejött, így végül csak
1950-ben tudták befejezni. Graun 163 háza és 523 hektárnyi
szántóföldje egyszerûen elsüllyedt.
A falu 14. században épült harangtornyát azonban nem lepte
el a víz, a torony nagy része kilátszik a tóból. A legendák
szerint néha még ma is hallani a harangok hangját, annak
ellenére, hogy a völgy feltöltése elõtt egy héttel mindegyiket
eltávolították a toronyból.
A víz alatti szellemváros kedvelt turistalátványosság, hiszen
a hegyekkel körülölelt tó már magában is gyönyörû látványt
nyújt. A vízbõl kiálló harangtornyot télen, amikor befagy a
víz, gyalog is könnyen meg lehet közelíteni.
2012. július 10.
Hûvös Tamás

Tisztelt Adományozók!
Értesítem önöket, hogy továbbra is nyitva van az a
hely, ahol a gyûjtés van. A helyi fogorvosi rendelõ
udvarán lévõ alsóépület, minden szombaton reggel 9 –
tõl – 10 – ig nyitva van. Ez idõ alatt lehet hozni, és
elvinni, de telefonos egyeztetés után a nap bármely
órájában lehet jönni, csak egy hívás az egész, és akkor
ott leszek.
A telefonszám: 06-20-339-26-36
Köszönet mindenkinek az eddigi segítségért is.
Ráczné Ajtai Terézia
Jászkisér, 2012-07-02
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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

T

2 szoba összkomfortos családi ház
Eladó /áron alul, jó környezetben/

Tel: 06-70-268-7719

Gumis Mûhely nyílt!
Gumiabroncs javítás szerelés.
Ugyanitt fogalmazok, új és használt
autó és motor gumi abroncsokat.

Jászkisér, Szõlõ út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 14-18
Szombat:
8-12

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

Vírusfutár!
Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás,
vírusirtás, telepítés.
Új és használt számítógép adás-vétele
0-24-ig.

Tel.: 06-30-515-1814

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

SARKI Bolt
Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A EGON
Lakás,- vagyon.- élet.- utas –és balesetbiztosítás.
GFB megtakarítás, hitel. Lakáskassza.
Lakossági ügyfélszolgálat, elõzetes egyeztetés után,
az ügyfélnél.
Egyszerû, gyors, kényelmes.
Vegye igénybe a szolgáltatásaimat.
Kárbejelentés, díjbefizetés, biztosításkötés,
átdolgozás, online adatmódosítás.
Gondoskodjon Ön a nyugdíjas éveirõl!
Más nem fog. A biztos és nyugodt háttér mindennél
fontosabb. Hívjon, hogy tájékozódjon lehetõségeirõl!

550
500

Sebestyén Zoltán az Ön Területi képviselõje.

Tel: 06-30-515-1814

GRINGO GÁZ KFT
PB – GÁZ AKCIÓ
Közép Európai Gázterminál

11,5 kg-os PB - Gázpalack:

5.000.-Ft / db
Házhoz szállítva nyitvatartási idõben:

5.200.-Ft /db
23 kg-os PB Gázpalack

10.600.- Ft/db
Targonca PB gázpalack

5.795. - Ft/db
További Kínálatunk
Staféta Gáz.
5 kg-os
11 kg-os
45 kg-os
11 kg-os biztonsági szelepes gáz, ez a palack biztosan nem
robban!

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

Jászladány Bem J út 14.

Nyitva tartás:

H-P
8-12
14-18-ig
SZ
8-12
14-16-ig
V
8-12-ig
Minõségi német tisztítószerek

(Ariel, Lenor, Domestos, Persil, Jar, Coccolino stb)
forgalmazása webshopon keresztül, díjtalan árukiszállítással
az alábbi webcímen:
bolthely.hu/farkas

Bevezetõ árak:
10,4 kg-os Ariel mosópor:
4,9 l-es Ariel folyékony mosógél:
5 l-es Lenor öblítõ konc.:
5 l-es Domestos:
5 l-es Jar mosogatószer konc.:

6450.- Ft
2800.- Ft
2700.- Ft
2500.- Ft
2100.- Ft

Farkas Zsolt Jászkisér Szõlõ út 34.
Rendelés felvétel:

06-70-417-2503
PR Telecom hálozatából díjmentesen hívható:

06-57-658-599

SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

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

