2013
ÁPRILIS

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft

Dongó Vendégház és Sörkert
(Temetõ út, a vasúton túl)

2

Phyllis K. Davis: Kérlek, érints meg
A
lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XIX. évfolyam 4. szám
ISSN 2060-4750
Fõszerkesztõ: Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Fazekas Lajos
Gál Andrásné
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Torma Márta
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztõség címe:
5137 Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail:
jaszkiser@telehaz.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.

Ha kisbabád vagyok – érints meg!
Szükségem van az érintésedre, úgy ahogyan talán sosem képzeled.
Ne csak mosdass, pelenkázz és etess.
Ringass el. Puszild meg az arcomat és simogass.
Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és szeretetet ad.
Ha gyermeked vagyok – érints meg!
Akkor is, ha dacos vagyok és elutasítalak.
Ne add fel, keress új útakat, hogy közel kerülj hozzám.
Jóéjt puszid édes álmokat hoz.
Mindennapi érintésed elmeséli, mit érzel.
Ha kamasz fiad vagyok – érints meg!
Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törõdsz velem
Csak azért, mert már majdnem felnõttem.
Szükségem van szeretõ karjaidra, szükségem van lágy hangodra.
Az élet viharában a bennem élõ gyermek érted kiált.
Ha barátod vagyok – érints meg!
Semmi sem mutatja jobban szeretetedet, mint egy meleg ölelés.
Mikor szomorú vagyok, egy gyógyító érintés mondja el, hogy szeretsz.
Azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül.
Lehet, hogy az érintésed minden, amit kapok.
Ha életem párja vagy_ érints meg!
Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem.
De csak karjaid tartják távol a félelmet.
Szükségem van lágy, vigasztaló érintésedre
Mely emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok.
Ha felnõtt gyermeked vagyok – érints meg!
Ha van is saját családom, akiket megölelhetek,
Mégis szükségem van anyám vagy apám karjára, amikor gyenge vagyok.
Szülõként máshogy látlak.
Már jobban tudlak becsülni.
Ha idõs szülõd vagyok – érints meg!
Ahogy én érintettelek, mikor kicsi voltál.
Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erõt.
Melegítsd megfáradt tagjaimat közelségeddel.
Bár a bõröm ráncos, érintésre vágyik.
Ne félj. Érints meg!

A lap ára 150 Ft
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!

90 év 10 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag,
mindent megkapj amit az élet még megadhat.
Tõlünk ezt a kis köszöntõt kapod,
kívánunk
Polgár Sándornénak
Boldog

90.
Születésnapot!
Lányod, Testvéreid és Családjuk, Unokáid, Dédunokáid, és a Barátok
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Új ágyak a gyógyításhoz

Franz Wohnhaas az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tiszteletbeli
tagja. Elsõ segítséget a németországi Warthausen
polgármestereként 15 évvel ezelõtt nyújtotta településünknek. 1998 õszén hozták Jászkisérre adományként azt a
Mercedes tûzoltóautót, ami nagymértékben hozzájárult az
önkéntes tûzoltóság újjá szervezéséhez, fiatalok önkéntes
tûzoltóvá válásához.
Az elmúlt években sok jászkiséri ember köszöntötte
ismerõsként német barátunkat, aki a tûzoltóság mellett az
idõsek otthonát, a gyermek intézményeket is segítette
adományaival.
Franz Wohnhaas most két újszerû állapotú kórházi ágyat

tûzoltók a JÁTI jármûvével és munkatársainak segítségével
szállították az orvosi rendelõ épületébe.
Minden jászkiséri ember nevében köszönjük a nagylelkû
adományt.
Balog László
ÖTE elnöke

Adójának 1%-át a következõ helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Csete Balázs Honismereti Egyesület
18841699-1-16
Jazyges Íjász Egyesület
18841156-1-16
Jászkisériek Baráti Egyesülete
18837445-1-16
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
18822843-2-16
Jászkiséri Ifjúsági Egyesület
18828832-1-16
Jászkiséri Mentõkért Alapítvány
18841084-1-16
Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú
Egyesület
18841376-1-16

1%

Jászkiséri Sportegyesület

19866138-1-16

hozott adományként, melyek együttes értéke 160 ezer forint.
Ezeket az önkéntes tûzoltók egy adomány-levéllel
térítésmentesen átadják az Önkormányzatnak. A tulajdon így
az Önkormányzaté lesz, de az orvosi rendelõben minden
beteg szükség szerint használhatja. Az egyik ágyat a
fizikoterápiás kezeléseknél, a másikat dr. Kolláth Bálint
orvosi rendelõjében fogják használni. Az új ágyak
hidraulikusan állítható fekvõrésze nagymértékben
megkönnyíti, elsõsorban a mozgássérült vagy nehezen
mozgó személyek kezelését.
A márciusi hóesésben az ágyakat és a matracokat valamint a
fizikoterápiás kezelõben használható lepedõket az önkéntes

Jászkiséri Polgárõr Egyesület

18840825-1-16

Fotó: Torma
Márta
Kis-Ér
Sporthorgász
Egyesület

19216179-1-16

Önkéntes Tûzoltó Egyesület

18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület
18827903-1-16
Természetjárók Gyermek Egyesülete
18830211-1-16

Támogatásukat elõre is köszönjük!
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Szülõi szemmel
„ Semmire sem tudom megtanítani, mert nem szeret
engem”.
Szókratész

Szókratészrõl mondják, hogy egyszer egyik tanítványát
visszaküldte apjához azzal, hogy nem vállalja a
nevelését.
Miért nem? –kérdezte az apa.
Semmire sem tudom megtanítani, mert nem
szeret engem- mondta Szókratész.
S Goethe a maga gyerekkorára emlékezve ugyanezt
mondja: „ Csak attól tanulunk, akit szeretünk.”
Ez a gondolat jutott eszembe, amikor beléptem a
Mûvelõdési házban megrendezett óvodai rajz
kiállításra.
A gyermekek szeretettel fordulnak az õket tanító,
nevelgetõ, terelgetõ óvodapedagógusok felé, és az
érzelmek viszonzása mindennél többet ér a gyermek
számára.
Ahogy végignéztem a kiállított munkákon, mert ezek
„komoly munkák”, láttam magam elõtt azokat a
szorgos, „kissé ügyetlen” apró kezeket, ragasztós
ujjakat, félig kidugott nyelveket.
Az óvó néni
biztatását, dicséretét, simogatását, mely arra ösztönzi a
kis alkotót, hogy munkáját befejezze, és a sikeres
képeket itt a kiállításon viszont láthassák a gyermekek,
szülõk, nagyszülõk, érdeklõdõk. Nagyon sok szép,
gazdag témájú, színes rajzot láttam melyek, hûen
tükrözik a kisgyermekek játékos, vidám, sokszínû
hétköznapjait.
Mint gyakorló szülõ, felismertem az óvónõk és a szülõk
együttmûködését abban, hogy megszerettessék a
gyermekkel a rajzolást. Ez fontos, mert a gyermek

számára a rajzolás, festés, gyurmázás, ragasztás a
kifejezés egyik legjobb formája. Az elkészített
alkotásokban minden kisgyermeknek ott van a
személyisége, õ maga.
Mindezek alátámasztják a harmonikus, nyugodt, derûs
óvodai életet, amellyel az óvó nénik igyekeznek segíteni
gyermekeink egészséges személyiségének fejlõdését.
Mindennapi munkájukat az óvodai rajzkiállításon
összefoglalva láthattuk.

Büszkeség töltötte el azokat a szülõket, nagyszülõket,
gyermekeket, akik a mûveket megcsodálva boldogan,
fedezték fel, gyermekük, unokájuk, saját maguk által
készített kis alkotásokat.
További sikeres munkát kívánok az óvó néniknek!
Sóti Zsolt
/szülõ/

Ismét Kárpátalján a jászkiséri gyerekek
A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola 45 tanulója a
Bethlen Gábor Alapkezelõ 1.437.240 forintos
támogatásával a „Határtalanul” program keretében 2013.
március 12-16-a között tanulmányi kiránduláson vett részt
Kárpátalján. A program során a tanulók Mezõgecsérõl
kiindulva járták be a magyarság történelmének jelentõs
emlékhelyeit és közösen emlékeztek meg a helyi fiatalokkal
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, ezzel is
erõsítve magyarságtudatukat. A kirándulás során
felkeresték Ungvár, Munkács és Beregszentmiklós várát, a
csetfalvi és a huszti református templomokat.
Megkoszorúzták a sztálini rezsim kárpátaljai áldozatainak
emlékmûvét Szolyván és Munkácson, az elsõ világháborús
honvéd emlékmûvet Aknaszlatinán és Munkácsy Mihály
mellszobrát Munkácson.
Cseh Gáborné
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Óvódások locsolkodtak
Az Anyanyelvi munkaközösség szervezésében az idei
télies tavasz sem múlhatott el a locsolkodás szép
hagyománya nélkül. A Halacska és Süni csoportból
locsolkodtunk az ÖNO- ban, a Polgármesteri
Hivatalban, az iskolában és a könyvtárban.

A locsoló versek mellett elénekeltük még a „ Sándor
napján....” és a „ Bújj, bújj...” kezdetû dalokat is, ezzel
jelezvén, hogy már nagyon várjuk a meleget, a szép
napfényes tavaszt. Kötetlen beszélgetés keretében
a régi locsolkodási szokásokról is szó esett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az anyukáknak,
hogy szép ünneplõ ruhákba öltöztették fel a
kisfiúkat.
Rózsafának tövébõl rózsavizet hoztam,
az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam.
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja,
meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa.

Az idõjárás kedvezõtlensége miatt, a bölcsõdei
locsolkodás, vendégeskedés idõpontja késõbbre
tevõdött. A „ megöntözött virágok” sok- sok
csokoládétojással, -nyuszival... stb. köszönték meg a
látogatásainkat.

Húsvéti visszatekintõ!

Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson, mint rózsaszál,
megöntözném: ennyibõl áll
e kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.
Anyanyelvi munkaközösség

Kiszéztünk

A tavasz hozza a programok sokaságát. Így volt ez most Így búcsúztatták a jászkiséri óvodások, iskolások Sára
is, egyik elfoglaltság a másik után jött. Farsang, március asszonysággal a telet 2013.április 12-én.
15, rajzkiállítás, húsvét, kiszézés, és még nincs vége a Csanádi Imre: Tavasz- ébresztõ
Ébredj, új tavasz,
sornak.
jégtörõ, sugaras,
Idén a naptár szerint gyorsan elérkezett a Húsvét.
gallyat gombosító,
Hosszú évekre visszanyúló hagyománya van a „ húsvéti
rügyet rojtosító,
készülõdésnek”. Minden óvodában, saját berkeken belül
mindenféle madarakat
rendezzük meg ezt a kézmûves készülõdést, melyre
víg versre tanító.
óvodánként 1-1 elsõs osztály van vendégül látva
Kívánunk mindenkinek jó idõt,erõt, egészséget!
A tevékenységet a fiúk locsolóverssel indították és
meglocsolták a lányokat, akik jelképesen cukortojással
kedveskedtek a locsolásért.
Ezután forgószínpad-szerûen járhattak tevékenységrõltevékenységre az ügyes kezû gyerekek. A sok szép
munkát minden gyermek felhasználhatta az otthoni
húsvéti asztal díszítésére.
Mivel idén viszonylag sok nagycsoportos gyermekünk
van és az iskolai osztály létszáma együtt azt a helyzetet
teremtette, hogy két egymást követõ napon tartottuk
meg ugyanazt a tevékenységsort, természetesen másmás gyermekcsoportnak.
Kossuth téri óvoda közösség

Óvoda gyermekei és dolgozói
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TÁJHÁZAK NAPJA
Április 27-én, szombaton kerül megrendezésre hagyományteremtõ szándékkal az elsõ TÁJHÁZAK
NAPJA. A Tájházak Napja része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kezdeményezett
„Vidékjáró” tematikus napoknak, amelyek a turisták megkülönböztetett figyelmére számíthatnak.
A Magyarországi Tájházak Szövetség által országosan meghirdetett, médiák által is népszerûsített
programhoz a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény is csatlakozott.

A programok délelõtt 10 órakor kezdõdnek és este 18 óráig
várják a látogatókat, résztvevõket.
Program idõpontja:
Helyszín:

2013. április 27.
10 – 18 óráig
5137 Jászkisér, Bocskai út 28.

A Tájháznál az alábbi kulturális programokon vehetnek részt az érdeklõdõk:
·
A gyûjtemény megtekintése a nap folyamán ingyenes és tárlatvezetés biztosított.
·
A Csete Balázs Honismereti Egyesület közremûködésével kézmûves - játszóházi foglalkozáson
vehetnek részt kicsik és nagyok.
·
Lehetõség lesz sétakocsikázásra a településen a Lovas Egyesület közremûködésével.
·
A bátrabbak az íjászat tudományát is kipróbálhatják a Jazyges Íjász Egyesület jóvoltából.
·
Bemutató a kovácsmûhelyben, a vállalkozó szellemûek maguk is üthetik a vasat.
·
Egésznap kemencében sütött finomságokat kóstolhatnak a látogatók.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket, az egész családot!
Bõvebb információ:
Csete Balázs Honismereti Egyesület
Torma Márta 06-30-442-2925
www.jaszkiser.hu

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2013. január 1-tõl kezdõdõen
Jászkisér település ivóvíz- és csatorna szolgáltatását a

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. látja el.
(Szolnok, Kossuth L. u 5)
Ügyintézés helye: Jászkisér, Fõ út 7. Polgármesteri Hivatal udvarában
Ügyfélfogadás:

hétfõ-csütörtök
péntek:

8.00-15.00
8.00-12.00

Elérhetõségek:

06-57/450-058, 06-70/450-8670

7

Élet
Életjel

Születések

Duka Bertalan Renátó
március 5-én

Gratulálunk!

Házasság kötés
Nagy Timea és Csomor András
március 30-án

Gratulálunk az ifjú párnak!
Emlékezés
† Máté Miklós
† Máté Miklósné (Á. Nagy Julianna)
„ Fogunk mi még együtt játszani”
Szeretettel emlékezünk rátok.”
Lányotok: Julika, Ildikó
Vejeitek: Beni, Zoli
Unokáitok: Ildikó, Lilla, Bogi, Péter

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett Édesanyánk,
Petõ Miklósné
temetésén részt vettek.
Virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhítették
Gyászoló család

Emlékezés
Nemes Mihály
halálának
1. évfordulójára
„Búcsú nélkül mentem én el tõletek,
nem búcsúzom, ma is, élek köztetek.
Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vígasz legyen, hogy örökké álmodom.”
Szeretõ testvére
és családja

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

Köszönetnyilvánítás
Ez úton köszönöm meg mindazoknak,
akik szeretett édesanyám
Pásztor Rozália
temetésén részt vettek,
hogy virágaikkal és koszorúikkal fájdalmamat
enyhítették.
Lánya,
testvérei és családja

Halálozás
ö. Kádár Istvánné Borsányi Anna
77 éves korában március 1-én
ö. Petõ Miklósné Kiss Irén
65 éves korában március 5-én
Bodor Károly
48 éves korában március 11-én
Kollár András
56 éves korában március 12-én
Pásztor Rozália
61 éves korában március 25-én
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Szûkebb Hazám, Jászkisér!
A szülõföld szeretete, és az a hely, ahol gyermekkorunkat éltük meg, minden emberben meghatározó
szerepét tölt be. Idõs korban egyre inkább felszínre
kerülnek a fiatalkori emlékek, barátságok szinte
igényként jelentkeznek. A szülõföld szeretete késztette
iskolatársamat hogy láthassa Jászkisért hosszú szünet
után. Arra a helyre volt kíváncsi ahol együtt játszottunk
önfeledt gyermekkori éveinkben a Sülyi út és a
homokos környéken. Szolnoktól a Besenyszögi utat
választotta, mivel kíváncsi volt s víztározóra. A 28-as
csatorna elõtti és utáni pár kilométeres útszakasz
megtétele kettõ db dísztárcsa elvesztésével járt.
A víztározót óriási jelentõségûnek tekintjük barátommal, viszont ha igénybe veszik, akkor Jászkisér életében
jelentõs változást jelent. A gátszakadás végzetes lenne.
A látogató, aki a Sülyi úton érkezik Jászkisérre
emlékezetes látványban részesül, fõleg akkor ha
régebben ezen a részen lakott. Jobbról is, balról is a
lepusztult település tipikus jelei mutatkoznak.
Rombadõlt házak, szétlopott épületek borzalmas
látvánnya tárul a látogató elé. Ezt látni egy olyan
embernek, aki látta hogy az utcaseprõ vigyázott a
kövesút tisztaságára, most pedig a szeméten túl
életveszélyes lyukak, nyomvályúk vannak a kövesúton,
- nagyon elkeserítõ.
A szülõföld szeretetétõl ez a látvány sem tud eltéríteni,
erre utalt hogy barátom szóbahozta a kettõs kanyar
kiegyenesítését. A múlt század elsõ felében beszéltek
róla, hogy ezt a két kanyart ki kellene egyenesíteni.
Ennek akadálya a magántulajdon tisztelete volt, nem
úgy mint most. Egy hosszú távú gondolkodás alapján
meg lehetne venni az Önkormányzatnak a Szõlõ út két
sarkán lévõ házat talán még lakossági segítség is
megjelenne.
A másik kanyar kiegyenesítés után a jelenlegi bolt elõtt
parkolót, buszmegállót lehetne létesíteni. Ez a Süly felõl
érkezõ forgalomra lenne érvényes. A másik kanyar
átalakítása kapcsán a gumijavító és kocsimosó elõtt
parkoló, buszmegálló, virágágyak megvalósítására
nyílna lehetõség. Most van a lehetõsége az
elõtervezésnek ennek feltétele a hosszú távú
gondolkodás.
Lehet sikert elérni pár kilós csomagosztással, de nagyot
alkotni csak elkötelezetten lehet cselekedni. Csete
Balázs bácsi élete jó példa erre, õt még évszázadok
múlva is emlegetni fogják, ezért vagyok büszke hogy
tanítványa lehettem.
Talán az elõrelátásnak köszönhetõ hogy több mint ötven
évvel ezelõtt többed magammal elkezdtünk Jászkisér
fotózását. Rengeteg anyag gyûlt össze. Tervünk, hogy
egy-egy utcát fotón bemutassunk a jelenlegi
állapotában, és 20-50 évvel ezelõtt. Utcánként minden
házat szerepeltetni kívánunk a hitelességre törekvés

végett. Helytörténeti bemutatónak szánjuk: honnan
hová jutottunk. Hetvenéves osztálytársaimmal azt
tapasztaljuk hogy az a Jászkisér, ahol az iskoláinkat
kezdtük, eltûnt, ma már csak az emlékeinkben van jelen,
de átalakult, megváltozott minden más is. Kihaltak
korosztályok az õ erkölcsi értékrendjükkel, eltûntek
embertípusok, akik a jász magyar embert jelenítették
meg.
A megnyugvás korosztályom számára az lenne ha
látnánk kiutat a jelenlegi állapotokból, de a kilábalás
lehetõségét sem látjuk. Gyermekeink utódaink jövõjét
látjuk kilátástalannak. A kézzel fogható és látható
falukép tesz pesszimistává, de mindezek után is azt
tudom mondani, hogy jó lenne iskolatársaimat újra látni
egy szebb, boldogabb Jászkiséren.
Jászkisér, 2013 április
Csomor András

A Fans TV jászkiséri adásai
Jelenleg elérhetõ adások:
?
Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel
?
A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi

koncertje (2012.12.22)
?
Sportbál és riport a sportvezetõkkel

(2013.01.12.)
?
Bemutatkozik a Csete Balázs Általános Iskola
?
A Magyar Kultúra Napja (2013.01.22.)
?
Felejthetetlen pillanatok a jászkiséri óvodában
?
Interjú Benedek Józseffel
a Honismereti Egyesület elnökével
?
A Jászkiséri Polgárõr Egyesület bemutatása
?
Óvodai rajzkiállítás megnyitója
?
Bemutatkozik a Jászkiséri Polgárõr Egyesület
?
A Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény
bemutatása
?
A jászkiséri tûzoltóságnál jártunk
Az adások közvetlenül elérhetõk weboldalunkról a
(www.jaszkiser.hu), valamint megtalálhatók a
Fans Tv weboldalán (www.fanstv.hu).
A jövõben is folyamatos tájékoztatást adunk az
elérhetõ videókról.
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Ideje a gyógyulásnak gyógyító gyümölccsel és zöldséggel
Fejfájás
Kezelése
Fájdalomcsillapítók, például az acetilszalicilsav csillapíthatja
a fejfájást.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A gyakran használt fejfájás- csillapító gyógyszerek egyik
csoportját alkotják az úgynevezett prosztaglandin-szintézis
gátlók. Ezek a vegyületek gátolják azoknak a mediátoroknak
vagy szöveti hormonoknak a képzõdését, amelyek felelõsek a
fájdalomért. A fájdalmat kiváltó anyagokat ugyancsak
gátolják a telítetlen zsírsavak is, amelyek a szójababban és a
szójakészítményekben, az olívaolajban találunk. Fontos,
hogy ne fogyasszunk állati zsírokat!
A C-vitamin ( a friss gyümölcsökben ) a legfontosabb
hisztamin hatást gátló természetes anyag. Ez a vitamin
blokkolja a gyulladást elõidézõ anyagok kiáramlását az
érfalakban lévõ, úgynevezett hízósejtekben.
Vezess naplót!
Mivel a fejfájás oka nagyon sokféle lehet, ajánlatos a
közvetlen körülményeket rendszeresen feljegyezni, ha a
fejfájás sûrûn jelentkezik. Figyeld meg a következõket:
Mikor és milyen módon jelentkezik a fejfájás?
Mikor éri el a fájdalom a tetõpontját?
Milyen módon szûnik meg?
Lehet, hogy kiderül: a fájdalom kapcsolatba, illetve
összefüggésbe hozható valamilyen konkrét szokással ( pl:
étkezéssel, televíziónézéssel, testmozgással, autóvezetéssel,
bevásárlással stb.). Gondolnunk kell arra is, nincs-e
ételallergia ( pl: tojás, hal, tej ) vagy más anyagokkal
szembeni túlérzékenység ( házi por, festékhígító szer, lakk,
virágpor stb.). A megzavart alvásritmus éppúgy oka lehet a
fejfájásnak, mint valamilyen fülsiketítõ zene, egyéb lárma,
konfliktus, bánat vagy probléma.
Felsõ légúti vírusfertõzés
Kezelése
A legjobb, ha az ember a szervezet természetes öngyógyító
képességére hagyatkozik. A felsõ léguti gyulladás tünetei
néhány nap múlva abbamaradnak. Viszont csillapíthatjuk a
kísérõ tüneteket: a végtagfájdalmat, a köhögést és a
bágyadtságot. A legjobb ágyban és egyenletes melegben
maradni, mert a stressz is csökken, és otthon
immunrendszerünket is jobban erõsíthetjük megfelelõ
tápanyagokkal.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A lédús gyümölcsök, mint a grépfrút, narancs, citrom, kivi,
szõlõ, bogyós gyümölcsök, szilva, alma, ananász, mangó,
papaja vagy avokádó, pótolják az izzadás miatti folyadék
veszteséget, és megfelelõ tápanyagokat visznek be a
szervezetbe.
Az erõs zöldségfélék, mint a paprika, hagyma, fokhagyma,
kapor, édeskömény, metélõhagyma vagy a retekfélék
csökkentik az étvágytalanságot, és dezinficiáló hatásúak a
nyálkahártyára. Ne öntsük ki a fõzõvizet, benne értékes
ásványi anyagok találhatók, és fûszerekkel ízesítve
egészséges italt készíthetünk belõle.
A váladék oldása
Szabadítsuk meg az orrüreget a váladéktól. Azért is célszerû

ez, hogy ne kerüljön az orrmelléküregekbe. Meglehet, hogy a
melléküregekben lévõ váladéktól is sikerül megszabadulni.
Tegyünk egy kávéskanálnyi tengeri sót egy pohár langyos
vízbe, keverjük össze, és a mosdó fölé hajolva szívjuk fel
belõle az egyik orrlyukba. A másikat fogjuk be közben, és a
fejet elõrehajtva hagyjuk, hogy a sós folyadék
beleszivárogjon a melléküregekbe. Várjunk rövid ideig, majd
fújjuk ki a folyadékot, és utána öblítsünk a másik oldalon.
Ugyanez a procedúra só nélkül lelohasztja a nyálkahártyákat.
Fogínygyulladás
Kezelése
Fontos a megfelelõ szájhigiéné, a gyakori fogmosás és
szájöblítés. Az úgynevezett hurutos eredetû, meghûléssel
kapcsolatos fogínygyulladás általában néhány nap alatt
rendezõdik. Az aktív rágás serkenti a fogíny vérkeringését.
Gondoskodjunk arról, hogy a táplálkozásunk tartalmazzon
olyan táplálékokat, amelyek csökkentik és gyógyítják a
fogíny gyulladását, és immunvédekezést serkentõ anyagokat
is tartalmaznak.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A baktériumok letelepedését és a lepedék képzõdését
fogmosásokkal és az immunrendszer erõsítõ táplálkozással
kell megelõzni: együnk sok friss, sok C-vitamint tartalmazó
gyümölcsöt, fogyasszunk bõven karotintartalmú ( az Avitamin elõvitaminja ) ételt ( sárga, zöld és vörös gyümölcsök
és zöldségek), különben a fogínygyulladás néhány napon
belül krónikussá válhat.
A szájüregben lévõ szövetek nagyon gyorsan leépülnek, de
aztán szerencsére gyorsan pótlódnak is. Ilyen szempontból
fontos a helyes étrend mindenféle gyümölccsel és zöldséggel,
különösen a burgonya, a rizs és a hántolatlan magvak
beiktatásával. A változatos táplálkozás azért is fontos, mert a
fogínyen kemény és nagyon lágy részek vannak egymás
mellett, amelyeknek különbözik a tápanyagigényük.
Folsav ( szója, spenót, brokkoli, karfiol, kelbimbó, fejes
saláta, spárga) a fogíny legfontosabb építõanyaga.
A védõ nyál
Nem is gondolnánk, de a szájüreg gyulladásainak gyakran
játszik szerepet az emésztõrendszer mûködési zavara. Ha az
emésztõrendszer egyensúlya
felborul, sûrûbb nyál
termelõdik,
fogakon
és a nyelven lepedék keletkezik, amely
Tengelicek aafüggõ
etetõn
ideális miliõt jelent a gyulladásos betegségek kialakulásának.
Ilyenkor egy idõre át kell állítani a táplálkozást, és módosítani
bizonyos szokásokat, abbahagyni a dohányzást, beszüntetni a
túlzott tea-, illetve kávéfogyasztást, mert fogínygyulladás
lehet ebbõl. Fontos, hogy a nyál, amely a szájüreg egyik
legfontosabb védõrendszere, visszanyerje a szájflóra
regeneráló funkcióját. Az egészséges nyál ugyanis megelõzi
a fog és a fogíny számos betegségét. Akut fogínygyulladásnál
ajánljuk az egyik természetgyógyászati módszert: a
szájüreget naponta tíz-húsz percig öblögessük mustárolaj és
forralt víz egyenlõ arányú keverékével.
Közreadta:
Fazekas Lajos
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MÁJUS 1.
Majális
Tavaszi ünnep, melynek eredete a
pogány korra megy vissza, a természet
megújuló erejének ünnepére.
Különösen az északi népeknél van
elterjedve, több szimbolikus cselekmény kíséretében, melyek közül nálunk
az u. n. májfa állítás ismeretes. Nálunk a
M.-nak vidám táncmulatság szerü
jellege van. Ha a zord idõjárás miatt
késõbb, p. juniusban tartják, akkor
juniálisnak nevezik.
Forrás: Pallas Nagylexikon

Egyetemtõl az ausztrál Parlamentig
menetelve követeljék a 8 órás
munkaidõ bevezetését a kontinensen.
Akciójuk sikerrel zárult, még csak a
fizetésük sem lett kevesebb a rövidebb
munkaidõ ellenére, így egyben a
világon elsõ alkalommal sikerült egy
szervezett munkáscsoportnak (késõbbi
nevén szakszervezetnek) bármiféle
sikert is elérni retorziók nélkül. Ez a
siker is nagyban inspirálta a munka
ünnepének ötletét, illetve a majálisok
megszületését.

A munka ünnepe

A dátum kiválasztása

1919. május 1.
A munka ünnepe a nemzetközi
munkásmozgalmak által kiharcolt,
minden év május 1-jén tartandó
ünnepség, hivatalos állami szabadnap,
mely a munkások által elért gazdasági
és szociális vívmányokat hivatott
megünnepelni.
Május 1-je hasonló tartalommal
katolikus ünnep is, Munkás Szent
József, a munkások védõszentje (Jézus
nevelõapja) tiszteletére. (Az ugyanerre
a napra esõ kereszténység elõtti európai
pogány ünnepek, mint például a
Beltane, vagy a hagyományok, mint a
májusfa állítása, más eredetûek és
tartalmúak.)

1886. május 1-jén a chicagói munkás
szakszervezetek sztrájkot szerveztek a
nyolc órás munkaidõ bevezetéséért. A
negyedik napon, azaz május 4-én a
tüntetõ munkások közé vegyült
anarchisták egy bombát dobtak a
rendõrök közé, akik viszonzásul
azonnal tüzet nyitottak. Több tucat
sebesült maradt a helyszínen, akik félve
a letartóztatástól nem mentek kórházba.
A történelembe Haymarketi zavargás
néven bevonult esemény során öszesen
11 ember (7 rendõr és 4 tüntetõ)
vesztette életét, a késõbbi perek során
pedig nyolc szocialista-anarchistát
állítottak bíróság elé Mathias J. Degan
rendõr meggyilkolásának vádjával.
Louis Lingg, August Spies, Albert
Parsons, Adolph Fischer és George
Engel halálos ítéletet kapott, míg másik
két társuk, azaz Michael Schwab és
Samuel Fielden életfogytiglani illetve
Oscar Neeble 15 éves börtönbüntetést
kaptak. Utóbbi három kormányzói
kegyelem útján 1893-ban kiszabadult.
1889. július 14-én Párizsban megalakult a II. Internacionálé (1889–1916
között mûködött, a munkásság
szervezeteinek nemzetközi egyesülése
volt), melyen úgy határoztak, hogy a
három évvel korábbi chicagói tüntetés
kezdetének negyedik évfordulóján,
1890. május 1-jén a szakszervezetek és
egyéb munkásszervezõdések együtt
vonuljanak fel országszerte a nyolc órás
munkaidõ bevezetéséért, ahol az még
nem történt meg, illetve a nemzetközi
szolidaritás kifejezéséért. A tüntetések
az Egyesült Államokban olyan jól
sikerültek, hogy a II. kongresszuson,
1891-ben május elsejét hivatalosan is a
„munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé” nyilvánították. (Szintén ez az Internacionálé

Eredete
Elõzményei egészen a brit ipari
forradalomig nyúlnak vissza, amikor is
egy gyártulajdonos, Robert Owen
1817-ben megfogalmazta és közzétette
a munkások követelését, benne többek
között az addig 10-16 órás munkaidõ
nyolc órára csökkentését, a hangzatos
„nyolc óra munka, nyolc óra rekreáció,
nyolc óra pihenés” (Eight hours labour,
Eight hours recreation, Eight hours
rest) szlogennel.
A követelés érvényre juttatása végett
több kisebb tüntetést, illetve sztrájkot is
tartottak, azonban a mozgalom hamar
kifulladt, mert törvényi szabályozás
híján ezeket az alkalmazottakat hamar
elbocsátották és más gyárak sem voltak
hajlandóak felvenni õket. Habár 1847ben a nõk és gyerekek munkaidejét 10
órában maximalizálták NagyBritanniában és gyarmatain, egészen
1856. április 21-éig a kérdésben nem
történt elõrelépés. Ezen a napon léptek
sztrájkba az ausztráliai Melbourne
városában a kõmûvesek és
építõmunkások, hogy a Melbourne-i

deklarálta 1910-ben a VIII. kongreszszusán a nõk választójogának elérése
céljából, szolidaritásból március 8-át
nemzetközi nõnappá).
1904-ben az amszterdami kongreszszuson ismét egy felhívást adtak ki,
miszerint: „Minden ország összes
szociáldemokrata pártja, és hasonló
kötõdésû bármilyen szervezete nagy
erõkkel demonstráljon május elsején a
nyolc órás munkaidõ bevezetéséért, a
proletariátus osztályszükségleteiért és
az egyetemes békéért” Mivel a
legkézenfekvõbbnek erre a sztrájk
ígérkezett, elfogadtak és kihirdettek
egy felszólítást is, melyben kijelentették, hogy „a Föld összes országában
kötelezõ minden munkás-proletár
szervezetnek május elsején felfüggeszteni a munkát mindenhol, ahol az a
munkások testi épségének veszélyeztetése nélkül csak lehetséges”

Nemzeti ünneppé válása
A nemzetközi szocialista és munkásmozgalmak térnyerésével és növekedésével együtt bõvültek a munkások jogai
és lehetõségei is, mely során a
hagyományos munkásünnep a 20.
század folyamán lassan nemzeti
ünneppé nõtte ki magát. Elõször a
Szovjetunióban, majd a II. világháború
után kialakult szocialista-kommunista
keleti blokk országaiban, illetve a világ
más pontjain késõbb született azonos
ideológiájú államokban, ahol (épp az
ideológiából kifolyólag) az egyik
legnagyobb nemzetközi szocialista
ünneppé nõtte ki magát.
Ezzel párhuzamosan az eredetileg a
munkások ünnepének hívott napot a
munka ünnepévé változtatták a
szocialista blokkban, mivel ez jobban
megfelelt az uralkodó rezsimeknek. Az
elnevezés a diktatúrák bukása után is
megmaradt a volt szocialista országokban.

Munkás Szent József
Május 1-jén nem csak a munkások, a
katolikusok is ünnepelnek, Jézus
nevelõatyjára, az ácsra emlékezve.
Munkás Szent József ünnepét 1955.
május 1-jén rendelte el XII. Piusz pápa.
Korábban a szent tiszteletének hónapja
általában március volt, Magyarországon is.
forrás: Internet, Wikipédia
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Megemlékezés az ünnepekrol
Szerintem, már csak úgy, elvbol sem lenne szabad
áthelyeznünk ünnepnapokat. Benne is van a nevében.
Ünnep. De ha ez nem lenne elég, ott van még a tény, hogy
ezek a napok (legfobbképp március 15-érol és október 23-áról
van szó), munkaszüneti napok. Nem véletlenül. Részben
azért, mert ezzel szándékszik a - nevezzük így - állam
lehetové tenni polgárai számára, hogy részt tudjanak venni
a megemlékezéseken.
De nem, mi mással kísérletezünk már jó pár éve.
Rendszeresen munkanapra tesszük a hétköznapra eso
munkaszüneti napokat, vagyis az ünnepi
megemlékezéseket. Mi ezzel a cél? Megnézzük, mennyire
akarnak ott lenni az emberek ezeken a rendezvényeken?
Hányan vesznek ki szabadságot emiatt, mennyi diák lóg
vagy kéredzkedik el a középiskolákból, hányan hagynak ki
eloadásokat az egyetemeken? De lehet, hogy egyszeruen
csak kényelmi megfontolások eredménye ez a gyakorlat?
Vagy így biztosított, hogy nagy tömegeket (általános
iskolásokat) lehessen fotózni a rendezvényeken?
Az nem válasz, hogy azért van így, mert így
szokott lenni. Szerintem nem válasz, hogy "a napján még
ennyien sem jönnének el". Úgy vélem, ezt foleg azok
mondják, akik nem mennének el a napján. Nem válasz,
hogy sokan más településekre utaznak el ünnepelni, mert,
A: ez bullshit, B: olyan színvonalú rendezvényt kell
szervezni amelyek itthon tartják az ünnepelni vágyókat.
Mint amilyen a 2012. márc. 14-ei volt például, ezúton is
hadd gratuláljak a szervezoknek, résztvevoknek,
lebonyolítóknak - bár én is csak hallottam róla és fotókon

Anyák napjára
Egy ember van, ki mindig mellettem áll,
Ha róla van szó a szívem sosem hátrál.
Egy ember akinek a világot köszönhetem,
Édesanyám, aki megteremtette az életem.
Ez a nap csak róla kell, hogy szóljon,
Mint minden nap, ünnepi módon.
Nem csak ezen a napon kell szeretni édesanyámat,
Hanem az év minden napján amit az élet adhat.
Az idõ múló alkalom de a szeretet nem,
Nem az idõ szab határt, hogy mekkora a szeretetem.
Egy jó tanács minden embernek,
Édesanyja csak egy van mindenkinek.
Mindenki becsülje az édesanyját meg,
Mert, ne felejtsd… Õ, adta az életed.
Az élet hibája, hogy az ember halandó,
Édesanyám képe bennem sohasem mulandó.
Édesanyám, nekem mindig örökké él,
Mert az élet csak átmenet, aztán szárnyra kél…
Ha lehetne az idõ, talán a pillanat örökké tartana,
Ez a nap több mint az átlag, mert mint mindig, ma is
szeretlek anya.
Balázs Ádám

láttam.

2006 és 2010 között volt lehetoségem Jászkisér
Kulturális Bizottságának külsos tagjaként felemelnem e
gyakorlat ellen a szavam. Megtettem. Nyoma, hatása,
néhány "ellene szavazott: 1 fo" bejegyzés. Továbbra sem
értek azonban egyet vele. És úgy gondolom, nem azt kell
megmagyarázni, miért ünnepeljünk együtt az
ünnepnapokon, hanem azt, hogy miért vicceljük ezt el!?
Nem firtatom, hogy kik hozták meg ezt a döntést eddig.
Az érdekel, milyen gondolatlánc mentén jutottak el az
illetékesek ide, milyen érveket tudnak felhozni az
ünnepnapok áthelyezése mellett. Amennyiben pedig ezen
érvek nem kelloen megalapozottak, úgy számíthatunk-e
egy egyszeru "ökölszabály" meghozatalára, nevezetesen
arra, hogy az elkövetkezo idokben minden ünnepet a
napján ünnepeljünk!?
Jelenleg fennálló gyakorlat sem józan ésszel, sem
politikailag nem védheto. Szerintem.
Kovács Mihály
kovacsmihaly.mail@gmail.com

Batáta
A medvehagyma mellett egy másik egzotikus növény is megjelent
szûkebb hazánkban az egyenlítõi Amerikából származó Batáta. A
hajnalkának és a folyófûnek a rokona. Fény, - meleg,- és vízigényes
növény. Az árnyékot nem szereti. Növekedéséhez szükséges
optimális hõmérséklet 24 Cº. 10 Co alatt a növekedés leáll, fagyot
nem bírja. Laza szerkezetû talajt szereti. Közepes tápanyagigényû
kultúra, trágyázás- mindennemû – felesleges. Esetlegesen kálium
igényét ajánlatos figyelembe venni.
Éghajlatunkon a batátát vegetatívan, a gumók elõhajtásával nyert
dugványok kiültetésével kell szaorítani. Hajtatás 25-30 C0 állandó
biztosítása mellett termesztõ berendezésben történik, 8-10 cm-es
vastagságú homokágyban. A hajtatást április elsõ hetében indítjuk.
Kiültetésre a 3-5 leveles 15-25 cm-es dugványok alkalmasak.
Kétszeri nyüvéssel, elõtárolással (5-7 nap) csak május harmadik
harmadában érdemes szabad kiültetni. Bakhátas (kiskerti) mûvelésmódban a burgonyával ellentétben már a kész bakhátakra kell
dugványozni 2-3 palántát. Utólag nem kell töltögetni, 2-3 gyomirtó
kapálást igénnyel. Csak aszály esetén öntözzük, a tartós
vízborításra érzékeny. Vegyszert nem kíván, legkésõbb október elsõ
dekádjában szedjük fel. Kisméretû szellõs ládákban tároljuk 25-30
Co -on, 5-8 napig (ez a gyógyulás idõszaka a sérült gumóknak),
majd 13-16 Co -on betároljuk. Erre legalkalmasabb valamely nem
fûtött szobánk. Tárolás alatt légcserérõl a gumók átválogatásáról
gondoskodunk kell. „Tápió 96” fajta lilás- piros színû sárgásfehér
húsú változatával találkozhatunk, elég szeles ártartományban. 499960 Ft/ kg közötti árakkal találkoztam jómagam is, jelen esetben a
TESCO viszi a pálmát, pozitív értelemben…
Élelmezési szempontból nézve, sokféleképpen elkészíthetõ, mint a
burgonya, de egymagában csemegeként is fogyasztható. Személy
szerint olajban sütöttem, karikára vágva, kolbász karikákkal és
tükörtojással. Kompót (befõtt) vagy rostos ivólé, rétes-töltelék,
sárgarépa torta módjára vegetáriánus torta készülhet belõle.
Egyesek a fiatal hajtásokat is fogyasztják. Aszalva (szárítva) müzli
ízletes alkotó eleme lehet.
További információ: Horváth Lajos osztályvezetõ Növényi
Divesztiás Központ, Tápiószele, 2766.
tel: 53/380-070 vagy 071. Mobil: 30 399 1023,
email: Ihorvath@grobot.reat.hu
Fazekas Lajos
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Megemlékezés
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk
Sárközi István
halálának 1. évfordulójára
„Volt egyszer egy mese, nem mondták el végig,
nem jutottak tovább, csak a középéig.
Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,
mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe.
Lehunytad a szemed, csendben elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.
1 éve már, hogy itt hagytál minket,
az élet túl korán szólított el téged.
Sokszor oly jó lenne átölelni téged,
miért pont hozzánk volt mostoha az élet?
Soha nem pótol hiányodért semmi,
fáj a szívünknek nélküled élni.”
Gyászoló család

BI-BOR üzlet
Jászkisér, Bem u.2.
Várja vásárlóit, hetente friss zöldség és
gyümölcs kínálattal, folyamatosan megújuló
és bõvülõ áruválasztékkal.
Ízelítõ termékeinkbõl:
- Különleges termelõi méz (repce, hárs,
selyemfû, akác, virágméz) és kellékeke
(csupor, mézadagoló)
- Szegedi sörkülönlegességek (világos és
barna)
- Széles fûszerválaszték a Váraljai
családtól (Gasztroangyalból ismert
termék)
- Urbán tésztacsalád termékei
- „Origo” olcsó üdítõcsalád
- Cukrászsütemény folyamatosan kapható
és megrendelhetõ tel.: 06-30/619-3184
üzlet telefonszámán
- vetõmagválaszték a Garafarm családtól
- minden nap friss, meleg kenyér és
péksütemény
és még sok minden más, ami a konyhában,
háztartásban szükséges.
Nagyobb megrendelések esetén kérje egyedi
árajánlatunkat!
Tel.: 06-30/397-4336

Bitó Etelka

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

Vezeték nélküli riasztórendszer!
Költségtakarékos Angol Rollin Coode
technológiás vezeték nélküli riasztó.
Alkalmazási terület: lakás, garázs, melléképület,
víkendház, lakatlan üres lakás, telephely,
üzemcsarnok, üzletek.
Bármikor áttelepíthetõ, nincs havidíj könnyen
kezelhetõ
.
Bõvebb információ: 06-30-493-0854
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FLORA -

Virág-Ajándék

Virágkosarak, csokrok készítése


Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:
Tóthné Magdika

Elõnevelt csirke íratható
A Bocskai úti terményboltban,
vagy a

30/439-9539,
30/543 0540
telefonszámokon.

Elérhetõségünk:

06/20-21-88-464
5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

„GYEPI GUMI”
Gumis mûhely szolgáltatásai:
?
autók javítása, szervizelése
?
mûszakira felkészítés,
?
mûszakiztatás,
?
alkatrész beszerzés helyben,
?
autó-, motor-, kerékpár- gumi-

abroncsok javítása, forgalmazása

Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szõlõ út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 8-16
Szombat:
8-12

Akar elegáns
lenni?
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

A SARKIBA

kell menni!

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

16
14

A EGON Magyarország
Megbízott Partnere

Tisztelt Jászkiséri ingatlantulajdosok!
Kampány Indul!

550
500

Ingyenes igény és kockázat felmérést
végzek, amely teljesen kötelezettségmentes
és a díjkalkulációt is tartalmazza. Melyben
20-85% kedvezményt tudok érvényesíteni.
Most éri meg igazán váltani! Számoljunk
együtt.
Sebestyén Zoltán, területi tanácsadó.

06 30 515 1814
Most nyíló irodánkba,
agilis munkatársakat
keresünk!

06-30-515-1814

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
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

