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A Muvelodés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyujtemény,
Jászkisér Város Önkormányzata,
a Csete Balázs Honismereti Egyesület,
a Csete Balázs Általános Iskola,
a Nemzeti Muvelodési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája,
és a Damjanich János Múzeum -Szolnok
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2015. december 12-én 9 órai kezdettel
a

XXVI. „Apáról-fiúra”
népi gyermekjátékok közösségi bemutatójára.

a Muvelodés Házába

Minden érdeklodot szertettel várunk!
Meghívó
0

A jászkiséri Búzavirág Népdalkör és a Szolnoki Tiszavirág Daloskör
szeretettel meghívja Jászkisér lakosságát

Közös Adventi koncertjére.
Helyszín: Református Templom
Jászkisér. Hõsök tere 5.
Idõpont:

2015. december 13-án vasárnap
10 óra 30 perc.
Mindenki szeretettel várunk.0
Búzavirág Népdalkör tagjai
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A fizikoterápiás kezelések 2015.09.14-én elindultak. Azon betegek, akik
rendelkeznek szakorvosi lelettel, ami 1 évnél nem régebbi és kezelési javaslatot is
tartalmaz, azok jelentkezhetnek a kezelések elvégzésére.
A kezelõlapot és a szakorvosnál kapott ambuláns lapot mindenki hozza magával!
A kezelési idõk a következõek:
Hétfõtõl-Péntekig 7.30 órától-15.00 óráig.
A kezelésekre bejelentkezés és elõjegyzés szükséges személyesen az orvosi
rendelõben, illetve a 0670/682-7399 telefonszámon Miklósné Helle Barbaránál.
A kezelések idõpontja a reumatológus szakorvosi rendelés beindulása után módosul,
amirõl a lakosságot tájékoztatjuk.
Azon betegek, akik a reumatológus szakorvosi rendelést igénybe kívánják venni,
kérem jelezzék az elõbbi elérhetõségeken!
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Egészségügyi Szakdolgozó
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A szerkesztõség címe:
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(57) 550-170
Internet cím:
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A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
A lap ára 200 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!
A következõ számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden elõzõ hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!

35 éves évforduló…..
A jászapáti Kézimunkaszakkör a Vágó Pál
Helytörténeti Múzeumban tartotta
megalakulásának 35 éves évfordulóját
2015. október 16.-án, melyre Léhi Lászlóné
(Erzsike) szakköri tagtól kaptunk
meghívást. (Erzsikét még a nyáron
felkerestük azzal a kéréssel, hogy legyen
segítségünkre abban, hogy szeretnénk a jász
hímzést megismerni, készíteni. Erzsike
készségesen állt rendelkezésünkre, sok
hasznos tanáccsal látott el bennünket,
hímzõ fonalat, kidrukkolt próba anyagot,
könyvet kaptunk tõle, melyben sok
jászhímzés minta rajza is szerepelt, melyet
lemásoltunk).
Három fõvel vettünk részt az évfordulón a
klubból, az ajtóban már teli kosárral vártak
és minden látogató tûpárnát választhatott a
kosárból, melyre jász hímzés volt varrva. A
kiállító teremben már a paravánokon
díszelegtek a szebbnél szebb hímzett
terítõk, bábukon blúzok, kiegészítõk, stb., a
jászsági mintán kívül volt: nyugat
dunántúli, kalocsai, hetési, matyói, vasi,
túrai, palóc, udvarhelyi, békési, csipkeverõk terítõi, stb.
Kaszab Zsuzsanna gyönyörû éneke
köszöntötte a résztvevõket, majd Kenyeres
Sándorné a JNSZ Megyei Népmûvészeti
Egyesület elnöke nyitotta meg a kiállítást,
aki méltatta a szakkör munkáját
megalakulásuktól napjainkig, 74 tájegység
kézimunkáját ismerik a tagok, Erdélybe,
Délvidékre is eljutnak a hímzéseik. Dr.
Kalmár Pálné Németh László díjas ny.

középiskolai igazgató vette át a háziasszony
szerepét, aki az alapító tagokat köszöntötte
és természetesen a szakkör munkáját is
értékelte. A rendezvény fõvédnöke: Lóczi
Miklós a jászapáti 2000 Mg. Zrt elnökvezérigazgatója is köszöntötte a szakkör
tagjait és a jelen lévõket, méltatta a szakkör
hagyományõrzõ munkáját. Jelen volt a
rendezvényen a jászberényi Jász Múzeum
igazgatója, Horthyné Dr.Bathó Edit is.
Majd a megjelentek köszöntötték a szakkör
tagjait virággal és újból Kaszab Zsuzsanna
szép erdélyi éneke zárta a megnyitást.
Mindenki körbe nézte a kiállított
kézimunkákat, gyönyörködött a szebbnél
szebb terítõkben, majd süteménnyel
kínáltak meg mindenkit.
Nagyon köszönjük Erzsikének, hogy
meghívott bennünket a kiállításukra,
ugyanis a jászkiséri Egyetértés Nyugdíjas
Klub tagjai is elkezdtek a jász hímzéssel
ismerkedni, varrni és az elkészülteket
elvittük megmutatni Erzsikének, hogy
mondja meg a véleményét, jó úton
haladunk-e a varrásban, mire ügyeljünk,
stb. Erzsike jó tanácsokkal látott el
bennünket, a vitt kézimunkák varrásával
nagyon meg volt elégedve, megdicsérte
munkánkat.
Gratulálunk a kiállítóknak és további, erõt,
egészséget kívántunk az emlékkönyvbe írt
bejegyzésünkkel.
Kiss Jánosné
Egyetértés Nyugdíjas Klub
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CIVIL OLDALAK
Õszi kirándulás Székesfehérvárra és Hatvanba
A Csete Balázs Honismereti Egyesület az évi
kirándulását királyi városunkba Székesfehérvárra
tervezte. Az egyesület tagságának többsége elfogadta ezt
az õszi programot.

felirat jelentése „Fehérvár szabadságjogait Szent István
adományozta”. Tovább haladva Szent Imre templomot
nézhettük meg. Falán 1930-ban emléktáblát helyeztek el,
szövege szerint ezen a helyen állt István király palotája, s
ebben született Imre herceg.
A sok szép mûemlék épület közül egyike a legszebbnek a
Hiemer-ház, 1760-1770 épült Hiemer Mihály városbíró
tulajdona volt. Mai rendeltetése Hetedhét Játékmúzeum.
A látványt leírni nem lehet, egy csodálatos mesevilág,
mely a gyermeki lét varázslatos világába kalauzolja a
látogatót. Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet
Magyarországon egyedülálló és Európában is elismert
játékgyûjteménye a 18-19.sz. játékkultúra rendkívül
míves tárgyai, baba világát mutatja be csodálatosan.

2015. október 13-án korán reggel indultunk, hiszen nem a
szomszédba utaztunk. Az idõjárás kegyes volt hozzánk,
szép októberi õszidõ volt. A helyi idegen vezetõkkel
megbeszélt idõpontra megérkeztünk Székesfehérvárra,
Braun Lászlóné és kedves lánya Barbara várta
csoportunkat, mindketten tanárok és szeretve tisztelt
városukat a legmesszebbmenõ igyekezettel mutatták be.
Nagy örömünkre, gyalogosan sétálva a neves épületek
között, melyekrõl történetüket, múltbeli és mai
rendeltetésüket megtudhattuk.
Elõször a Püspöki palotában (1790- 1801 épült) az
Egyháztörténeti Múzeumot tekintettük meg, kitûnõ
tárlatvezetéssel. A múlt évben fejezték be felújítását.
Tisztelettel adóztunk az „Országalma” elõtt, a latin

Mivel csoportunk két részre vált, így a megbeszélés
szerint találkoztunk a Középkori Romkert- Nemzeti
Emlékhelynél. Tisztelettel adóztunk királyaink
koronázási a magyar állam legfontosabb legszentebb
helyén, hiszen itt temették István királyt és fiát Imre
herceget, itt õrizték hosszú ideig a felségjelvényeket az
ország levéltárát és törvényhozás színhelye volt.
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A mauzóleumban került elhelyezésre az István királynak
tulajdonított szarkofág, melyet Aba- Novák Vilmos
monumentális falképei, Árkayné Sztehlo Lili
üvegfestményei díszítik. Szent István halálának 900
évfordulója emlékére 1938-ban avatták fel a Középkori
Romkertet és ebben az évben országgyûlést is a városban
tartották.

Az idõ rövidsége miatt bizony még sok mindent nem
sikerült látnunk, de talán a legfontosabbakat igen.
Zárásul pedig a Bory-várat a város egyik jellegzetes
nevezetességét tekintettük meg. Építõje egyben névadója
Bory Jenõ (1879-1959) szobrász és építõmûvész volt,
1912-ben vásárolta meg a kb. 1 ha telket és 1923-ban
önerõbõl kezdett hozzá a jelenlegi vár építéséhez, ez a
munka haláláig tartott. A várban elhelyezett gyûjtemény
felesége leányai munkáját öleli fel, valamint más jeles
magyar mûvészek alkotásait. Felesége iránti szeretetét
fejezi ki a vár falába illesztett márványba vésett versei.
Az egyesületünk tagjai és kedves vendégeink, akik még

pártoló tagok, szép élményekben gazdagon tértünk haza.
A kitûnõ vezetésért segítségemre lévõ Braun
Lászlónénak és Barbarának tisztelettel és szeretettel
mondok köszönetet, ugyan így Torma Mártának és
Sopronyi Sándornénak.
Két héttel késõbb a második kirándulásunkat már sokkal
közelebbre terveztük Hatvan és Erdõtelek volt az úticél.
A felújított Grassalkovich kastély állandó kiállítását a
Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumot néztük meg.
A kastély
három szinten természettudományos,
vadászati, és kastély történeti témájú tárlatoknak ad
otthont.
Idõszaki kiállításokkal, valamint múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal várják a látogatókat. Közép- Európa
egyetlen olyan múzeuma, amely a XXI. századi
fenntartható vadászathoz kapcsolódó ismereteket
mutatja be.
Gyönyörû a kastélytörténeti kiállítás is a konyhától a
berendezésig. Szemléletesek a gyermekfoglalkoztató
játékok, játszóházi foglalkozások játék készítések.
Idõszaki kiállítás pedig „Terítéken Herend” címmel volt
látható, a porcelánmanufaktúra vadászati kollekciója. A
Herendi porcelán vadászati motívumaival ellátott szerviz
készletek és figurális vadászati ábrázolások különleges
élményt jelentettek.

Erdõtelken az arborétumot néztük meg, sokan nem
elõször láttuk és bizony csalódtunk sajnos az „ápoltsága”
sok kívánni valót hagy maga után.
Szíves figyelmébe ajánlom minden kedves olvasónak a
Hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumot is.
Szüle Katalin
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2015. November hó!
„Oda van a virágos nyár!”
Lassan vége ennek az évnek, - jönnek a téli
hónapok - vissza gondolunk az elmúlt hetekre,
hónapokra, tervezzük a jövõt.
Mozgalmasan teltek az utóbbi hónapok. Vállalt
kötelességünk a meghívásoknak eleget tenni,
természetesen ahogy ez az erõnktõl telik, ahogy
egészségi állapotunk azt engedi.
Sok meghívást kaptunk.
A június 27-28-án Jászberényben megtartott IV.
Jászsági Pálinka Mustrán a 2012. évjáratú szilva
pálinkánk NAGY ARANY fokozatú elismerésben
részesült. Ez a pálinkám Mezõkövesden az ÉV
PÁLINKÁJA címet, rangot érdemelte ki.

A parlamentben

A jászberényi Pálinka Mustra résztvevõi közül
többen meghívást kaptunk - országgyûlési képviselõnk
ajándékaként - szeptember 22-én parlamenti
látogatásra, majd a Vadász teremben egy ebédre. Illiknem illik, vittünk díjazott pálinkáinkból Ebéd elõtt
kínálgattuk egymást, majd a konyha fõnökét és
munkatársait is. Õk ismerik a jó pálinka paramétereit,
nagy örömünkre jó véleménnyel voltak a jászok
díjnyertes pálinkáiról.
Az V. Jászsági Pálinkamustra 2016. június 24-25-26-án
kerül megrendezésre, Jászberényben.
Augusztus 17-én a jászapáti Kisboldogasszony
templomban Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
celebrált szentmisét.
Farkas Ferenc polgármester úr meghívásának
nagyon örültem –de akkor még nem tudhattam, hogy ez
számomra, -s a többi jelenlévõ számára is - több lesz
mint egy szentmise. Prédikációjában Csaba testvér
hosszan taglalta a jelen problémáit „A probléma olyasmi,
ami felett nem hisztizni kell, hanem meg kell oldani”
mondta Böjte Csaba.
Böjte Csaba, és a Dévai Szent Ferenc alapítvány sok
településen mûködtet gyerekotthonokat. Ezek közül egy
a székelyhídi Gyermek Jézus bentlakó otthon.
Székelyhíd (Debrecentõl 60 km-re) város tanácsa a
korábban iskolaként használt kastélyt átadta a Szent
Ferenc alapítványnak.

A székelyhídi kastély

Székelyhídról tudni kell, hogy II. világháború elõtt a
STUBENBERG családé volt a kastély 22.000 kh
szántófölddel, szõlõvel, erdõvel.
A STUBENBERG család 1830-as években házasság
révén került ennek a hatalmas vagyonnak a birtokába.
Feleségem apai nagyapja, Pospiech Lajos, közel 30 évig
volt ennek a birtoknak az intézõje. (A Csejtei nevet 1930as években vették fel, amikor átköltöztek
Magyarországra, Hajdúnánásra.) Sok fényképünk van a
„békeidõbeli” kastélyról, mezõgazdasági épületekrõl,
pincérõl, stb. Jászapátin Böjte Csaba kérésünkre megadta
a székelyhídi Gyeremek Jézus Otthon vezetõjének,
Kovács Ágnesnek a telefonszámát. Kovács Ágnest folyó hó
4-én Mindszenty emlékéremmel tüntették ki. Szeptember
16-án meglátogattuk a Székelyhídi Gyermekotthont.
Korábban már voltunk Székelyhídon, nagy örömünkre a
kastély tetõszerkezetét már felújították, a lakórészek
zömmel még romosak. Jelenleg 23 gyerek lakója van a
kastélynak. Az étkezõ, lakószobák, fürdõszobák példásan
felújítva, tisztaság, rend mindenütt. A kastély 70-80%-a
még felújításra vár. Bizton állítom –látva elszántságukat,
hitüket- tudják, hogy nemes célokért munkálkodnak és
rövid idõn belül befejezõdik a kastély teljes felújítása.
A székelyhídi kastély falán Böjte idézetek találhatók

Október 6-án feleségemmel és vejem-mel együtt
részt vettünk Aradon a „világ magyar-ságának” egyik
központi emlékrendezvényén, ahol emlékeztünk az
aradi vértanúkra.
Az ünnepség szentmisével kezdõdött a belvá-rosi római
katolikus templomban. A mise fõ celebránsa és szónoka
Urbán Erik csíksomlyói ferences atya, erdélyi érseki

6

2015. november
helynök. A fiatal pap
mikrofon nélkül szónokolt,
hirdette az igét, beszélt a
hûségrõl, hazaszeretetrõl.
Szentmise után az aradi
Szabadság szobornál helyeztük el a Jászok Egyesületének koszorúját. Az aradi
Szabadság téren nagyon sok
anyaországi középiskola
diákjai tanáraikkal koszorúztak.

A Jász Múzeum meghívására október 15-én részt
vettünk a „Liliomos zászló a
Az aradi szabadságszobornál Jászkürt árnyékában - 90
éves a jászberényi cserkész
mozgalom” címû emlékkiállítás megnyitóján. A kiállítást Budai Barnabás
evangélikus lelkész, a Magyar Cserkész Szövetség elnöke
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Mezõ István a Jászberényi református gyülekezet
lelkipásztora Pál apostoltól idézett, megpróbálom
röviden vázolni az általa elmondottakat:
„Tudjuk, amit tudni kell,
higgyük, amit hinni kell
és tegyük, amit tenni kell.”
A kiállításon látható az a cserkészbot, melyet korábban a
jászberényi cserkészcsapatnak ajándékoztam.
A bot közel 85 éves. Gulyás Andoré volt, tõle kaptam
1946-ban. A botot Gulyás Andor édesapja és keresztapja
vásárolta 1933-ban Gödöllõn, az akkor még 7 éves
Andornak.
Október 20-án feleségemmel Párizsba utaztunk.
Régi álmom, hogy Párizsban, a még élõ, nálam idõsebb
1956-os harcosokkal együtt, felvonuljak ChampsÉlysées-en, és a Diadalív alatt elhelyezzem a Jászok
koszorúját.

társai jelképes sírját, azt
az emlékmûvet, amelyet
1988-ban állítottak.
Kövér László, a magyar
parlament elnöke október 19-én helyezte el itt a
koszorúját, én október
24-én helyeztem magam
és a Jászok Egyesülete
nevében a Jászkiséren
elkészített, nagyon szép
koszorút.
Meg kell említeni, hogy a
„LE FIGARO” párizsi
napilap október 23-án
megemlékezett az 1956os magyar szabadságharcról. Richard Nixon amerikai
elnököt idézte, aki szerint az 1956. októberi magyar
szabadságharc volt az elsõ olyan sok vért követelõ
esemény, amely késõbb a Szovjetunió felbomlásához
vezetett.
Még ugyan ezen a napon október 24-én kimentünk
Versailles-be. Ragyogó napfényes idõ, rengeteg látogató,
sorban állások mindenütt.
A Grand Trianon épületétében

Mi a Grand Trianon épületét és ott a Nagy Tükörtermet
kerestük, megtaláltuk, ahol 1920-ban alá írták
Magyarország halálos ítéletét.
0

A következõ idõszak feladatairól:
Folyó hó 21-én Budapesten, a Váci utcában
megkoszorúzzuk õsöm, Gubicz András emléktábláját.
Folyó hó 28-án lesz a Jász-, Nagykun-, és Kiskun
kerületek kapitányainak tanácskozása
0

Jövõ év március 19-én Budapesten, a Hadtörténeti
Múzeumban kerül sor „Jászok Egyesületének” jubileumi
rendezvényére.
0

Párizs, az Ismeretlen Katonasírja a magyar koszorúval

Sajnos az idén sem sikerült részt venni a koszorúzáson.
Október 23-án a Diadalív alatt, az Ismeretlen Katona
sírjánál elhelyezett magyar koszorút megnéztük,
lefényképeztük.
Október 24-én Párizs nagy temetõjében, a Pere-Lachaise
temetõben megkerestük, megtaláltuk Nagy Imre és

Befejezésül: feleségem és a magam nevében megköszönöm az elismerõ szavakat és jókívánságokat,
melyeket azért kaptunk, mert életpályánk elismeréseként „Jászságért Díjban” részesülhettünk.
0

Jászkisér, 2015. november 13.
Gubicz András
Jászságért díjas
Em.Jászkapitány
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Barócs János (1826-1905)
110 éve halt meg Jászkiséren Barócs János
királyi tanácsos,
a Heves-SzolnokJászvidéki ármentesítõ és belvízszabályozó társulat igazgató fõmérnöke, az
országos vízépítészeti hivatal vízügyi nagy
tanácsának tagja, a koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa.
Barócs János nemes származású szülõktõl,
a Pest megyei Áporkán született 1826.
január 23.-án.
Középiskoláit Kunszentmiklóson és
Kecskeméten végezte, a mérnöki minõsítést
pedig a budapesti egyetem mérnöki
fakultásán szerezte, az 1846. évben. Elõször
Tiszafüreden, tagosító mérnökként
dolgozott a szabadságharc kitöréséig. Az
egész szabadságharcot végig küzdötte, az utászoknál
szolgált. A temesvári csata után – látva, hogy már minden
veszve van – letette hadnagyi rangját, s paraszt ruhába
öltözve, a Gyulánál táborozó muszka hadseregen keresztül,
gyalog szülõföldjére, Áporkára bujdosott. Ezután a fõvárosi
mérnöki hivatalban jelentkezett munkára, ahol azonnal
alkalmazták, mint napidíjas mérnököt, s megbízták a
kõbányai szõlõk kiosztásával.
1851-ben Szolnokra került, a tiszai osztálymérnökségre,
szintén mint napidíjas mérnök. Itt Õ tervezte a karajenõi, a
burai és a tiszugi átmetszéseket és részben a munkálatokat is
vezette.
1853-ban Jászkisérre került, a a Heves-Szolnok-Jászvidéki
Társulat szolgálatába lépett, ahol 41 évig dolgozott
nyugdíjazásáig. Szolgálati ideje alatt az Õ irányításával
(tervezés és kivitelezés) valósultak meg a Tisza jobb parti
töltésépítések és Õ tervezte a máig helytálló dél-hevesi,
jászsági, szolnoki területek egységes vízrendezését (sajfoki,
dobai, milléri öblözetek). A terület vízrajzi helyzetének
tökéletes ismeretében oldotta meg a külvizek
különválasztását és irányította az öblözetek kialakítását.
Nevéhez kötõdik a „Hanyi-éri nyíltcsatorna alá tervezett
áteresz” 1888. évi terve, azaz a Sajfoki belvízcsatorna
bújtatón való átvezetése a Hanyi-éri belvízcsatorna alatt.
Barócs János életében nagy, korabeli rekordokat döntõ
árvizek vonultak le a társulat folyószakaszán. Sikeresen
irányította a védekezéseket az 1876., 1879. és 1881. évi
árvizeknél, amelyek nagy kihívást jelentettek a sikeres
védekezés érdekében.
A nagy belvízkárok hatására, a társulati érdekeltek egy
csoportjából 1877-ben megalakult a Sajfoki belvízszabályozási társulat. 1878-ban a Kárpát-medence elsõ
gõzüzemû belvízátemelõ szivattyútelepét építették meg,
melynek elsõ gépegységét Londonból hozatták, „ melynek
munkaképessége perczenkét 800 hectoliter volt.”1897-ben
két újabb, de már magyar gyártású „900 m/m
szivattyúgépekkel bõvítették, melynek építési költsége
90,292 forintot tett ki.” A szivattyútelep az 1970-es évek
közepéig mûködött.
A „belvizek kórtalan levezetésére” 287 km hosszú csatornát,

zsilipeket, átereszeket és szivattyútelepeket
építettek Barócs János társulati igazgató
fõmérnök tervei alapján és felügyelete alatt.
Ezt a rengeteg mennyiséget amellett, hogy
hidakat, mûtárgyakat is építettek a kor
technikai színvonalának megfelelõen
kubikosok ezrei végezték, segítségükre csak
lóvontatású kordés szállítás jelentett némi
könnyebbséget.
Barócs Jánosnak, a Társulatnál végzett
kiemelkedõ munkájáért és az 1881. évi
sikeres árvízvédekezési tevékeny-ségéért, II
Ferenc József király, 1884-ben „Arany
Érdem kereszt” kitüntetést adományozott
A Gazdasági Mérnök 1894. február 25.-én
megjelent XVIII. évfolyam 8. számában, a
cikk írója így méltatta Barócs János életútját:
„ kiváló férfiak közt méltán illeti az elsõ helyek egyike a tiszai
mérnöki karnak azt a nestorát, a kit szerény munkásságában
is megtalált a fejedelmi elismerés, méltó örömére és
büszkeségére az egész karnak, mely õt magáénak vallani
szerencsés.
Ez a férfiú Barócs János, a Heves-Szolnok-Jászvidéki
ármentesítõ és belvízszabályozó társulat igazgató
fõmérnöke, kinek 40 évet meghaladó hasznos szolgálati
elismeréséül Õ Csász. És Ap. Királyi Felsége f. hó 18-án
kelt legmagasabb elhatározásával a királyi tanácsosi
czimet legkegyelmesebben adományozni méltóz-tatott.”
Barócs János királyi tanácsos, nyugalmazott igazgató
fõmérnök 1905. szeptember 12.-én hunyt el Jászkiséren,
síremléke a jászkiséri református temetõben található.
Barócs János gazdag életútja mindvégig a hevesi, a jászsági
és szolnoki területekhez kötõdött. Szakmai és társadalmi
tevékenysége (adományokkal támogatta Áporka református
egyházközségét és az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési
Egyesületet, melynek JNSZ megyei tagja volt) maradandó
alkotások egész sorát hagyta követõire és kései utódaira, mai
mérnökökre.
A hajdani elõdök területén dolgozó „vízügyes utód”
mérnökök kezdeményezése keretében a Barócs János és ifj.
Küry Géza sírhelyeinek megváltását követõen 2011.
októberében az áldatlan állapotok felszámolása és a sírok
felújítása következett, amit a KÖTIVIZIG Kiskörei
Szakaszmérnökség dolgozói kétkezi munkával végeztek el.
2012-ben elkészült a Vásárhelyi Terv legnagyobb HanyiTiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározója, melyet 2012.
október 4-én adtak át, zsilipjét Barócs Jánosról nevezték el,
nevét emléktábla jelzi. Önkormányzatunk az avatáskor az
emléktábla alá koszorút helyezett el.
Minden évben, évenként kétszer sírjaikat Önkormányzatunk
is rendbe teszi így történt ez ez évben is.
A Csete Balázs Honismereti Egyesület megemlékezett
Barócs János halálának 110. évfordulójáról.
Benedek József
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Adventi programajánló Jászkisér 2015.
November 29. - 16 óra

December 2.
December 3. 17 óra

Adventi gyertyagyújtás a Csete Balázs Általános Iskola tanulóival és a
Tûzoltó Egyesület tagjaival.
A gyertyát meggyújtja a Református Egyház képviselõje.
Megérkezik a Mikulás a Városi Óvodába.
„Mikuláskupa” óvodásokkal és szülõkkel a Bem úti tornateremben.

December 4.

Megérkezik a Mikulás a Városi Bölcsõdébe.

December 4.

Megérkezik a Mikulás a Csete Balázs Általános Iskolába.

December 5. - 14 órától
December 13. 10.30-tól

Kreatív kuckó (Kézmûves karácsonyvárás a Hõsök téri iskolában)
Búzavirág Népdalkör és a szolnoki Tiszavirág Daloskör
közös hangversenye a Református Templomban
Adventi gyertyagyújtás az óvodásokkal és a Lovas Egyesülettel.
A gyertyagyújtásra megérkezik a Mikulás és Krampusza is.

December 6. - 16 óra

December 12. 9,00 óra
December 12. - 14 órától
December 13. - 16 óra

December 18. -17 óra
December 19. - 14 órától
December 20. – 14 óra

December 21-23.
December 24. - 14 óra
December 24. - 22 óra
December 25. – 12,15 óra
December 25-26. - 9,30 perc

A gyertyát meggyújtja a Katolikus Egyház képviselõje.
Apáról-fiúra népi gyermekjátékok bemutatója - XXVI. alkalom.
Kreatív kuckó (Kézmûves karácsonyvárás a Hõsök téri iskolában)
Adventi gyertyagyújtás a Csete Balázs Általános Iskola tanulóival és a Csete
Balázs Honismereti Egyesület tagjaival.
A gyertyát meggyújtja a Református Egyház képviselõje.
Pedagógus Nõi Kar Karácsonyi koncertje a Mûvelõdés Házában
Kreatív kuckó (Kézmûves karácsonyvárás a Hõsök téri iskolában)
Mindenki karácsonya:
Óvodás és iskolás csoportok bemutatkozása a Mûvelõdés Házában.
Meglepetés mûsor a gyerekek számára.
16 órakor gyertyagyújtás a Búzavirág Népdalkör közremûködésével.
A gyertyát meggyújtja a Katolikus Egyház képviselõje.
Református gyerekek köszöntõ és ünnepi Istentiszteletre hívogató menete a
településen.
Karácsonyi gyermek Istentisztelet a Református Egyházközség szervezésében
Éjféli mise a Katolikus Templomban
Betlehemes játék a Katolikus templomban
Úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi istentisztelet a Református Templomban

Az adventi idõszakban, a Városi Óvodában Zenés gyermekmûsor, Karácsonyi Hangverseny és
Kézmûves karácsonyi készülõdés lesz.
A Csete Balázs Általános Iskolában a „Népek karácsonya” elnevezésû projekthetek zajlanak.

Versenyfelhívás:

II. Mézeskalácssütõ és dekoráló verseny az ünnep tiszteletére.

A pályamûveket 2015. december 20-án 13-14 óra között lehet leadni a Mûvelõdés Házában.
Nevezni külön lehet a „Legízesebb mézeskalács” és a „Legdíszesebb mézeskalács” kategóriákban.
Egy nevezõ több pályamûvel is nevezhet.
A díjazottak oklevelet és tárgyjutalmat kapnak.
Az ünnepvárás idõszakában a harangjáték szombaton és vasárnap
15,45 órakor és 19,45 órakor szólal meg.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A SZERETET ÜNNEPÉRE!
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Házasság kötés
Duka Marianna és Nyíri Ádám
október 3-án

Gratulálunk
az ifjú párnak!
Száva Olivia
október 12-én
Kossuth Emilia
október 27-én
Tóth Lia
október 30-án
Balogh Zoltán Levente
október 31-én

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr.Katona Róza körzete
451-936
(Dr.Mike Miklós helyettesíti)
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védõnõk
Fizioterápia

451-937
450-893
450-205
06-70/682-7399

Halálozás
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

özv. Oláh Sándorné Fekete Mária
94 éves korában október 1-én
0

Duka Zoltánné Kálai Margit
69 éves korában október 11-én
0

Borsos Gerzson László
87 éves korában október 15-én
0

Borics János
63 éves korában október 20-án
0

Bartucz Béla
79 éves korában október 26-án
0

Szabó Ferenc
59 éves korában október 31-én
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Hírek a Könyvtárból!
Mozgalmas októbert tudhatunk a hátunk mögött, Könyvtárunk
is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, melyet immár 10. alkalommal hirdetett meg
az Informatikai Könyvtári Szövetség.
A programok október 5-11-ig kerültek megrendezésre. Az idei
év szlogenje:
" Könyvtárba mentem! Gyere utánam!"
A hetet összekötöttük Benedek Elek híres mesemondónk
születésének évfordulójával. Ennek tiszteletére hirdettük és
rendeztük meg a mesemondó versenyt az általános iskolás
tanulók részére, melyre szép számmal jelentkeztek a diákok.
Október 5-én hétfõn két órakor kezdetét vette az alsó tagozatos
mesemondó verseny. Nagy örömünkre szolgált, hogy Papp
János nyugalmazott iskolaigazgató úr elfogadta felkérésünket
és a zsûri elnöke lett. Munkáját nagyban segítette Bóné Józsefné
Erzsike és Kovácsné Pásztor Eszter zsûritagok. Ezúton is
köszönjük lelkes közremûködésüket.
A kisdiákok két korcsoportban mondhatták el meséiket, mivel a
jelentkezõk létszáma 30 fõ volt. Sok szép elõadást hallhattunk, a
befektetett munka meghozta gyümölcsét. A zsûrinek nem volt
könnyû dolga, de meghozta a döntését:
1-2. évfolyam helyezettjei:
I.
Bodnár Erika 1. a
II.
Bognár Liliána Regina 2. a
III.
Jóni Boglárka Csilla 2. osztály
/Tarnaszentmiklós/
Különdíjban részesült: Kis Bence 2. c
3-4. évfolyam helyezettjei:
I.
Stuchlik Gergõ 4. a
II.
Dankó Viktória 4.c
III.
Papp- Urbán Boglárka 4. a
Fábián Dénes 3. osztály /Tarnaszentmiklós/
Különdíjban részesült: Kovács Dávid 3. c

Október 6-án kedden délután a felsõsek részvételével
folytatódott a mesemondó verseny. A zsûri elnökeként ismét
Papp János urat köszönthettük, a zsûri tagjai voltak Bóné
Józsefné Erzsike és Budainé Balogh Gabriella. Ezúton is
köszönjük munkájukat. A felsõ tagozatos diákok között az
alábbi eredmények születtek:
5. évfolyam helyezettjei:
I.
Rabi-Nagy Gergõ 5. a
II.
Papp Bertalan Sándor 5. a
III.
Farkas Réka 5. a

6. évfolyam helyezettjei:
I.
Gál István 6. a
II.
Nagy Zóra 6. c
III.
Kozma Tímea 6. a
7. évfolyam
I.
Barna Gábor 7.a

Amíg a zsûri tanácskozott,
minden gyermeket
megvendégeltünk saját készítésû süteményeinkkel, valamint
üdítõvel és pattogatott kukoricával.
Egy gyermek sem
távozott tõlünk üres kézzel, emléklappal és édességgel
kedveskedtünk, azon diákoknak is, akik nem értek el helyezést.
Szeretnénk köszönetet mondani a felhívásunkra jelentkezõ
tanulóknak, a
felkészítõ pedagógusoknak, köszönettel
tartozunk támogatóinknak. A rendezvény nem jöhetett volna
létre Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet és Berente Judit nélkül,
akik a tanulók díjairól gondoskodtak.
Továbbá köszönettel tartozunk az alábbi támogatóinknak:
Holló Zoltán ev.
Kovács Attila és családja /Tó büfé/
Nagy Lili /Virágbolt/
Papp Bertalan
Petróné Nyári Nikoletta /Nefelejts büfé/
Szabó Ervin /Dongó Vendégház/
A szerdai napon egy zenés gyermekmûsorra hívtuk a Csete
Balázs Általános Iskola alsó tagozatos diákjait a Mûvelõdés
Házába, mivel
„kicsinek”találtuk
a Könyvtár olvasótermét.
Vendégünk volt
Pomázi Zoltán a
Bojtorján együttes frontembere,
aki közel egy órás
elõadásával szórakoztatta a gyermekeket.
Elõadása közben
több kisgyermeket is felhívott közremûködõként a színpadra,
akiket késõbb zenei CD-vel ajándékozott meg. Mindenki jól
érezte magát és lelkesen énekelték a gyerekek a dalokat.
Köszönjük a felejthetetlen délelõttöt Pomázi Zoltánnak.
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Hírek a Könyvtárból!
munka eredménye. Az elõadást
színesítette, hogy diákon is figyelemmel
kísérhettük a történéseket, ezáltal
felejthetetlen élményben volt része a
hallgatóságnak. Lehetõség volt a kötet
megvásárolására, melyet az írónõ kérésre
dedikált. Az estet kötetlen beszélgetéssel
és vendéglátással zártuk.
Köszönjük az emlékezetes elõadást Kiss
Erikának.
Köszönettel tartozunk Nagy Lilinek a
felajánlott asztaldíszért, valamint külön
köszönet illeti Fazekas Erikát, aki egy
gyönyörû virágcsokrot ajánlott fel az
írónõnek.

Csütörtök késõ délutánra író-olvasó találkozót szerveztünk,
meghívott vendégünk Kiss Erika újságíró, lap- és
könyvszerkesztõ, helytörténeti kutató volt. A nyáron jelent meg
hatodik könyve „A jászsági zsidóság emlékeibõl” címmel. Ez
alkalomból kértük fel, hogy mutassa be a jászkiséri lakosságnak
a könyvét. A kötetben feldolgozásra került a település
zsidóságának az élete. A könyv elkészülte nagyfokú kutató

A könyvtári hét folyamán egy évre szóló ingyenes beiratkozási
lehetõséget adtunk új tagként belépõ olvasóinknak.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szeptember 21-tõl
folyamatosan kiárusítjuk leselejtezett könyveinket 100,-Ft/db
áron.
Várunk mindenkit szeretettel!
Ingesné Járvás Irén
Pappné Járvás Beáta

Igaz beszéd
Napjainkban az õszinteség és az igaz
beszéd olyan ritka, mint a fehér holló, és
még ritkább lesz, ha Európa ebbe az
irányba halad. A cél hogy Európa egy
KATYVAZ legyen, ezt nem szabad
megengedni.
Szeretnék õszintén beszélni egy Jászkiséri
eseményhez kapcsolóan.
Néhány évvel ezelõtt bemutattam
Jászkisért egy orosz mérnöknek. A kultúrháznál kértem Balog igazgató urat engedje meg az építmény belsõ megtekintését.
Bemutattam a vendégemet és hozzá
tettem, nem tudom, hogy mondjuk el a
látottakat. Az igazgató segített azt mondta,
lehet, németül is, meg angolul is. A
vendégem mind a két nyelvet perfekt beszélte így kialakult egy hosszúra nyúló
beszélgetés. Ezután megtekintettük a
templomokat, emlékmûveket, és több
„szép építményt” köztük magánházat. Ezt
a sétát videóra vettem és bárkinek
szívesen megmutatom.
A mérnök úr eljött hozzám és újra
megnéztük városunk szebb részeit. Az
orosz emlékmûnél megkérdezte mi volt
itt. Elmondtam hogy orosz, azaz szovjet
emlékmû. Nehéz volt fogalmaznom mit
mondjak neki miért lett lebontva az
emlékmû. Nehéz az õszinteség, de végül
elmondtam, hogy rossz emlékeket idéz és

egy átlagos rendszerváltás is volt, ezért
került lebontásra. A barátom azt mondta
ideje volt, mert azt, amit szimbolizált az
orosz nép nem tartja sajátjának. Más a
népakarat népképviselet, és más a
politika.
Ezután elmondta, hogy édesapja Budapest
ostrománál sebesült meg úgy, hogy a
homlokába platina lemezt tettek, de nem
azért harcolt, amit ez az emlékmû
képviselt. Ezután felteszem a kérdést
nekünk magyaroknak, miért fáj az
emlékmû lebontása, mert vannak hangok,
amik nehezményezik, ezt a cselekedetet.
Felvetik a bontási költség nagyságát,
mivel nehéz idõket élünk. Erre én azt
mondom, hogy Jászkisér nagyobb része
szenvedte meg a szovjet megszállást, amit
felszabadításnak neveznek. Ma is élnek
közöttünk olyan személyek, akiknek
szovjet katona az apukája, de nem tudja és
nem is fogja megtudni. Erre garancia az
ÁLSÁGOS õszíteség és az igaz beszéd.
Minden rosszindulat nélkül de õszintén az
a véleményem hogy az emlékmû
közpénzen épült valósult meg és nem a
nagy többség akarata alapján. Ezért azt
mondom, hogy akik mások akaratával
szemben sokat költve közpénzekbõl most
vállalják a bontási költséget, vagy
hallgassanak és örüljenek, hogy a

demokrácia MÁKONYA megvédi a
felelõsségtõl a kritizálókat, haladni csak
egymást elfogadva lehet, de nem úgy
hogy mindig ugyanazok akarják elfogadni
a másikat.
Hosszú ideig nem volt igaz beszéd, de
most mát itt az ideje, hogy legyünk
egymással õszinték, ezzel is segítve
városunk fejlõdését. Jászkisérnek ez az
érdeke és nekünk is hasznunkra válik.
0

Csomor András

Korán reggel
0

Korán reggel álmosan felkelek,
Forró kávémba cukrot teszek.
Cigimet zsebembe rakom.
Kezdõdhet egy újabb napom.
0

Közérzetem mindegy milyen.
Csak maradjak mindig sínen.
Szabad a hét, a hónap rohan.
Élnék jobban, csak tudnám hogyan?
0

A mókuskerék velem körbe forog,
Kevés a pénz, sok a dolog.
Nincs kiszállás, ez az élet.
Nem húzhatom meg a féket.
Nagypál Sándorné
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Poénvadászat

Viccturmix
- Pistike, látom nagyon
tetszik neked ez a szánkó,
de miért nem adod oda a
kistestvérednek is? - kérdi a
mama.
- Már hogyne adnám oda.
Felfelé mindig õ viszi.
A takarítónõ kérdi az
iskolaigazgatót:
- Mi az a csúnya folt a
kémiaterem mennyezetén?
- Ma a tanárnõ egy igen
veszélyes vegyülettel kísérletezett.
- És miféle vegyület az ott a
plafonon?
- Az nem vegyület, az a
kémiatanárnõ...
Egy építkezésen az egyik
fiatal munkás mindenki
elõtt állandóan fitogtatta az
erejét. Az egyik öreg szakinak elege lett...
- Fogadjunk, hogy eltolok
valamit ezen a talicskán a
kerítésig, amit te nem tudsz
visszatolni.
- Oké, fogadok egy havi
fizetésemben.
- Rendben - mondta az öreg,
és fogta a talicskát. - Ülj
bele!
Magyar szafari érkezik
Afrikába. Egy rezervátumban táboroznak a tó
partján. Az egyik férfi
izgatottan rohan a vezetõhöz:
- Uram, mit csináljak, a
feleségem és az anyósom
csónakázik a tavon, a
partról pedig egy hatalmas
krokodilt láttam beugrani a
vízbe.
- Kérem ne sürgesse a
dolgokat, üljön le, bontson
ki egy sört és maradjon
csendben. A krokodil tudja
a dolgát...
- Jean, kérem öntözzön
meg!
- Miért uram?
- Ki akarok kelni magamból!
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Recept túra
Francia hagymaleves rozmaringgal

Túrós-zöldséges csiga

Hozzávalók:

Hozzávalók:

?
4 fej hagyma
?
2 ek olívaolaj
?
2 dkg vaj
?
tengeri só
?
frissen õrölt bors
?
2 dl száraz fehérbor
?
5 dl alaplé (húsleves)
?
1 ág rozmaring
?
4 szelet kenyér
?
10 dkg sajt

?
30 dkg finomliszt
?
10 dkg rozsliszt
?
15 dkg vaj
?
3 evõkanál zabpehely
?
2 evõkanál lenmag
?
2 evõkanál szezámmag
?
2 dkg élesztõ
?
1,5 dl tej
?
1,5 dl tejföl
?
2-3 kiskanál só

Elkészítés:
A megtisztított hagymákat vágjuk félbe, majd szeleteljük fel.
Forrósítsuk fel az olívaolajat és a vajat, majd kis lángon pirítsukpároljuk meg rajta a hagymát. Végül sózzuk és borsozzuk meg.
Öntsük hozzá a bort. Ha a hagyma már puha és világos színû,
öntsük hozzá az alaplevet is. Fûszerezzük a rozmaring
lecsipkedett, felaprított leveleivel, és forraljuk további 2 percig.
Borítsuk be a kenyérszeleteket reszelt sajttal, és süssük 175
fokos sütõben pirosra. Tegyük tányérokba, és merjük rájuk a
forró levest. Azonnal tálaljuk.

?
20 dkg zöldség (párolt)
?
só
?
kakukkfû
?
rozmaring
?
8-10 szelet bacon
?
25 dkg túró
?
1 csokor snidling
?
1-2 evõkanál tejföl

A töltelékhez:

Baconbe tekert csirkemáj currys
krumplipürével
Hozzávalók:
?
1 zacskó csirkemáj
?
bacon szalonna
?
4 db krumpli
?
1 db vöröshagyma
?
1 gerezd fokhagyma
?
szívsalátalevél
?
paradicsom
?
só
?
õrölt fekete bors
?
õrölt piros paprika
?
curry
?
olívaolaj
?
vaj

?
Elkészítés:
A krumplit meghámozzuk, kockára
vágjuk és sós vízben megfõzzük.
A hagymákat aprítjuk, olajon megdinszteljük, félretesszük.
A májat megmossuk, borsozzuk, szórunk
rá paprikát, és betekerjük a baconszalonna szeletekbe. Serpenyõben
megsütjük.
A krumplit összetörjük, hozzáadjuk a
hagymát, a vajat, sózzuk, borsozzuk,
megszórjuk curryvel, összekeverjük.

Elkészítés:
A tészta hozzávalóiból pogácsatésztát készítünk: A liszteket
elkeverjük, megsózzuk, elmorzsoljuk a vajjal, elkeverjük a
magokkal.
Mehet a közepébe a tej, amiben elõzõleg felfuttattuk az élesztõt,
majd annyi tejföllel, amennyit felvesz (ez nálam kb. másfél deci
volt), puha tésztát dagasztunk.
Letakarva langyos helyen kelesztjük. Közben a zöldséget
megpároljuk, fûszerezzük sóval, kakukkfûvel, rozmaringgal.
A túrót kikeverjük annyi tejföllel, hogy jó krémes legyen, picit
sózzuk (óvatosan, mert a töltelék és a szalonna is sós!), majd
beleforgatjuk a zöldséget és a felaprított snidlinget.
A tésztát kisujjnyi vastag, téglalap alakúra nyújtjuk, ráfektetjük
a baconszeleteket, megkenjük a túrókrémmel és a hosszabb
oldalánál kezdve feltekerjük.
Felszeleteljük, a csigákat sütõpapírral bélelt tepsire tesszük. 200
fokra melegített sütõben pirosasra sütjük. Vegyes fõzelék mellé,
vagy csak magában is nagyon finom!

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu
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FLORA - Virág-Ajándék
Virágkosarak, csokrok készítése


Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

Tóthné Magdika

Elérhetõségünk:

06/20-4977-084
06/30-6302-911
06/57-450-365
Elérhetõség:

Nyitva tartás:
30

10

Szo, Va, Hé:
7 -11
Ke,Sze Csü, Pén: 730-1110, 1400-1700

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C medence
használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig
szombaton

Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft
1 alkalomra szóló belépõ:
600 Ft
Szauna belépõ:
500 Ft/alkalaom/fõ (minimum 4 fõ 2000 Ft)

Bérlet, illetve belépõ nyitvatartási idõben
a helyszínen váltható
az úszómestereknél!

Tel.: +36 30 718 2251
Gulyás Nikolett
5137, Jászkisér Hajtó út 2.
KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ
TÛZOLTÓSÁG
RENDÕRSÉG

104
105
107

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 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:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentõállomás:
57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárõr ügyelet:
Háziorvosok:
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :

57/443-421

57/441-009
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A

Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezõbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelezõ, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelõsség, mezõgazdász, tanuló, stb...

550
500

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814
Vírusfutár!
Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás,
vírusirtás, telepítés.
Új és használt számítógép adás-vétele
0-24-ig.

Tel.: 06-30-515-1814

Virág világ
Virág-Ajándék
Cserepes, vágott virágok


Ajándéktárgyak

Temetési koszorúk, sírcsokrok
Csokor rendelést felveszünk!
Elérhetõség: 06-70/943-07-10

Nyitva tartás:
00
00
Hétfõtõl péntekig: 800-1200, 14 -17
00
00
Szombat: 8 -11
Vasárnap: ZÁRVA

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

tel: 30/312-0526, 57/443-162

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

Továbbra is várom kedves vásárlóimat!
Nagy Lili
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

0

Biztonsági Szolgálat
0

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

0

Sírkõ Készítés
Jász-Suba Zoltán
Gránit-Márvány-Mûkõ
betûvésés, felújítás,
Csiszolás
Tel:

06/20/9344-915
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A JÁSZKISÉRI SE felnõtt csapatának mérkõzései
a 2015-ös õszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2015.08.23.
2015.08.29.
2015.09.06.
2015.09.13.
2015.09.20.
2015.09.27.
2015.10.03.
2015.10.11.
2015.10.17.
2015.10.25.
2015.10.31.
2015.11.08.
2015.11.14.
2015.11.22.
2015.11.28.

vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat

17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00

JÁSZKISÉR - BESENYSZÖG
MEZÕTÚR -JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZASZENTIMRE
ZAGYVARÉKAS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
JÁSZKISÉR - JÁSZBOLDOGHÁZA
CSERKESZÕLÕ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZSZENTANDRÁS
KENDERES - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAPÜSPÖKI
TISZAJENÕ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - SZÁSZBEREK
TÓSZEG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CIBAKHÁZA
TISZAGYENDA - JÁSZKISÉR

eredmény:
2:1
1:1
3:0
0:0
8:1
3:0
2:0
2:0
1:4
2:0
3:1
2:1
0:1

Az utánpótlás bajnokság mérkõzései és eredményei:
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2015.09.12.
2015.09.19.
2015.10.04.
2015.10.10.
2015.10.18.
2015.10.24.
2015.11.01.
2015.11.08.
2015.11.21.

szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat

JÁSZAPÁTI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÜRED
JÁSZKISÉR - JÁSZAPÁTI
ÚJSZÁSZ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZFÉNYSZARU

U-16
3:3
5:2
0:1
4:5
4:8
4:3
5:1
2:1

U-19
2:4
2:2
1:5
7:1
1:3
8:0
13:0
0:2

0

A mérkõzések kezdési idõpontjai: U-16: 10:00, U-19: 12:00
0

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

Állati hulladéklerakó megszüntetése
Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 1-tõl
megszûnt a Pélyi úti állati hulladéklerakó.
A Lerakó évente 6-7 millió Ft-ba kerül a városnak, aminek a
kigazdálkodása nagy megterhelés lenne a jövõben és a
fontosabb szolgáltatások, valamint
beruházások
elmaradását idézné elõ. Mivel az Önkormányzatnak nem
kötelezõ fenntartani az állati hulladéklerakót, valamint a
lepusztult és közegészségügyileg is veszélyes a fenntartása,
így a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a jövõben nem
kívánja fenntartani a lerakót.
Jogszabályi háttere az intézkedésnek, hogy az 50 kg alatti
állatok elhantolását a tulajdonos saját ingatlanán belül is
megteheti, illetve elszállíttathatja, valamint az 50 kg feletti
hulladék elszállíttatásáról köteles gondoskodni.
Ez esetben Jászkisérrõl az ATEV Zrt. gondoskodik az elszállításról.
Az elszállítást a 06-1/348-5120 telefonszámon lehet kérni.
További részletesebb információkért, kérjük érdeklõdjenek a Polgármesteri Hivatalban.
Tel.: 06-57/550-130

