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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

Pintér Ferenc polgármester ajándékkosárral és
díszoklevéllel köszöntötte otthonában, a

90. éves
Kiss Emánuelné Erzsike
nénit.
Ezúton kívánunk neki, sok boldogságot,
egészséget és tartalmas, hosszú életet!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk

2015. október 23-án 10 órára
a Mûvelõdés Házába
az

tiszteletére tartott megemlékezésünkre és az azt követõ koszorúzásra!
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Tisztelt Lakosok!
A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXI. évfolyam 9. szám
ISSN 2060-4750
Felelõs szerkesztõ:
Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Gál Andrásné
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Lektorálta:
Gál András
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
jkisertelehaz@pr.hu
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!

A jászkiséri Orvosi Rendelõ dolgozói nevében köszönetemet fejezem ki
a Külkapcsolatok Baráti Egyesületének a településen tartott ruhavásárból
befolyt összeg Reumatológiai Szakrendelés és Fizikoterápiás Kezelõ
fejlesztésére és fenntartására tett felajánlásáért.
Köszönöm Balog Lászlónak, Rácz Juditnak valamint Héjáné Kalmár
Ildikónak a ruhavásár megszervezését és közremûködésüket.
Valamint köszönetemet fejezem ki azon jászkiséri lakosoknak és
egyesületeknek, akik pénzbeli befizetéseikkel a szakrendelõ és
kezelõ mûködését támogatták.
Miklósné Helle Barbara
Egészségügyi Szakdolgozó

50 éves
házassági évfordulójuk alkalmából köszöntjük

Sóti Kálmánt és Susztár Piroskát
Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,
akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elûzi lelkünk
titkait.
Akiben megbízunk, akinek kedves a mosolya, elûzi lelkünk
bánatát, akinek egyszerû jelenléte elég, hogy vidámak és
nagyon boldogok legyünk.
Sok szeretettel
Szeretõ gyerekei és párjai,
Ricsike unokája és párja
és a Dédi unokái: Luca és Zolika
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Ópusztaszer – Nemzeti Történelmi Emlékpark és Szeged – Fogadalmi Templom…
Az Egyetértés Nyugdíjas Klub kirándulást szervezett
szeptember 5.-ére Ópusztaszer-Szegedre. 40 fõvel indultunk
útnak busszal a szakadó esõben. Sajnos az esõ nem állt el míg
Ópusztaszerre értünk.

akik a Szentes-dónáti Szélmalmot, Szabadtéri Néprajzi
Gyûjteményt, Lovas pályát, Kulturális és Örökségmûhelyt is
megtekintették. Gyönyörû látvány és élmény volt mindezeket
látni.
Egy órára mindenki a buszon ült és irányt vettünk Szegedre. Itt
sajnos volt egy kis problémánk, ugyanis a Tisza hídja le volt
zárva, a buszoknak nem lehetett felmenni rá, mivel „Halfõzõ
Fesztivál” volt. Így egy kicsit sokat kellett gyalogolni, hogy a
Dom-hoz (Fogadalmi Templomhoz) érjünk. Gyönyörû
építmény kívül-belül. Sajnos idegenvezetést nem vállaltak
ebben az évben, ugyanis a mennyezeti freskókat restaurálták, de
imádkozni, mécsest gyújtani szeretteinkért és megnézni a
templomot mindenki elõtt nyitva állt. Majd megnéztük a
Ferencesek Fõiskolájának árkádja alatt felállított szobrokat
(szegedi Pantheon), melyek olyan személyeket ábrázoltak, akik
valamilyen formában kötõdtek Szegedhez (történészek, írók,
költõk, festõk, építészek, tudósok stb.). Távolról a „Holtak
kapuját” néztük meg, majd a Sétáló utcán visszafelé tartottunk a
buszhoz, mellyel hazafelé indultunk.
Köszönöm mindenkinek a türelmét a sok gyaloglás miatt, de
úgy gondolom megérte a fáradtságot. Köszönöm Nagy
Krisztiánnak, aki menyasszonyával útitársunk volt, a
kiránduláshoz nyújtott anyagi támogatását.
0

Mivel kevés látogató volt, így a fél 12-re lefoglalt idõ helyett fél
11-kor indulhattunk be a Feszty körképet megtekinteni. Ámulva
néztük a körképet, még azok is, akik már többször látták a
csoportból, azokat, akik még nem voltak, lenyûgözte a látvány.
Sajnos csak fél óráig csodálhattuk a gyönyörû festett alakokat
ábrázoló festményeket, mintha élõk lettek volna. Ezután ki mit
akart megnézni a csoport szétvált. Voltak, akik kis autóval körbe
autóztak a terepen, többen megnéztük a Rotunda kiállítást. A
földszinten TV-én keresztül bemutatásra került, hogy készül a
jurta, milyen ékszereik, pénzeik, eszközeik voltak az akkor
élõknek. Az elsõ emeleten a szegények, az urak, a hölgyek, a
gyerekek gyönyörû ruhái, kellékeik (táska, kalap, esernyõ,
legyezõ stb.) tárultak elénk az ember nagyságú bábukon, régi
hirdetésekkel a hirdetõtáblákon. A második emeleten lévõ
kiállítás a magyarok bejövetele hatalmas festményével
kezdõdött. A kiállítási egységben berendezett enteriõrbe lépve
itt a látogató találkozhat azokkal a mûvészekkel, akik segítettek
Feszty Árpádnak a nagy körkép elkészülési munkáiban, így:
Mednyánszky László, Pállya Celesztin, Vágó Pál stb. Barátai,
író- és mûvész társai sokszor meglátogatták õt és ott jártukat a
szoba mester- és keresztgerendáira vésett dátummal és rövid
versikékkel dokumentálták, melyek a kiállításon ma is
elolvashatók a gerendákon. Mikor beléptünk a tükörterembe,
mintha élõk lettek volna a bábuk és az asztal körül ültek: Jókai
Mór, Móra Ferenc, Dankó Pista pedig a hegedûjével zenélt.
Ezután a hatalmas területen fekvõ „udvar”-t néztük meg,
ekkorra már az esõ is elállt. A Körtvélytó mellett elhaladva
Anoynus-szobra látható, távolabb a gátõrház, valamint árvízi
bemutató volt, azt nem tekintettük meg az idõ rövidsége miatt.
Majd egy halászkunyhó mellett elhaladva a Koronás jurtába
találtuk magunkat, ahol megnéztük az elmúlt korok királyainak
hadseregét, ahogy harcra készültek. Az Ökumenikus
kápolnában zsoltári dalt énekeltünk, majd a Romkertet, a
Királyhalmot, elhaladtunk a Nomád Park mellett az Árpádemlékmû és a Megyék Történelmi Szoborpark mellett. Voltak,

Kiss Jánosné
Egyetértés Nyugdíjas Klub
vezetõje

Eredményes volt a ruhavásár
0

A Külkapcsolatok Baráti Egyesülete által
meghirdetett használt ruha vásárból befolyt
85.000.- Ft-ot, a 2015.09.28-i Képviselõ-testületi
ülésen adta át az Egyesület nevében Rácz Judit,
Pintér Ferenc polgármesternek.
Az összeget a Reumatológiai szakrendelés és a
fizioterápia fejlesztésére ajánlotta fel az Egyesület.
Ezúton köszönjük meg az Egyesület tagjainak a
felajánlást.

0

Az Önkormányzat további adományokat fogad,
melyet a

11745114-15409766-10140004
számlaszámra lehet befizetni.
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Rákóczifalván, a klub 40 éves évfordulóján, jártunk…
A II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub hívta meg klubunkat az
Idõsek Világnapja és megalakulásuk 40. évfordulója tiszteletére
rendezett találkozójukra, akikkel 7 éve vagyunk baráti
kapcsolatban. 15 fõvel indultunk el szakadó esõben, amely
egész nap tartott. A rendezvényen kb. 350 fõ foglalt helyett az
ízlésesen megterített asztalok mellett az általános iskola
tornatermében.

A köszöntõt Dr.Bene Ildikó országgyûlési képviselõnõ kezdte
meg, majd Hermanné Nemes Sára kancellár asszony, Dr.Csór
György alelnök úr, Kósa Lajos polgármester úr, Demény
Istvánné és Gombás Gáborné a megyei nyugdíjas szövetség
elnök asszonyai folytatták, majd Nádas Imréné a klub vezetõje
számolt be a 40 éves tevékenységükrõl, munkájukról,
köszöntötte a régi klubvezetõt és idõs klubtagjait, akik nem
tudtak részt venni egészségügyi okok miatt a rendezvényen.
Megemlékezett az elhunyt klubtagokról is, gyertya gyújtásával
rótta le a kegyeletet.
Ezt kultúrmûsor követte, melyet csak a helyiek adtak elõ, így:
Molnár Dániel, Tóth Árpád: A holdkórosak története címû
versét szavalta el; a Rákóczi Néptánc Együttes mezõzombori
táncot adott elõ; Tóth Kitti, Tóth Árpád: Lélektõl lélekig c.
versét szavalta el, akit a klub jó tanulmányi eredménye miatt
anyagi támogatással segíti egyetemi tanulmányait; a Rákóczi
Népdalkör vidám népdalokat adott elõ; Sülyi Károly dalénekes,

operettek és-magyar nóták elõadásával kedveskedett a részt
vevõknek; Zsuzsa néni a klub tagja, Szalay Éva: Adakozás címû
versét szavalta el és a helyi nyugdíjas klub tagjai cantry tánca
fejezte be a kulturális mûsort.
Ezután minden meghívott klub vezetõje köszöntötte a
klubvezetõt és a 40 éves klubot. Mi a klubvezetõt egy cserép
virággal, a klub tagjait pedig egy csemege összeállítású
csomaggal köszöntöttük és minden résztvevõnek jó egészséget
kívántunk az Idõsek Napja alkalmából.
Volt kézimunka, mackó, méhész felszerelés, valamint a klub
vezetõje által kapott oklevelek, kitüntetések kiállítása, melyhez
gratuláltunk. Egész nap a klub 40 évét bemutató videó vetítést
láthattak a résztvevõk. Minden klubvezetõ „Emléklap”-ot és
egy üveg vörösbort kapott ajándékba. Mindezeket finom ebéd
követte, majd tánc, tombola húzás. A mi csapatunkból is nyertek
páran, majd hazafelé tartottunk az esõben.
Köszönjük a rákóczifalviaknak ezt a szép születésnap és az
Idõsek Napja méltó megünneplését. Nagyon jól éreztük
magunkat, közös fotózáson is részt vettünk. Azzal búcsúztunk
el, hogy reméljük nagyon sokáig fogunk még egészségben
találkozni.
Kiss Jánosné
Egyetértés Nyugdíjas Klub
vezetõje

Vidám Mûvek Fesztiválja...
A tiszaszentimrei Nyugdíjas
Egyesület hívta meg dalkörünket
az október 3.-án 10. alkalommal
megrendezendõ "Jubileumi"
Vidám Mûvek Fesztiváljára. A
rendezvényen képviselte magát
Fazekas Sándor Földmûvelésügyi
Miniszter úr, Tiszaszentimre
polgármester asszonya, valamint
a nyugdíjas Egyesület elnöke,
akik köszöntötték a résztvevõket.
Ezt a résztvevõ klubok kulturális
mûsora követte, mely produkciókat egy szakmai tim értékelte,
akik: polgármester asszony,

iskolai tanár és Márkus Ica
népdalénekes alkotta.
A rendezvényen részt vettek:
Tiszaszentimre, Tomajmonostora,
Tiszagyenda, Kunmadaras,
Berekfürdõ két klubja, Tiszacsege,
Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszõlõs, Tiszafüred, Jászkisér,
Szatymaz, Kaba nyugdíjas
klubjai.
A produkciókban szerepelt:
különbözõ tájak népdalai, vers,
bábtánc, bajor tánc, spanyol tánc,
jelenetek (pösze lányok férjhez
adása, idõs mozgáskorlátozottak

határban dolgozókról, PIN-kódról,
adóhívalai bevallásról, stb.), citera
kísérettel népdal, tûzoltó induló és
oltással kapcsolatos dalok az
ország egyetlen tûzoltó dalárdájától.
Ez a rendezvény egész napos volt,
9 órakor kezdõdött, 12 órától 14
óráig ebédszünet, mely több
turnusban zajlott le. Szinte
minden nyugdíjas klub, fellépõ
barátság-emlékszalagot helyezett
el az egyesület szalagtartó
rúdjára, valamint cserepes
virággal köszöntöttük a klub
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vezetõjét és tombola tárggyal is
hozzájárultunk a rendezvényhez.
Dalkörünk délután került sorra
kb. 3 óra körül, Bakonyi
dalcsokorral és Bordallal.
A zsûri szinte minden
produkcióra elmondta a
véleményét, jót és rosszat
egyaránt.
Nagyon izgultunk, hogy milyen
értékelést kapunk a zsûritõl, igaz
ez nem verseny volt, de a véleményüket megosztották a mûsorszámokkal kapcsolatban, melyben
volt jó és rossz kritika is, fõleg
milyen dalt válasszanak a dalkörök, mennyire felkészültnek kell
lenniük stb.
Mikor leszerepeltünk Márkus Ica
népdalénekes mondta el a zsûri
véleményét rólunk. Ismerõsként

üdvözölt bennünket, ugyanis
Karcagon és Berekfürdõn õ volt a
kultúrmûsor vezetõje. A ruhánk
színével kezdte, amely méltó a
Búzavirág nevünkhöz, ruha és
kötény hossza egyforma mindenkinél és a dalok választásával,
elõadásmódjával, maximálisan
meg volt elégedve a zsûri.
Gratuláltak és további ilyen jó
szereplést kívántak.
Minden fellépõ csoport oklevelet
és egy kerámia emléktárgyat
kapott az ünneplõ egyesülettõl.
Megérkezésünktõl kezdve egy
csoportvezetõ irányított bennünket az átöltözéshez, ebédlõbe
menetelhez, aki egész nap
mellettünk ült.
Végig néztük az összes produkciót, ebéd után ugyan meg

Védje meg családját a „néma gyilkostól”!
A szén-monoxid nem válogat.
Egyre gyakrabban hallani híradásokban, olvasni
újságokban, hogy családok, felnõttek és gyermekek
kerülnek szén-monoxid mérgezés következtében
kórházba. A kórházba kerülés még a kedvezõbb eset, a
szén-monoxid halálos, észlelhetetlen hatása közül.
A szén-monoxid a fûtési szezonon kívül a fõzésre
használatos tûzhelyek mérgezõ égésterméke is lehet,
tehát fontos minden fûtésre és fõzésre melegítésre
használatos berendezés megfelelõ mûszaki állapotára
figyelni!
Szereljek fel érzékelõt???.... A válasz: igen!
Szinte minden bevásárló központban, háztartási mûszaki
eszközöket árusító üzletben kapható szén-monoxid
érzékelõ néhány ezer Forintért.
Ellenben ezekkel nem árt vigyázni! Különbözõ
minõséget és megbízhatóságot ellenõrzõ
laboratóriumok, ellenõrzõ szervezetek, a fûtéstechnikai
cégek, az Országos Tûzmegelõzési Bizottság ezen
készülékek nagyon nagy hányadánál, mintegy 90%-ánál
megbízhatatlan, a valós veszélyt nem érzékelõ és jelzõ
berendezéseket találtak a boltok polcain.
Milyen érzékelõt vegyek???.... A válasz: megbízhatót!
Magunk és családunk, barátaink biztonsága pénzben
n e m m é r h e t õ … A H o n ey we l l c é g t e r m é ke i
maradéktalanul teljesítették a vizsgáló intézetek
követelményeit és az egyik legjobb, legmegbízhatóbb
termékek ezen a piacon.
És nekünk jászkisérieknek nem is kell „vadásznunk”

lehetett nézni a Református
Templomot, Tájházat, de sajnos
nem tudtuk megnézni az idõ
rövidsége miatt és csak kevés
ideig voltak nyitva.
A kulturális mûsor után tombola
húzás és baráti beszélgetés, tánc
következett, melyet nem vártunk
meg, boldogan hazafelé tartottunk.
Köszönjük a Tiszaszentimreieknek ezt a csodás napot, a csoport
vezetõnknek a napi kísérését és
természetesen a Polgármesteri
Hivatalnak, hogy gondoskodott
szállításunkról.
Kiss Jánosné
dalköri tag

ezért a termékért az interneten, üzletekben. A jászkiséri
tûzoltóság viszonteladói szerzõdést kötött a közvetlen
forgalmazóval és nálunk elérhetõek termékeik.
Tûzoltóságunkon bõvebb információt tudunk Önöknek
adni a Honeywell szén-monoxid vészjelzõk nálunk
elérhetõ három típusáról, ismertetõ anyag és a mûszaki
tartalmat bemutató prospektusok segítségével.
Információért és megrendelésért keressen minket:
Jászkiséri Önkormányzati Tûzoltóság és Önkéntes
Tûzoltó Egyesület, Jászkisér Kiskör út 7. – Balogh
Tamás – parancsnok – 57/550-025; 20/213-2300
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Szüreti „Mulatság a Tájháznál”
A gyerekek 2 csoportban hallgatták és nézték meg a bor
készítés különbözõ eszközeit. A szõlõt a gyerekek hozták a
többit pedig a Kis- Ér Kert barát tagjai vitték.
A Kertbarát Kör tagjai vállalták, hogy megmutatjuk, a szõlõ
szemezését majd a darálást persze itt volt tumultus mert ez
nagyon tetszett a fiúknak majd préseltek felnõtt segítséggel.
Ezután a must kóstolása következett.
A gyerekeknek nagyon tetszett az ízletes must, sokan
repetáztak. Nagy gonddal készültek az óvónõk és a daduskák,
különféle edények, szûrök és poharakat hoztak. A gyerekek a
must kóstolása után hatalmas körbe álltak és különféle
játékokkal, énekelve, mulatták az idõt, erre a Tájház udvara
nagyon jó hely volt, mert fák szépen beárnyékolták. A jó
hangulat után a gyerekek sorba állva, köszönve visszamentek
az óvodába.
Nagyon kellemes, szép délelõttöt töltöttunk együtt a
gyerekekkel!
Drávucz Gellértné
Kis- ÉR Kertbarátkör
tag

2015. szeptember 18-án a Jászkisér három óvodáiból a
(nagycsoportosok) a Tájháznál találkoztak.
A présházban Szüle Katika ismertette a különféle szõlõ
feldolgozásával kapcsolatos termékeket és gépeket.

Köszönet!
A Jászkiséri Városi Óvodát nagy meglepetés érte. Az
óvodák „Szüreti mulatságán” ahol a Kisér Kertbarát- Kör
tagjai is részt vettek.
Ármos Ferenc az óvodásoknak ajándékozta szõlõ prését.
Az elkövetkezõ évekre ezzel segítette a program
szervezését és könnyebb lebonyolítását.
Nagyon köszönjük ezt a nemes gesztust, a felnõttek, és
gyermekek nevében egyaránt.
Néphagyományõrzõ
munkaközösség
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Idõsek Világnapja
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Október elseje az Idõsek Világnapja. Településünkön hagyománnyá vált, hogy ezen a napon köszönti az Önkormányzat és az
Alapszolgáltatási Központ városunk idõseit.
Ünnepi rendezvényre vártuk Õket a Mûvelõdés Házába. Nagyon sokan eljöttek, megtelt a Ház nagyterme.
Sok szorgos kéz azon dolgozott, hogy kellemessé tegyük a délelõttöt, hogy a jelenlévõk elfeledkezzenek egy kicsit a
gondokról-bajokról. Szeretettel gondolunk rájuk, nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel,
bölcsességükkel Õk is mindig a rendelkezésünkre állnak. Az idõs kor bölcsességével helyükre tudják tenni a dolgokat, s tudják
mi az a rossz,amit el kell kerülni a következõ generációnak és mi a jó amit tovább adhatnak..
Az a feladatunk, hogy tegyük lehetõvé számukra a méltó öregkort, vigyázni kell rájuk, segíteni Õket. Érezzék, hogy nem
hagyjuk magukra Õket, hogy fontos részei életünknek..
Szüleink, nagyszüleink mosolya, gondoskodása rengeteg erõt sugároz felénk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra.
A Polgármester Úr köszöntõjében méltatta az idõs emberek bölcsességét és tapasztalatát.
A köszöntõ után kezdõdött a mûsor. A fellépõk Budapestrõl érkeztek hozzánk, szép dalokat hallhatunk tárogató és harmonika
kíséretében. A mûsor befejezéseképpen együtt énekeltük a „Szeressük egymást gyerekek” címû dalt. A Csete Balázs Általános
Iskola gyermekei Bobákné tanár néni vezetésével, az Önkormányzat és az Alapszolgáltatási Központ nevében, egy szál
virággal köszöntötték az idõseket.
Ezután került sor az ünnepi ebédre, majd a délután hátralévõ részében ki beszélgetett, ki az élõzene dallamaira megmozgathatta
a lábait.
Nagyon kellemesen telt a nap.
Szeretnék köszöntet mondani mindazoknak akik segítették a rendezvény létrejöttét.
Köszönöm:
- Jászkisér Város Önkormányzatának támogatását,
- Stoszek Istvánné Erzsikének és konyha valamennyi dolgozójának a finom ebédet,
- EZ+Az élelmiszer bolt tulajdonosának Kovács Erzsikének és anyukájának az üdítõket
- és végül valamennyi segítõ kéznek akik szorgoskodtak a rendezvényen.
Farkasné Nagy Márta
intézményvezetõ

Idõsek lettünk
0

Az élet természetes rendje hogy idõs korúvá váltunk
megöregedtünk. Ez a nagy adomány öröm is meg bánat is.
Társadalmunk megértéssel és tisztelettel nyilvánul meg az
idõs korúakkal szemben. Jászkisér jeleskedik az érett korúak
megbecsülésében. Ezért október 1-én a kultúrházban hívták a
lakosság azon részét, akik elõzõleg hosszú idõn keresztül
kivették a részüket hazánk, városunk építésébõl. Úgy
döntöttem elmegyek, mert jó lesz találkozni korosztályom élõ
tagjaival. Nosztalgiáztunk. Megérkezve a kultúrházba óriási
meglepetés ért.
Terített asztalok igényes díszítésû terem látványa fogadott. Azt
hittem, hogy a parlament kihelyezet ülése lesz Jászkiséren.
Sajnálattal azt kell mondanom hogy a rendezõk mulasztása
hogy nem részletesen közölték a lakossággal fogadtatás lesz és
minden az idõsek megbecsülését lesz hivatott tükrözni. A
beszédekrõl és a mûsorról nem mondok elemzést csupán
annyit nekem tetszett. Volt azonban ami nem nyerte el
tetszésemet, mégpedig az hogy néhányan elég hangosan
beszélgettek. Ez nem tetszett, mert Jászkiséren történt és ez
városunk megítélésére rossz fényt vet. Voltam olyan
rendezvényen, ahol 5 percenként a csipkés kombinétot
énekelték elviselhetetlen hangerõvel, de én tiszteltem a más
értékrendû résztvevõket és csendben voltam. Nem lehet olyan
mûsort csinálni, hogy az utolsó emberig mindenkinek tetszen.
Eddig csak elismerõ véleményeket hallottam. Nagyot alkottak
a rendezõk, a támogatók meg hihetetlen mértékû odaadással
segítették ezt a szép rendezvényt.
A mûvészekkel azóta beszéltem és nagy elismeréssel szóltak
Jászkisérrõl. Engedtessék meg nekem, hogy magam és sok
földöm nevében megköszönjem a szerintem szép és igényes
mûsorukat.
Csomor András

Õszi szerelem
Õsszel a szerelmünk szép volt mint egy álom,
Találkozásunk perceit magam elõtt látom.
A kisfecskék a póznán ültek, nem törõdtek velünk,
Természetesnek vették, egymás mellett a helyünk.
Nap a sugarát gyengéden ránk szórta,
Miénk volt a világ legédesebb csókja.
Közelünkben a falevelek nesztelenül hullottak le a
fáról,
Nekünk nem sikerült búcsúzni egymástól.
Most újra õsz van, egymás mellett a helyünk,
Összeér békésen simogató kezünk.
Lassacskán jön a tél, ha mind a ketten fázunk,
A tavaszra összebújva reménykedõn várunk.
Jászkisér, 2015. szeptember 25.
Nagypál Sándorné
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Állati hulladéklerakó
megszüntetése
Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy
2015. November 1-tõl
megszûnik a
Pélyi úti állati hulladéklerakó.
További információkért, kérjük
érdeklõdjenek a
Polgármesteri Hivatalban.
Tel.: 06-57/550-130

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!

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ
104
TÛZOLTÓSÁG
105
RENDÕRSÉG
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
57/451-937
Dr. Kolláth Bálint
57/450-893
ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
57/443-421
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
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Házasság kötés
Czakó Timea és Bartos Gyula
szeptember 19-én
Paulovics Laura és Duka Ferenc
szeptember 19-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!

Pintér Zsombor Károly
szeptember 11-én
Seres Gyula
szeptember 14-én

Fájó szívvel búcsúzunk
Krizsai Mihálytól
(1960-2015)
„ Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit sem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj a miénk vérzik,
A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!

Polgár Csaba
szeptember 15-én
Urbán Kristóf
szeptember 24-én
0

Elmegyek, mert el kell mennem…
Az elválás nagyon nehéz…. Belátom!
Szólítottak, nincs mit tennem…
Isten veled földi élet.. a családom!
0

Elmegyek, mert el kell mennem…
Hogy elköszönni sem tudtam. Sajnálom,
Tudjátok, kiket szerettem
A síron túl is örökké… imádom!

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
0

0

Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védõnõk

451-937
450-893
450-205

Elmegyek, mert el kell mennem…
Vár rám az ismeretlen .. hosszú álom,
Míg éltem szívem és lelkem
Néktek adtam .. hát ne fájjon halálom.”
0

Örökké szívünkben él, szeretõ édesapád, testvéreid,
sógornõid, sógorod, keresztlányod, testvéreid családjai,
unokái.
0

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
Hálás szívvel mondunk köszönetet, azoknak a
rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek akik szeretett halottunk
Krizsai Mihály
búcsúztató gyászszertartásán részt vettek, virágaikkal ,
részvétükkel osztoztak fájdalmunkban.
0

a gyászoló család

Halálozás
Krizsai Mihály
54 éves korában szeptember 1-én
Nagypál Józsefné Gál Mária
71 éves korában szeptember 18-án
Ö. Borbás Sándorné Balogh Mária
84 éves korában szeptember 26-án
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Poénvadászat

Különleges vállalkozás

Viccturmix
Az anyuka kérdezi a fiát:
- Mi volt ma az iskolában,
Zolika?
- Kémiaórán a robbanóanyagokról tanultunk.
- És holnap mi lesz az
iskolában?
- Iskolában? Miféle iskolában?
Egy lány elmegy a jósnõhöz:
- Két férfi is szerelmes belém.
Melyik lesz közülük a
szerencsés?
- A Józsi fogja feleségül
venni. Béla lesz a szerencsés.
Az álláshirdetésre jöttem
titkárnõnek.
- Foglaljon helyet a számítógép elõtt!
- Igenis.
- Ne ott, kisasszony, az a
kávéautomata.
A rendõr megállítja a száguldozó autóst az autópályán.
- Talán túl gyorsan mentem? kérdi az autós.
- Nem... túl alacsonyan
repült!
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Recept túra
Kelbimbóleves

Halpogácsák

Hozzávalók:
?
1 kis fej vöröshagyma
?
30 dkg kelbimbó
?
20 dkg zöldbab
?
2 szál sárgarépa
?
1 szál fehérrépa
?
2 közepes krumpli
?
1csapott evõkanál finomliszt
?
1,5 liter víz csipetnyi
cukor
?
2 dl tejföl
?
3 dkg vaj
Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk, és
a vajon megfonnyasztjuk. A
répákat karikára, a krumplit
kockára, a zöldbabot darabokra vágjuk, és a hagymán
kevergetve kissé megpirítjuk a kelbimbóval együtt. A
liszttel meghintve a tûzön
még fél percig keverjük,
majd vízzel felengedjük. Sózzuk, csipetnyi cukorral ízesítjük, és
20 perc alatt megfõzzük.
A tejfölt hõkiegyenlítéssel a leveshez adjuk, és tálaljuk.

Hozzávalók:
?
40 dkg halfilé (lehet tengeri és fehér húsú édesvízi is)
?
1 fej vöröshagyma
?
1 citrom
?
kevés Tabasco
?
2 tojás
?
1 dl zsemlemorzsa
?
5 dkg vaj
Elkészítés:
A hagymát megtisztítjuk, a
hallal együtt ledaráljuk. A
hagymás halat, a tojásokkal
és a zsemlemorzsával összedolgozzuk, sóval, Tabasco
mártással, kis citromlével
ízesítjük.
Kis gombócokat formázunk belõle, kissé ellapítjuk, és fél óráig
állni hagyjuk, hogy a morzsa megpuhuljon.
A vajat teflon serpenyõben megforrósítjuk, és a halpogácsákat
kis lángon kb. 10 percig sütjük, közben meg-megfordítjuk.
Majonézes mártást, párolt zöldséget kínálhatunk hozzá, de
más körettel is finom.

Elzászi sertéscsülök
Hozzávalók 6 személynek:
?
2 nyers sertéscsülök
?
1 kg savanyú káposzta
?
1 fej hagyma
?
2 gerezd fokhagyma
?
2 szem szegfûszeg
?
10 szem szegfûbors
?
10 szem feketebors
?
1 teáskanál kakukkfû
?
5 evõkanál olaj
?
2 dl száraz fehérbor
Elkészítés:
A sertéscsülköt megtisztítjuk, megmossuk. A káposztát hideg
vízzel átöblítjük. A hagymát, a fokhagymát megtisztítjuk. A
hagymába beleszúrjuk a két szegfûszeget, a fokhagymát apróra
vágjuk.
A kuktában beletesszük a pároló rácsot, beleöntjük az olaj
háromnegyed részét, rátesszük a káposzta felét, majd a két
csülköt, a hagymát, a fokhagymát, a fûszereket. Betakarjuk a
káposzta másik felével. A tetejére csurgatjuk a maradék olajat,
sózzuk, borsozzuk, megöntözzük a borral, kb. 2 dl vízzel, és
rázárjuk a kukta fedelét. A forrástól számított 1,5 óra hosszat
pároljuk, levesszük a tûzrõl, és lehûtjük a kuktát.

Gyümölcsös túró
Hozzávalók:
?
1 citrom
?
50 dkg vegyes gyümölcs (eper, körte, barack, mangó, stb.
ízlés és szezon szerint, de fagyasztott is lehet)
?
6 evõkanál cukor
?
1 csomag vaníliás cukor
?
50 dkg túró (zsírszegény)
?
1 dl zsírszegény joghurt
Elkészítés:
A citromot forró vízzel
alaposan megmossuk, héját
lereszeljük, levét kinyomjuk. A gyümölcsöket megmossuk, megtisztítjuk, ha
szükséges, apró darabokra
vágjuk. Megcsepegtetjük a
citromlé felével, és rászórjuk a cukor felét.
A túrót összekeverjük a
tejjel, a citrom héjával, a
maradék cukorral és citromlével, tálkákba vagy poharakba szedjük, szétosztjuk a tetejére a
gyümölcsöt.

Jó étvágyat kívánunk!

Kivesszük a csülköt, egy nagyobb tálra halmozzuk a káposztát,
és a tetejére ültetjük a csülköt. Tûzforrón tálaljuk.
forrás: mindmegette.hu
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KÁRPÁTI ANDORT KÖSZÖNTÖTTÜK
Kárpáti Andor nyolcvanadik életévéhez érkezett
idén õsszel. E jeles alkalomból rendhagyó módon
köszöntötték egykori tanítványai a Visegrádon élõ
nyugalmazott testnevelõ tanárt.
Maroknyi csapat indult útnak szeptember 25-én
reggel, hogy otthonában lepje meg a Tanár urat születése
napján, aki láthatóan nagyon meghatódott a váratlan
vendégek érkezésén. Bár ezen a napon szokatlanul
barátságtalanra fordult az idõjárás, a heves esõzések, a
hûvös, viharos szelek senkinek sem szegték kedvét a
régóta tervezett születésnapi találkozótól. Bandi bácsi
örömmel invitált lakásába minket, és a közösen
elfogyasztott ebéd alatt felelevenedett a megszámlálhatatlanul sok, hajdani, szép emlék.

Kárpáti Andor 1958-tól '76-ig dolgozott a jászkiséri
Általános Iskola pedagógusaként. A – csaknem – 2
évtized alatt több száz diáknak adta át tudását, ám
munkája nem merült ki pusztán a gyermekek
oktatásában, nevelésében. Számtalan kulturális és
társadalmi tevékenységet is végzett; így például az 1129.
számú Vasvári Pál úttörõcsapat vezetõje volt, szervezte az
úttörõtáborokat – s ezek anyagi forrásának elõteremtésén
fáradozott –; a kalászgyûjtés, a fém- és papírgyûjtés, az
egykori tornaünnepélyek mind- mind az õ aktív
részvételével, vezetésével valósulhattak meg. Jó
kapcsolata a társadalmi szervekkel szintén csak hasznot
hozott az iskola életébe. Nevéhez kapcsolódik számtalan
tornabemutató és sportrendezvény, melyre gyakran az
egész iskolát õ készítette föl.
1976-ban került el Szolnokra feleségével, Kárpáti
Andorné Klárika nénivel, aki munkájával szintén sok évig
emelte a jászkiséri iskola oktatásának színvonalát – a mai
napig mély tisztelettel gondolunk rá, szertetettel õrizzük
emlékét.
Bandi bácsi vérbeli tanár volt, igazi pedagógus.
Diákok, szülõk, kollégák egyaránt szerették, tisztelték és
nincs ez másképp most sem. Pedáns, következetes, s mind
a mai napig igényes nem csak a megjelenésére, hanem
munkájára, beszédére, tevékenységeire is. Sosem szerette
a tessék-lássék dolgokat; ma is azt vallja, precizitás,
odafigyelés és fegyelem nélkül nincs jó munka.
Kedvességét, humorérzékét a hosszú évek – és a gyakran
rögös, küzdelmes út – alatt is megõrizte. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, minthogy a meglepetésszerû

látogatásunkat is örömmel, hálával, szívélyes
vendéglátással fogadta. Érkezésünkkor éppen a helyi
polgármester köszöntötte, aki késõbb udvariasan
távozott, hogy egykori osztályfõnökünkkel zavartalanul
átbeszélhessük az elmúlt évek fontos történéseit. A
gyerekkori csínytevések, táborozásaink feledhetetlen
élményei – mint például a Bodrog hídján tett éjszakai
látogatás – kivétel nélkül mindannyiunknak mosolyt csalt
az arcára. Kiváló hangulatba kerültünk miközben egészen
belemerültünk a múlt izgalmas eseményeinek
felidézésébe. Mindenkinek eszébe jutott egy-egy kis
történet, melyet gyermeki izgalommal osztottunk meg a
jelenlévõkkel. Az idõ viszont könyörtelenül elröpült.
Délután búcsút vettünk a Tanár úrtól, Õ udvariasan
megköszönte a látogatásunkat és apró ajándékainkat, mi
pedig a régmúlt idõkön tovább merengve utaztunk
hazafelé.
Az 1963-ban végzett 8.a osztály teljes létszámmal
sajnos nem vehetett részt ezen a közös ünneplésen –
sokan egészségi állapotuk megromlása miatt nem
tarthattak velünk – , de úgy hiszem, mindannyian
örömmel gondolunk vissza az együtt töltött iskolás
évekre.
A „meglepetés – köszöntés” megszervezésében,
lebonyolításában nagyon-nagy segítségünkre volt Bandi
bácsi lánya, Klárika, akinek ezúton is köszönjük szépen a
közremûködést.
A Tanár úrnak további jó egészséget és még sok,
boldog nyugdíjas évet kívánunk!
Stoszek István

Tisztelt Jászkisériek!
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõtestülete 2015. január 22-i soros, nyílt ülésén
fogadta el a településközpont fejlesztésének,
átalakításának tervét, melynek elsõ lépéseként
a korábbi, rendszerváltás elõtti Felszabadulási
emlékmû bontásáról döntöttek. A bontási
engedély 2015. február 18-án érkezett meg az
önkormányzathoz.
A Kossuth tér mûszaki, építési elõkészítésének
részeként október 17-én megkezdõdött a beton
obeliszk elbontása. Türelmet és megértést
kérünk a tisztelet lakosságtól az esetleges
forgalmi nehézségek és zajhatás kapcsán.
A bontás alatt az építmény megközelítése életés balesetveszélyes, ezért illetékteleneknek
belépni, a területen tartózkodni tilos!!
További kérdések, észrevételek esetén kérjük, a
fogadónapon forduljanak Pintér Ferenc
polgármesterhez, vagy Dr. Szombati Csaba
jegyzõ urakhoz.
0
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13

2015. október

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

Sírkõ Készítés

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

Jász-Suba Zoltán

0

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

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

0

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

U-19
2:4
2:2
1:5
7:1

