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A foglalkozáson való részvétel
INGYENES!
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Elek Ágnes Tel.: 70/ 491 2391

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Kulturális és Sport Bizottsága,
A Mûvelõdés Háza és Könyvtár Jászkisér, a Csete Balázs Általános Iskola és a Jazyges Íjász Egyesület
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tisztelettel meghívja Önt, és kedves családját

2015. október 6-án kedden 18 órára az

ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezezett megemlékezésre
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Helyszín: A Mûvelõdés Háza nagyterme
0

Koszorúzási szándékukat kérjük elõre jelezzék a Mûvelõdés Házában!
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Az idõ…az idõ csodákat mûvel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.

Önök tényleg tudják milyen nehéz ez,
Jónak lenni, hol a gonoszság körülvesz.
Ennyi bábu között embernek maradni,
Silány tv mûsor helyett könyvet ragadni.

Az idõ múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Idõtõl függetlenül énekel a kismadár.

Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget,
Megismerték a különbözõ „embereket”.
Az idõ csodálatos, az idõ tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal marad.

Múljon az idõ, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon, ha akar.
Az idõ, mint egy drágakõ,
Mint a boldogság, csak eljõ.

Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idõ teszi lehetõvé,
De nem tehetõ mindenért felelõssé.

Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életrõl szól,
Mindegy, hogy idõs vagy fiatal,
Csendes, vagy erõs a zivatar.

Mindegy a kor, mi magyarok maradunk,
De elsõsorban emberek vagyunk,
Gyermek, fiatal, oly mindegy ez,
Hisz elõbb utóbb mind idõsebb lesz.

Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad
lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.

Példaképül szolgálni az elõzõ nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövõt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idõs embereknek.
S hogy mekkora boldogság, idõsnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idõ csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.

A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idõs a boldog ember,
Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.

Jászkisér Város Önkormányzata
és az
Alapszolgáltatási Központ
Idõsek Napja alkalmából, a fenti verssel
szívbõl köszönti a város idõseit.

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
A lap ára 200 Ft

Svájci ruhavásár a fizioterápia fejlesztéséért
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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 Külkapcsolatok Baráti Egyesülete svájci testvérvárosunk Niederlenz PJN
Egyesülete által adományozott jó állapotú, használt ruhákból vásárt rendez.
A ruhavásár helye: Hõsök téri iskola épülete
0

A ruhavásár idõpontjai:
szeptember 15. kedd
szeptember 16. szerda
szeptember 18. péntek
szeptember 22. kedd
szeptember 23. szerda
szeptember 25. péntek

17-19 óra között
07-09 óra között
07-09 óra között
17-19 óra között
07-09 óra között
07-09 óra között
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A következõ számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden elõzõ hónap

A ruhavásár bevételét átadjuk az Önkormányzatnak a reumatológiai szakrendelés
és fizioterápia fejlesztésének támogatására.
Minden ruha egységesen 300 Ft/db, de felülfizetést örömmel veszünk.
További támogató adományokat fogad az Önkormányzat a

utolsó péntekéig

11745114-15409766-10140004

szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!

számlaszámon.
Fogjunk össze a helyben nyújtott szolgáltatás létrehozásáért!
0

Külkapcsolatok Baráti Egyesülete elnöksége
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A Jászságért Díjat Gubicz András jászkapitánynak és feleségének
ítélték oda 2015-ben
A Jászságért Díjat Gubicz András
jászkapitánynak és nejének, Gubiczné
Csejtei Erzsébetnek ítélte oda életpályájuk
elismeré-seként a Jászságért Alapítvány
kuratóriuma.

a tagság bizalmából elnökként irányította a
szövetkezetet.
Szülõfaluja 2000-ben kérte fel a jászkapitányi
feladat ellátására, tevékenységének elismeréséül
Jászkisér 2001-ben díszpolgári címmel tüntette ki.
2002-ben másodszor lett jászkapitány, akkor
Jászjákóhalma megbízásából.
Felesége, a budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen szerzett gyógyszerészi
diplomát, 1979-ben került pályázattal a jászkiséri
gyógyszertárba, ahol munkája és közösségi
áldozatvállalása révén hamarosan kivívta a település
lakóinak megbecsülését.
Gubiczné Csejtei Erzsébetnek - aki több
cikluson át volt tagja a helyi képviselõ-testületnek Jászkisér városa 2011-ben adományozott
díszpolgári címet.

A megosztott díjat - az egymillió forint anyagi
elismeréssel együtt - július 18-án, az elszármazott és
otthon élõ jászok világtalálkozóján adják át
Jászalsószentgyörgyön.
A közleményben felidézik a díjazottak
életútját; az 1937-ben Jászkiséren született Gubicz
András a Debreceni Agrártudományi Egyetemen
szerzett agrármérnöki diplomát. A jászkiséri
Kossuth Termelõszövetkezetnél "végigjárta a
szakmai ranglétra minden fokát", majd nyolc éven át

2015-ben
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
MÛVÉSZETI DÍJ-ban részesült
Lukácsi György jászkiséri
táncpedagógus, kiemelkedõ mûvészi
tevékenysége alapján.

Közös hagyományápoló tevékenységük
eredménye a Jászkisériek Baráti Egyesülete
megalapítása, a helyi Búzavirág Népdalkör
létrehozása.
Támogatásukkal valósult meg a budapesti
Váci utcában a Gubicz András egykori gépgyára
helyét megörökítõ emléktábla. Jászkisér várossá
válásának fontos állomásai voltak kezdeményezéseik: a Rákóczi szobor avatása, a redemptios
emlékmû létrehozása, az aradi vértanúk
emlékhelyének kialakítása. 2011-ben az 1950-es
években Jászkisérre kitelepítetteknek állíttattak
emléktáblát, de aktívan közremûködnek a
franciaországi Rákóczi hagyományok ápolásában is.
Értékõrzõ és értékgyarapító tevékenységük
messze túlmutat városuk határain. 2001-ben
elkészíttették az 1745-ben Mária Terézia által a
jászoknak adományozott redemptios zászló
másolatát, melyet a Jász Múzeum õriz.
(forrás: MTI)

Szerkesztõségünk ezúton gratulál a
Gubicz házaspárnak
és kíván további
sikeres, hosszú, boldog, aktív életet!

Ezúton gratulálunk neki!
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CIVIL OLDALAK
Kifürödtük magunkat.......
A berekfürdõi "Õszikék" Nyugdíjas Klub hívta meg klubunk
tagjait és népdalkörünket a XXV. alkalommal megrendezésre
kerülõ Országos Nyugdíjas Találkozóra, melyre elfogadtuk
meghívásukat és 31 fõvel vettünk részt a rendezvényen.
A helyi klub tagjai már várták a vendégeket a fürdõ
bejáratánál, ahol jegyet váltottunk és a strand területén
kerestünk egy hûvös helyet, mivel a meteorológia erre a
napra nagyon meleget ígért, mely be is teljesedett. Béreltünk
ágyakat, melyeken a nem fürdõk megpihentek és a
csomagjainkra vigyáztak. Dalkörünk 13,40 órakor került
fellépésre, sajnos csak 4-en tudtunk elmenni a rendezvényre.
Mivel 10 órakor érkeztünk, így még volt idõnk szereplés elõtt
megmártózni a gyógyvízben, majd megebédeltünk,
próbáltunk és átöltöztünk a fellépõ ruhába.Galgamenti
csokrot adtunk elõ, minden fellépõ csoport és a klub oklevelet
kapott.
Ezután ismét fürödni ment a csoport több tagja, voltak, akik
az egész napos mûsort nézték és 16 óráig az összes medencét,

élményfürdõt, barlangot, úszómedencét kipróbáltunk. Ebben
az évben elkészült és birtokba vehették az oda látogatók a
fedett medencéket, csúzdát, élményfürdõt, stb.
16 óra után hazafelé tartottunk, de útközben megálltunk
Fekete József üdülõjénél, aki már napokkal odaérkezésünk
elõtt meghívta az egész buszon utazót, aki fogadott
bennünket, házi szilva pálinkával, meggy likõrrel, behûtött
ásványvízzel, sörrel, kávéval. Mi e kedvességét egy kis
ajándékkal köszöntük meg és énekeltünk jászkiséri dalokat,
majd megmutatta az üdülõjét kívül, belül.
Köszönjük Józsinak a meghívást és a szívélyes fogadtatást,
bízunk benne, hogy máskor is eljutunk és kérte, hogy
bármikor arra járunk keressük fel. Ezután elköszöntünk tõle
és hazafelé tartottunk.
Mindenki fáradtan (ugyanis a nagy meleg és víz egy kicsit
elfárasztotta a testünket), de boldogan érkezett haza.
Köszönjük a jó hangulatot és részvételt, akik velünk tartottak.
Kiss Jánosné
nyugdíjasklub vezetõ

Tatán jártunk
2015. június 27-én a helyi bélyeggyûjtõ kör tagjai /7
felnõtt,1ifjúsági tag/ ellátogattak a Tatán megrendezett
Nemzetközi Országos bélyegkiállításra. Kora reggeli
indulás után 9:30-kor érkeztünk meg Tatára, ahol a 250
éves Ötvös József Gimnázium Sportcsarnokában került
megrendezésre a kiállítás. Belépõdíj nélküli kiállításon
jelen volt a Magyar Bélyeggyûjtõk Országos
Szövetségének /MABÉOSZ/ valamennyi vezetõje.
Segítséget nyújtottak a várost jól ismerõ tárlatvezetõk is.
Erre az alkalomra készült képeslapokat vásároltunk,
megcímezve magunknak és kedves ismerõseinknek.
Elláttuk a kiállításra készült emlékbélyegzõvel, saját
kézzel használva mind a négy fajtáját. Valamennyien
megvettük az emlékív-párt ami a kiállítás tiszteletére
jelent meg, mely Georg Houfnagel , a középkori Tatáról
készített rézkarcát ábrázolja. Csak a kiállítás helyszínén
lehetett megvásárolni és mindössze 400 db készült
belõle. Budapesti 5-ös számú postahivatal alkalmazottjai
segítségével alkalmi postahivatal mûködött a kiállítás
mind a három napján, hogy maradandó emlékünk és
relikviánk legyen, ami az utókor számára is méltó emlék.
Ezután megnéztük a 100 keretes kiállítási anyagot, ahol a
szemet gyönyörködtetõ és irigylésre méltó, szívfájdító
dolgokat láttunk.
Voltak bélyeg elõtti levelek 1779-tõl 1853-ig. Az elsõ
magyar bélyegsorból felhasznált levelek, 1871-es
kõnyomatos bélyeggel ellátva, elsõ világháborús tábori
postai levelezõlapok, ritkaságnak számított, Fiumébõl
küldött lapok, ahol az osztrák-magyar monarchia
tengerészeti hadiflottája állomásozott, szolgált. Hajóban

használt tábori postai bélyegzõ a hajó nevével is elvolt
látva .
Nagyon szép volt a Tata városáról összeállított tematikus
anyag, régi képeslapok, az öreg tavak városának, egészen
napjainkig, az anyagban a fejlõdést lehetett végig
követni. Az 1971-es Budapesten megrendezett vadászati
Világkiállítás is fel volt dolgozva 3 kereten. A korabeli
relikviákkal ellátott emlékeken kívül lehetett látni ,arra
az alkalomra kiadott bélyegblokk fekete nyomatát!!!
Amit csak ajándékozási célra készítettek.
Hatalmas méretû kiállításon rengeteg szép dolgot
láttunk és nagyon sok szakmai tapasztalattal, élménnyel
lettünk gazdagabbak, pedig még a tavalyi Debreceni
kiállítás is él emlékünkben.
Összességében, jól sikerült kiállítási látogatásunkat,
tudásunkat, ismeretünket gyarapítva zártuk a napot,
kissé fáradtan indultunk haza.
Köszönjük a helyi önkormányzatnak segítségét, hogy
számunkra biztosítottak gépjármûvet, ezzel támogatva
az 1968-óta mûködõ bélyeggyûjtõ szakkört. Mindennapi
életünket kiegészítõ, rádió, TV, média, internet,
lehetõséget biztosít mindenféle tájékozódásra. De mégis
igazi látványosság a helyszínen való részvétel, ahol a
szemet gyönyörködtetõ tablók többet mutatnak.
Mivel a bélyeggyûjtés tanít, nevel, szórakoztat.
0

Nemes György
szakkörvezetõ
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CIVIL OLDALAK
A XVIII. Országos Honismereti Akadémiáról
Ez évben III. alkalommal adott helyet Szekszárd városa a Tolna
Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület szervezésében és a
Honismereti Szövetség támogatásával az Országos Honismereti
Akadémiának.
Témája: Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek nemzetiségek a
Kárpát-medencében.
„Múlt nélkül nincs jövõ, s mennél gazdagabb a múltad, annál
több fonálon kapaszkodhatsz a jövõbe.”
Babits Mihály gondolatait idézve került sor az ünnepélyes
megnyitóra. A vendégeket
Dr. Gesztesi Enikõ a Tolna Megyei Honismereti Egyesület
elnöke köszöntötte a Honismereti Szövetség részérõl
Debreczeni - Droppán Béla elnök tartott megnyitó beszédet.
Utalt rá, hogy Szekszárd- Tolna megye ideális helyszíne az
akadémiának, hiszen a török hódoltság idején kevesen maradtak
életben. A Nyugat –Európából érkezõ telepesek fõleg németek, a
bukovinai székelyek kitelepítése megváltoztatták a vidék –
Szekszárd arculatát. Az együttélés példamutató és ez érvényes a
hagyományokra gyûjteményekre is.
A köszöntések után a honismereti mozgalom kitüntetéseinek
átadása következett:
Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésben
részesültek:
Bodó Imre agrármérnök, múzeumalapító, helytörténész
(Dombóvár)
Dr. Csiszár Miklós vegyészmérnök, könyvtáros helytörténet
kutató (Veszprém)
Laki – Lukács László helytörténet- kutató, könyvtárvezetõ,
vászonszövõ mester ( Edelény )
A Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesült Dr
Szõts Zoltán múzeumigazgató( Bonyhád )
Labádi Lajos ny. levéltár igazgató helytörténet-kutató ( Szentes)
Lantos Antal helytörténész ( Rákosszentmihály )
Szakáll Lászlóné ny. iskolaigazgató helytörténet kutató
(Dunakeszi )
Vöõ Imre helytörténész (Szigetszentmiklós )
Kutatásaikkal könyveikkel gazdagítva a honismereti munkát,
mindannyian kaptak már kitüntetéseket, de ez az egyik
legértékesebb. Szép Honismereti Emléklappal tüntették ki
azokat akik résztvevõi támogatói a honismereti munkának,
hazánk szinte minden megyéjébõl voltak jutalmazottak ez évben
a Csete Balázs Honismereti Egyesület Játszóházi csoportjának is
elismerték a több évtizedes munkáját.
A megnyitó és a kitüntetések után Szögi László elõadását
hallgattuk: Etnikumok és felekezetek kapcsolata a történelmi
Magyarországom.
Délutáni program volt a város közgyûjteményeinek,
helytörténeti nevezetességeinek megtekintése szakmai
vezetéssel, emlékfa ültetés, amit minden évben ahol a
rendezvény van szerepel az elsõ napi programban. Este pedig
Ács Rezsõ polgármester úr adott fogadást a Babits Mihály
Kulturális Központban az akadémia résztvevõi részére.
A következõ nap folytatódtak az elõadások a Garay János
gimnázium dísztermében.
A nemzetiségek történeti, néprajzi vonatkozásai címmel
hangzottak el az elõadások.

Kiemelkedõ volt Halász Péter témája: A kisebbségek helyzete a
Kárpát medencében. A betelepített nemzeteket tudatosan
telepítették le, nem egy helyre. Jöttek mert itt földet kaptak
biztonságban voltak. Kiváltságokba részesültek pl. kevesebb
adót fizettek, a közösségben való maradás is elõnyt jelentett. A
betelepítések Magyarország javát szolgálták.
Horváth Sándor elõadásában a magyarországi nemzetiségek
néprajzi jellemzõirõl beszélt.
Márkusné Vörös Hajnalka: A nemzetiségi település történet
forrásai, kutatási lehetõségei a levéltarakban címmel tartotta
elõadását, amelyben szólt a családkutatóknak adott segítségrõl.
A fennmaradt uradalmi levéltárnak gazdasági iratok, jobbágyi
végrendeletekrõl.
Hazánkban élõ nemzetiségeikrõl így a németek, szlovének,
szlovákok, románok, lengyelek, szerbek Magyarországon
címmel hangzott el nagyon érdekes-értékes elõadás.
Természetesen minden elõadás értékes tájékoztatást adott a
múltról és a jelenlegi nemzetiségi helyzetrõl. A nap
zárásaképpen lehetõségük volt a Deutsche Bühne Ungarn –
Magyarországi Német Színház bemutató elõadásának
megtekintésére a Babits Mihály Kulturális Központban.
A rendezvény folytatása: A Nemzetiségek a régióban Tolna
megyei Dunántúli történelmérõl hagyományairól szóltak az
elõadások.
Prof.dr Blakovick László a betelepített németekrõl beszélt
elõadásában sok érdekességet hallottunk
életmódjukról
szokásaikról munkájukról.
Konrad Sutarski Úr a hazánkban befogadott itt élõ lengyelekrõl
a két nép között barátságról beszélt. Szeretet és tiszteletteljes
elõadását örömmel hallgattuk.
A szekcióülések témái három részbõl tevõdtek össze:
1. Nemzetiségi oktatás- kulturális autonómia – kölcsönös
hatások.
2. Nemzetiségi helytörténeti gyûjtemények, tájházak anyagai.
3. Nemzetiségek kapcsolata az anyaországgal.
Az utóbbit választottam, melynek Halász Péter volt a vezetõje.
Könyveiben tanulmányaiban olvashatunk az Erdélyben,
Moldvában élõ magyarokról, kapcsolattartásról, amely az
utóbbi években egyre szorosabb. Érdekesek voltak a
hozzászólások is.
A napi program zárásaképpen, vacsora elõtt: Ismerkedés a
szekszárdi borkultúrával, helyszín a Garay Élménypince. A hûs
pincében mindenkinek jól esett a finom nedû!
A zárónap elõtti tanulmányút Tolna megyében , három útvonal
közül lehetett választani.
Sárköz – Völgység útvonalat választottam, amely magába
foglalta a Szekszárd környéki településeket.
Õcsény – Decs – Báta –Bátaszék – Grábóc –Kakasd.
Sárköz szépséges vidékén, városait átutazva gyönyörködtünk.
Öcsényben egy magán tulajdonban lévõ tájházat néztünk meg
gazdag gyûjteménnyel. Decsen a református templomot mutatta
be Kovács Sára presbiter. Bátán megkoszorúztuk az I. II.
világháborús szobrot majd ellátogattunk a felújított
szivattyútelephez, mely fagázzal ma elektromos meghajtással
mûködik belvíz elvezetésre. A gemenci erdõ növény és állat
világával ismerkedtünk az egyedülálló Fekete Gólya Ház
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gyûjteményével. A múzeumpedagógiai foglalkozások
óvodások és iskolások számára csodálatosan bemutatják az õsi
természetet napjainkig. Különös tekintettel a fekete gólyák
szokásaival életével kapcsolatban.
Bátaszék: mûemlékeivel ismerkedtünk, helytörténeti
gyûjteményeit láthattuk a tájházban ( volt gazdag sváb
családháza ) három jelentõs népcsoport berendezési és
használati tárgyait viseleteiket néztük meg. Német – székely
–felvidéki szoba volt a tájházban.
Kakasdon zárult a kirándulásunk a Makovecz Imre által
tervezett Faluházban várták a csoportunkat a Német
nemzetiségi egyesület és a Székhely Csillagösvény népdalkör.
Örömmel hallgattuk énekeiket és a székely vicceket.
Vendéglátás vacsora következett, eredeti székelykáposzta utána
sváb rétes és természetesen finom borok. Elköszönés elõtt

fõhajtással megálltunk Makovecz Imre emléktáblájánál,
amelyet a hálás Kakasdiak állítottak. Nagyon szépek a faluház
elõtt általa állított székely kapuk. A találkozás örömével
szeretettel búcsúztunk, így vendéglátóink „Isten tartsa meg
kenteket, de engemet se hagyjon ki!”. Az Országos Honismereti
Akadémia a szekcióvezetõk beszámolójával az Akadémia
munkájának összegzésével zárult. Átadásra került a szalagos
vándorbot, hogy jövõre Makó városának is rákössék a
szépszalagját mivel a meghívás a szépvárosba szól 2016-ban.
Tisztelettel és szeretettel gratulálok a Tolna megyei Honismereti
Egyesület Vezetõségének tagjainak, támogatóinak a kitûnõ
munkájuk ért.
Szüle Katalin

Adományok a Jászkiséri Tûzoltóktól
A tûzoltók jelmondata így szól: „A bajban segítünk”. A
jászkiséri tûzoltók ismét bizonyították, hogy a tûzoltói
feladatok ellátása, a kárelhárítás mellett is tudnak
segíteni bajban lévõ embertársaiknak. Franz Wohnhaas a
németországi Warthausen korábbi polgármestereként
1998-ban tûzoltóautót adományozott Jászkisérnek.
A tûzoltókkal kialakított barátság azóta él, és az elmúlt
több mint másfél évtizedben számtalan módon nyújtott
segítséget nem csak Jászkisérnek. Közvetítésével a nyár
folyamán mozgássérültek számára használható
segédeszközöket, a beteg emberek gyógyításához
kórházi ágyakat, és az önkéntes tûzoltók munkájához
védõruhákat, szakfelszereléseket hoztunk Németországból.
A jászkiséri tûzoltók a Jászalsószentgyörgyi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület közremûködésével felvették a
kapcsolatot az ottani Öregek Napközi Otthona
vezetõjével. Zsoldiné Gonda Tünde örömmel fogadta a
felajánlott 3 db rollátort, mely kerekes, fékezhetõ
járókeret és a nem súlyos mozgássérültek közlekedéshez
nyújt segítséget.
A jászkiséri Alapszolgáltatási Központba a súlyosabb
állapotú mozgássérültek számára kerekes székeket
adományoztak a tûzoltók, melyeket a nappali ellátásban
résztvevõ gondozottak vagy a házi segítségnyújtás
keretében gondozottak használhatnak a jövõben.
2014-ben Szolnokra és Mezõtúrra került egy-egy kamion
kórházi ágy. Idén júliusban a Szolnoki Hetényi Géza
Kórházba egy újabb kamion 42 darab modern,
hidraulikusan állítható kórházi ágyat matraccal, és 45
darab éjjeli szekrényt vitt, mintegy húszmillió forint
értékben.
„Valóban nagy segítséget jelentenek a betegápolás
során a használt, de kiváló minõségû kórházi ágyak,
melyeket a jászkiséri önkéntes tûzoltóktól kaptunk úgy,
hogy csak a szállítás költségét kellett kifizetni” mondta
Maroska Anikó a megyei kórház ápolási igazgatója, a
Hetényi Géza Kórházért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Németországban Bad Buchau önkéntes tûzoltói
emlékeztek arra, hogy 2009-ben egy szakmai látogatás
keretében már találkoztak a jászkiséri tûzoltókkal. Akkor a
jászkiséri és a jászalsószentgyörgyi tûzoltók sikeresen
„BRONZ minõsítést” szereztek egy ottani
megmérettetésen. Tudták, hogy Franz Wohnhaas élõ
kapcsolatot tart velünk és rajta keresztül nagyobb
mennyiségû tûzoltó védõruhát, szakfelszerelést
ajánlottak fel számunkra. Az adományt örömmel
fogadtuk, és a Magyarországra szállítást az
Önkormányzat kisbuszával biztosítottuk. A számunkra
nem szükséges mennyiséget felajánlottuk a megye
önkéntes tûzoltóinak és szerbiai testvértelepülésünk
Bácskossuthfalva tûzoltóinak, ahol november végén, az
ottani tûzoltónapon lesz lehetõségünk átadni az általuk
igényelt eszközöket.
0

Balog László
Jászkiséri ÖTE elnöke

Jászkiséri Tûzoltók országos sikere
0

Augusztus 24-26.között Miskolcon rendezte meg a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság a tûzoltók X. Szakmai Vetélkedõ
országos döntõjét. A minden megyébõl érkezõ egy-egy
hivatásos tûzoltócsapat mellett hat önkormányzati
tûzoltósági, két létesítményi tûzoltósági és két önkéntes
tûzoltó egyesületi csapat vett részt a megmérettetésen. A
Jászkiséri Önkormányzati Tûzoltóság csapata már
harmadszor jutott el az országos döntõig. A csapat tagjai
voltak: Szepcsik György irányító rajparancsnok, Nagy
András gépjármûvezetõ, Földvári Áron és Vitai Miklós
György beosztott tûzoltók. A csapat most nem tudta
megismételni a korábbi évek sikereit, de a nem hivatásos
tûzoltók kategória gépjármûvezetõk versenyében Nagy
András országos második helyezést ért el, mindössze egy
másodperccel lemaradva a gyõztestõl.
0

Balogh Tamás
parancsnok
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Suli Hírek
Elsõ élményeink a Tájfutó táborban
Iskolánkból 2015.július 12-tõl 17-ig 40 diák és 4 nevelõ
Erzsébet program keretében tematikus tájfutó táborban vett
részt.
A Balaton északi partján, Zánkán csodálatos környezetben
tölthettünk el 6 napot.

A táborozók megismerkedhettek a tájfutás alapjaival. Hasznos
ismereteket gyûjtöttek a térkép használatáról, gyakorolták a
tájékozódást sík terepen és erdõben egyaránt.
A tereptárgyak megtalálása sikerélményt jelentett a
gyerekeknek.
A sportág jeles képviselõi közül Monspart Saroltával és
Domonkos Mátéval találkozhattak táborozóink.
Az alföldi gyerekeknek óriási élmény volt balatoni fürdõzés és
hajókázás.
A tábor szervezõi sok izgalmas és változatos programlehetõséget kínáltak a táborlakók számára: erdei kalandpark,
futball, a csodálatos energia források, játszóház, kézmûves
foglalkozás, filmvetítés, vízi vetélkedõ, bátorságpróba,
rajzverseny, disco.
A 44 résztvevõ nevében ezúton is szeretnénk megköszönni,
hogy támogatásukkal hozzájárultak táborunk sikeréhez:

Összedugták
a fejüket
Az Óvodai közösségnek nem
vagyok tagja.
Nincs szándékomban senkit
megbántani, de a véleményemet
nem tudom magamban tartani.
Az új 3 fõs óvodai vezetés a
2015/2016-os oktatási évre vonatkozólag nagyon fájdalmas döntéseket hozott dolgozók, gyermekek
és szülõk számára egyaránt.
Eredményesen, problémamentesen dolgozó közösségeket bontottak szét. Igaz a dolgozók kine-

-Pintér Ferenc polgármester és a
Polgármesteri Hivatal
-Csete Balázs Általános Iskola Igazgatósága
-KÓPÉ DSE
-Zilahuné Varga Piroska – LAKTORED KFT
-Stoszek Istvánné – Napközi Konyha
-Balog László önkormányzati képviselõ
-Gyulai Józsefné – MEZÕGAZDASÁGI Szövetkezet
-Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet –
REMÉNY GYÓGYSZERTÁR
-Borbás József alpolgármester
-Muhi István
-Szüle Sándor

vezése változó munkahelyet jelöl.
Az Attila úti óvodai egységbõl is 2
személyt (óvónõt és dajkát)
irányítottak másfelé. Nem értem
miért szükséges a dajkák rendszeres csereberéje. Ez senkinek,
egyetlen közösségnek sem jó. A
vidéken dolgozó óvónõink például
azért nem változtatnak munkahelyet, mert jól érzik magukat
abban a közösségben, ahol
vannak. Ezért még vállalják az
utazás fáradalmait is.
Ha netalán valamelyik óvodai
egységnél valami probléma adódik akkor azt az ott dolgozó vezetõ
oldja meg jó lenne ha befejezõdne

Bús Nikolett, Borbákné Major Margit,
Iván Viktória, Budainé Balogh Gabriella

a dolgozók ide-oda rakosgatása.
A gyerekeknek mindig, minden
esetben nyugodt, érzelmileg is
kiegyensúlyozott személyekre van
szüksége.
Remélem jövõre az Attila úti
Óvodai egységben dolgozókhoz,
visszahelyezik a jelenleg másfelé
irányított két személyt.
Köszönöm az elolvasásra szánt
figyelmet.

Kálmán Ilona
Nyugdíjas óvónõ

2015. szeptember

8

Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés
0

Törõcsik Sándor

Nagy László

halálának 4. évfordulójára

(Napsugár u. 32.)
halálának 1. évfordulója alkalmából

„Fájdalomtól mindig könnyes a szemünk
mert gondolatban mindig itt vagy velünk.
Hiába borul rád a temetõ csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre”

0

0

„Megcsillan egy könnycsepp
fájdalomtól égõ szememben.
Nincs és nem is lesz olyan nap,
hogy ne jutnál eszembe.”

0

Szeretõ feleséged két lányod,
vejed, unokád

0

Szeretõ feleséged és családja

Köszönetnyilvánítás
0

Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik 2015 július 2-án
szeretett Édesanyánk
özv. Nász Antalné
temetésén részvétükkel búcsúztak és enyhítettek
fájdalmaink.

Esztike néni elment….
0

Szomorúan vettünk búcsút V. Tóth Áronné Esztike
nénitõl, alapító tagja volt a Csete Balázs
Honismereti Szakkör játszóházi csoportjának. Sok
településen részt vett a játszóházi foglalkozásokon,
nagyon kevés alkalom volt mikor nem tudott velünk
jönni kedvessége a gyerekek iránti szeretete,
hagyományaink megismertetése mindig sikeres volt
részérõl is.
Kirándulásainkon rendezvényeinken mindig részt
vettek kedves férjével együtt.
Drága Esztike néni szeretettel köszönjük az együtt
töltött örömteli éveket. Nyugodjon békében.

0

A gyászoló család

Megemlékezés
0

id. Pádár Béla
halálának 5. évfordulójára.
0

„Küzdöttél de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg akit elfelejtenek.
Örökké él akit nagyon szerettek!”

0

Szüle Katalin

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

Szeretõ feleséged és családod

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK

Tisztelt Jászkisériek!

Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

0

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!

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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Házasság kötés

Bozsó Hanna
július 8-án
Horváth Lilien Lara
július 8-án
Oláh Tibor
július 9-én
Szabó Csaba
július 13-án
Kazinczi Tímea
július 13-án
Sípos Mirinda
július 14-én
Dankó Dszasztin
július 14-én
Ördög Márta Borbála
július 19-én
Rácz Bianka
július 29-én
Farkas Mirella Zsaklin
augusztus 7-én
Suki Kincsõ Virág
augusztus 7-én
Nagy Dzsenifer
augusztus 8-án
Banya János
augusztus 12-én
Farkas Daniella
augusztus 18-án
Szántó Bence Levente
augusztus 27-én

Farkas Julianna és Peták Sándor
július 2-án
Szlávik Mária és Miskolczi Péter
július 4-én
Sípos Renáta Katalin és Kiss László
július 16-án
Peták Mária és Högyes Levente
július 18-án
Seres Hajnalka és Babeczky József
augusztus 8-án
Balogh Nikolett és Duka Rudolf
augusztus 15-én
Horváth Henrietta és Peták László
augusztus 15-én
Demeter Julianna és Peták Zoltán
augusztus 29-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Halálozás
Demeter Ferenc
74 éves korában július 01-én
0

Balog Tibor
59 éves korában július 6-án
0

Halmai Istvánné Mészáros Éva
64 éves korában július 8-án
0

id. Zsigó László
66 éves korában július 20-án
0

Korsós András
64 éves korában július 25-én
0

id. Kóczián Ferenc
73 éves korában július 31-én
0

Balaton Imre
61 éves korában augusztus 8-án

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

0

V. Tóth Áronné Kovács Eszter
85 éves korában augusztus 23-án
0

Sopronyi Sándor
60 éves korában augusztus 23-án
0

Balogh Zsigmond
44 éves korában augusztus 26-án
0

Id. Jakab János
76 éves korában augusztus 28-án
0

Fazekas István
75 éves korában augusztus 29-én
0

Csajági Sándor
91 éves korában augusztus 30-án
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Újabb világbajnoki címeket nyert Jászkisér díszpolgára
Az idei évben huszadik alkalommal került
megrendezésre a szervátültetett társadalom legrangosabb eseménye, a Szervátültetettek Világjátéka. A
nemzetközi versenynek idén Argentína, Mar del Plata
adott otthont augusztus 23-30. között.

Akik ismerik, tudják, hogy Berente Judit húsz évvel
ezelott kapott új vesét. A sikeres mutét után rövid idon
belül bekapcsolódott a szervátültetettek sportmozgalmába. 1997-tól minden világjátékon részt vesz.
Eloször csak mint sportoló, késobb mint sportvezeto is.
2000-tol a Magyar Szervátültetettek Szövetsége
alelnöke volt, idén januárban pedig a Szövetség elnökévé
választották.
Elnökként büszkén számolt be a magyar csapat minden
idok legjobb szereplésérol. Elmondta, hogy 31 sportolóval
utaztak (akik közül 22 vese-, 4 máj-, 1 kombinált vesemáj, 3 csontvelo- és 1 szívátültetett) és 8 sportágban
(asztalitenisz, atlétika, bowling, petanque, tenisz,
tollaslabda, úszás és röplabda) versenyeztek
a
Játékokon, korosztályos bontásban.
A magyar csapat összesen, 41 arany, 23 ezüst, 23 bronz,
érmet szerzett.
A nemzetek összesített pontversenyében a 4. helyen
végeztek 44 ország közül, csak Nagy Britannia (240
sportolóval) Argentína ( 280 sportolóval ) Dél-Afrika (70
sportolóval) elozte meg oket. Megnyerték az
"Outstanding Team Award" -ot, ami azt jelenti, hogy az
éremszám és a résztvevo sportolók aránya alapján ok
lettek a legeredményesebb csapat.
Ezen kívül a férfi "Outstanding Ahtlete Award"-ot is
magyar sportoló, Gelencsér Róbert atléta kapta, aki 4
arany és 2 ezüstérmet nyert.

Berente Judit elnök méltán büszke a magyar csapat
teljesítményére, mert o maga is jelentosen hozzájárult a
sikerhez. Aranyérmet nyert 50 méteres gyors, 100
méteres gyors és 50 méteres hátúszásban. Ezüstérmet 50
méteres mell és 100 méteres mellúszásban. A 4x50
méteres gyorsváltó úszócsapat tagjaként pedig
bronzérmet szerzett.
A csapattal tíz fo segíto utazott, köztük Balog
Krisztina, aki önkéntesként készített számtalan fotót,
megörökítve az utazást és a versenyek izgalmas, sikeres
pillanatait. Minden versenyhelyszínen érezheto volt,
hogy bár versengenek egymással, de elotte és utána
barátként tekintenek sorstársaikra. Mind azt vallják,
hogy a szervátültetéssel számukra egy új élet kezdodött,
melyet sok esetben más értékrend szerint élnek, mint
korábban. A sport is abban segíti oket, hogy ez a csoda
nagyon sokáig tartson, és ezzel példát mutatnak mások
számára is.
Ezt felismerve és elismerve adományozott díszpolgári
címet Berente Juditnak Jászkisér Önkormányzata
korábban. Gratulálunk és legyünk büszkék arra, hogy
Judit köztünk él, Magyarország és Jászkisér jó hírét kelti
a Világban.
0

Balog László
alpolgármester

Mozgáskorlátozott csoport életérõl!
0

Csoportunk hírt adott arról, hogy a tavasszal kint járt a
temetõben és az elhanyagolt pedagógusok sírját vállalta,
hogy rendbe teszi ez meg is történt május hónapban.
Most szeptember 7-én újból kimentünk e temetõbe és
rendbe tettük a már egyszer rendbe tett sírokat.
A második alkalommal is három sírt tettünk rendbe.
Nevezetesen:
Borbély Lajosét,
Oláh Endrénéét és
Tiszai Józsefét.
Ha valaki tud elhagyott pedagógus sírról kérjük jelezze a
csoportunk felé és mi azt is rendbe tesszük. Ha személy
szerint nem is tanítottak minket és nem is ismertük Õket,
ennyi tisztelettel adózunk emléküknek.
Amennyiben lesz lehetõségünk még Mindenszentek
elõtt ránézünk a sírokra.
Ezt a karitatív tevékenységet a jövõben is folytatni
fogjuk.

Tisztelettel:
A mozgássérült csoport vezetõsége
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A jászkiséri Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai
Szolgáltatások:
Az intézmény fõleg a nyugdíjaskorú embereknek nyújt lehetõséget étkeztetésre, házi gondozásra és nappali ellátásra.
Ha a mindennapokban már
fárasztja a fõzés, ha változatos
ebédre vágyik, a bevásárlás,
gyógyszeríratás, hivatalos ügyek
intézése gondot jelent, egyedül
érzi magát, beszélgetésre vágyik,
jöjjön el hozzánk .
Étkeztetés:
Az egyszeri ebédért 510 forintot
kell fizetni naponként, melyért
elmehet a napközi konyhára vagy
kérheti hogy házhoz szállítsák.
A házhoz szállítás díja 80 forint
/nap. Helyben is elfogyaszthatja
az Alapszolgáltatási Központban.

Házi gondozás:
Házi gondozását kérheti, aki kora,
egészségi állapota miatt nehezen
oldja meg mindennapi életvitelének biztosítását.
Segítséget nyújt az intézmény a
napi bevásárlásban, gyógyszeríratásban, annak kiváltásában,
hivatalos ügyek intézésében.
Segítünk a személyi higiéné
megtartásában (fürdetés, ruházat
mosása).

A gyönyörû udvarban pedig a
finom ebéd elfogyasztása után
lehet hûsölni, újságokat olvasni.

Elérhetõségek:
Az intézmény Jászkisér, Kossuth
Lajos út 46. szám alatt található

Fenntartója:
Jászkisér Város Önkormányzata

Az intézmény vezetõje:
Nappali ellátás:
Az Idõsek Klubjába azokat a
nyugdíjas korú idõseket várjuk,
akik szeretik a társaságot, vidámságot, beszélgetést, kártyázást,
sütést-fõzést.
Az intézményünk fürdési, mosási
lehetõséget biztosít gondozottjainak.

Farkasné Nagy Márta

Telefonszám:

57/450-499
Keresse az intézményt
bizalommal!

Szóljon versem….

Jász furfang

0

0

A szülõfalumban – Jászkiséren – igen módos gazda volt
Emõdi András bácsi. Mindenki tisztelt, sokan kikérték a
véleményét a jószágtartásról, a földmûvelésrõl, s hálásak
voltak a tanácsaiért.
András bácsi az õt körülvevõ tiszteletet el is várta, de nem
Andris gazdának, vagy András bátyámnak szólította
magát, hanem „bátyámuramnak”.
1952 õszén bõséges kukoricatermés volt, de esõs volt az
idõ, így nem ért be a szem. A letört, megfosztott csöveket a
padláson szárították a gazdák. Így tett „bátyámuram” is, aki
hogy be ne penészedjenek a csövek 4-5 naponként felment
a padlásra, s óriási munkával megforgatta a vastagon
terített kukoricát.
Az egyik nap átnézett hozzá a szomszédja, de nem talált a
házban senkit. A sûrû adjon istenezésre a padlásról jött a
válasz. A szomszéd meghökkent.
- Hát bátyámuram mit csinál a padláson?
- Egy félórája jöttem fel, s forgatom a kukoricát mászott le
szuszogva a létrán az idõs gazda.
- Hagyja csak, bátyámuram! Meglesz az forgatva mindjárt.
Tényleg nem telt el egy óra, két finánc lépett be a kapun,
szinte köszönés nélkül mentek a padlásra, s lázasan
kezdték forgatni a kukoricát.
Az történt ugyanis, hogy a huncut szomszéd
elkerékpározott a tanácsházára, ott bejelentette, hogy a
szomszédja leveles dohányt dugott el a kukoricája közé.
Ezt próbálta megkeresni a két finánc, természetesen hiába.
Amíg a kukoricát forgatták a kutató kezek a padláson,
addig a két szomszéd nyugodtan elbeszélgetett az
idõjárásról, az évi termésrõl, s a várható nagy télrõl a
konyhaasztalnál.
dr. Csernik Zoltánné
Bak Irén

Szóljon versem azokról a személyekrõl, akik
Igaz cél érdekében Jászkisérért tesznek.
Akkor is, ha megbecsülést, kitüntetést
Soha nem szereznek.
Talán még köszönetet sem kapnak,
Isten tudja miért? – árnyékban maradnak.
Végzik a dolgukat, kitartóan csendben,
Hiszik önmagukról, így van minden rendben.
Jászkisér jó hírnevéért egyesével rakosgatják a téglát.
Tisztelettel, szeretettel vegyünk róluk példát.
0

Jászkisér, 2015. július 31.
0

Nagypál Sándorné

Saját termesztésû
zöldségárusítás
0

Tisztelt Lakosok!
0

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Önkormányzat veteményes kertjében
(Jászkisér, Ladányi út vége) a
mezõgazdasági startmunka program
keretében megtermelt zöldségfélék árusítása
történik minden munkanap 8-16 óra között.
Vásárolható fehér és pritaminpaprika,
paradicsom, cékla, zeller, padlizsán,
lestyán, zöldbab és fõzni való kukorica!
Mindennap frissen szedve!
Minden kedves vásárlót szeretettel
várunk!
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Viccturmix

Megállapítás

- Ki az abszolút vasutas házaspár?
- ???
- Eva Peron és Charlie Sheen...
Nyuszika fut az erdõben, találkozik a
medvével, aki a fának dõlve lövi be
magát:
- Dehát medve, miért rontod az
egészséged ezen a gyönyörû napon?
Gyere inkább fuss velem!
Már ketten futnak, mikor meglátják a
rókát szipuzni:
- Róka! Miért rontod az egészséged ezen
a szép, tavaszi napon? Gyere fuss
velünk!
Már hárman futnak, amikor meglátják a
farkast cigizni.
- Farkas koma! - mondja a róka, - Hát te
nem tudod, hogy a dohányzás káros az
egészségre? Miért nem futsz inkább
velünk?
Mire a farkas: - Menjetek a fenébe!
Minden egyes alkalommal, amikor a
Nyuszika bevesz egy speedet, nekünk
futnunk kell?
0

Krisztina a lovasiskolában gyakorol. Az
edzõ figyeli hogyan ugorja át az
akadályokat. Az egyiknél azonban a ló
hirdelen lefékez, Krisztina pedig leesik a
lóról, át az akadály túloldalára.
- Remek Krisztina! Csak legközelebb a
lovat is vigye magával!
Az osztályvezetõ fõorvos behívatja az
elmebeteg ápoltat a szobájába.
- Nos, Kovács úr, Ön teljesen
meggyógyult, elhagyhatja az intézetet.
Na mi az, nem is örül?
- Most minek örüljek? Hogy tavaly még
én voltam Napóleon, most meg csak
Kovács Jenõ leszek?
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Recept túra
Tükörtojás zsemlében sütve
Hozzávalók:
?
4 db tojás
?
4 zsemle
?
4 evõkanál tej
?
100 g reszelt sajt
?
só
?
õrölt fekete bors

Elkészítés:
A zsemlék tetejét
(egyharmad részét) vágjuk
le, belsejükbõl egy tojásnyit
vájjunk ki. Az üregeket
locsoljuk meg egy-egy
kanál tejjel, mindegyikbe
üssünk egy-egy tojást, tetejüket csipetnyi borssal, sóval hintsük
meg, majd tegyük kevés zsiradékkal megkent sütõlapra és
süssük 180°C-on.
Amikor a tojásfehérje már megkötött, olvasszunk reszelt sajtot a
zsemlékre. Önállóan, de fõzelékek mellé feltétként is
tálalhatjuk.

Mexikói töltött paprika
Hozzávalók:
?
1 db piros kaliforniai paprika
?
1 db sárga kaliforniai paprika
?
1 db zöld kaliforniai paprika
?
2 db chili
?
0,5 db hegyes csípõs zöld paprika
?
1 db paradicsom
?
20 dkg sertés darált hús
?
1 db vöröshagyma
?
3 gerezd fokhagyma
?
1 szál újhagyma zöldjével
?
10 dkg gyorsrizs
?
20 dkg kukorica (konzerv)
?
20 dkg vörösbab Kidney (konzerv)
?
0,5 csokor koriander
?
0,5 csokor petrezselyem
?
olívaolaj
?
só
?
õrölt fekete bors
?
õrölt csípõs paprika
?
cayenne bors
?
õrölt kömény
?
morzsolt római kömény
?
koriander mag
?
õrölt fahéj
?
5 dkg kemény sajt
A paradicsom szószhoz:
?
2 db paradicsom
?
2,5 dl paradicsomlé
?
1 db vöröshagyma
?
3 gerezd fokhagyma
?
2 db újhagyma, zöldjével
?
0,5 db hegyes csípõs zöld paprika
?
3 db chili
?
só

?
õrölt fekete bors
?
õrölt csípõs pirospaprika
?
cayenne bors
?
morzsolt bazsalikom
?
oregano
?
koriander mag
?
morzsolt római kömény

Elkészítés:
Mivel a töltelékben és a szószban is van hagyma, azt egyben
készítjük el. A hagymákat aprítjuk, egy serpenyõben olajon
megdinszteljük. A felét félretesszük. A hagymán a darált húst
megpirítjuk, hozzáadjuk a feldarabolt hegyes paprikát, a
chilit, a paradicsomot, a zöldségeket és a rizst. Fûszerezzük.
Öntünk hozzá 2 dl vizet, félig megfõzzük.
Közben a paprikákat megskalpoljuk, a magházat eltávolítjuk.
A paradicsomokat aprítjuk.
A paprikákat megtöltjük.
A serpenyõbe visszatesszük a hagymákat, hozzáadjuk a
paprikát, chilit, ráöntjük a paradicsomlevet, fûszerezzük.
Beleállítjuk a megtöltött paprikákat, s a serpenyõt berakjuk a
0
180 C fokra elõmelegített sütõbe 20 percre.
Lereszeljük a sajtot, rászórjuk a paprikákra, aranybarnára
sütjük.
Tálaláskor teszünk a tányérra egy darab paprikát, köré
paradicsomszószt.

Tejfölös, rumos szõlõ-gesztenye
krémleves
Hozzávalók:
?
1 fürt fehér szõlõ
?
1 marék sült gesztenye
?
2 ek cukor
?
vaníliás cukor
?
õrölt fahéj
?
õrölt szekgûszeg
?
rum
?
tejföl
?
fõzõtejszín

Elkészítés:
A szõlõt leszemezzük, a gesztenyét megpucoljuk, s feltesszük
fõni egy kevés vízben, cukrozzuk, fûszerezzük. Amikor már
minden puhára fõtt, félreteszünk 1 gesztenyét és 4 szem
szõlõt, a többit beöntjük egy keverõedénybe, hozzáadjuk a
rumot és a tejfölt, botmixerrel összekeverjük. Tálaláskor
rátesszük a gesztenyét, s a szõlõszemeket, locsolunk rá
tejszínt.

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu
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FELHÍVÁS – ebek veszettség elleni oltására
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. /XII. 20./ FVM rendelet 4
§. (1.) bekezdése szerint az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség
ellen saját költségén beoltani.

Oltási díj: 3.500.-Ft/eb
A 81/2002. /IX. 4./ FVM rendelet 8 §, (2) bekezdése szerint a veszettség elleni oltással
egyidejûleg kötelezõ az ebek féreghajtó szerrel való kezelése is.

Féreghajtó díja: 150.-Ft /tabletta/10 kb/eb
Az eb tulajdonosa köteles nevét, lakcímét, az eb korát, ivarát, színét és fajtáját az eboltás
helyszínén megadni.
VESZETTSÉG ELLEN CSAK MIKROCHIPPEL MEGJELÖLT EB OLTHATÓ!
A 164/2008. /XII. 20./ FVM rendelet elõírásai alapján új formátumú, sorszámozott oltási
könyvek kerültek bevezetésre. Az oltási könyvet mindenki szíveskedjen magával hozni az
oltásra. Aki nem rendelkezik oltási könyvvel annak új formátumú oltási könyvet is vásárolnia
kell.

Oltási könyv ára:

200.-Ft/db

Az oltás helyszínei és idõpontjai:
Jászkisér, Sülyi út
Jászkisér, Deák F. út
Jászkisér, Kút utca
Jászkisér, Akácfa utca
Polgármesteri Hivatal

2015.09.12. 09-11 óráig
2015.09.13. 09-11 óráig
2015.09.19. 09-11 óráig
2015.09.20. 09-11 óráig
2015.10.17. 09-11 óráig

Mikrochip behelyezés, illetve mikrochip behelyezés és egyidejûleg veszettség elleni oltás:

Jászkisér, Ladányi út 52.

2015.09.05 09-12 óráig
2015.09.06 09-12 óráig

Az oltást végzõ állatorvos: dr. Batki István
Amennyiben a tulajdonos nem oltatja be kutyáját
szabálysértési bírságra számíthat!
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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

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.
Továbbra is várom kedves vásárlóimat!
Nagy Lili
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

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

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

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

Az új alpolgármestert kérdeztük
A Kisér Újság olvasóit szeretnénk tájékoztatni ezzel a
riporttal.
Alpolgármester úr mennyire érte váratlanul a felkérés, majd a
megválasztása erre a tisztségre?
Meglepetés bizonyos mértékig Borbás József lemondása volt.
Az azt követõ egyeztetés során éreztem polgármester úr és a
képviselõtársaim többségének bizalmát, ezért is mondtam
igent a jelölésre. Nem titok, hogy három képviselõ nem
támogatta megválasztásomat, aminek oka szerintem nem a
személyem elutasítása, inkább a kialakult helyzet más módon
történõ megoldási szándéka volt.
Ön 2004 és 2008 között már volt alpolgármester, azóta elég
sok idõ eltelt. Miben más a mostani helyzet, mint az akkori
volt?
Alapvetõen más, ezt személyesen is tapasztaltam, hiszen
2004-tõl folyamatosan részt veszek az önkormányzat
munkájában. Az akkori ciklushoz képest nem csak a jászkiséri
helyzet, hanem az ország helyzete is jelentõsen megváltozott.
Mások az önkormányzati munkát meghatározó jogszabályok,
az ezeken alapuló állami finanszírozásban a feladatokhoz
rendelt forrásbiztosítás dominál. Az sajnos hasonló helyzet
most is, hogy a feladatok ellátását csak részben finanszírozza
a központi költségvetés.
A korábbi idõszakban a fejlesztések az alapvetõ infrastruktúra
kiépítésére koncentráltak, és erre csak a lakosság jelentõs
anyagi hozzájárulásával volt lehetõség. Akkor épült meg a
földgázhálózat és a modern vezetékes telefon. Ezek a
fejlesztések egy folyamat részei voltak. Mára az
önkormányzat is hasonló helyzetben van mint a családok. A
kényelmes, komfortos életkörülmények kialakítása magával
hozta a havi költségek növekedését, amit nem követett a
megszerezhetõ jövedelmek, források szükséges változása. Az
önkormányzat és intézményei jó színvonalú mûködése jogos
elvárás, sõt e mellett további fejlesztések is kellenének. Ez a
legnagyobb és idõnként megoldhatatlannak látszó feladat.
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Hogyan ítéli meg a közélet mai állapotát, ebben is történtek
változások?
A közélet is jelentõs változásokat mutat, de azt hiszem ez
természetes. A 90-es években sokan vettek részt a helyi
közéletben, az országos és helyi politikában is kevésbé volt
indulatos, érzelmileg túlfûtött a versengés. Akkor könnyebb
volt a párbeszédet fenntartani a különbözõ nézetû emberek
között. Azt a folyamatot, melynek eredményeként sokan a
passzív ellenállást választják, mindannyiunk számára
hátrányosnak tartom, mert az alkotó energia egy jelentõs része
elveszik. Azt szerencsésnek és Jászkiséren jelentõs értéknek
tartom, hogy sok civil közösség mûködik, ezek megõrzését,
az önkormányzat általi segítését kiemelt feladatnak tartom.
Minden ilyen közösség számára nehéz, de fontos feladat
minél több fiatal bevonása.
Alpolgármesterként mit tart legsürgõsebb feladatnak, mit kell
az önkormányzatban még ebben az évben elvégezni?
Eltelt a választások óta lassan egy év, 2015-bõl is több mint
nyolc hónap. Úgy gondolom ez kellõ idõ ahhoz, hogy
mérleget vonjunk, tükröt tartsunk magunk elé, mely
megmutatja az eredményeket és az esetleges hibákat. Minden
képviselõtársamnak azt javasoltam, hogy értékelje a saját és
az önkormányzat munkáját, a település helyzetét, én is
igyekszem ezt elvégezni. Ezzel párhuzamosan folyik az
önkormányzati intézmények helyzetének értékelése, annak
érdekében, hogy a szükséges módosításra vonatkozó
döntéseket elõkészíthessük, idõben meghozhassuk azokat.
Biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki ebben a munkában
részt vesz, vagy itt élõ lakosként véleményt, javaslatot
fogalmaz meg, Jászkisér fejlõdéséért akar tenni. Az közös
felelõsségünk, hogy a különbözõ vélemények ne
ellenségeskedéshez, hanem jobbító szándékú együttmûködéshez vezessenek. A vitáktól nem kell félni, de
törekedni kell arra, hogy azt személyes sértegetés nélkül,
bizonyos ügyekben megoldási javaslatok bemutatása
érdekében folytassuk.
-juhi-

