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Az igazgatási szünet alatt a rendes ügyfélfogadás szünetel. Rendkívüli
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óra között tudunk ügyfeleket fogadni.
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Megértésüket köszönjük.
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Jászkisér, 2016. december 05.
dr. Ádám Mónika sk.
jegyzõ

A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztõség címe:
5137 Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170

A Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázatot hirdet családsegítõ munkakör betöltésére
JÁSZKISÉREN
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http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz
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jkisertelehaz@pr.hu
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az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
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A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
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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!
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A családsegítéshez, illetve a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítõ
feladatok ellátása (az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján.
A jogviszony idõtartama és a foglalkoztatás jellege:
·
Teljes munkaidõs, közalkalmazotti jogviszony
A Munkavégzés helye:
·
Jászkisér város közigazgatási területe
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
·
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
történik
A pályázat elnyerésének feltételei:
·
Felsõfokú végzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.
rész I/1. pontja szerinti, családsegítõ részére elõírt képesítés: felsõfokú
szociális alapvégzettség (szociális munkás, szociálpedagógus,
szociálpolitikus, viselkedés elemzõ, pszichológus, pszichopedagógus,
gyermekvédelmi tanácsadói végzettséggel is rendelkezõ pedagógus)
·
MS Office (irodai alkalmazások) felhasználó szintû ismerete
·
Büntetlen elõélet
A munkakör betöltéséhez szükséges készségek és képességek:
·
Jó szintû kreatív, önálló munkavégzés, rendszerszemlélet
·
Jó szintû együttmûködési készség kommunikációs készség
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
·
Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
0

A pályázat további feltételeirõl, az ellátandó feladatokról személyesen információ
kérhetõ Baginé Gavaldik Lívia intézményvezetõtõl a 06-30/57-67-960-as
telefonszámon munkaidõben.
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Az Egyetértés Nyugdíjas Klub záró rendezvénye
Klubunk megtartotta a 2016. évi záró (Mikulás-Karácsonyi)
rendezvényét, melyen részt vett a JNSZ Megyei Nyugdíjasok
Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének elnök asszonya,
Demény Istvánné, Jászkisér Polgármestere, Lukács György, a
jászszent-andrási Gyöngy Nyugdíjas Klub és a jászladányi
„Életet az Éveknek” Hagyományõrzõ Nyugdíjas klub tagjai.
Rendezvényünket a Bocskai úti óvodások gyönyörû verse és
éneke nyitotta meg. Ezt követte a köszöntések és elhunyt
hallottainkért egy perces néma felállással, mécses gyújtásával
róttuk le kegyeletünket.
A klubvezetõ beszámolt a klub 2016 évben végzett feladatairól,
tevékenységérõl. Demény Istvánné elnök asszony
köszöntésében, hozzászólásában méltatta a klub munkáját,
összefogását, Polgármester úr támogatólag szólt az idõs
emberek, nyugdíjasok tiszteletérõl, a két vendégklub vezetõje is
köszöntötte a jelen lévõket, a jászszentandrási klub ajándékkal
kedveskedett a klubtagoknak és Soósné Editke gyönyörû verset
olvasott fel a Karácsony közeledtével, valamint a klubtagok
csemegekosárral köszönték meg a klubvezetõ munkáját.
Minden résztvevõnek a klubtagok egy kis ajándékot készítettek
közösen, ehhez még külön ajándékot készített a Mészár
házaspár is, mely a megterített asztalon várta a vendégeket. Ezt
közös ebéd követte, beszélgetés, tánc és tombola húzás.
Szeretnék köszönetet mondani: Krizsainé Editkének, aki
pogácsa és tombola kalácsaival járult hozzá rendezvényünkhöz, 100 Ft-os Rentlerné Editke boltjának, akitõl

tombolatárgyakat kaptunk, Ez+Az Kovács Erzsike boltja, aki a
kávét, cukrot, tejport biztosította, Polgármester úrnak a
tombolához való hozzájárulását és nem utolsó sorban
klubtagjaim egész évi munkáját.
Legközelebb a klubtagokkal 2017. február 20.-án találkozunk,
klubfoglalkozás a szokott helyen és idõben.
„Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertya fényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyõ illata megérinti a szíveket,
a sok szép emlék mind visszatér emlékezetben.
Az ember nem szeretne mást, csak boldognak lenni,
és másokért a szokottnál többet tenni!
A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, halványak a remények.
Hinni kell a szóban,
õszintén szeretni és bízni a jóban!
Õrizzék a Karácsony fényét,
õrizzék a szeretetben való hitük reményét.”
0

A közelgõ ünnepekhez szeretetet, békességet, egészséget,
boldogságot kívánok minden olvasónak.
Kiss Jánosné
klubvezetõ

Karácsony varázsa!
Az év végéhez közeledve megérint mindannyiunkat a
karácsony varázsa. Városunk már ünnepi díszbe öltözött.
Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsõsorban magunknak
kell megteremteni, úgy a családban és a nagyobb
közösségekben egyaránt. Elgondolkodunk azon, vajon mi
lehet 2016 karácsonyának üzenete? Mindenki számára más
és más.
A karácsonynak örök és mindig aktuális üzenetei is vannak:
a szeretet, a törõdés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, a
mások megértésének szándéka, az önzetlenség.
A karácsony, azt üzeni,hogy meg kell tanulnunk tiszta
szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és úgy
születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat is
örvendeni látjuk.
Mutassunk példát szeretetbõl, szolidaritásból, empátiából,
önzetlenségbõl, segítõkészségbõl, türelembõl, toleranciából.
Figyeljünk egymásra!
Vegyük észre a tõlünk elesettebbeket, rászorultabbakat, és a
segítségre váró magányos és beteg embereket. A
hétköznapokat éljük úgy, mintha mindennap karácsony
lenne.
Ne feledjük a kedves szót, egy kéznyújtást, egy simogatást.
Mosolyogjunk rá a velünk szemben sietõre, hiszen az nem
kerül semmibe, de nagyon sokat teremt. Két ember között a
legrövidebb út a mosoly!
Álljunk meg egy pillanatra! Gyertyát gyújtva emlékezzünk
azokra, akik már nincsenek velünk, gondoljunk azokra,
akiket szeretünk, de a karácsonyt tõlünk távol ünneplik.
Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha van
egészség, az ember csodákra képes!

Az ünnepi pillanatból õrizzünk meg morzsákat az eljövendõ
év hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit
méltóságteljest, a hétköznapitól eltérõt varázsoljunk!
Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói nevében Békés,
boldog karácsonyt és egészségben, szeretetben gazdag új
esztendõt kívánok
Jászkisér valamennyi lakójának
Mentovics Éva versével:

Karácsonyi jókívánság
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött,
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyõfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye,
adjon erõt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.
Farkasné Nagy Márta
intézményvezetõ
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Felnõtt labdarúgó csapat õszi idényének értékelése
Felnõtt labdarúgó csapatunk 18 év eltelte után ismét
bajnoki címnek örülhetett és ennek eredményeként újra a
megyei I. osztályú bajnokságban szerepelhetünk.
Az egyesület vezetõsége a biztos bennmaradást tûzte ki
célul. Ezt elérni nem kis feladat, mivel a játékosaink
többsége fiatal, ebben az osztályban még nem szerepeltek.
Kimondottan nehéz sorsolásnak köszönhetõen, már az
elsõ két mérkõzés után megtapasztalhattuk, hogy ezt az
osztályt sokkal jobb csapatok alkotják, mint a megyei
kettõt. A harmadik fordulótól felvettük a magasabb osztály
ritmusát és nagyszerû játékkal, idegenbeli gyõzelmünkkel
sikerült „beköszönni” a bajnokságba Tószegen.
Az õszi fordulók során több bravúros gyõzelmet sikerült
elérnünk: Rákóczifalván 2:0-ra, Fegyverneken 3:2-re,
Jánoshida ellen 3:1-re. A legnagyobb fegyvertény,
Törökszentmiklós elleni 3:2-es gyõzelem. Ezeknek a szép
eredményeknek köszönhetõen, újonc csapatunk - az õszi
idény végén -, az elõkelõ 9. helyen végzett, 19 pontot
szerezve.
Ez az eredmény még szebb is lehetett volna, ha a tabella
utolsó három helyén álló csapatok – Tiszaföldvár,
Kisújszállás, Kunszentmárton – elleni mérkõzéseken nem
csak egy-egy pontot tudtunk volna begyûjteni.

4 gólt: Faragó Viktor
3 gólt: Sõti Gergõ
2 gólt: Nagy András
1 gólt: Drávucz Dávid, Kun Szabolcs,Glodics
Ákos, Szabó Dániel, Faragó Tamás + egy öngól
Rákóczifalva részérõl
Az õszi idényt összegezve elmondható, hogy kitûnõ
évadot sikerült zárnunk. Csapatunk üde színfoltot hozott a
megyei I. osztály palettájára, az elvárásokat messze
felülmúlva a középmezõnyben végzett.
Méltóképpen sikerült köszöntenünk a 35 évvel ezelõtti
Szabad Föld Kupa gyõztes csapatunkat.
Megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult
ahhoz, hogy ilyen eredményesek tudjunk lenni. Abban
bízom, hogy ez a kitartás a tavaszi szezonra is megmarad,
jó felkészüléssel és a sérült játékosok felépülésével még
sikeresebb idényt tudunk produkálni.
Csillik Ferenc
edzõ

Õszi idény során 28 játékos kapott lehetõséget.
Mind a 15 mérkõzésen játszott:
Kun Máté, Nagy András, Sõti Gergõ
14 mérkõzésen:
Drávucz Dávid, Szecskó Máté
13 mérkõzésen:
Drávai István, Tóth Zoltán
12 mérkõzésen:
Kun Szabolcs, Szabó Dániel, Nagy Simon
11 mérkõzésen:
Vincze Gábor, Horváth Krisztián, Faragó Viktor
9 mérkõzésen:
Glodics Ákos
8 mérkõzésen:
Fodor Tamás, Faragó Tamás
5 mérkõzésen:
Nagy Dávid
3 mérkõzésen:
Krizsai Csaba
2 mérkõzésen:
Szász Levente, Kovács Roland, Sõti József, Hajagos
Ferenc, Vincze Tamás
1 mérkõzésen:
Barna Ádám, Duka Roland, Sõti Tamás Máté, Vincze
Zoltán
A bajnokságban 21 gólt szereztünk.
6 gólt: Tóth Zoltán

December, december...
December, december, sereghajtó hónap,
a szeretet ünnepe jut eszembe rólad.
Az örökzöld fenyõfa, Jézuska, szaloncukor, gyertyák,
a sok, jószívû ember, akik kedvességük adják.
A négy, fõféle mondás, melyeket egy régi könyvben
olvastam,
gondolataimban õrzöm, megtetszettek, otthagytam.
Most leírom mindenkinek, aki nem hallotta még,
világ, ahol élünk, mitõl is lesz olyan szép.
" Azért szeretlek, mert ilyen vagy.
Azért szeretlek, mert enyém vagy.
Azért szeretlek, mert te is szeretsz engem.
Azért szeretlek, mert szeretlek."
Bármerre jársz, hidd el nekem, sosem leszel egyedül,
ha a szeretetet megbecsülöd, mikor hozzád menekül!
Jászkisér, 2016.november.25.
Nagypál Sándorné
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Találkoztak a Mozgáskorlátozottak

December 10-én a már tradicióvá vált ebéddel és mûsoros
délutánnal egybekötött beszámoló taggyûlésünkön
találkoztak a mozgáskorlátozottak.
Czékmánné Jutka csoportvezetõ köszöntötte az
egybegyûlteket. Beszámolójában kitért az elvégzett
feladatokra, megállapította, hogy sikeres évet zártunk.
Sajnos négy tagunk az örök vadászmezõkre távozott,
akikrõl egy perces néma felállással vettünk búcsút..
Sikernek könyvelte el, hogy az év során Gyulainé Marika
jóvoltából végre van egy anyagi támasza a csoportnak.
Emlékeztetném a tagságot és az olvasó közönséget, hogy
minden támogatás nélkül mûködünk. Mai délutánunk
zenei blokkjának szponzorálását Gyulainé Marika a
Jászkiséri Aranykorona Kft Igazgató és a Maradó TSZ
elnök asszonyának köszönhetjük. Segítségét a teljes tagság
nevében e sorokkal is megköszönöm. A beszámoló után
hozzászólások következtek.
Az önkormányzatot képviselõ Cseh Gáborné üdvözölte az
egybegyûlteket és ígéretet tett, hogy munkája során
figyelemmel fogja kísérni a csoport tevékenységét, és ha
szükség van rá segítséggel él.
Az Íjász egyesület elnöke Kozma Mihály úr tájékoztatta
tagságunkat az egyesület munkájáról annak
sokrétûségérõl, szépségérõl, kultúramegõrzõ tartalmáról,
illetve annak fontosságáról. A nyelv után a
hagyományában él a nemzet – kiemelés tõlem.
Gyulainé Marika hozzászólásában megállapította, hogy a
teremben szétnézve ismerõs arcokat lát, akik így, vagy úgy,
de kapcsolatban állnak vele, vagy mint volt tsz tagok vagy,
mint földtulajdonosok. Megtiszteltetésnek érzem, hogy itt
lehetek önök között - mondta – majd röviden utalt rá, hogy
a jövõben is számíthatunk rá.
A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesület képviseletében
Engel Edit asszony elmondta, hogy egyre nehezebb a
helyzetünk, a pénztelenség, a jogszabályok szigorodása is
ezt mutatja. Köszönetét fejezte ki a „három gráciának”
Czékménné Jutkának, Nyíriné Borikának, Balázsné
Tündikének a csoport összefogó munkájáért.
A Megyei vezetés élén változás volt, megítélése szerint a

megfelelõ eddig is aktív személyek kerültek a vezetõi
helyekre, akikkel lehet majd dolgozni. Ezek után néhány
jogszabályi szigorításra tért ki, majd további jó munkát
kívánt.
Csoportunkat és vezetõnket köszöntötte az Egyetértés
nyugdíjas klub nevében Korsós Sándorné sajnos a
nyugdíjas klub vezetõje Kiss Jánosné más elfoglaltsága
miatt nem tudott velünk lenni.
Az elmaradhatatlan vers következet Simonyi Jázmin
elõadásában. Ady Endre: Karácsony címû versét mondta
el. Az elején kicsit bizonytalanul indult de utána a tõle
megszokott szép magyarsággal és átéléssel fejezõdõt be.
Köszönjük.
Ne múljon el a vers iránt érzett szeretete.
A mûsor egy kicsit késett, mert mûvész vendégeink
eltévedtek.
Jóízûen ebédeltük a bécsi szeletet, töltött csirke combot a
petrezselymes krumplit és csalamádé savanyúságot
amikor megérkeztek. Köszönjük a konyha vezetõjének és
dolgozóinak a finom ebédet. De mielõtt a mûsorra rátérnék
befejezem az ételsort. Volt az asztalon sós sütemény, édes,
kínáltak bennünket pálinkával, likõrrel, sörrel,
muskotályos borral, üdítõkkel, kávéval.

Ebéd után következett a se szeri se száma sütemény
költemények. Köszönet érte az asszonyoknak.
Végre megkezdõdött a mûsor. A már tavaly is szereplõ
Csík József Szolnok TV nótaverseny nyertes mûvész
igényes mûsorára tapsolhattunk, könnyezhettünk. Mûsora
végén a Szeressük egymást gyerekek címû nótát felállva
egymás kezét fogva kört alkotva énekeltük el, nem minden
meghatódás nélkül.
Tagságunk egyre fogy, Felhívom tagtársaim figyelmét,
nézzünk szét környezetünkben, jövõre hozzunk egy-egy új
tagot. Tagdíjunkat fizessük be 2017. január 31-ig, mert
késõbb befizetett pénz ebek harmincadjára kerül.
Hosszúranyúlt cikkem végén minden kedves olvasónak:
Áldott Karácsonyt, Boldog Békés Új Esztendõt kívánok.
Kiváló tisztelettel:
Fazekas Lajos
tag
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Pendzsom hírek
Sajnos tavaly elmaradt, de ez év augusztusában
megrendezésre került az immáron XXIII.. Pendzsom
Néptáncfesztivál. Vendégeink voltak a Fölszállott a
pávában megismert Haraszti ikrek, Sass Éva, Makula
Zoltán, a Jászsági Népi Együttes táncosai és a Besh o droM
zenekar.

Fellépõink voltak:
Tallinka Gyermek Néptáncegyüttes Szolnok, Cuháré
Néptáncegyüttes Szolnok, Rákóczi Néptáncegyüttes
Rákóczifalva, Jó Palócok Egyesülete Hollókõ. Tápiómente
Néptáncegyüttes Nagykáta, Csendítõ Néptáncegyüttes
Õrbottyán, Vadrózsák Néptáncegyüttes Domoszló.
Ez úton szeretnék megköszönni nagylelkû támogatóinknak anyagi támogatásukat, mert nélkülük ez a fesztivál
nem jött volna létre.
Pócs János Országgyûlés képviselõ,
B-METAL Kft., Jászkisér,
Jászapáti 2000 MezõgzadaságiZrt.,
MÁV FKG Kft. Szakszervezet Jászkisér,
Rego-Plast Kft. Jászjákóhalma,
Balogh Roland Trans Jászkisér,
Jász Pharma Bt.
Dr. Csejtei Erzsébet Jászkisér,
LAKTORED Kft. Jászkisér,
MÁTRAMAG Mezõgazdasági Szövetkezet Jászapáti,
A Pendzsom Néptánc Egyesület
ebben az évben is csatlakozott az
idén már 7. alkalommal megszervezett „CSÁNGÓ KARÁCSONY”
Gyimesfelsõlok elnevezésû jótékonysági akcióhoz.
Köszönjük mindenkinek, (magán-

Holló Béla EV.,
COOP Jászberény,
Megyei Közgyûlés,
Jászkiséri AGROSZÖV Zrt.,
Jászkiséri Mezõgazdasági Szövetkezet,
TÉBA Tüzép Jászapáti,
Jász-Plasztik Autócentrum Kft.,
JÁSZINVEST Zrt. Jászapáti,
KWS Magyarország Kft. Sipos Géza,
Földvári Zoltán EV.,
Küri András és felesége,
Ádám Kálmán és felesége,
Nemes József és felesége,
Torma Márta EV.,
Borbás Pékség Jászapáti,
Sebõk Péter Jászkisér,
Totó-Lottozó Jászkisér Sebestyén Ferenc és neje,
Borbás és Bobás Kft. Jászksiér,
Kalla Pál Kádármester Jászberény,
Szabó Dénes és neje Jászapáti,
Dr. Lefter Piroska Jászszentandrás,
Járvás István Jászapáti,
Ozsváth Ferenc és neje Jászkisér,
Gál István és neje Jászkisér,
Baloghné Dr. Baka Ibolya Jászkisér,
B.Kriszti Photography,
Borbély Gyula és neje Jászkisér.
Szeretnék megköszönni a megrendezéshez nyújtott
segítséget a Csete Balázs általános iskolának, Kiss Lajos
igazgató úrnak, a Mûvelõdési Ház dolgozóinak, Balog
György igazgató úrnak, a Játi dolgozóinak. Köszönjük a
színpad szállítását ifj. Krizsai Sándornak és Vajkó
Jánosnak, Gócza Fanninak a rendezvény levezetését.
Továbbá köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a
rendezvény sikeres lebonyolításához.

személyeknek, civil szervezeteknek,
munkahelyi közösségeknek) akik
tartós élelmiszerrel, „cipõs dobozzal”, mikulás csomaggal, édességgel, akár anyagilag (amibõl
mikulás csomagok készültek)
támogatta az akció sikerét.
Így december 5-én „teletömött”
autóval érkeztünk meg Gyímesfelsõlokra és szereztünk egy feledhetetlen napot több mint 300 csángó
magyar óvodás és iskolás gyermeknek.
Köszönjük az önkormányzatnak,
hogy biztosította utunkhoz az autót.
Pendzsom Néptánc Egyesület
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2016.december-Jászkisér
A „KISÉR - a jászkiséri polgárok lapja” novemberi
számának elsõ oldalán találkoztam a z Adventi
programajánlatokkal. A programajánlat nagyon
gazdag. Az énekkarok, az óvodás és iskolás
gyermekek mellett a Tûzoltó Egyesület, a Lovas
Egyesület, a Sportegyesület és részt vett a
rendezvények megszervezésében, aktív részvételükkel segítették a rendezvényeket. A gyertyagyújtásokon a két történelmi egyház képviselõi
felváltva mondták el az Adventi ünnepkörhöz
kapcsolódó gondolataikat. Igaz, csak kisbetûkkel
írták, pedig vastag betût is megérdemelt volna, hogy
a Vöröskereszt helyi szervezete a gyertyagyújtásokkor szaloncukorral várta a gyerekeket.
Örömmel olvastam, hogy e hónap 17-én Váradi
László és Suki Tibor, - a két unokatestvér - közös
koncertjére kerül sor a Mûvelõdés Házában.
Elõször Váradi Lászlóról: ismerem jászkiséri õseit,
egészen a dédnagyapjáig visszamenõleg. Büszke
lehet jászapáti származású nagyapjára,
jászalsószentgyörgyi születésû édesapjára is.
Jászkisér is büszke lehet Váradi Lászlóra, akinek a
fejlõdését gyerekkora óta nyomon követhetjük,
együtt örülünk sikereinek. Ez év szeptember 10-én
Jászapátin lépett fel egy jótékonysági koncerten. Mi
sajnos akkor nem hallottuk Õt, külföldön voltunk.

Közös kép Váradi Lászlóval

Az október 29-én a jászberényi Déryné mûvelõdési
házban a Szolnoki Szimfonikus zenekarral tartott
közös koncertjén már részt tudtunk venni. Sokan
voltunk ott Jászkisérrõl. A koncert háziasszonya
Deméné Ilonka Gabriella, a Lehel Vezér Gimnázium
tanára volt. Õ minden mûsorszám elõtt elmondta,
amit a zeneszámról tudni kellett.
Ez, fõleg
számomra, akinek ilyen irányú tudása elég hiányos,

nagy segítséget jelentett. /Nem lettem sokkal
okosabb, hozzáértõbb/ A koncert zárószáma Liszt
Ferenc XV. Magyar Rapszódiája volt, amely a
Rákóczi-induló dallamaira épül. Ezt a nagy hatású
darabot a zenekar közremûködése nélkül, csak
Váradi László zongorajátékában hallhattuk. A
Szolnoki Szimfonikus Zenekar tagjai mind felállva
hallgatták végig Váradi László zongorajátékát, a
mely a közönség körében vastapsot és hangos
ovációt váltott ki.
Suki Tiborról: édesanyjáról ugyan azt tudom
elmondani, mint Váradi Lászlóéról, hiszen õk anyai
ágon unokatestvérek. Édesapja, Suki Izidor,
jászladányi származású. Valószínûnek tartom, hogy
a Suki családban sok és jó hegedûs lehetett és biztos
vagyok benne, hogy Suki Tibor nagy szorgalommal
tanul, gyakorol, tanárainak irányításával készül a
„nagy életre”. Õszintén kívánom, hogy tervei valóra
váljanak szülei és mindannyiunk örömére. is Biztos
vagyok benne, hogy sokat fogunk még hallani róla,
elért sikereirõl.
Nagyon várom, -azt hiszem, nyugodtan leírhatom,
hogy sokan várjuk – Váradi László és Suki Tibor
koncertjét.
Egy egészen más téma: Az elmúlt idõszakban
hosszabb ideig kórházban voltam. December 3-án a
késõ esti órákban itt hívott fel Jászkisérrõl Czékmán
Jenõné, aki büszke nagymamaként örömmel
újságolta, hogy az Új Néplap aznapi számában az
Egyházmegyei Hírek között megjelent unokájának,
Gál István hetedik osztályos tanulónak egy írása.
Olvastam-e, kérdezte a nagymama. Igen, olvastam,
és örömmel gratuláltam unokája írásához. Kérem a
jászkisérieket, vegyék a fáradtságot, olvassák el Gál
Pisti ügyesen megírt cikkét az adventi készülõdésrõl.
Befejezésül Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Békés,
Boldog Új Évet kívánok Jászkisér minden lakójának.
A fiataloknak kitartást a tanuláshoz, hiszen az Õ
jövöjük, - és egész Jászkisér és Magyarország jövõje –
az õ felkészültségüktõl, tudásuktól, tenni
akarásuktól függõen fog alakulni.
Gubicz András

Jászkisér, 2016.dec.16.
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Bemutatjuk a GINOP 6.1.2-15 projektet
Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával közel 9 milliárd forintos kerettel új, a
digitális készségek fejlesztését célzó programot indít a konvergencia régiókban. A projektben
több mint 15 ezer képzésen legalább 100 000 fõ kompetencia fejlesztése történik meg.
Az IKER 1 és IKER 2. szintû képzési programok rövid bemutatása
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett képzési programok alapvetõ célja az
elsõsorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetû társadalmi csoportok felzárkóztatása, digitális
kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerõ-piaci
esélyeik javuljanak.
IKER 1. : “Elsõ lépések a digitális világba”
A képzési program fõ (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való
tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitûd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevõ:
?
tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) mûködtetéséhez
szükséges alapvetõ funkciókat,
?
tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
?
tudjon egyszerû szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
?
tudjon egyszerû mentési mûveleteket végezni,
?
tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhetõ információkat megszerezni,
?
tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvetõ funkciók használatával,
?
az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.
?
IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet”
A képzési program fõ (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való
tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitûd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevõ:
?
használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló mûködtetésére a legfontosabb
beállítási lehetõségeket,
?
használja a saját okos eszközén lévõ operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
?
tudjon egyszerû szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges
üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
?
az interneten gyûjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
?
elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés
veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerû módon kezelni,
?
képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés,
megosztás, egyszerû adatvédelem),
?
tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi
lakóhellyel rendelkezõ személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával,
felsõoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen képzési programmal párhuzamosan nem
vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló
informatikai képzésben. Elõnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát, és
legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.
A jelentkezõk önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en. A képzéssel kapcsolatban felmerülõ minden
díj beleértendõ a képzési költségbe, amely a támogatási összegbõl valósul meg. Egyéb jogcímen díjazás (pl.:
vizsgadíj, pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj, stb.) nem szedhetõ.
Az érdeklodok a programról, illetve képzésekre való jelentekezésekkel kapcsolatban
részletesebb felvilágosítást a Teleházban (Jászkisér, Fo út 4.), Juhász Lászlótól kaphatnak.
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Házasság kötés
Orosz Klaudia Edina
és
Demeter Martin Roland
november 22-én

Banya Dominik Gergely
november 9-én

Gratulálunk
az ifjú párnak!

0

Nagy Alex
november 17-én
0

Bogdán Róbert
november 20-án
0

Duka Lorena
november 23-án
0

Az orvosi rendelõ
telefonszámai:
0

Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védõnõk
Fizioterápia

Halálozás
Szabó Sándor
84 éves korában november 2-án
0

451-936
451-937
450-893
450-205
06-70/682-7399

Nemes Mihályné Nagypál Ilona
80 éves korában november 6-án
0

Szabó István
72 éves korában november 10-én
0

Töröcsik Jánosné Keresztesi Mária
85 éves korában november 12-én
0

Orvosi ügyelet

Duka Lászlóné Farkas Erzsébet
49 éves korában november14-én
0

Jászapáti, Kossuth L. út 10.

Ifj Menyhárt Béla
55 éves korában november 19-én

Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Peták József
57 éves korában november 20-án

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap

0

0

özv F Szabó Sándorné Járvás Zsuzsanna
87 éves korában november20-án
0

Gócza Albertné Faragó Margit
81 éves korában november 24-én
0

Kiss Istvánné Molnár Mária
59 éves korában november 30-án

10

2016. december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2016.11.24-i soros nyílt Képviselõ-testületi
ülés összefoglalója
A testületi ülés megkezdése elõtt Lukácsi György
polgármester elismerõ oklevéllel és virágcsokorral
köszöntötte, Keresztesiné Rácz Ildikót a Csete Balázs
Általános Iskolában 25 éve, valamint Tóth Magdolna
óvónõt a Jászkiséri Városi Óvodában 40 éve végzett
kiemelkedõ munkájáért.
A polgármester két testületi ülés közötti programjának
ismertetése után, a Képviselõ-testület az alábbi
elõterjesztéseket tárgyalta:
?
Megtárgyalta a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
ülésén született döntést, miszerint a Társulás döntött a
Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
megszüntetésérõl.
?
Jászkisér Város Önkormányzata a szolgálat által
végzett közfeladatokat 2017. január 1-tõl a Jászapáti
Család és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási
szerzõdés útján látja el.
?
Egyhangúlag támogatta a Jásztér Jászsági Térségi
Gazdaságfejlesztõ Kft- vel kötendõ megbízási
keretszerzõdést.
?
Tekintettel arra, hogy a jövõ esztendõtõl városunk több
eltérõ típusú pályázat beadására készül, a tanulmányok és
tervek elkészítéséhez, valamint a projekt marketing
tevékenységéhez célszerû külsõs cégeket igénybe venni.
Mivel ez csak egy keretszerzõdés, ezért a konkrét
pályázatokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat és
összegeket tartalmazó szerzõdéseket projektenként kell
majd megkötni.
?
Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi belsõ
ellenõrzési tervérõl szóló elõterjesztést, a Pénzügyi
Bizottság javaslatára, a szerzõdés 1/e pontjának 2017. év
elsõ negyedévére módosítva fogadta el.
?
A Jászsági Ivóvíz Minõség Javító Program lezárultával
a vagyonelemek, a Társulás megszûnése miatt, a
Víziközmû Társulás tulajdonába kerültek. Az errõl szóló
határozatot a Képviselõ-testület egyhangúlag támogatta.
?
Az Alsó-Jászsági Gazdaságfejlesztési Önkormányzati
Társulás 2016. december 31. napjával történõ
megszüntetésérõl szóló határozatot a testület megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadta.
A megszüntetés 2016. december 31. napjával történõ
hatályba lépésének feltétele a Magyar Államkincstár felé
30 nappal korábban történõ adatszolgáltatás. Mindezek
értelmében a tag önkormányzatoknak szükséges a
megszüntetésérõl 2016. november 30. napjáig határozatot
hozni.
?
Szintén egyhangúlag támogatta a Jászsági
Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendõ 2016. évi
tagdíjról szóló elõterjesztést.

Az ülést meglátogatta Pócs János országgyûlési képvislõ,
akinek kérdéseket lehtett feltenni.
Kérdezték:
?
A Tiszasülyi út felújításáról, melynek problémája már
évek óta fennáll, mivel szinte megközelíthetetlen a
szomszédos település. A képviselõ úr elmondta, hogy a
tervek szerint, elõre láthatólag 2017 év végéig felújítják az
egész szakaszt, nem csak Tiszasüly-Kõtelek, hanem
Besenyszög irányába is.
?
A településünket is érintõ, egyre szaporodó
droghasználat ellen megtett intézkedésekrõl, melyre a
képviselõ úr tájékoztatta a jelenlévõket, hogy ez ügyben
folyamatos kapcsolatban áll a megyei és járási
rendõrkapitányságokkal. A rendõrség igen nagy erõket vet
be a hálózatok felderítésére, lekapcsolására. Sajnos nem
elég egy-egy díler lebuktatása, így fel kell térképezni az
egész hálózatot, ami igen komoly elõkészítést igényel.
A rendõrség minden bejelentést komolyan vesz, utána jár,
megfigyeli a tevékenységeket, így gyûjtve be a kellõ,
megalapozott információkat, melyek alapján fel tudják
számolni a hálózatokat. Mivel a kormányzati szándék is
megegyezik az itt élõk elvárásaival, ez a cél privilégiumot
képez a rendõrség munkájában.
Hangsúlyozta, hogy minden településen törekedni kell a
megelõzésre, elsõ sorban kellõ tájékoztatással,
elõadásokkal felhívni a lakosság, fõleg a fiatalok,
figyelmét a veszélyekre, mivel sokan nem igazán értik és
ismerik a tiltott szerek egészségre való visszafordíthatatlan
káros hatását.
?
Lukácsi György polgármester és dr. Ádám Mónika
jegyzõ kérésére ígéretet tett arra, hogy az elkövetkezõ
ünnepi idõszakban, nagyobb létszámú rendõri jelenlét lesz
településünkön, a lakosság biztonságérzetének javítása és
a programok zavartalan lebonyolítása érdekében.

A 2016. december 13-i soron kívüli nyílt
ülésrõl
Az ülésen a Képviselõ-testület:
?
Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Jászkiséri

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról szóló elõterjesztést. A
változtatásra a Hivatal szervezeti felépítésének változása
miatt volt szükség. Az ésszerûségi szempontok és a
hatékonyabb feladatellátás érdekében a jövõben a jelenlegi
négy osztály helyett mindössze két osztály lesz, Pénzügyiés Igazgatási Osztály. Újból lesz Aljegyzõ aki az igazgatási
osztályt is vezeti, valamint személyével megoldódik a
Jegyzõ helyettesítése is. Az Igazgatási Osztályon belül, két
csoport mûködik, az Igazgatási valamint a Mûszaki és
Városfejlesztési csoport.

11

2016. december
?
Módosította a Jászkisér Város Önkormányzata

?
Szintén egyhangúlag fogadta el az Alföld Vállalkozás-

Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 13/2013 (XI. 04.) önkormányzati
rendeletét, a személyi változások és kormányhivatal által
feltárt hiányosságok javítása miatt.
?
Elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl
szóló 9/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet
módosítására benyújtott elõterjesztést.
?
Elfogadta Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõtestületének 2017. évi munkatervét.
?
A hulladékkezelés közszolgáltatás keretein belül a
gyûjtés és szállítás ellátásának és a kapcsolódó hatáskör
gyakorlásának a REGIO-KOM Térségi Szolgáltató
Társulás részére történõ átruházásról szóló elõterjesztést
megtárgyalta és 7 igen 1 nem szavazattal elfogadta.
?
A települési önkormányzat által mûködtetett
köznevelési intézmény mûködtetésének tankerületi
központ részére történõ átadás- átvételérõl szóló
elõterjesztést megvitatta és egyhangúlag elfogadta. 2017.
január 1-tõl az Általános Iskola épületeit a tankerület fogja
üzemeltetni, a napközi, a Bem úti tornaterem és az uszoda
kivételével.
?
Megtárgyalta és 7 igen 1 nem szavazattal elfogadta a
Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartójával, a családsegítés szociális alapszolgáltatásra,
valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó ellátási
szerzõdés megkötésérõl szóló elõterjesztést.
?
7 igen és 1 tartózkodás mellett, támogatta a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása szervezésében mûködõ
térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történõ csatlakozásról
szóló elõterjesztést, melyrõl a jövõben részletes
tájékoztatást adunk a lakosságnak.
?
A „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek
beszerzése” címû pályázat benyújtásáról szóló elõterjesztést egyhangúlag elfogadta.

fejlesztõ Innovációs Kft-vel kötendõ megbízási keretszerzõdésrõl szóló elõterjesztést.
?
Meghallgatta Vajas György alpolgármester tájékoztatását a 2017. évi startmunka programokról, az elképzelt
munkalábakról és a hozzá rendelt létszámokról. A jövõ
évben 100%-os támogatást a 15 fõt meg nem haladó
munkalábak kapnak, ezért úgy kell kialakítani a
programokat, hogy lehetõleg ezen kereteken belül legyen
az egyes programok létszáma. Az elképzeléseket a testület
támogatta.
?
Az Agrár-Környezetgazdálkodás kifizetés-2016.(VP4-10.1.1.2-16) pályázat benyújtásáról és szakértõi
szerzõdés megkötésérõl szóló elõterjesztést egyhangúlag
támogatta.
További, részletesebb információkat a
Képviselõ_testületi ülésekrõl a www.jaszkiser.hu
weboldalon, a Testületi ülések jegyzõkönyvei menüpont
alatt találhatnak!
-juhi-

Tisztelt Érdeklõdõk!
Jászkisér Város Képviselõ-testülete

következõ, soros nyílt ülését

2017. január 26-án (csütörtök)
16 órakor
A Városháza házasságkötõ termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Januári programajánló
2017. január 12-én (csütörtök) a “Doni áttörésre” emlékezünk
1600 Koszorúzás a temetõ ravatalozójánál, ideiglenesen elhelyezett,
háborús hõsök emléktáblájánál
00
17
Megemlékezéssel egybekötött mûsor,
a Csete Balázs Általános Iskola aulájában

2017. január 20-án (péntek) A Magyar kultúra napja
1700 Általános iskolás szavaló- és rajzverseny
Ünnepi mûsor
Helyszín: A Csete Balázs Általános Iskola aulája

2016. december
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Poénvadászat

Viccturmix
A rendõr matematikát tanul, egy nap
sugárzó arccal jön haza, és a
feleségéhez fordul:
- Asszony, a matematika csodálatos!
Mit szólsz ahhoz, hogy: 5-7+2=0!
- ?!
- Elmondom még egyszer! 5-7+2=0!
Hát nem csodálatos!
- Nem értem - mondja az asszony -, de
mondj egy konkrét példát.
- Figyelj asszony! Megy egy busz a
végállomás felé.
5 utas utazik rajta. A végállomáson
leszállnak 7-en.
Hát persze hogy fel kell szállnia 2
embernek, hogy üres legyen az a rohadt
busz!
Szülészeten a váróteremben ülnek a
férjek. Kijön a nõvér és mondja az
egyiknek:
- Gratulálok, ikrei születtek!
- Számítottam rá, ugyanis a "Két
bivaly" fogadóban dolgozom.
Hamarosan újra jön a nõvér, a
következõ férjhez:
- Gratulálok, hármas ikrei születtek.
- Gondoltam, hogy ez lesz, mivel én a
3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
- Úristen, én voltam a "101 kiskutya"
operatõre...
Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé
kerül. Kérdezi tõle:
- Miért kellett ilyen fiatalon
meghalnom?
- Fiatalon? - csodálkozik Szent Péter Hiszen az ügyfeleidnek felszámolt
munkaórák szerint már legalább 168
éves vagy!
Két afrikai gondolkodik,milyen
országba vándoroljon ki? Egyiknek
támad egy ötlete
-Menjünk Magyarországra!
-És miért pont oda?
-Mert ott lenni sok fekete munka!
Egyik reggel az igazgató bemegy az
irodájába, és ott találja az egyik
osztályvezetõt, amint épp a titkárnõvel
csókolózik. Felháborodva rákiált:
- Géza, hát ezért fizetem magát?
- Nem, uram, ezt ingyen teszem.
A fõnök benyit az egyik irodába:
- Kovács úr! Már megint el van
maradva a munkával?
- Miért?
- 3 hete küldtem egy e-mailt, hogy ki
van rúgva!
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Recept túra
Zöldséggel töltött fasírttekercs
Hozzávalók:
?
80 dkg darált hús
?
80 dkg mexikói zöldségkeverék
?
1 db vöröshagyma
?
2 gerezd fokhagyma
?
4 ek zsemlemorzsa
?
2 db zsemle
?
4 db tojás
?
1 tk õrölt fûszerpaprika
?
4 ek olaj
?
só
?
bors

Elkészítés:
A zöldségkeveréket sós vízbe megfõzzük, majd leszûrjük. A
darált húshoz hozzáaduk 1 tojást, a zsemlemorzsát, a vízbe
áztatott és kinyomkodott zsemléket és a kockára vágott és olajon
megdinsztelt vöröshagymát. Beletesszük az áttört fokhagymát,
majd megsózzuk, megborsozzuk és megszórjuk pirospaprikával.
A zöldségkeverékhez hozzáadunk 2 tojást és annyi
zsemlemorzsát, hogy jól összeálljon a massza. Fóliára terítjük a
húst, majd elosztjuk rajta a zöldséges masszát, és szorosan
feltekerjük a fólia segítségével.
Olajjal kikent tepsibe helyezzük, megkenjük 1 felvert tojással, és
180 fokra elõmelegített sütõben kb. 45-50 perc alatt, készre
sütjük.

Gazdag karfiolleves
Hozzávalók:
?
1 db karfiol
?
2 db sárgarépa
?
1 db fehérrépa
?
1 db krumpli
?
1 db vöröshagyma
?
1 db újhagyma zöldjével
?
1 gerezd fokhagyma
?
1 db csípõs hegyes paprika
?
1 db csilipaprika
?
1 db paradicsom
?
só
?
õrölt fekete bors
?
õrölt piros paprika
?
2 szál petrezselyem
?
1 ek napraforgó olaj
?
1 ek liszt
?
4 dl víz
?
4 ek tejföl (a tálaláshoz)
?
2 db csilipaprika (a tálaláshoz)
?
1 szál petrezselyem (a tálaláshoz)

Elkészítés:
A hagymákat felaprítjuk, a répákat hosszúkásra, a krumplit, a
paradicsomot és a paprikát kockára vágjuk. A karfiolt kisebb
rózsákra szedjük.
A hagymát egy kevés olajon megdinszteljük, rátesszük a
zöldségeket, felengedjük vízzel, és megfûszerezzük.

Amikor a zöldség már majdnem puha, liszttel elkevert tejföllel
behabarjuk. Tálaláskor teszünk a levesre tejfölt,
petrezselyemlevelet és csilit.

Aszalt barackkal töltött sertésborda
sült édesburgonyával, sárgabarackfénnyel
Hozzávalók:
?
80 dkg sertéskaraj
?
15 dkg aszalt sárgabarack
?
1 ág kakukkfû
?
10 dkg vegyes gyökérzöldség
?
6 ek olaj
?
só
?
0,5 dl rozébor
?
4 dkg vaj

A körethez:
?
80 dkg édesburgonya
?
4 dl olaj
?
1 dl sárgabaracklekvár
?
1/2 db narancs
?
1/2 tk étkezési keményítõ
?
1 csipet õrölt fahéj
?
tengeri só
?
2 dkg vaj

Elkészítés:
A húsról eltávolítjuk a hártyákat, majd éles késsel kis lyukakat
szúrunk bele. Minden mélyedésbe nyomunk a felaprított aszalt
barackból, majd bedörzsöljük a lecsipkedett kakukkfûlevelekkel. A megtisztított és feldarabolt zöldséget tepsibe
tesszük, melléöntünk 1 dl vizet, majd a zöldségekre fektetjük a
húst, és meglocsoljuk az olajjal. Végül az egészet megsózzuk.
140 fokos sütõben 60 percig sütjük. Közben a pecsenyelével
locsolgatjuk. Melléöntjük a bort, és további 20 percig sütjük.
A húst kiemeljük a tepsibõl, majd leszûrjük a pecsenyelevet, és
félretesszük. A meghámozott édesburgonyát cikkekre vágjuk, a
felforrósított olajon ropogósra sütjük, és papírtörlõre szedjük.
A barackfényhez lábosba tesszük a lekvárt a lereszelt
narancshéjjal és az 1-2 ek hideg vízzel elkevert keményítõvel.
Végül 1-1 csipet fahéjjal és sóval ízesítjük. Hozzáforgatjuk a
burgonyát, és az egészet átmelegítjük.
A pecsenyelevet felforraljuk, majd levesszük a tûzrõl, és kis
adagokban hozzáadjuk a kockára vágott vajat. A húshoz és a
mártásos burgonyához kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Helyreigazítás

Tisztelt Jászkisériek!

2016. szeptemberi számunkban sajtóhibákkal
tettük közzé, Kerekes József versét.
Ez úton kérünk elnézést és mostani számunkban
közöljük az eredeti verset.

Itt van az Õsz
Itt van az õsz itt van újra
Virágzik az õszirózsa
Útra készül fecske, gólya
Elrepülnek messzi tájra,
A napfényes Afrikába.
Piroslik az almafa,
Megérett már az alma,
Szüretelik a szõlõt,
Megnyílnak a préselõk.
Ökörnyál szál a réten,
Szarvas bõg a sûrûségben
Hûvösek az éjszakák,
Dérlepte be füvet, fát.

Virít már az õszike,
Õ is az õsz hírnöke,
Sok színû lett a fák levele,
A természet átfestette.
Ónos esõ áztatja a mezõt,
Õszi szél fújja a takarodót,
Varjú szál a megtépázott
fára,
S nagybúsan azt károgja
Kár – kár
Itt van az õsz
Itt van újra.
Kerekes József

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. Ordodi Anton
57/451-936
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
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csõtörés:
06-70/450-86-70
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120

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

Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4+2 alkalomra szóló bérlet:
1 alkalomra szóló belépõ:

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

4 000 Ft
2 400 Ft
600 Ft

Szauna belépõ:
500 Ft/alkalaom/fõ (minimum 4 fõ 2000 Ft)

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

Tisztelt lakosok!
0

A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-tõl
az alábbiak szerint módosul:
0

Kedd:

9-13 óráig

Szerda:

9-13 óráig

0

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Boldog Új Évet
kíván a
Csete Balázs
Honismereti Egyesület
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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

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
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

0

0

0

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

06/20/9344-915
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Megyei I. osztály 2016-2017.
A JÁSZKISÉRI SE felnõtt csapatának mérkõzései
a 2016-os õszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2016.08.14.
2016.08.21.
2016.08.27.
2016.09.04.
2016.09.10.
2016.09.18.
2016.09.24.
2016.10.02.
2016.10.09.
2016.10.16.
2016.10.22.
2016.10.30.
2016.11.05.
2016.11.13.
2016.11.19.

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

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

JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
TISZAFÜRED -JÁSZKISÉR
TÓSZEG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KISÚJSZÁLLÁS
RÁKÓCZIFALVA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁNOSHIDA
KUNSZENTMÁRTON - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÖLDVÁR
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TÖRÖKSZENTMIKLÓS
FEGYVERNEK - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KARCAG
SZAJOL - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CSÉPA
ÚJSZÁSZ - JÁSZKISÉR

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

Az utánpótlás bajnokság mérkõzései és eredményei:
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2016.08.28.
2016.09.03.
2016.09.11.
2016.09.17.
2016.09.25.
2016.10.02.
2016.10.08.
2016.10.16.
2016.10.24.
2016.10.29.
2016.11.06.
2016.11.13.
2016.11.20.
2016.11.27.

vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
hétfõ
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

CSÉPA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÖLDVÁR
JÁSZKISÉR - JÁSZFÉNYSZARU
MARTFÛ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
RÁKÓCZIFALVA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KUTE
JÁSZKISÉR - CSÉPA
TISZAFÖLDVÁR - JÁSZKISÉR
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - MARTFÛ
JÁSZÁROKSZÁLLÁS - JÁSZKISÉR

U-16
4:6
5:0
2:3
4:3
3:0
12:0
12:2
5:7
8:2
9:3
0:3
2:2
3:0
3:1

U-19
0:5
4:2
5:0
0:2
5:0
2:0
6:0
6:2
3:3
10:2
3:3
12:0
0:4
12:2

0

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván
a Pendzsom Néptánc Egyesület tagsága

