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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

Adventi programajánló
December 10.

November 26.
1600 Gyertyagyújtás a Katolikus Egyházközség
képviselõjével és a Tûzoltó Egyesület tagjaival.
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak rövid
mûsora (1.a és 4.a osztály tanulói)
Játszóház a Csete Balázs Honismereti Egyesület
tagjaival.
0

December 3.
1600 Gyertyagyújtás a Református Egyházközség
képviselõjével és a Jászkiséri Sportegyesület Egyesület
tagjaival.
Óvodás gyerekek rövid mûsora
Hintón érkezik a Mikulás és Krampusza
Játszóház a Csete Balázs Honismereti Egyesület
tagjaival.
0

December 4.
1030 A Búzavirág Népdalkör és a szolnoki Tiszavirág
Férfikar közös hangversenye a Református Templomban.
Szeretetvendégség a Református Közösségi
Házban.
0

December 6.
Megérkezik a Mikulás a Városi Bölcsõdébe.
Mikulás - interaktív zenés mûsor a Mûvelõdés
házában az óvodás gyerekek részére.
Megérkezik a Mikulás a Csete Balázs Általános
Iskolába.
„Mikuláskupa” óvodásokkal és szülõkkel a
Bem úti tornateremben.
„Mikuláskupa” iskolásokkal a Petõfi úti iskola
uszodájában.
0

900
“Apáról-fiúra” népi gyermekjátékok bemutatója - XXVII. alkalom.
14-16 Kézmûves karácsonyvásár
00
16
Gyertyagyújtás a Katolikus Egyházközség
képviselõjével és a Lovas Egyesület tagjaival
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak rövid
mûsora (2. a és 3. b osztály tanulói)
1630 A Zene-bona társulat mûsora
0

December16.
1700 A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar
“Karácsonyi koncertje” a Mûvelõdés Házában

0

December 17.
00
17
Váradi László és Suki Tibor koncertje a
Katolikus templomban
0

December 18.
1400 Mindenki karácsonya
Kiállítás a rajzversenyre nevezett rajzokból a
Mûvelõdés Házában
Óvodás és iskolás csoportok bemutatkozása a
Mûvelõdés Házában.
00
16
Gyertyagyújtás a Református Egyházközség
képviselõjével és a Búzavirág Népdalkör közremûködésével.
A mézeskalács dekoráló- és a rajzverseny
eredményhirdetése
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak rövid
mûsora (5.c)
Meglepetés mûsor a gyerekek számára.
Cozombolis koncert
0
December 24.
00
14
Karácsonyi gyermek Istentisztelet a Református
Egyházközség szervezésében
2200 Éjféli mise a Katolikus Templomban
0

December 25-26.
930
Úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi istentisztelet a Református Templomban
30
11
Adventi elmélkedés – Ünnepi mise a Katolikus
Templomban
0

A Vöröskereszt Jászkiséri alapszervezete minden gyertyagyújtáskor szaloncukorral várja a gyerekeket!
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Felhívás civil szervezetek részére!
A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXII. évfolyam 11. szám
ISSN 2060-4750
Felelõs szerkesztõ:
Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Balog László
Gál Andrásné
Gubicz András
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Lektorálta:
Gál András
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztõség címe:
5137 Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:

Jászkisér Város Önkormányzata, Képviselõ-testületének Ifjúsági,
Kulturális és Sport Bizottsága, ez úton kéri
a jászkiséri Civil szervezetek képviselõit, hogy

2017. évi programtervezetüket
2016. november 30-ig
szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba vagy a Teleházba.
A programtervezet, a Civil szervezetek programjainak
figyelembevételével készülõ, 2017. évi Jászkiséri programnaptár
összeállításához szükséges.

Kedves gyerekek!
Karácsonyi mézeskalács készítõ és dekoráló versenyt hirdetünk
óvodás és általános iskolás gyermekek részére!
Leadási határidõ:

2016. december 18. 14-15 óra
között a Mûvelõdés Házában!
Eredményhirdetés:
2016. december 18-án a “Mindenki Karácsonya” c.
rendezvényen, a Mûvelõdés Házában!

http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenõ
hirdetõk támogatják.
A lap ára 200 Ft
A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem
vállalunk!
A következõ számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden elõzõ hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!

Gyermek rajzversenyt hirdetünk óvodás és általános iskolás
gyermekek részére
”Az én karácsonyfám” címmel!
Leadási határidõ:

2016. december 5. 17 óráig
az “Erika Virágvarázs” virágboltban Fazekas Erikánál!
Eredményhirdetés:
2016. december 18-án a “Mindenki Karácsonya” c.
rendezvényen, a Mûvelõdés Házában!
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CIVIL OLDALAK
Ablak a világra
A meghívó e címet tartalmazta a magyarországi Tájházak
Szövetsége Kelet- magyarországi Regionális Találkozójára. A Bihari Múzeumban Berettyóújfalun volt a
tanácskozás.
Kellemes szíves vendégfogadás után kezdõdött a program.
Korompainé Mocsnik Marianna igazgató asszony
köszöntötte a résztvevõket majd átadta a szót Muraközi
István polgármesternek, aki köszöntõjében több
rendezvényérõl szólt a múzeumnak. A tájházakról pedig
elmondta mennyire fontos az élõvé tétele, hiszen a régi,
szép, érdekes szokások bemutatása legalkalmasabb helyen
a tájházakban van. Ezt példázta a Múzeum pedagógiai
foglalkozásokról kiadott ismertetõk az óvodásokról a
középiskolásig.
Dr. Bereczki Ibolya elnök a Szövetség részérõl köszöntötte
a résztvevõket, elõadása a Tájházi kiadványokról alkotott
körképrõl szólt, melyek nagyon fontosak, hiszen
ismertetik a tájházak gyûjteményét a programokat. Fontos
a fenntartóval való együttmûködés, pályázatokra való
odafigyelés. Legyenek a tájházak vendégváróak, ápoltak.
Fontos még a régiós együttmûködés, szakemberek
bevonásával. Dr. Páll István etnográfus, a Sóstói
Múzeumfalu nyug. Igazgatója elõadásában beszélt a
Foglalkoztató füzetekrõl gyerekeknek a tájházak

ismertterjesztésében, szintén fontosnak tartja a kézmûves
foglalkozásokat, mesterségek, szerszámok bemutatását.
Pató Mária múzeumpedagógus, oszt. Vez. (Damjanich J.
Múzeum Szolnok) kedves ismerõsünk. Elõadása:
Kiadom- eladom! Múzeumi kiadványok a közönségnek
vagy a szakmának. Fontos, hogy sok színû legyen,
gyûjteményes lehetnek füzetek, leporellók ingyenes
nyomtatott anyagok.
Dr. Sza….István etnográfus a Gyomaendrõdi Tájház
vezetõje elõadásában a Múzeumpedagógiai kiadványokról a tájházakban szólt. Haraszti Gábor a TájakKorok- MúzeumokEgyesület elnöke a közkedvelt, TájakKorok Múzeumok Kiskönyvtára kiadványokról beszélt,
melyet 1977-ben alapítottak. Kolozsvári István- Sándor
Mária etnográfusok a (Bihari kör kiadványairól tartották
elõadásukat. Az elõadások után „amit a tarisznyámban
magammal hoztam…” tapasztalatok gondolatok
megbeszélése következett. Nagyon érdekes és példamutató munkákról hallottunk. A kitûnõ szervezéshez a
programhoz csak gratulálni lehet igazán gazdagodtunk
vele.
Szüle Katalin

Õsz a „szomszédban”
Ez évi záró kirándulásunkon Tiszaföldvárra és
Rákóczifalvára látogattunk el.
Tiszaföldvári programunk a még nem látott Tiszazugi
Földrajzi Múzeum gyûjteményének megtekintése volt. A
gyönyörûen felújított épület (60 éves) közel 300 darabból
álló gyûjteménye országos szinten is kiemelkedõnek
számít. Különbözõ mamutcsontok-õstulok, - õsbölény,óriásszarvas maradványok alkotják, ezen kívül még sok
más õsállati csontok láthatóak, melyek mind a
Tiszazugból kerültek elõ.
Nagyon érdekes volt a Tiszával foglalkozó kiállítás majd
a Kunhalmok története leletek, melyek szépen rendezett
tárolókban voltak láthatóak.
Idõszaki kiállítást is láthattunk a Honfoglalás kori
leletekbõl. A múzeum udvarán lévõ másik épület pedig a
helytörténeti gyûjtemény tárgyait „raktári” szinten
mutatja be. Csodálatosan rendezett, megfelelõ
állványokkal ellátottan.
Az épület külsõfalán látható emléktábla Somogyi Károly
(1811-1888) könyvtáralapító tudós emlékére helyezték
el, aki Tiszaföldváron született. Itt másik pedig „Kossuth,
Klapka, Vécsey itt tervezte a Szolnoki csatát” c. állíttatott.
Rákóczifalva a következõ látnivalónk, 1880-ban
alapították, területe a Rákóczi család birtokában volt,
ezért lakói Rákóczifalvának nevezték el.

1979-ben Szabó László szobrász portrészobrát helyezték
el a Fõtéren. A katolikus templom 1893-ban épült, most
kerül felújításra, református templom 1909-ben épült.
Érdekessége, hogy néhány berendezési tárgya nem
egykorú a templommal, így a Mózes szék és a
keresztelõmedence, 1780-1790-ben készülhetett,
megnézhettünk. Itt a templom mellett lévõ parkban
megépült két világháborús emlékmû.
Valóban csodálatos a Macimúzeum, nemcsak a sok-sok
maci, hanem a szakszerûen felújított bútorok melyeken
helyet foglalnak. A mûhely ahol a felújítások, javítások
folynak szintén nagyon értékes. Az egyik teremben talán
elsõként láthattuk „ A nagy háború” elnevezésû Kiss M.
Jenõ elsõ világháborús relikviáinak kiállítását.
Utunkat kitûnõ idõ kísérte, így napsütésben láthattuk az
Éden madárparkot a sok pávafélékben gyönyörködtünk,
hihetetlen színvilágban pompázott tollazatuk, ugyan így
a galambfélék is, hiszen közel ötvenfajta madár
különlegesség látható a parkban.
Mindenkinek ajánlom, látogassanak el a „szomszéd”
múzeumokba.
Szüle Katalin
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A Kertkultúra Egyesület hírei
A Jászkiséri Kertkultúra Egyesület
november 9-én tartotta zárórendezvényét a Napközi Otthon ebédlõjében. Bár sok vidéki barátunk nem
tudott eljönni, de a Jákó Kertbarátkör képviselõi – élükön Nagy Dezsõné
elnök asszonnyal - velünk ünnepeltek.
A rendezvény meglepetése Stuchlik
Gergõ kisgimnazista fellépése volt.
Székely viseletben, pörge kalappal,
fokossal a kezében állt ki a közönség
elé. A Pletykázó asszonyok címû
mesét mosolygósan, profi módon
adta elõ. Hatalmas tapsot kapott,
elõadása sikert aratott.
Ezt követõen hangzott el Egyesületünk elnökének beszámolója a 2016ban végzett munkáról.

Kirándulásokról (Gyál és Baja),
települési rendezvényeken való
részvételrõl, a budapesti Construma
kiállítás látnivalóiról, a jákóhalmi
fánksütõverseny és a termékkiállítás
eredményeirõl esett szó többek
között. Mécsest gyújtottunk Kovács
Károly emlékére.
Nagy Dezsõné köszöntõje után
megszólalt a zene, melyet Fodor
Dénes, jászjákóhalmi zenetanár
szolgáltatott.
A finom vacsora után estébe nyúlóan
vigadt a társaság.
Persze a tombolahúzás sem maradhatott el. Ez évben több vállalkozó is
támogatta rendezvényünket.
Köszönjük Csete Zoltán – Berente
Krisztina , Madár Márta , Rentlerné

Boros Edit és Futó Mihály támogatását.
A tombolahúzás egyik fõdíja egy
csokoládétorta volt, amelyet Tóth
Edit tagunk fia sütött. A torta Nagy
Dezsõné Magdika unokáinak szerzett
nagy örömet Jákóhalmán.
A jó hangulatú rendezvényrõl mindenki elégedetten távozott.
Köszönjük a Konyha dolgozóinak,
Erikának és Marikának a finom
vacsorát, a kedves kiszolgálást.
Köszönjük a tagság egész éves kitartó
munkáját, a sok finom süteményt és
az értékes tombolatárgyakat.
Szakálné Torma Eszter

Kéményseprési szolgáltatás – közlemény
November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem
kéményseprõi a lakossági kémények tisztítását, ellenõrzését. Jelenleg 17 megye 2499
települése tartozik a katasztrófavédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek
tulajdonában lévõ kémények ellenõrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprõcégek
végzik megrendelésre.
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprõ, attól függ, hogy az adott
háztartásban milyen tüzelõberendezéssel fûtenek, nem pedig attól, hogy fûtési idõszak
van-e. Gázüzemû és zárt égésterû tüzelõeszköz esetén kétévente, minden egyéb
fûtõberendezés esetében évente érkezik a kéményseprõ.
A kötelezõ lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprõ 15 nappal az ellenõrzés elõtt írásos
értesítõt dob a postaládába. Ha a kéményseprõ az értesítésben megadott idõpontban nem találja otthon a
kéménytulajdonost, újabb idõpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprõ a második idõpontban sem
tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös idõpontot, amikor
elvégezhetõ a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett idõpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a
kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.
A kötelezõ és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötõ elem ellenõrzését,
tisztítását, a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt befolyásoló mûszaki berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenõrzését, illetve ahol elõ van írva, ott a szén-monoxidérzékelõ mûködõképességének ellenõrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni
kell.
Természetesen lehetõség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenõrzést vagy tisztítást
rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhetõ
ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelezõ sormunka között megrendelt ellenõrzés és a sormunkába nem tartozó
munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetõk a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
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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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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2016. október 27-i testületi ülésrõl
Az ülésen a Képviselõ-testület:
?
Módosította a 2016. évi költségvetési rendeletét,
melyben átcsoportosítások miatt volt szükség az
Alapszolgáltatási Központnál, a Bölcsõdénél (kerítés
építés, homokozó miatt) és az Óvodánál (normatíva
változás).
?
Egyhangúlag elfogadta A Kisér-Szolg Nonprofit Kft.
beszámolóját. A részletes és teljes körû beszámolóban,
Csortos László ügyvezetõ vázolta az eddigi tevékenységet,
a jövõbeli terveket és beszámolt a Kft. anyagi helyzetérõl.
?
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a JÁTI
beszámolóját a 2016. évben elvégzett munkálatokról.
?
Beszámolót hallgatott meg a Polgármesteri Hivatal
által végzett hatósági feladatokról, és azt egyhangúlag
elfogadta.
?
Szintén egyhangúlag fogadta el a jegyzõi hatáskörbe
tartozó 2016. évi adóigazgatási feladatokról szóló jegyzõi
beszámolót.
?
Támogatta a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás tagdíj fizetési kérelmét.
?
Határozott a beérkezett ingatlan felajánlásáról és a
Pénzügyi Bizottság (mely részletesen tárgyalta) javaslatára, elfogadta az elõterjesztést.
?
Jakab Judit tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programban történõ részvételét támogatta és úgy
határozott, hogy évi 30.000- Ft lehet a támogatás, melyre a
kérelmezõ az iskolalátogatás függvényében (igazolás az
iskolától) tarthat igényt.

A 2016. november 3-i testületi ülés
összefoglalója
A soron kívüli testületi ülésen e Képviselõ-testület az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
?
Halász Dániel kérelmét a Jászkisér, Jókai út 29. sz.
alatti Önkormányzati bérlakás bérbevételére, megtárgyalta
és 7 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
?
A Fõ út 51. szám alatti Büfé bérbeadására kiírt
pályázatra, mindössze egy pályázat érkezett, így
liciteljárást nem folytattak le. A testület egyhangúlag
támogatta a beérkezett pályázatot, így Baloghné Gömöri
Gabriellának adta bérbe. A Büfé épületét az Önkormányzat
a JÁTI költségvetésébõl felújítva adja át a bérlõnek, havi
37.500.- Ft + ÁFA bérleti díj fejében 5 évre.
?
Módosította a testület az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát (SZMSZ). A módosításra azért volt
szükség, mert Pintér Ferenc lemondott Ügyrendi
Bizottsági tagságáról, helyét Baloghné dr. Baka Ibolya
vette át.

?
6 igen 2 nem szavazattal elutasította a Jászkisér
külterület 0152/10 hrsz.-ú marhaistállóra vonatkozó vételi
szándékot.
?
A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány által benyújtott,
332.000.- Ft értékû (színes Jászkiséri Tudósító és plakát)
nyomtatásról, mely még 2016. október 2-át megelõzõen,
az elõzõ polgármester szóbeli megrendelése alapján
keletkezett, elfogadta és egyhangúlag támogatta a
kifizetést, a tartalék alap terhére.
Lukácsi György polgármester egyben felkérte a pénzügyi
a bizottságot, hogy vizsgálja meg a megrendelés
körülményeit és jogszerûségét, miért nem készült
megrendelõ nyomtatvány, illetve rendelkezésre állt-e
kifizetéshez szükséges összeg.
?
Lukácsi György polgármester elõterjesztését, az
Önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágításáról 8
igen és 1 tartózkodással elfogadta.
Ennek költsége bruttó 889.000 Ft (jogi átvilágítás
254.000.- Ft, pénzügyi átvilágítás 635.000.- Ft).
A polgármester elmondta, hogy az átvilágításra tisztánlátás
érdekében van szükség, hogy a jelenlegi testület ne
kövesse el az esetlegesen feltárt szabálytalanságokat és a
jövõben megpróbáljon mind a jogi, mind a pénzügy
szabályoknak teljes mértékben megfelelni.
?
8 igen és 1 tartózkodással elfogadta az Önkormányzati
pályázatokhoz készített keretszerzõdést, melyet a
késõbbiekben jelentkezõ Pályázat készítõ cégek részére
feltételül szab.
?
Kalmár Zsolt Jászkisér, Téglagyári tanyák 107. szám
alatti eladásra kínált ingatlanának megvételét, egyhangúlag elutasította. Jelenleg az Önkormányzat nem kíván
ingatlant vásárolni. Amennyiben a jövõben szüksége lesz a
felajánlott ingatlanra, akkor újratárgyalja az ajánlatot.

További részletes információt az ülésekrõl a
www.jaszkiser.hu weboldalon
a Testültei ülések jegyzõkönyvei között találhatnak.
-juhi-

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Jászkisér Város Képviselõ-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

2016. december 14-én (szerda)
17 órakor
A Mûvelõdés Házában,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
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Szabad a véleménynyilvánítás???
Tisztelt Polgármester Úr, engedje meg, hogy gratuláljak a
megválasztásához. Nagyon idõszerû lenne, hogy
Jászkisérnek legyen egy elismert, megbecsült vezetõje.
Abban reménykedem, hogy lesz ilyen. Nehéz munkát,
szinte lehetetlent kell végezni, hogy pozitív változások
legyenek. A változásokhoz olyan embereket is meg kell
gyõzni, akik megkérdezik, kell-e jogosítvány a motoros
fûnyí-róhoz, ha az utcán vágja a füvet. Hogyan tudja
munkára fogni, nevelni azokat, akik megfogadták, hogy
õket az unalom ölje meg, ne a munka. Mi Jász emberek
gondolkodásban különbözünk a fõvárositól, mert azok, ha
kidobnak a szemétbe valamit, nem viszik vissza, de mi
takarékosak vagyunk, és újra hasznosításra felhasználunk
mindent. Nagyon komolyan, megfontoltan kell cselekedniük, mert a Fidesz színeiben, képviseletében kaptak
megbízást feladatuk ellátására. Amennyiben tanultak az
elõdeik elszomorító mutatványaiból, nem követik el azt a
hibát, hogy körbe veszik magukat minden szint eljátszott
személyekkel, akik király vagy uralkodói választással
tévesztik össze a kijárási szolgalommal járó népképviseletet, abban bízva, hogy minden simán és
gördülékenyen megy és így nekünk, választoknak is jobb
lesz.
Ebben a reményben kívánok sikeres munkát.
Az 56-os Szövetség tagjaként kívánok véleményt
mondani az október 23-án megtartott rendezvényrõl.
Kormányunk elismerésre méltó, jó szándéka ellenére
nagyon gyengére sikerült a rendezvény, az eddigiekhez
képest is. Több éven keresztül az iskolában rendezett Sors
Fordító pillanatok címû vetélkedõ irigylésre méltó és
egyedül álló siker volt.
A mostani versengés külsõségeiben, szervezetségében alul
maradt minden eddigit figyelembe véve. Évekkel ezelõtt
nem hittem volna, hogy létezik tisztességes együttmûködés, erre rá cáfolt az iskola és az 56-os Szövetség. Ez
mind a két félnek sikertörténet. Valószínû, hogy ez volt az
oka a városi ragra emelésnek, mert elmosódik a kezdeményezõ és lehet idegen tollakkal ékeskedni a hatalmat
uralóknak.
Az iskolai rendezvény után a második rész, ha nem is
silányra, de gyenge rendezvényre sikeredett. Erõsen
érzõdött, hogy személyem, vagy személyemen keresztül
az 56-osok nem nagy megbecsülésnek örvendenek a
rendezõk szemében. A kommunikációban és gyakorlatban
az érzõdött, hogy jó, ha van, de jobb, ha nincs. Mi nyugodt
szívvel tûrjük sokszor a megaláztatást is, mert 56-tal mi
olyan cselekedetet hajtottunk végre, amit a ma embere
képtelen. Soha nem lesznek olyan érdemeik, mint a
forradalmároknak.
Az 56-osok körében érvényesül, hogy a becsületesség
alapja a szegénység.
Forradalmár barátom szociális otthonban csótányok
között sínylõdik. Kértem volna ez ügyben és egy 56-os
emlékmû ügyében segítséget, de mindenhol elutasítottak
vagy a politikusok elérhetetlenek voltak.
Amennyiben a médiában kommunikált 56 megbecsülésébõl csak a fele lenne érezhetõ tapintható, akkor nem

lehetne azt mondani, hogy egy álságos, belterjes világban
élünk. Kezdeményeztem, hogy minden év november 4-én,
ezen a magyar gyásznapon legyen emlék harangozás.
Nem kis munkával sikerült egész Magyarország területén
elérni, hogy megvalósuljon szándékunk. Nem minden
egyház terjesztette ki az egész országra, ez most van
megbeszélés alatt.
Jászkiséren évek óta zugnak a harangok november 4-én az
56-os Szövetségnek köszönhetõen. A jelenlegi városvezetés nagyon helyesen hivatalossá tette, némi szépséghibával kihagyva a kezdeményezõt. Az ilyen intézkedések
komoly hátrányt fognak jelenteni a Fidesznek két év
múlva a választásokon. Az erõszakosságnak az emberek
lenézésének, kirekesztésének komoly következményei
lesznek. Az a bizonyos árok nem temetõdik, hanem
mélyül. Nincs joga senkinek, hogy bárkit is korlátozzon
állampolgári és emberi jogaiban.
Remélem, hogy a jelenlegi településvezetésnek van annyi
tapasztalata, hogy a saját érdekei mellet választott
tisztségét emberhez méltó módón gyakorolja.
„Ha ki akarod próbálni egy ember jellemét, adj neki
hatalmat”
(Ábrahám Lincoln)
Jászkisér, 2016. november 3-án
Csomor András

Jászkisért kedvelem...
Jászkisért kedvelem, mindörökké vallom,
Bántod, szapulod?-azt én meg sem hallom.
Figyelted már közelebbrõl,nézted már meg jobban,
Csodálatos tájain a fény hogyan lobban?
Tudtad, a Tomi-erdõ mellett, varázslatos a visszhang?
A legfinomabb szarvasgomba termõföldje itt van.
Szõlõhalmi ház dombjáról csúsztál már le szánkóval?
A Tó büfé mögötti tavon korcsolyáztál gyors tempóban?
Néptáncosainkkal jártál-e már táncot,
elmondhasd, csak a zene, jó vigasság várt ott?
Tettél már félre munkát, fontos feladatot,
csak azért, hogy láthasd a híres Lovasnapot?
Jelentél már meg a Jokko-Fest-en,
akartad-e, hogy szép estéd lehessen?
Szurkoltál már a focipályán tiszta szívbõl, lelkesen,
vagy ott tátongott a helyed némán, árván, üresen?
Autósok, motorosok, tûzoltók fölvonulását
követte már szemed?
Élménytõl, melyet kaptál, ragyogott a szemed?
Tájházunk õsi szellemének kérése érintette meg lelked?
Jászkisérért, és egymásért mindent meg kell tenned!
Jászkisér, 2016. 10.25.
Nagypál Sándorné
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Hírek a Könyvtárból!
A Városi Könyvtár 2016. szeptember 29-én és október 4én tartotta a hagyományosnak mondható Benedek Elek
mesemondó versenyt. Szeptember 30. a magyar népmese
napja, ezen a napon született Benedek Elek 1859-ben, azaz
157 évvel ezelõtt. A népmese napját elsõ ízben 2005.
szeptember 30-án rendezték meg.
Felhívással fordultunk az általános iskola alsó- és felsõ
tagozatos diákjai, pedagógusai felé. Az egyeztetések után
kitûztük az idõpontokat. A felsõ tagozatos diákoknak
szeptember 29-én rendeztük meg a versenyt. Sajnálattal
vettük tudomásul, hogy a hetedik és nyolcadik
évfolyamból nem volt jelentkezõ.
A zsûri tagjai:
Papp János a zsûri elnöke, Hajnal Csabáné és Csalli -Iván
Viktória tanítónõk voltak.
Az eredmények évfolyamonként a következõk:
5. évfolyam:
I. Papp Balázs 5/b
II. Dankó Viktória 5/c
III. Burai Martin 5/a
6. évfolyam:
I. Jakab Kíra 6/c
II. Rabi-Nagy Gergõ 6/a
III. Zoltán Dzsamilla 6/c
Különdíj: Farkas Réka 6/a
Köszönjük a gyerekeknek a szép meséket, a
pedagógusoknak a felkészítést, a zsûrinek a munkáját és
nem utolsó sorban Torma Mártának a szép virágokat.
Az alsó tagozatos mesemondó versenyre nagyobb igény
mutatkozott, a négy évfolyamból összesen 30 tanuló
jelentkezett.
A zsûri tagjai:
Kovácsné Pásztor Eszter a zsûri elnöke, Molnárné Zana
Ágota és Budainé Balogh Gabriella tanárnõk voltak.
Az eredmények évfolyamonként a következõk:
1. évfolyam:
I. Emõdi Mátéé 1/a
II. Kóta Sándor 1/d
III. Molnár Dániel 1/c
Különdíj: Szántó Csilla 1/d
2. évfolyam:
I. Kiss Dominika 2/b
II. Bodnár Erika 2/a
III. Duka Jázmin 2/a
Különdíj: Bokor Ramóna Dzsesszika 2/c
3-4. évfolyam:
I. Duka Vanessza Helga 3/c
II. Kiss Bence 3/c

III. Tardi Kinga 4/a
Különdíj: Kovács Dávid 4/c
Köszönjük a gyerekeknek a szép meséket, a
pedagógusoknak a felkészítést, a zsûrinek a munkáját és
nem utolsó sorban Torma Mártának a szép virágokat.
Az Informatika és Könyvtári Szövetség immár 11.
alkalommal hirdette meg az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatát, intézményünk az idei évben is
csatlakozott a felhíváshoz. Könyvtárunk igyekezett
minden korosztálynak programokat szervezni.
Október 3-án hétfõn a Szegedi Látványszínház két
színésze volt a vendégünk, akik „A Pötyi kutya
megmentése” címû zenés, interaktív elõadásukkal
szórakoztatták délelõtt folyamán a nagycsoportos
óvodásokat, délután pedig az elsõ osztályos iskolaotthonos
tanulókat. Az elõadás játékosan közölt sok hasznos
ismeretet, például az egészséges táplálkozásról valamint
az állatokról való gondoskodásról.
Október
6-11. között virágbörzét rendeztünk az
olvasóteremben. Virágmagok, cserepes, gyógy-, fûszer- és
évelõ növények kiállítása, csereberéje és ajándékozása
zajlott. A résztvevõkkel megbeszéltük, hogy tavasszal
megismételjük a kezdeményezést, melyrõl ismételten
értesíteni fogjuk a lakosságot.
Új tagként beiratkozó olvasóink egyéves ingyenes
tagságok kaptak ajándékba október 3-9-ig.
Könyvtárunk október 14-én író-olvasó találkozót
szervezett . Vendégünk volt Kálmán Ágnes író-költõ, a
korábban pedagógusként dolgozó verselõnek idáig négy
regénye és hat verseskötete jelent meg, készülõben van a
hetedik kötet. A költõnõ eddigi verseskötetei, melyek
egyenként 111 alkotást tartalmaznak, az élet minden
témájából merítve születtek. Szándéka szerint: „…szívhez
szólóak, és a szeretet cseppjeit viszik el az olvasókhoz.” A
kötetek már kölcsönözhetõek a könyvtárban.
Ingesné Járvás Irén
könyvtáros
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Házasság kötés
Balogh Angéla Krisztina és Harnos Patrik
október 13-án

Gratulálunk
az ifjú párnak!

Baranyi Réka
október 2-án
0

Ádám Márton
október 10-én
0

Duka Alexander
október 13-án

Megemlékezés

0

Czizmadia Mihályné Járvás Ilona

0

Farkas Viktor
október 20-án

halálának 10.évfordulójára.

0

ifj.Miskolczi Péter
október 24-én

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

Helyesbítés
Elõzõ számunkban, halálozás rovatunkben tévesen
közöltük
özv. Garcsik Józsefné Korsós Borbála
nevét.
Ez úton kérünk elnézést az érintettektõl!

Gyermekei,
unokái, dédunokái

Köszönetnyilvánítás

0

0

a szerkesztõség

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretet halottunk

Kálmán Antalné Háger Ilona

Az orvosi rendelõ
telefonszámai:

Temetésén részt vettek, koszorúikkal és virágjaikkal
enyhíteni próbált fájdalmunkat.
„Ne vádoljunk senkit a múltért,
A vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp lehetett volna, Most már... mindennek vége van!...
Úgy szeretnék zokogni, sírni
A sírra ébredt vágy felett, De ránézek fehér arcodra
S elfojtom, némán, könnyemet.”

0

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

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

0

A gyászoló család

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

Halálozás
Rapi László
63 éves korában október 1-én
0

Tajti Balázsné Gara Mária
82 éves korában október 2-án
0

Kálmán Antalné Háger Ilona
87 éves korában október 3-án
0

Borics Józsefné Kalmár Mária
84 éves korában október 9-én
0

Tóth József
59 éves korában október 19-én
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Tisztelt Mike doktor úr!
Elõször is engedje meg, hogy megtisztelve érezzem
magam a múltkori hasonlatáért, „döglött oroszlán”, de
remélem, azért még nem állapította meg, hogy
elhunytam… Lehet csak „alszom” és erõt gyûjtök…
Viszont a „pihenõ oroszlánt” nem nagyon szokták zavarni,
ha csak, valaki nem érzi felelõsségét bátorságának…, így
hát a másik fél meghallgatásának jogával én is had éljek.
Korábbi jogviszonyunkban én nem „Pintér Ferenc”ként terjesztettem, vagy fogalmaztam meg a jászkiséri 1.
sz háziorvosi praxis helyettesítésérõl dolgokat, hanem
mint egy törvényesen megválasztott tisztviselõ,
Polgármester, akinek a törvényi kötelessége, hogy a
település érdekeit tartsa szem elõtt, ne pedig a Mike Bt.
gazdasági érdekeit! Kérem 25 éve praktizáló és egyéb
kistérségi reszortokat is ellátó orvosként, ezt fogadja el
tõlem!
Ebbõl kifolyólag én Pintér Ferencként Önrõl nem
terjesztettem semmit, csak a korábbi hivatalomból adódó
szakmai, és politikai véleményemnek, álláspontomnak
adtam hangot! Amennyiben, ez Önt sértette nyugodtan,
forduljon a megfelelõ igazságszolgáltatási szervhez!
Én értem, hogy Jászkiséren sokan elhiszik még, hogy
nem lehet háziorvost találni és Ön cégével alku helyzetben,
van, amit senki nem mer háborgatni. Az Ön korábbi
véleményét nem osztottam, osztom, hogy „..ide senki nem
akar majd jönni háziorvosnak Polgármester úr…” Csak 3
doktort találtam, igen rövid idõ alatt, akik fontolgatták a
praxis elvállalását! Közülük egy fiatal szegedi doktornõt
2015.11.01.-tõl státusba is kerülhetett volna, ha nincs az a
„segítõ valaki”, aki a TV2 részére leadta a „Felpofozták a
jászkiséri orvost a Rákóczi úton” hírt és bekerültünk 2
millió ember képernyõjére…
A tavaly megkötött szerzõdésrõl annyit, hogy egy
szerzõdés akkor kétoldalú, ha abban mindkét fél közösen
megállapított, egyeztetett érdekeik is megjelenhetnek.
Amit Ön leírt a szerzõdés „elõkészítésérõl” az mutatja,
annak kifejezett egyoldalúságát…
Arról a polgármester nem tehet, hogy ha az orvos nem
helyettesíteni akarja az 1. sz. körzetet, hanem a teljes OEP
ellátási finanszírozásra igényt tart, úgy hogy nem a

Tisztelt Hajdú László úr!
Engedje meg, hogy gratuláljak a friss bizottsági
tagságához!
Örülök, hogy azon kevesek, közé tartozik, akik ilyen
mélyrehatóan tanulmányozzák a fasizmus és a
sztálinizmus propaganda módszereit. Már így jobban
megértem 2014-es választási tevékenységét is. Én
felfedezem a hasonlóságot a Kisér Újság októberi
számának 7. oldalán idézettek és Ön, valamint politikai
támogatója között!
Szeretném a nyilvánosság elõtt azért tájékoztatni arról,
hogy Jászkiséren, október 2.-án még legalább 1100
gondolkodó, tisztességes jászkiséri állampolgár is

törvényi szabályozásnak megfelelõen akarja teljesíteni a
plusz feladatot! A körzet helyettesítéséért 1. sz. körzet
rendelési idejében a Mike Bt csak maximum 50%-ot
kaphatott volna, ennyi lett volna az etikus is, mert
fizikailag nem tudta és tudja - és a törvény sem engedi -,
hogy az orvos 40 óra ellátáson fölül még 40 órát vállaljon.
A Mike Bt-nek a helyettesítéskor az 1.sz. körzetben kellett
volna teljesítenie ellátási vállalását, maximun 20 óra
(50%-os) többletteljesítménnyel külön az 1. sz. körzet
rendelési idejében! Nem lehet fele annyi idõ alatt ugyannyi
(1100 fõt) beteget ellátni! Remélem ezzel azért Ön is
egyetért…
Az önkormányzat érdeke, pedig az volt és most is az,
hogy a teljes OEP 100% ellátás, annak a fenntartónak (ami
lehet az önkormányzat is) vagy vállalkozó orvosnak, Btnek járjon, aki a 100%-os törvényi idõt is tudja fizikailag
biztosítani!
Polgármesterként minden törvényi és egyéb
szabályozási és fenntartási gyakorlatnak utánajártam, nem
„vesztem össze” senkivel, nem „gondoltam” semmit, az
információikat és ismereteket, amiket a téma körében
szereztem, vagy egyeztettem természetesen bizalmasan
kezeltem, hiszen a TV2 híradóból és az Ordodi doktort
feljelentgetõ ismeretlen személy tetteibõl megtanulhattuk,
milyen, amikor a település érdeke nem egyezik az
egyénével. Tisztában voltam, és vagyok az önkormányzati
egészségügyi ellátás jogi és pénzügyi hátterével, még ha
nem is „dolgoztam az alapellátásban”. Véleményem
szerint nem kell valakinek 25 évet eltölteni sehol, hogy
lényegre törõen átlássa egy közérdekû terület mûködését!
Az augusztusban benyújtott számláról csak annyit,
hogy ha most novemberben egy szolgáltató árat emel, Ön
is visszamegy feleségével kifizetni a magasabb árat a
szerzõdés lejárata után?
Én tisztelem a Doktor urat és az elvégzett munkáját, de
arra kérem, hogy olyan dolgokat és állításokat ne írjon le
legközelebb, amelyek erõs csúsztatások és nem fedik a
teljes valóságot!
További munkájához jó erõt és egészséget kívánok!
Jászkisér 2016.11.10-én
Pintér Ferenc
képviselõ

szavazott, akik szintén a békességre és a fejlõdés
folytatására szavaztak, viszont már nem tudnak azonosulni
az Ön és politikai múltjának „profizmusával”!
Az Ön 20 évi munkáját nem tisztem megítélni, de
engedje meg a generációm és a minket követõ jászkiséri
fiatalok nevében, hogy emlékeztessem 2014-re – amit mi
sem felejtünk el önöknek - , hogy egy „professzionális
polgármester” és csapata 20 év önkormányzati munkával,
hogyan adta át a város költségvetését, a szennyvízhálózat,
a csapadékvíz beruházást és hogyan terveztette meg
Jászapáti városával a mostanában „bütykölgetett” ivóvíz
minõségjavító beruházást…
Arra is had emlékeztessem, hogy milyen „sok termelõ
munkahelyet sikerült” ennek a „profi csapatnak” idehozni
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16 év alatt, hogy ne kellejen generációnknak máshol
munkahelyet találni… Ezért járunk el dolgozni vidékre oly
sokan, ugye?
Engedje meg, hogy én Önnek mondjak elsõsorban
köszönetet a 16 év polgármesterségéért, hiszen, ha nincs
az Ön „profi” tevékenysége a múltban, akkor én
polgármesterként 1,5 év alatt a hozzá nem értésemmel,
ámokfutásommal, nem tudtam volna bõvíteni az
önkormányzati közmunkaprogramot, nem növeltem volna
ilyen mértékben az önkormányzati vagyont. Nem sikerült
volna 40 év után elkezdeni a temetõ kerítés felújítását, nem
tudtam volna a településrendezés (városközpont) mûszaki
tervezést megindítani, nem tudtam volna az Ön által csak
szólamokban hirdetett Területfejlesztési Operatív Program
pályázatait elõkészíttetetni és beadni… stb.stb.
Meglátjuk, hogy Ön és a frissen megválasztott
városvezetés tanul-e az Ön és korábbi csapatának hibáiból,
és olyanok lesznek-e „akik mások eltérõ véleményét
tiszteletben tartva a közösség érdekeit képviselik”…
Én is remélem, hogy Városunk újra nem az Ön 16 éves
csapatának „profizmusáról” és 2014-es választások,
Újszász-Jászapáti-Jászkisér megoldásaitól lesz hírhedt!
Remélem, hogy Ön is megszokja majd a demokráciát,
és kevesebbet olvasgatja a fasizmus és sztálinizmus
propaganda módszereit.
Engedje meg, hogy had ajánljak zárásképpen szabad
idejében némi olvasgatni valót Bibó Istvántól.
Az államhatalmak elválasztása. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mûhely, Budapest, 2011.

Politikai hisztériák. Argumentum Kiadó - Bibó István
Szellemi Mûhely, Budapest, 2011.
A magyar demokrácia válsága. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mûhely, Budapest, 2011.
1956. Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi
Mûhely, Budapest, 2011.
A kelet-európai kisállamok nyomorúsága.
Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Mûhely,
Budapest, 2011.
A nemzetközi államközösség bénultsága és annak
orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés,
politikai döntõbíráskodás. Argumentum Kiadó - Bibó
István Szellemi Mûhely, Budapest, 2011.
Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem.
Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Mûhely,
Budapest, 2012.
Az európai politikai fejlõdés értelme. Argumentum
Kiadó - Bibó István Szellemi Mûhely, Budapest, 2012.
A jogfilozófiától a politikáig. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mûhely, Budapest, 2012.
A demokratikus közösségi értékelés és magatartás
mintái. Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Mûhely,
Budapest, 2012.
Üdvözlettel:
Jászkisér 2016.11.10.-én
Pintér Ferenc
képviselõ

Vigyázzon a szemére!
Az idõskori makuladegeneráció
(AMD) az életkor elõrehaladtával
jelentkezõ szemészeti megbetegedés. A kórkép a 65 éves feletti
lakosság mintegy 25 százalékát
érinti. A fejlett országokban a
látásromlást okozó késõi stádium
az 50 év felettiek vakságának
vezetõ oka.
Az idõskori makuladegeneráció a
szem öregedési folyamatának
része.
A korral járó makuladegeneráció
(AMD) a szem éleslátásért felelõs
területének, a sárgafoltnak (macula
lutea retinae) a károsodása, amely a
látás fokozatos romlásához vezet.
Mivel a degeneráció a retina
éleslátásért felelõs részét érinti, a
tárgyak apró részleteit rosszul
látjuk. Az elváltozás a periférikus
látást nem befolyásolja. Ha mindkét
szem sérül, akkor a részletek tisztán

látását igénylõ cselekvések (pl.
olvasás) nehézzé válnak.
A betegség nem gyógyítható, de
korai felismerés esetén a romlás
lassítható. Oka nem ismert, ezért
egyfajta terápiás cél lehet a várható
további látásromlás mértékének a
csökkentése, a romlás megállítása,
lassítása. Az AMD tünetei általában 50 éves kor felett jelentkeznek,
de a szemben zajló káros folyamatok már mintegy 10 évvel korábban
megkezdõdhetnek.
A korai felismerésnek kiemelt
jelentõsége van. A rendszeres
szemvizsgálattal a retina elváltozások korán észlelhetõek. 50 év
felett azok számára, akiknek a
családjában többször elõfordult
szembetegség, különösen fontos a
rendszeres szemészeti kontroll.
Egészséges táplálkozással (antioxidáns hatású anyagokat, így C- és E-

vitamin, cinket, valamint DHA
omega-3 zsírsavat nagy mennyiségben tartalmazó ételek rendszeres fogyasztásával), az erõs napsugárzás elleni védekezéssel (napszemüveg, kalap) és rendszeres orvosi
ellenõrzéssel sokat tehettünk szemünk egészségének megóvása
érdekében.
forrás:
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Poénvadászat

Viccturmix
Egy nõ elviszi a kutyáját megnyíratni.
Mikor fizetésre kerül a sor, kiderül,
hogy a számla 7000 Ft.
- Ez, hogy létezik? - kérdezi az
asszony. - Még a fodrászom sem kér
többet 4000-nél egy hajvágásért!
- Az lehet hölgyem, de õt nem is
harapja meg senki!
Egy nagyon részeg pasi mászkál az
utcán, és forog körbe. Arra jön egy
néni.
- E...Elné... Elnézést hölgyem! Meg
tudná nekem mondani, hogy hol
vagyok?
- Persze uram! Az Erzsébet körút, és a
Wesselényi utca sarkán!
- Fe...Fe... Fenébe a részletekkel!
Melyik városban?
Egy anatómia-professzor az éjjeli
mulatóban odaszól a barátjához, egy
különösen csinos hölgy láttán:
- Nos, drága barátom, látod így kell a
molekulákat csoportosítani!
- Gyerekek, ha egy almát nyolcadokra vágok, majd megfelezem, ki
tudja megmondani mit kapok?
Pistike jelentkezik :
- Tizenhatodokat.
- És ha újra megfelezem?
- Harminckettedeket.
- Nagyszerû!
És ha azt is megfelezem?
- Almapürét...
Csinos asszonyka az orvoshoz:
- Doktor úr! Beteg a férjem. Kijönne
hozzá?
- Jól van, asszonyom. Kérem
vetkõzzön le, és mutassa meg, hogy
hol fáj neki!
- Jean, mondja, élnek maga szerint a
Holdon emberek?
- Nem, uram.
- Akkor miért világítják ki minden
este?
Szilveszterkor két barátnõ találkozik.
- Milyen gyönyörû ruha van rajtad,
drágám! - mondja az egyikük.
- Tetszik?
- De még mennyire! Ezt egyébként
már tavaly is mondtam.
A tanító néni kérdezi a kis nebulóktól:
- Na, gyerekek, hogy hívják azt,
amikor van lehetõségetek választani,
de a felhozatal kritikán aluli?
- Amerikai elnökválasztás!
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Recept túra
Fûszeres töltött tojás

Búbos csirkemell

Hozzávalók:

Hozzávalók:

?
10 db tojás
?
1 ek mustár
?
1 csokor petrezselyemzöld, finomra aprítva
?
8-10 szál snidling, finomra aprítva
?
1 szál újhagyma, finomra aprítva a zöldje nélkül
?
6 szelet bacon, kockázva
?
só
?
frissen õrölt bors

?
2 db csirkemellfilé
?
2 ek olaj
?
kevés vaj
?
só
?
bors

Elkészítés:
A tojásokat sós vízben
keményre fõzzük, majd
hideg vízben megpucoljuk,
és hagyjuk kihûlni. Egy
serpenyõt felhevítünk, és a
bacont 3-4 perc alatt
ropogósra sütjük benne.
A tojásokat hosszában megfelezzük, a sárgájukat kiszedjük, és
egy nagyobb keverõtálba tesszük. A fehérjét félretesszük. A
többi hozzávalót (egy kis zöldfûszert és bacont félreteszünk a
díszítéshez) beledobjuk, és egy villa segítségével krémesre
keverjük. A bacon kisült zsírját is hozzákeverhetjük.
Ízlés szerint megsózzuk, megborsozzuk. A tölteléket egy
kiskanál segítségével visszahalmozzuk a fõtt tojásfehérjékbe,
megszórjuk a félretett kiegészítõkkel, és pirítóssal vagy friss
bagettel fogyasztjuk.

Téli húsos leves
Hozzávalók:
?
20 dkg csirkemell
?
só
?
frissen õrölt bors
?
0,5 dl olaj
?
1 fej hagyma
?
1-2 db babérlevél
?
10 dkg burgonya
?
10 dkg sárgarépa
?
10 dkg zeller
?
10 dkg cékla
?
1/2 csokor petrezselyemzöld
?
1/2 csokor snidling

Elkészítés:
A megtisztított húst felkockázzuk, majd megsózzuk és
megborsozzuk.
Felforrósítjuk az olajat, és megpirítjuk rajta a húskockákat.
Kivesszük és félretesszük.
A visszamaradt zsiradékban megpirítjuk a finomra vágott
hagymát a babérlevéllel, majd hozzáadjuk a megtisztított,
csíkokra vágott zöldségeket.
Megpirítjuk, majd felöntjük 8 dl vízzel, és az egészet puhára
fõzzük.
Megsózzuk és megborsozzuk ízlés szerint, majd a finomra
vágott zöld fûszerekkel meghintve tálaljuk.

A töltelékhez:
?
25 dkg gomba
?
1 ek olaj
?
1 kis fej hagyma (apró fej)
?
1 db paprika
?
1 db paradicsom
?
1 kis fej hagyma
?
2 ek apró szemû zabpehely
?
1 db tojás
?
1 csokor petrezselyemzöld
?
só
?
bors
?
6 púpozott evõkanál reszelt trappista sajt

Elkészítés:
A csirkemellet megmossuk, a vizet lecsepegtetjük róla, majd
minden filébõl három szeletet vágunk, és kissé kiklopfoljuk
õket. Sóval, borssal fûszerezzük.
Elkészítjük a lecsót. A felaprított hagymát kevés olajon
megdinszteljük egy csipet sóval. Hozzáadjuk a felszeletelt
paprikát, együtt pirítjuk tovább, majd hozzáadjuk a
paradicsomot és egy kevés cukrot vagy édesítõszert. 2-3 percig
pároljuk együtt, addig, hogy éppen csak roppanós maradjon a
paprika.
Ezután megdinszteljük a gombát. Egy kis fej hagymát
felaprítunk, 1 ek felforrósított olajon megpároljuk, majd
hozzáadjuk a megtisztított, felaprított gombát is. Megsózzuk,
megborsozzuk, náhány perc alatt megpirítjuk.
Egy serepenyõben felmegítünk 2 ek olajat, majd hozzáadunk
egy diónyi vajat, a hússzeleteket elõsütjük rajta (oldalanként kb.
4 perc), majd átszedjük õket egy tepsibe, és ráöntjük a szaftot.
Közben lereszeljük a sajtot, és elkészítjük a gombás masszát.
Egy tálban összekeverünk 2-3 ek lecsót, 4 ek gombát, a
zabpelyhet és a tojást. Meghintjük bõven az apróra vágott
petrezselyemzölddel, valamint ízlés szerint sóval és frissen õrölt
borssal ízesítjük. Hozzáadjuk a reszelt sajt egyharmadát is, és
alaposan összekeverjük.
A gombás tölteléket az elõsütött húsra halmozzuk, a tetejét
meghintjük sajttal és megszórjuk petrezselyemmel. Forró sütõbe
tesszük, majd amikor a sajt olvadni kezd (kb. 5 perc), alufóliával
letakarjuk, és további 15 percig sütjük.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Hatvanöt….

Tisztelt Jászkisériek!

0

Hatvanöt éves lettem hát.
Nem kor, de mégis számít.
Ennyit mégsem ér más.
Unokaöcsém hívott a világ másik szegletébõl,
Álmodott velem, Istennek terve van, nem ír még ki az
életnek könyvébõl.
Istenemre!
Állok elébe.
Mikor a haza szólított, huszonhat lett belõle,
Ne áldoznék Istennek többet annyit, érte?
Nem kötik már ilyentájt az emberfiát földi dolgok, gondok.
Szellemekkel társalog, s csak Istenével boldog.
Sátán ganajától nem esik már lázba,
Nem gyûjti, nem hordja padlásra.
Többet ér egy jó szó baráttól kézfogás,
Asszonycsók mikor beért learatásra.
Adj hát Uram békét bölcsességet, kiegyensúlyozottságot,
S még egy jó pár évet.
De Te tudod ez egy naív felvetés – ének,
Ne az én akaratom, a Tiéd valósuljon meg.
0

Jászkisér, 2016. halottak napján.
Kiváló tisztelettel:

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

Fazekas Lajos

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

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
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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

FIGYELEM!
0

Házi rétes és pogácsa rendelhetõ!
0

Rétes:
Pogácsa:

többféle töltelékkel,
tepertõs, sajtos, vajas

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

Érd:

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

Futó Mihály, Jászkisér,
Tört u. 16.

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

06-20/325-96-27
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

0

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

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

