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Idõsek Világnapja…….
A rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub hívta
meg klubunk tagjait a szeptember 24-én az „Idõsek
Világnapja” tiszteletére szervezett nyugdíjas találkozójára.
Klubunkból 10 fõ vett részt a rendezvényen.
A levezetõ, a klubvezetõ, a polgármester úr és a megyei
elnök asszony köszöntése után a meghívott klubok
kulturális mûsort adtak elõ. A mûsort a helyi általános
iskola felsõ tagozatos diákjainak (Néptánc Együttes)
„bundás” tánca nyitotta meg. Ezután „A legszebb
mûvészet” címû vers hangzott el, melyet népdalcsokor
követett, majd Túróczi Zoltán: Tanács címû verse; tánc;
jászsági népdalok; operett; musical; magyar nóta; vers

zenei aláfestéssel (csodálatos volt); táncdalok.
Ezután minden meghívott klubvezetõ egy pár szóban
köszöntötte a résztvevõket és a klubvezetõt.
A mûsor után beszélgetés, fényképezés, kézimunka
kiállítás megtekintése, majd nagyon finom ebéd
következett. Ebéd után közös szórakozás, beszélgetés, tánc
és tombola húzás.
A tombola húzás kedvezett tagjainknak is, ugyanis
mindenki nyert, sõt még a fõdíjat is megnyertük, amely
egy hatalmas csemege kosár volt.
Megköszönve a szép napot elbúcsúztunk és hazafelé
tartottunk.
Köszönjük a Nagy házaspárnak az utazás támogatását.
Kiss Jánosné
klubvezetõ

Hagyományos must készítése
Szeptember az õsz kezdete, sárguló falevelek a
betakarítások szüretek ideje. Hagyománnyá vált,
hogy az óvodások megismerkednek a must
készítésével.
Szeptember 28-án gyermek zsivaj töltötte be a
Helytörténeti Gyûjtemény udvarát. A szép napos idõ
kedvezett az óvodások szüreti rendezvényének. Óvó
nénik, Daduska nénik felügyeletével érkeztek az
Attila úti, Kossuth téri óvoda nagycsoport társai, a
Bocskai úti óvodásoknak csak a szomszédba kellett
átlátogatniuk.

szemezték le. Következett a szõlõszemek darálása
préselése a Kis-ér Kertbarátkör tagjainak segítségével. Óvó nénik felügyeletével a must kóstolására
került sor.
A városi óvodával kötött Együttmûködési Megállapodás alapján minden évben meghívást kapunk az
Óvodák ezen rendezvényére.
Nagy élményt jelent számunkra látni a gyermekek
érdeklõdését, lelkesedését, tenni akarását. Köszönet
illeti az óvodai dolgozókat hogy megszervezik az ilyen
foglalkozásokat, felkeltik az érdeklõdésüket a szüreti
munkák iránt a gyermekeknek.
A Mûvelõdés Háza dolgozói padokat, asztalokat
raktak ki az udvarra.
Az óvodai csoportok nem érkeztek üres kézzel, szõlõt
hoztak a közös szürethez. Szüle Katalin mutatta be a
csoportoknak a borházban, a szõlõ feldolgozás régi
eszközeit. Az összegyûlt szõlõfürtöket apró ujjacskák

Kis-Ér Kertbarátkör
vezetõsége
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Adományok Svájcból
Jászkisér partner településének egyesülete a PJN
Niederlenz, májusban egy kisbusznyi gyerekjátékot,
ágynemût, kerékpárokat és számítógépeket valamint 4
ezer svájci frankot adományozott a jászkiséri emberek
életkörülményeinek javítására.
A Külkapcsolatok Baráti Egyesülete a pénzt eljutatta a
bölcsõde, az óvoda, a fizioterápia és az Alapszolgáltatási
Központ vezetõinek. Õk döntöttek arról, hogy mire
költik az adományt. A cél az volt, hogy lehetõleg minél
több ember részesüljön a fejlesztések eredményébõl.

Az óvodában számítógépet és papírokat adtak át

0

Június 17-én Jászkisérre érkezett a PJN egyesület elnökségének 5 tagja és velük együtt egy 24 fõs csoport.
A vendégeket szokás szerint családoknál tudtuk elszállásolni, ami mindig jó lehetõséget teremt arra, hogy
erõsödjön a két településen élõk kapcsolata.
18-án kora délelõtt a bölcsõdébe mentünk a vendégekkel. A tolmácsolást egész napra Boros Anita vállalta,
aki már húsz évvel ezelõtt is sokat segített a nyelvi
nehézségek áthidalásában.
Sósné Nagy Andrea bemutatta az intézményt, és azokat
az eszközöket, amit Svájcból érkezett adományból
vásároltak. Új szõnyegek kerültek a csoportszobákba, új
tányérokat vettek az étkezéshez, törölközõket a
tisztálkodáshoz és porszívót a takarításhoz.

Vendégek a bölcsõdében

A tavaszszal átvett játékok és rajzeszközök is ott vannak
a szobákban. A vendégek, akik korábban nem jártak
még a bölcsõdében, ezért sok érdeklõdõ kérdést is
feltettek, örömmel látták, hogy milyen praktikusan
használták fel a tõlük kapott támogatást. A gyerekek és
a bölcsõde dolgozói összesen közel harmincan élvezhetik a fejlesztés elõnyeit.
A program az Kossuth téri óvodában folytatódott.
Baloghné Ádám Anikó óvodavezetõ és kolléganõi
szeretettel fogadták a vendégeket. Beszéltek a óvoda
mûködésérõl, így azt is elmondták, hogy a kapott
támogatásból az óvoda mind három épületébe kerültek

udvari és szobai játékok. A tavasszal kapott és most
átvett számítógépeket pedig az adminisztrációs
munkához és a pedagógiai anyagok fejlesztéséhez
használják. Az óvodás gyerekek és az õket nevelõ,
gondozó személyek összesen közel háromszázan
használják a kapott támogatásból biztosított eszközöket.
Új eszközök a fizizioterápián

A reumatológiai szakrendelés és fizioterápiás kezelések
indítására jelentõs összeget fordított az Önkormányzat,
de mindent nem tudtak megvásárolni. A PJN Egyesület
megismerve a helyzetet magasabb összegû támogatást
adott eszközök beszerzésére. Miklósné Helle Barbara
büszkén mutatta meg a vendé-geknek kis birodalmát,
ahol éves szinten több mint ezer beteg ember jelenik
meg, és kaphat kezelést. A támogatásból egy
vizsgálóágyat és két elektromos kezelõ készüléket vásároltak. Ennek köszönhetõen a jövõben még több féle
kezelést tudnak helyben elvégezni.
Az intézmények látogatása az Alapszolgáltatási
Központban ért véget.
Farkasné Nagy Márta intézményvezetõ meghatódva
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fogadta az ebédhordó munkatársainak meglepetésként átadott újabb 4 db kerékpárt. Vasárnap volt,
de minden gondozónõ és az idõsek közül is többen ott
voltak a vendégek fogadásán. Büszkén mutatták meg az
újonnan elkészült konyhabútort, a szõnyegeket és a jó
sok évvel ezelõtt kapott, még mindig használt
bútorokat.
Zenével és dalokkal köszönték meg az idõsek vendéglátását

meghívottak. Az ilyen alkalmakkor már hagyományosnak nevezhetõ „Találkozások estéjén”, lehetõség
van a barátságok erõsítésére, személyes emlékek közös
felidézésére és újabb tervek szövögetésére.
A megjelenteket mûsorral köszöntötték a Pendzsom
Néptánc Egyesület táncosai, az óvodások és a Pedagógus
Nõi Kar tagjai. Svájci vendégeink hangszereket is
hoztak magukkal, és zenei kísérettel elõadott dalokkal
viszonozták a mûsorszámokat.
A vacsora után a vendégek által hozott sajtokból
összerendezett sajttálak és a vendéglátók által készített
házi sütemények kínálták magukat. A kötetlen
beszélgetést kis közös játékkal szakították meg, majd
bemutatták a Niederlenzben Mikulás napján használt
4,5 méter hosszú korbács használatát. Szakavatott
kézben ennek hangja vetekedett a nálunk tiltott
petárda hangjával.

0

Az egész napos program gyorsan eltelt, a jelenlévõk a
mielõbbi viszontlátás reményében érzékeny búcsút
vettek egymástól.

0

Mártika elmondta, hogy ez az intézmény részben a
svájciaké, mert már annyi támogatást kaptak onnan.
Ezeket több mint száz fõ gondozásához tudják
használni. Mindig nagy szeretettel várnak és fogadnak
bárkit, bármikor a testvértelepülésrõl a jövõben is.
A svájci vendégeket saját maguk által készített finom
házi süteményekkel, üdítõvel és kávéval kínálták, akik
azt hangszeres kísérettel elõadott svájci dalok éneklésével köszönték meg.

Svájci vendégeink hétfõn reggel autóbusszal indultak
egy kirándulásra, melynek keretében szép õszi
napsütésben felkeresték a Duna-Kanyar, Gödöllõ és Vác
környékének nevezetességeit. Zárásként két napot
töltöttek Budapesten, ahol a sok séta után a Dunán egy
hajóút koronázta meg a heti programot. Elmondásuk
szerint sok új élménnyel gazdagodva utaztak haza,
azzal az elhatározással, hogy talán jövõre újra
találkozunk.

0

Délutántól kora estig a Mûvelõdés Házában gyûltek
össze a vendéglátó családok, a svájci vendégek és a

Balog László

Emlékezünk….?
Igazán volna rá okunk, hiszen városunk ez évben 625 éves.
290 éve 1726-tól van „volt” írásos feljegyzés – nyilvántartás az iskola igazgatókról tanítókról Tóth Sándor
jászkiséri nyugdíjas tanító 1934-ben megjelent iskola történeti füzetében olvasható. Az elsõ idõkben latinul voltak
az iskolai bejegyzések . nyilvántartások.
Baksay Dániel rector – igazgató volt az aki 230 éve elõször magyar nyelven jegyezte fel az iskolára vonatkozó
adatokat.
Szintén 230 éve volt a kitelepülés Ómorovicára, Karcag – Kunmadaras – Jászkisérrõl.
1891-ben Született Gócza József református lelkész 125 éve.
Az 1906-ban épült Fõ úti iskola 110éves!
„A református egyház 5500P-ért megvette a Jászkiséri Takarékpénztár egy emeletes 1906-ban épült szép épületét,
melynek emeletén addig Kaszinó volt elhelyezve és amely épület a hõsök szobrával díszített „Erzsébet –tér”
nyugati oldalán a község legszebb helyén a község legszebb épülete.” Írta Tóth Sándor tanító úr kis füzetében.
Érdemes volna e nagyon értékes füzetet újra kiadni hiszen magába foglalja városunk iskola történetének kezdetét.
1981-ben nyitottuk meg a Csete Balázs Helytörténeti Gyûjteményünket 35 éve.
Tartsuk tiszteletbe ünnepeinket és emlékezzünk együtt.
Szüle Katalin
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Nem akartam, nem akarok a döglött oroszlánba belerúgni, hisz ahhoz nem kell nagy bátorság, de tudomásomra jutott, hogy
Pintér Ferenc a facebook-os zárt közösségében miket terjeszt rólam, miket állított utolsó polgármesteri fellépésén.
Ezért úgy gondoltam megírom az én verziómat is, hisz már a római jog egyik alapelve volt:
„Audiatur et altera pars” (halgattassék meg a másik fél is!)

Az 1. sz. háziorvosi praxis helyettesítésének története
Katona doktornõ 2015 januárjában hivatalosan is
bejelentette, hogy 2015. július 1-tõl megszünteti praxisát.
A praxis jogot megpróbálta eladni, de sajnos ez nem
sikerült.
Én 2015 májusában jeleztem az akkori jegyzõnek, hogy az
1. sz. körzet helyettesítésével kapcsolatban intézkedni
kellene. Akkor nem történt semmi. Tekintettel arra, hogy
ebben én nem voltam illetékes, a továbbiakban nem
akartam akadékoskodni. Amikor azonban júniusban már
égett a talaj a Polgármesteri Hivatal talpa alatt, felkértek,
hogy vállaljam el a helyettesítést.
Végül is erre akkor igent mondtam. Felhasználva a
meglévõ kapcsolataimat (hisz 25 éve praktizálok
Jászkiséren, volt néhány kistérségi és egyéb reszortom)
nagyon gyorsan összeállítottuk a szükséges dokumentumokat. Mikor minden összeállt és a MEP és az ÁNTSZ is
áldását adta a leendõ szerzõdésre, egy hétfõ reggel 8 órakor
bementünk az akkori jegyzõ helyettes irodájába, már
elkezdtük aláírni a papírokat, amikor is bependerült (nem
tudom másképp leírni, mert tényleg így volt) tehát
bependerült Pintér Ferenc akkori polgármester, az akkori
jegyzõvel. Leült velem szembe és megkérdezte, akkor
hány százalék? Elõször nem is értettem mit kérdez. Aztán
rájöttem, az OEP finanszírozási díj hány százalékát kérem
a helyettesítésért. Ezt megelõzõen õ nem tárgyalt velem,
nem közölte, hogy milyen elképzelései vannak, a
helyettesítésrõl. Májusban még lehetett volna tárgyalni,
lett volna idõ az egyeztetésre, hiszen, ha az önkormányzat
bízott volna meg a helyettesítéssel, egészen más
felállásban kellett volna dolgoznunk, bár valószínûleg
abba én nem mentem volna bele. Közöltem, hogy 100 %.
Ami azt jelentette, hogy a praxis teljes körû ellátását az
OEP finanszírozás 100 %-ért vállalom. Az akkori
polgármester Pintér Ferenc, magyarázta, hogy így-vagy
úgy legyen, esetleg amúgy, közöltem vele, hogy lehet itt
beszélgetni errõl, meg arról, de még este 6-kor is 100 %
lesz. Ezzel a tárgyalás lezáródott, mert a polgármesternek
el kellett menni Õrbottyánba.
A polgármester, akkor akár azt is vállalta volna, hogy júl.
1-tõl orvos nélkül marad az 1. körzet, de a testület
kötelezte, hogy kössön velem szerzõdést az én feltételeimmel. Ezért a polgármester nagyon megharagudott
rám, soha többet normális kapcsolatunk nem volt.
Mi a praxis helyettesítését zökkenõmentesen átvettük.
Akkor három alkalmazottal dolgoztam. Az 1. körzet
finanszírozásába a polgármesteri hivatalnak nem kellett
beszállni. A Mike Orvosi Bt. fedezte a munkabéreket
(járulékaival), gyógyszer, kötszer költségeket és a rezsi
költségeket is. (telefon, áram, internet, program
karbantartás, stb.)

A polgármester 2016. márciusában szerzõdtetett egy
másik helyettest (Dr. Ordódi Anton, pélyi kolléga
személyében). Ezt õ a hátunk mögött, titokban intézte,
nem tudni miért. Annyira titkolta, hogy amikor egy
csütörtöki nap az összes egészségügyi dolgozót meghívta
egy megbeszélésre, melyet rendszeresnek gondolt (de az
elsõ megbeszélésen nem õ, hanem a helyettese vett részt).
Elõzõ nap a testületnek bemutatták Ordódi doktort, de ezt
másnap elõttünk eltitkolták (Balogh László alpolgármesterrel közösen, mert szerinte is jogos volt a titoktartás…).
Természetesen ezt nem lehetett titokban tartani, ezzel
aztán a további egyeztetés nem jött szóba, soha többé.
Az új helyettes orvost Pintér Ferenc úgy interpretálta a Trió
TV-nek és a Néplapnak, hogy betöltötték az 1. sz. praxist,
holott errõl szó sem volt, hisz csak annyi történt, hogy az
egyik helyettes orvost felváltottak egy másik helyettes
orvossal. Mivel az 1. körzet így továbbra is az
önkormányzaté maradt, a rendelõt fel kellett szerelni, ami
meg is történt „természetesen” ez is a hátunk mögött az õ
elképzelései szerint, ami azért is érdekes, mert neki az
egészségügyben semmilyen gyakorlata nem volt, nincs,
aki segített neki az sem dolgozott soha az alapellátásban,
de az egészségügy más területén sem. Ezek után sikerült
elköltenie 1,5 millió forintot (akkor azt mondta van pénz,
de késõbb azért ez módosult, finomodott, olyan sok pénz
azért nem volt…), holott, ha nem veszett volna össze
Katona doktornõvel (hogy mi volt neki a doktornõvel
kapcsolatban a baja az rejtély…), ha megkérdez errõl
bennünket (hisz az egészségházban többen vagyunk, akik
az alapellátásban több évtizedes gyakorlattal
rendelkezünk, akkor ez a költség kb. 500 ezer forint lett
volna. Õ azonban úgy gondolta, hogy majd az OEP által
kiutalt finanszírozási pénzbõl ezt fedezi. Még azt sem
nézte meg, hogy akkoriban hány forintot utalt az OEP,
ennek az lett a vége, hogy ez a pénz nem fedezte az 1.
praxis költségeit, munkabér + járulékai, gyógyszer,
kötszer, rezsi költség, stb., tehát a kiadás nem térült meg,
sõt más forrásból kell biztosítani pénzt a praxisra.
Ráadásul egy év múlva az OEP már csak a finanszírozási
összeg 60 %-át utalja, õ ezt sem tudta elõre, csak ment a
saját feje után, nem szerzett be pontos információt, bár ezt
megtehette volna. Kérdés belátta, belátja-e, hogy az én
elképzelésem szerinti szerzõdés a város számára, jobb
elõnyösebb volt? Szerintem, nem!
2016. augusztusában az OEP a megfelelõ kormányrendeletnek megfelelõen 2016. januárjától visszamenõleg
havi 130 ezer forinttal megnövelte a praxisfinanszírozást.
Úgy gondoltuk, hogy a 2016. január-április közötti
finanszírozási összeg ennyivel magasabb lett, (mivel a
Mike Orvosi bt.-nak 100 % járt) az akkor érvényes
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szerzõdés szerint, errõl számlát nyújtottam be az
önkormányzatnak, melynek kifizetését az akkori
polgármester megtagadta. A Képviselõtestülethez
fordultam, hogy ezt a pénzt fizessék ki, õk állásfoglalást
kértek a MEP-tõl, így csak szeptemberben került
napirendre a beadványom, amikor is parázs vita után négy
képviselõ elhagyta az üléstermet, így döntés nem született.
Most ez ügyben az új testületre vár a döntés.
Azon a testületi ülésen, amikor ez napirenden volt Pintér
Ferenc nem tudván pontosan milyen összegekkel
dolgoztunk, milyen összegeket kaptunk, milyen
kiadásaink voltak azt mondta: Mike dr.2-3 millió
forintokat vett fel, ami egyszerûen nem igaz, hazugság!!!
Elõször is nem Mike dr., hanem Mike bt (akkor 3
alkalmazottal!), ami egészen más. Végül nagy

nyilvánosság elõtt megvádolt azzal, hogy fiktív számlát
nyújtottam be, amely mögött egészségügyi teljesítés nem
áll. (a testületi ülés nyilvános volt, az ott készült video
felvétel felkerült az internetre.) Ez szemenszedett
hazugság, hiszen mi abban a négy hónapban is elláttuk az
1. körzet betegeit, tehát igen is volt teljesítés a számla
mögött. (ezzel nem csak engem, hanem a munkatársaimat
is megsértette.) Pintér Ferenc hálával tartozik nekem
hiszen, ha rágalmazásért feljelentem, egész biztos, hogy
elmarasztalják. és egy marasztaló büntetõ per után több
milliós kártérítést is megítélnének, egy polgári perben!
Csak nekem nincs kedvem rendõrségre és bíróságra járni.
0

Jászkisér,2016.10.10.
0

Dr. Mike Miklós

KÖSZÖNET
Tisztelt Jászkiséri Lakosok !

0

Köszönetemet fejezem ki annak a
hat, volt önkormányzati képviselõnek, akik megállították a dilettantizmus (hozzá nem értés) ámokfutását.
Köszönetemet fejezem ki azoknak a
gondolkodó, tisztességes jászkiséri
állampolgároknak, akik október 2-án
elmentek szavazni a békességre, a
fejlõdés folytatására. Akik rájöttek és
megtapasztalták, megismerve sok
ember valódi énjét, hogy az elmúlt
két évben vesztett Jászkisér, valamint, hogy a múltra építeni kell és
nem „végképp eltörölni”.
Eldöntötték, hogy ismét egy nyugodt,
fejlõdõ kisvárosban kívánnak élni,
hogy a hazugságokból, elegük van.
Rájöttek és megértették, hogy attól,
hogy egyesek folyamatosan rágalmaznak, másokat becsmérelnek,
nagy hangon, félelmet keltõen
szajkóznak valamit, az több mint
valószínû, hogy hazugság.
Feltételezem, hogy Önök is
olvasták Dr. Nemes András: Száz
éves emlékeim c. könyvét, melyben a
XX. század diktatórikus rendszereinek propaganda módszereirõl így ír :
„A fasizmus egyik leghasználhatóbb módszere volt az ellenfél
démonizálása, a gyûlöletbeszéd, de
az ellentétek szítása is ÁVH-s
pártállami módszer volt, amit az
utód-alakulatok napjainkban
átvettek.”
„Hitler és.. Sztálin egymástól

tanultak…és mindezt magukévá is
tették. A propagandisták legpraktikusabb munkája a nyílt hazugságok
terjesztése. Ha nem tudod tagadni
vagy elhallgatni, akkor rágalmazz,
b á r m i á ro n . M i n d e n n e k a z
ellenkezõje volt az igaz és a hazugság
nem ismert határokat. A hitelesség és
a szavahihetõség az Õ esetükben az
abszurditás kategóriája. Mindehhez
Goebbels hozzátette, ha hazudsz,
hazudj nagyot és ezt a hazugságot
állandóan és folyamatosan ismételni
kell a népnek.”
A nagy vezetõkrõl így ír :
„Sztálin és Hitler mindketten
autoriter vezetõk voltak, ugyanakkor
súlyos személyiségzavarban szenvedtek. Jellemzõ volt rájuk a nárcizmus
az önimádat, a paranoia, az üldözési
mánia, valamint a szadizmus.
Mellette tombolt a személyi kultusz.”
Ha a fenti idézet bármelyik
részébõl hasonlóságot találnak
felfedezni a 2014-es választáskor
történtekkel, vagy azóta történt
eseményekkel, esetleg személy/személyekre azonosságot vélnek felismerni, az valószínûsíthetõen nem a
véletlen mûve.
Mindezeket „megbocsájtva, de
nem felejtve” köszönöm, hogy a
jászkiséri emberek a szavazataikkal,
megmutatták valós igényeiket és
akaratukat.
Köszönöm mindnyájuknak a kitartást, a hitet, az elmúlt két évben, hogy
bíztak a nyugodt jövõ reményébe,
abba, hogy a rossz elmúlik egyszer.

Köszönöm az összetartást.
Köszönöm a fiataloknak, akik
megmutatták, hogy létezik még
Jászkiséren jó családi neveltetés.
Tették a dolgukat, nem hõbörögtek,
nem mutogattak és nem kiabáltak
trágár szavakkal senkire. Dolgoztak,
meggyõzték az embereket, hogy
olyan polgármestert és képviselõket
válasszanak, akik nem az önös és
kiscsoportos érdekeiket tartják elsõdlegesnek. Olyanokat akik, mások
eltérõ véleményét tiszteletben tartva
a közösség érdekeit képviselik.
Képesek elismerni a másik ember
munkáját és megbecsülni azt.
Köszönöm Önöknek, hogy a
szégyenteljes idõszak véget ért és
remélhetõleg újból egy nyugodt,
fejlõdõ kisváros megbecsült állampolgárai lehetünk, hogy Jászkisér
nem „hírhedt”, hanem ismét elismert
lesz.

0

Kérem a továbbiakban, egységben
segítsük Lukácsi György polgármester urat és csapatát!
Munkájukhoz - Isten áldását kérve
kívánok erõt, egészséget, kitartást,
hitet, bölcsességet, egyenes, tisztességes, becsületes segítõ lakosokat.
0

Õszinte tisztelettel:
0

Hajdú László
0

Négy évig Jászkisér képviselõje,
majd
16 évig volt felelõs polgármestere,
54 éve jászkiséri lakos.
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2016.szeptember-október
Szeptember 17-18-án feleségemmel
együtt gyógyszerészek és hozzátartozóik társaságában egy szép kiránduláson, társas utazáson vettünk részt.
Összeszokott társaság, sokat utaztunk
már együtt. Velem szemben, - én
vagyok közöttük a legidõsebb, mindenki elõzékeny, udvarias. Utunk
célja a Dráva, Drávaszög, a Villányi
borvidék, az Ember és a Táj kapcsolatának megismerése volt. Szeptember
17-én utunk elsõ állomása Drávaszabolcs volt, egy hajókirándulás a
Dráván. A Dráva határfolyó, nem
nagyobb a Tiszánál. (A Dráva 740km, a
Tisza 965km hosszú folyó.) a kb. 15kmes hajóúton látottak alapján, véleményem szerint a táj érintetlenebb, az
„emberek” nem csúfították, rontottál el
a természetet, a folyót úgy, mint például
a Tiszát Tiszaörvény környékén.
A Dráva árterülete a kormoránok
„európai fõhadiszállása.” a hajó 7 fõs
személyzete udvarias, elõzékeny volt.
Kávéval, pálinkával kínálták a kirándulókat. A pálinkájuk egész más
minõséget képviselt, mint a Jászságban
termett gyümölcsökbõl készült pálinkák.
A hajókirándulás után, a Tenkes-hegy
tövében lévõ Tenkes csárdában ebédeltünk. A környezet gyönyörû, a tájjelegû
ételek, borok finomak, a kiszolgálás
kifogástalan. Sokan voltunk a csárdában, kirándulók, ünneplõ baráti társaságok, stb. A hangulatot azonban
beárnyékolta az, hogy az oda vezetõ
úton végig mindenütt katonák, rendõrök voltak, golyóálló mellényben, géppisztollyal.
Ebéd után továbbutaztunk Villányba. Itt
a híres, szõlõtermelõ és borász Bockcsalád vendégei voltunk. A szobák
elfoglalása után, este pincelátogatásra
kaptunk meghívást, borkóstolón
vehettünk részt. A borkóstoló záró
akkordja egy barikolt tölgyfa hordóban
érlelt szõlõtörköly pálinka megízlelése
volt. Ez a pálinka elõttem ismeretlen
módon volt érlelve, íze, zamat, illata
utólérhetetlen. Utazásunk második
napján Orfûn keresztül érkeztünk
Szászvárra. Útközben megálltunk és
megcsodáltuk Túronyban a református
gyülekezet Árpádkori templomát.
1706-ban, a Rákóczi-szabadságharc
idején fosztogató rácok felégették a
templomot. A béke beálltával (Szatmári
béke)megkezdõdött a templom helyreállítása. a katolikusok és reformátusok

vitába keveredtek, melyik felekezeté
legyen a romos templom? 1726-ban
megkezdõdött a templom helyreállítása. A templom harangját 1730-ban
Grazban öntötték, a padok 1758-ban
készültek. 1849. június 9-én a horvát
határõrség felgyújtotta a települést,
elpusztult a falu, a paplak, az összes
anyakönyv, stb... A templom maga
sértetlen maradt. Túrony középkori
templomát a „Nemzeti Örökségi
Program” támogatásával tárták fel. A
megszépült templomot 2006. augusztus
12-én hálaadó istentisztelet keretében
adták át a gyülekezet használatára és a
szépséget kedvelõk gyönyörûségére. A
túronyi református gyülekezetnek 60
felnõtt tagja van, õk minden vasárnap
részt vesznek az istentiszteleten. (a
település lakóinak száma 250-300fõ)

Következõ úti célunk a megújult
szászvári vár volt. A gyönyörûen
felújított vár és ennek történelmünkben
betöltött szerepe gondolkodásra
készteti a látogatót.

Utunk befejezéseként ellátogattunk
Bátaszékre. A Szent Orbán kápolna
mellett lévõ öreg molyhos tölgy 2016ban megkapta az „Európa fája”
megtisztelõ címet. A fa alatt lévõ
lehullott makkokból sokat összeszedtem, még most õsszel el fogom ültetni
õket. Tavaly Franciaországból, a
versailles-i Trianon-kastély parkjából is

hoztam makkokat. Elültettem õket,
szépen kikeltek, erõsödnek. Utunk
lezárása egy vacsora volt Baján, a
Duna melletti „Potyka-csárdában.
(ettem már jobb halászlevet is)

Október 9-én a jászladányi Sarlós
Boldogasszony templomban Böjte
Csaba OFM ferences szerzetes által
celebrált szentmisén vettem részt.
Böjte Csaba a tõle már megszokott
vehemenciával elmondta, nem
siránkozni kell, nem panaszkodni kell, a
problémák jönnek minden nap, ezeket
meg kell oldani. Azért vagyunk, az a
feladatunk, hogy Isten segítségét kérve
megoldjuk a mindennapi problémákat.
A szentmisén résztvevõk több százezer
forintot adományoztak a „Dévai Szent
Ferenc” Alapítvány számára. Az
alapítvány több, mint 2500 gyereknek
ad naponta szállást, teljes ellátást, és
ami a legfontosabb, szeretetet, nevelést,
jóra való tanítást.
Böjte Csaba vallja és hirdeti, „Istenre
mindig lehet számítani!”
Beszédében kitért arra, hogy jövõre lesz
a 500 éves a Reformáció. A reformációt
megelõzõen Erdélyben körülbelül 600
római katolikus egyházközség volt,
ebbõl 15-20 maradt katolikus hiten, a
többiek a megreformált vallást követték. Harag nincs, nem lehet a felekezetek között, egymást tisztelve és
szeretve kell egymás mellett élnünk.
Befejezésül: megöregedtem, életem
80. évébe léptem. Azt szoktam
mondani, nem szabad panaszkodnom,
hálát adok az Istennek, hogy még élek,
koromnak megfelelõen, idõarányosan
jó egész-ségben, jól érzem magam.
Feleségem nevében megköszönöm,
megköszönjük a helyi önkormányzati
képviselõ választáson rá adott szavazatokat.
Jászkisér, 2016.október 15.
Gubicz András
em. jászkapitány

9

2016. október

Házasság kötés
Bendó Nikolett és Nagy Zoltán
szeptember 3-án
Peták Edit és Lénárt István
szeptember 10-én
Balogh Krisztina
szeptember 4-én
0

Ladányi Lili
szeptember 5-én
0

Jakab László Menyhért
szeptember 9-én
0

Banya Liliána Ingrid
szeptember 10-én
0

Szentpéteri Adél
szeptember 12-én
0

Szepcsik Rebeka
szeptember 15-én

0

Balázs Mária és Bogdán Róbert
szeptember10-én
0

Tóth Alexandra és Papp Dániel
szeptember 10-én
0

Rostás Ilona Aranka és Jánszky László Jenõ
szeptember 12-én
0

Balog Aranka Mónika és Suki Béla
szeptember 17-én
0

Szabó Anett és Cs. Molnár Tibor
szeptember 17-én

0

0

Németh Alíz
szeptember 18-án

Molnár Orsolya és Kalmár Péter
szeptember 24-én

0

Peták Kamilla
szeptember 19-én
0

Vajas Blanka Szorina
szeptember 19-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!

0

Kiss Rózsa Szidónia
szeptember 20-án
0

Sipos Levente
szeptember 21-én
0

Zatkó Annamária
szeptember 22-én
0

Pusoma Enikõ
szeptember 24-én

Orvosi ügyelet

Az orvosi rendelõ
telefonszámai:
0

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

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

Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.:

06-57/443-421

Halálozás

Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

özv. Garics Józsefné Korsós Borbála
82 éves korában szeptember 7-én

Délután 16 órától

Sipos Sámuelné Duka Julianna
71 éves korában szeptember 11-én

másnap reggel 8 óráig

Ragó István
57 éves korában szeptember 17-én

0

0

Vasárnap és ünnepnap
egész nap

0

Ivanics István
83 éves korában szeptember 17-én
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Hozz egy darab pelenkát!
Kedves jóérzésû, segítõkész emberek!
2016. május 1-én megszülettek Jászkiséren a Zsigó család hármasikrei. Maja (700 gr), Linett (620 gr) és Edina
(650 gr) születési súllyal, a terhesség 24. hetén koraszülöttként látta meg a napvilágot Budapesten, a Semmelweis
Egyetem I.sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján.
Az ikrek az elsõ hónapjaikat több budapesti kórház újszülött intenzív osztályán töltötték. A Péterfy Sándor úti
kórházból, augusztus 30-án érkezhettek haza. Végre együtt a család.
Egy gyermek érkezése nagy öröm a családban, de az öröm mellett vannak gondok, problémák is. A kislányok
családjában minden triplázódik. A fiatal szülõk elsõ gyermekként három pici lányt kaptak. Edina, az édesanya
elmondta, hogy naponta 25-30 pelenka fogy.
Ha minden jóérzésû, segítõkész ember hoz 1 db pelenkát, már megkönnyítettük a Zsigó család mindennapjait.
A pici lányok jelenleg „3-5 kg” jelzésû pelenkát használnak, a márka nem lényeg.

A pelenkát a Kossuth L. út 46. szám alatt található
Alapszolgáltatási Központban gyûjtjük:
hétfõtõl- csütörtökig 1 8 – 16 óra között, pénteken 1 8 – 13 óráig.
Védje meg családját a „néma gyilkostól”!
A szén-monoxid nem válogat.
Egyre gyakrabban hallani híradásokban, olvasni
újságokban, hogy családok, felnõttek és gyermekek
kerülnek szén-monoxid mérgezés következtében
kórházba. A kórházba kerülés még a kedvezõbb eset, a
szén-monoxid halálos, észlelhetetlen hatása közül.
A szén-monoxid a fûtési szezonon kívül a fõzésre
használatos tûzhelyek mérgezõ égésterméke is lehet,
tehát fontos minden fûtésre és fõzésre melegítésre
használatos berendezés megfelelõ mûszaki állapotára
figyelni!
Szereljek fel érzékelõt???.... A válasz: igen!
Szinte minden bevásárló központban, háztartási mûszaki
eszközöket árusító üzletben kapható szén-monoxid
érzékelõ néhány ezer Forintért.
Ellenben ezekkel nem árt vigyázni! Különbözõ
minõséget és megbízhatóságot ellenõrzõ laboratóriumok, ellenõrzõ szervezetek, a fûtéstechnikai cégek, az
Országos Tûzmegelõzési Bizottság ezen készülékek
nagyon nagy hányadánál, mintegy 90%-ánál megbíz-

XC70
XC100
XC100D
XS100
XS100T
XH100
XW100

hatatlan, a valós veszélyt nem érzékelõ és jelzõ
berendezéseket találtak a boltok polcain.
Milyen érzékelõt vegyek???.... A válasz: megbízhatót!
Magunk és családunk, barátaink biztonsága pénzben
nem mérhetõ… A Honeywell cég termékei maradéktalanul teljesítették a vizsgáló intézetek követelményeit
és az egyik legjobb, legmegbízhatóbb termékek ezen a
piacon.
És nekünk jászkisérieknek nem is kell „vadásznunk”
ezért a termékért az interneten, üzletekben. A jászkiséri
tûzoltóság viszonteladói szerzõdést kötött a közvetlen
forgalmazóval és nálunk elérhetõek termékeik.
Tûzoltóságunkon bõvebb információt tudunk Önöknek
adni a Honeywell szén-monoxid vészjelzõk nálunk
elérhetõ három típusáról, ismertetõ anyag és a mûszaki
tartalmat bemutató prospektusok segítségével.
Információért és megrendelésért keressen minket:
Jászkiséri Önkormányzati Tûzoltóság és Önkéntes
Az erõdrendszer egyik része
Tûzoltó Egyesület, Jászkisér Kiskör út 7. – Balogh
Tamás – parancsnok – 57/550-025; 20/213-2300

Honeywell termékárak
szénmonoxid vészjelzõ
szénmonoxid vészjelzõ
szénmonoxid vészjelzõ
füstjelzõ
hõ és füstjelzõ
hõérzékelõ
vezeték nélküli rádiós modul

12 990
16 990
20 490
9 490
11 490
8 990
12 990

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Választási eredmények 2016.
A 2016. október 2-án megtartott, idõközi választások eredményeként,
Jászkisér Város Önkormányzatába
az alábbi jelöltek jutottak be:
Név:
Jelölõ szervezet:
Érvényes szavazat:
Polgármester:
Lukácsi György
FIDESZ-KDNP
1 297
Képviselõk:
Baloghné dr.Baka Ibolya
Bója György
Cseh Gáborné
Gubiczné dr.Csejtei Erzsébet
Menyhárt Ferencné
Pintér Ferenc
Tóthné Barna Csilla
Vajas György

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

972
825
769
1 056
812
773
764
1 059

A Képviselõ-testület 2016. október 11-i alakuló ülésérõl
Az ülésen Ládi Klára, a választási bizottság elnöke,
ismertette a 2016.október 2-án lezajlott választás menetét
és beszámolt az eredményekrõl.
Az érvényes szavazatok alapján Lukácsi György lett a
polgármester, a nyolc képviselõ, pedig Baloghné dr. Baka
Ibolya, Bója György, Cseh Gáborné, Gubiczné dr.Csejtei
Erzsébet, Menyhárt Ferencné, Pintér Ferenc, Tóthné Barna
Csilla, és Vajas György. A képviselõk letették esküjüket,
majd a polgármester eskütételére került sor.
Ezután átvették megbízólevelüket, majd dr. Kállai Mária
kormánymegbízott tolmácsolta Pócs János országgyûlési
képviselõ üzenetét és átadta az általa küldött emléklapokat
a képviselõknek.
A képviselõ-testület elfogadta a polgármester illetményérõl és költségtérítésérõl szóló elõterjesztéseket. Ezek
értelmében Lukácsi György polgármester illetménye
448.700.- Ft/hó, költségtérítése havonta 67.300.-Ft.
A testület módosította a Város Önkormányzata Képviselõtestületének szervezeti és mûködési szabályzatát.
Ezek után a testület titkos szavazással megválasztotta az
alpolgármestereket. Vajas Györgyöt, (8 igen és 1 nem
szavazattal) fõállású alpolgármesternek, ifj. Sebestyén
Ferencet (7 igen és 2 nem szavazattal), társadalmialpolgármesternek választották meg.
Az alpolgármesterek letették az esküjüket a testület elõtt.
Elfogadták az alpolgármesterek tiszteletdíjáról és
költségtérítésérõl szóló elõterjesztéseket, miszerint Vajas
György 359.000,- Ft/hó illetményben és 53.850,- Ft/hó
költségtérítésben, ifj. Sebestén Ferenc 157.000,- Ft/hó
illetményben és 23. 550-Ft/hó költségtérítésben részesül.
Tudomásul vették a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségrõl, az összeférhetetlenség és méltatlanság törvényi
szabályairól, a köztartozásmentes adatbázisba történõ

bejelentkezésrõl szóló tájékoztatót.
Elfogadták a költségvetési elõirányzat módosítását.
A bölcsõde hátsó kerítésének felújítására érkezett
árajánlatokból az olcsóbb, jászkiséri vállalkozótól érkezett
ajánlatot fogadták el.
Az ülés közben Lukácsi György polgármester tájékoztatta
a testületet, hogy az önkormányzat tíz millió forint
ÖNHIKI támogatásban részesült.
-juhi-

Elkezdõdtek a
pályázatokról való egyeztetések

2016. október 13-án Lukácsi György polgármester,
ifj.Sebestyén Ferenc fejlesztésekért felelõs
alpolgármester és Benedek Henriette pályázati
referens egyeztetõ tárgyalást folytatott Piroska
Miklóssal, a Megyei Közgyûlés alelnökével, és
Borbás Zoltánnal, a Megyei Közgyûlés Tervezési és
Monitoring Bizottság alelnökével, a TIOP-hoz
(Területfejlesztési Operatív Program) beérkezett
pályázatainkról és a jövõbeni lehetõségekrõl.
-juhi-
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Poénvadászat

Viccturmix
Egy horgásznak megfeneklik a
csónakja. Ki akar úszni a partra, de
nagyon fél a krokodiloktól. Kikiabál
a parton álldogáló fickónak:
- Uram, vannak itt krokodilok?
- Nincsenek, már évek óta nincsenek...
A horgász felbátorodik és elkezd
kifelé úszni. Már félúton jár, amikor
megint kikiabál:
- Mondja, hogyan szabadultak meg
tõlük?
- Mi nem csináltunk semmit, a
piranhák ették meg õket...
A falusi iskolában olyan mondatot
kell mondani, amiben benne vannak
azok a szavak, hogy "mennyi",
"ennyi", "annyi".
- Pistike, mondj egy mondatot
ezekkel a szavakkal! - kéri a
tanárnéni.
- Mikor anyukámék nyem voltak
ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye
mennyi a disznyóknak ennyi annyi.
- Miböl veszi észre az indián, hogy
kiszáradt a folyó?
- ???
- Porzik utána a kenu.
Egy zsebtovaj a bíróságon az ítéletre
vár. A bíró kihírdeti:
- Vádlottat bûnösnek találtam
többrendbeli lopás elkövetésében. A
bírság 45 ezer forint.
Erre feláll a vádlott ügyvédje:
- Tisztelt bíró úr, védencemnek most
csak mindössze 20 ezer forintja van,
de ha adnak neki tíz percet kint a
tömegben, hamarosan elõteremti a
többit is.
Közúti ellenõrzésnél a rendõr
próbálja körültekintõen kideríteni,
hogy mi is történt.
Meghallgatja a tanúkat is. Egy
fiatalabb férfit kérdezget:
- Neve?
- Kovács Géza.
- Foglalkozása?
- Archeológus.
A rendõr feltolja a sapkáját,
gondolkodik.
- Mondja csak magyarul, kérem.
A férfi mosolyog:
- Oké, akkor írja be, hogy ásatásokon
dolgozom.
Mire a rendõr:
- Csak semmi flanc. Szóval kubikos.

13

2016. október

Recept túra
Gömböc
Hozzávalók:
?
30 dkg sertéslapocka
?
só
?
bors
?
sertésháló

(réteslap nagyságú)
?
10 dl olaj
?
1 fej vöröshagyma
?
1/2 tk paradicsompüré
?
10 dkg rizs
?
10 dkg magozott aszalt szilva
?
3 db tojás
?
10 dkg fõtt császárszalonna
?
1 csokor petrezselyem

Elkészítés:
A sertéslapockát megmossuk, szárazratöröljük, majd felvágjuk
nagyobb szeletekre,megsózzuk, megborsozzuk. A sertéshálót
hideg vízbeáztatjuk.
Egy vastag falú lábasban felforrósítunk 6 dl olajat, és
megpirítjuk rajta a hússzeleteket. Azután szedjük ki õket, és a
visszamaradt zsiradékon üvegesre sütjük a meghámozott,
felaprított hagymát. Hozzákeverjük hozzá a paradicsompürét,
további 1 percig pirítjuk, majd felöntjük 1,5 dl vízzel.
Beletesszük a hússzeleteket, és lefedve puhára pároljuk azokat.
Végül kiszedjük õket, és felvágjuk falatnyi darabokra. A
párolólét tegyük félre.
Az átöblített rizst kissé megpirítjuk a megmaradt, felhevített
olajon.Felöntjük fel 2,5 dl vízzel, beleforgatjuk a négyfelé vágott
aszaltszilva-szemeket, és közepes lángon, lefedve puhára
pároljuk az egészet.
A rizshez 2 db tojást keverünk, a húst, egy kevés párolólét és a
felcsíkozott császárszalonnát. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk a
keveréket.
A sertéshálót megszárogatjuk, és megkenjük a megmaradt,
felvert tojással. Halmozzuk rá a rizses keveréket, majd
hajtogassuk fel úgy, hogy a tölteléket teljesen mindenhol
befedje. Kenjük meg a maradék tojással.
Helyezzünk sütõrácsot vagy párolóbetétet egy tepsibe, tegyük rá
a gömböcöt, és süssük a 170 fokos sütõben 40 percig. Ezután
vegyük ki, pihentessük 10 percig, végül ferdén szeleteljük fel. A
megmaradt, felforrósított párolólével meglocsolva, továbbá a
finomra vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
0

Vörösboros szilvaleves

A tejfölt csomómentesen elkeverjük a liszttel. Hozzáadjuk a
vörösbort, majd 1 dl vizet öntünk hozzá, és óvatosan besûrítjük
vele a levest. Már nem forraljuk vagy fõzzük.

Hegyaljai betyárpecsenye hagymás
tört krumplival
Hozzávalók:
?
4 szelet sertéstarja (csonttal)
?
4 gerezd fokhagyma
?
só (ízlés szerint)
?
õrölt bors (ízlés szerint)
?
1-2 késhegynyi

pirospaprika (el is hagyható)
?
2 dl fehérbor
?
5 dkg zsír

A körethez:
?
1 kg krumpli
?
1 fej vöröshagyma
?
5 dkg zsír
?
1 tk pirospaprika
?
só (ízlés szerint)

Elkészítés:
A hússzeleteket megtisztítjuk, ízlés szerint megsózzuk,
megborsozzuk, megszórjuk egy kevés pirospaprikával, és
legalább egy fél óráig állni hagyjuk, hogy az ízek átjárják.
Egy serpenyõben felhevítjük a zsírt, óvatosan beletesszük a
hússzeleteket, és pár perc alatt mindkét oldalát pirosra sütjük.
Ezután megszórjuk a vékonyra szeletelt fokhagymával,
felöntjük a borral, és résnyire lefedve puhára pároljuk. Közben,
ha szükséges, pótoljuk az elpárolgó folyadékot egy kevés vízzel.
Amikor a hús már kellõen megpuhult, levesszük a fedõt, és
zsírjára sütjük.
A krumplit megpucoljuk és kisebb kockákra vágjuk. Enyhén sós
vízben puhára fõzzük, majd leszûrjük. A vöröshagymát
megpucoljuk, felaprítjuk.
A zsírt egy serpenyõben felhevítjük, majd hozzáadjuk az apróra
vágott vöröshagymát, és világos zsemleszínûre pirítjuk. Ezután
levesszük a tûzrõl, megszórjuk a pirospaprikával, és alaposan
összekeverjük. Hozzáadjuk a leszûrt, forró krumplit, ízlés
szerint megsózzuk, és összekeverjük, úgy, hogy közben a
krumpli kissé összetörjön.
Tálaláskor tányérra helyezzük a hússzeletet, mellékanalazzuk a
hagymás tört krumplit, és ízlés szerint csemege uborkával,
savanyúsággal vagy salátával kínáljuk.

Hozzávalók:
?
60 dkg szilva
?
1 csipet só
?
6 dkg kristálycukor
?
1 kk õrölt fahéj
?
7 dl tejföl
?
1 csapott ek liszt
?
1 dl vörösbor

Elkészítés:
A szilvát megmossuk és kimagozzuk. Egy fazékban 1 l vizet
forralunk, majd a sóval, a kristálycukorral és a fahéjjal ízesítjük.
A szilvát negyedeire daraboljuk, és a forrásban levõ fahéjas
lében puhára fõzzük.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt lakosok!

Tisztelt Jászkisériek!
0

A Reumatológiai szakrendelés

A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.

2016.10.01-tõl

0

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C medence használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig
szombaton

Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

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

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!

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

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

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!
A 75. éves Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2016. november 19-én szombaton a Mûvelõdés Házában
TÛZOLTÓBÁLT rendez,
melyre tisztelettel meghívja támogatóit.
Belépõdíj:

4.000 Ft/fõ

Mûsor: Irigy Hónaljmirigy
Jelentkezés és bõvebb információ:

Tûzoltóság: Kiskör út 7.
Telefon: 57/550-025
Szepcsik György parancsnokhelyettes
Telefon: 57/550-025
Mobil: 20/979-8129

Balogh Tamás parancsnok
Mobil: 20/213-2300
Balog László elnök
Mobil: 20/341-1218

