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Meghívó

„Büszke vagyok rá, hogy szegény maradtam
akkor, amidõn kötelességeimhez képest
százezreket szereztem a Vármegyének.”

Tisztelettel meghívjuk

2016. február 27-én
délelõtt 11 órára

Dr. Küry Albert
Jász-Nagykun- Szolnok megye volt Alispánjának,

Küry Albert
alispán

1867 - 1926

a szolnoki Damjanich János Múzeumba,
a múzeum Pantheonjában elhelyezett emléktábla
leleplezésére.

Megemlékezés az

1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
ünnepi évfordulójáról

2016. március 15-én 10 órakor
A Mûvelõdés Házában

Mindenkit szeretettel várunk!
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Megalakult a
CIVIL KASZINÓ
A 2003 óta mûködõ Civil Kerekasztal koordinátora Balog
László kezdeményezésére, a jászkiséri civilszervezetek
megalakították a Jászkiséri Civil Kaszinót.
Ez egy új együttmûködési forma, mely nem csak a
civilszervezetek tagjait várja, hanem nyitott minden
jászkiséri lakos számára. A jövõben minden hónap elsõ és
harmadik hetének péntekén találkoznak 18 és 20 óra között
a Mûvelõdés Házában. A találkozásokra várnak minden érdeklõdõt, akik elfogadják
annak mottóját, mely így szól: „Beszélgessünk, ne veszekedjünk…”
A tervek szerint bárki élhet olyan témajavaslattal, melyet bevezetõ elõadás után vagy a
nélkül, kötetlen beszélgetés keretében jól kibeszélhetnek a jelenlévõk. Szerencsés esetben
kialakíthatnak olyan közös álláspontot, aminek megvalósítását célszerûnek tartják. A
szándék minden esetben a megoldáskeresés, hasznos ötletek megismerése, és lehetõség
szerint akár közösségi összefogással egy-egy fontosnak tartott javaslat megvalósítása,
egyéni hasznosítása.
Ez a fórum nem helyettesíti, sokkal inkább kiegészíti a mûködõ közéleti fórumokat. A Civil
Kaszinó nem kívánja gyengíteni vagy átvenni az önkormányzat, az önkormányzati
intézmények, a jól mûködõ civilszervezetek feladatait, de javaslatokkal segíteni kívánja
mûködésüket.
Várhatóan a következõ években lesznek olyan Európai Uniós és hazai pályázati
lehetõségek, melyek egy-egy kisebb közösség számára nehezen elérhetõek, de
összefogással, közösen talán sikeresen lehet majd pályázni. A civilszervezetek
közremûködésével fejleszteni szeretnék Jászkisér testvérvárosi kapcsolatait , az ottani civil
közösségekkel való együttmûködést.
A tervek között szerepel Jászkisérrõl elszármazott emberekkel kapcsolatfelvétel,
meghívásuk egy-egy beszélgetésre.
Az elsõ találkozón igényként fogalmazódott meg, hogy kellõ elõkészítés után közösen
szervezzünk szabadidõs, sport vagy kulturális programokat, kirándulásokat.
A Civil Kaszinó következõ találkozója február 19-én pénteket 18,00 órától lesz, A
résztvevõk virtuális utazáson vehetnek részt. Balogh György a Mûvelõdés Háza igazgatója
filmet vetít Szczyrk-rõl Jászkisér lengyelországi testvértelepülésérõl, Csortos László
fényképes úti beszámolót tart londoni tapasztalatairól, Balog László pedig egyiptomi
élményeit osztja meg az érdeklõdõkkel.
-juhi-

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!
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Támogatásukat elõre is köszönjük!
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CIVIL OLDALAK
KÉZIMUNKA…
Örömmel konstatálom, hogy 2016. január 14.-én az
Egyetértés Nyugdíjas Klub kezdeményezésére, 17
fõvel megalakult a kézimunka szakkör, melynek
neve:

„Jászkiséri Kézimunka Kör”
Kezdeményezõ, összefogó: Kiss Jánosné
A kör célja: a népmûvészeti hagyományok ápolása,
szûkebb környezetünk hímzéskultúráját, motívumkincsét, elsõsorban a Jászság hímzésvilágát
szeretnénk szélesebb körben megismerni,
megtanulni, (jász-kun hímzés), különbözõ tájegységek hímzéseinek feleleve-nítése, tanulása,
valamint más kézimunkák megtanulása (horgolás,
azsúrozás, gobelin varrás, stb.).
2015 nyarán felkerestük a Jászapáti Kézimunka
Szakkör egyik tagját, hogy segítsen nekünk a jász
hímzés megismerésében, készítésében, anyag, fonal
használatával, elõrajzolt minták adásával. Így
kaptuk meg kölcsönben, áttanulmányozásra,
fénymásolásra Misi Éva-Szabó Pál Antalné:
„Jászsági szûcsminták textíliákon” címû könyvét,
mely „a jász hímzés eredete” szövegben és 36 db
szebbnél szebb, nehezebbnél nehezebb minták
rajzait tartalmazza. Ezen könyv és minták
segítségével 6 fõ a nyugdíjas klubból hozzáfogott,
kidrukkolt anyagon a hímzéshez. Az elkészülteket az
õsszel elvittük Jászapátira a szakköri taghoz, hogy
mondjon véleményt a kész munkánkról.
Megdicsérte a bemutatott kézimunkánkat, arra kért
bennünket, hogy a szálak irányát tartsuk be, mert ha
nem, akkor nem adja vissza a jász hímzés
jellegzetességét. A terítõk széleit nem a megszokott
„cakkos” széllel kell eldolgozni, hanem a legtöbb
azsúrmintás, boszorkányöltéses, horgolásos, a
díszítést is természetesen ugyanazon zöld színû
fonalból szabad készíteni, mellyel a terítõ készül.
Ezen jegyek szellemében tartottuk meg a kör elsõ
foglalkozását, melyen ismertetve lett a jász
hímzéssel kapcsolatos tudnivalók. Mindenki
választhatott magának hímezni valót a 26 db
kidrukkolt anyag közül, melyhez fonalat is kaptak,
amelyhez zöld, osztott szálú hímzõ fonal kettõs
szálát kell használni. (Fonalat a szakköri tagtól
kaptunk egy dobozzal).
A kész munkáinkat továbbra is megmutatjuk
szakembereknek véleményezés céljából, hogy
hibáinkat ki tudjuk javítani, szabályosan, az
elõírtaknak megfelelõen végezzük a hímzést.

A kör tagjai között vannak, akik horgolnak, kötnek,
gobelint készítenek, kreatív csoporttal foglalkozó,
sókerámiát készítõ, papírfonó, stb.
A kör kéthetente jön össze, csütörtöki napokon a
Mûvelõdés Háza emeleti helyiségében 14 órától 16
óráig, melynek bárki tagja lehet, aki szeret
kézimunkázni.
Munkáinkat természetesen kézimunka kiállításokon szeretnénk bemutatni, nemcsak amely
kiállítást mi rendezünk, hanem más tájakra is
szívesen elvisszük.
Kiss Jánosné

Betegen
Kikészítem zsebkendõmet, legyõzött a nátha,
Úgy elkaptam valakitõl, mintha nekem járna!
Köhögök, fáj a torkom, szétesik a fejem,
Erõtlenség a testemben, hát hiányzott ez nekem?
A hõmérõm higanyszála, felszökött a csúcsra,
Beletelik egy-két hétbe, amíg fitt leszek újra!
A családi ágyat többszörösen igénybe veszem,
Nem vitás, jelenleg, csak is ott a helyem!
Folyik rólam a víz, izzad egész testem,
Milyen kár, szerelem helyett a náthába estem!
Felkeresem a háziorvost, úgy is régen láttam.
Teszek egy kis látogatást, majd a gyógyszertárban!
Nagypál Sándorné
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Hírek a Könyvtárból!

Új szolgáltatás a Városi Könyvtárban
A KönyvtárMozi egy új könyvtári szolgáltatás a kistelepülésen élõk számára azzal a céllal,
hogy a magyar filmkultúra alapvetõ értékei minél több érdeklõdõhöz eljussanak a könyvtári
kisközösségeken keresztül. Könyvtárunknak januártól nyílt lehetõsége, hogy csatlakozhasson
az országos kezdeményezéshez. A vetítéseket havi rendszerességgel tervezzük, de
természetesen, ha a lakosság igényt tart rá akkor több
alkalommal is sor kerülhet rá. A KönyvtárMozi honlapján
– www.konyvtarmozi.hu - megtalálható az összes
választható film címe. Minden korosztály részére
lehetõség nyílik a szórakozásra. A vetítések idõpontjáról
folyamatosan tájékoztatást adunk:
Kisér újág, Képújság, Városi honlap, ill. plakát. Bõvebb
felvilágosítást szívesen adunk a Könyvtárban, illetve a
06-57-450-504-es telefonszámon.
A szolgáltatás mindenki számára ingyenes!
Szeretettel várjuk a szórakozni vágyó lakosságot!
Ingesné Járvás Irén
könyvtáros

Suli Hírek
Szavalóverseny
A Csete Balázs Általános Iskola 2. évfolyam:
2016. január 19-én, a Magyar
I. Duka Vanessza Helga 2/c
Kultúra Napja alkalmából tartotta
II. Bognár Liliána 2/a
meg a hagyományos alsó tagozatos
III. Kis Bence 2/c
szavalóversenyét.
Különdíj:
Minden osztályból 3 tanuló indult,
Bózsó Nóra 2/b és
illetve a pélyi és a tarnaszentmiklósi
Nagy Alexandra Virág 2/c
tagintézmények tanulói is részt
vettek a versenyen.
3. évfolyam:
I. Fábián Dénes – Pély
A zsûri tagjai:
II. Kovács Dávid 3/c
Magera Gyuláné a zsûri elnöke,
III. Farkas Dzsenifer 3/b
Molnárné Zana Ágota tanárnõ és
Ingesné Járvás Irén könyvtáros
4. évfolyam:
voltak.
I. Papp Balázs 4/b
II. Dankó Viktória 4/c
Az eredmények évfolyamonként
III.
Ujvári Anna Virág 4/c
a következõk:
Különdíj:
Stuchlik Gergõ 4/a,
1. évfolyam:
Czakó
Ádám 4/b,
I. Bartók Viktória – Pély
Szûcs Antal 4/b
II. Bodnár Erika 1/a
III. Kiss Dominika 1/b
Különdíj:
Bokor Ramóna Dzsesszika 1/c

Köszönjük a gyerekeknek a szép
verseket, a nevelõknek a felké-

szítést, a szûrinek a munkáját és
Fazekas Erikának a szép virágokat.
Hajnal Csabáné
szervezõ

2016. február
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Az oktatásról:
Mindent hallok, látok. Látom a végeredményt. Hallom,
olvasom, országszerte megrendezésre kerülõ rendezvényeken a pedagógusok elmondhatják milyen
problémáik vannak, milyen változást szeretnének: több
pénzt kellene biztosítani, hogy az iskolák mûködése
egyenletesebb, kiszámíthatóbb legyen stb.
Sok a jogos probléma, ezeket nem szabad az asztal alá
söpörni – megoldást kell keresni.
Megoldást kell keresni és találni – de ebbõl a
megoldáskeresésbõl ki kellene hagyni a tanulókat. A
tanulók dolga a tanulás – a tanítók, tanárok dolga a
tanítás,oktatás – a mindenkori kormány feladata a
feltételek biztosítása.
Mi volt ezelõtt 65 évvel Jászkiséren?
Az iskolák államosítása, a tanyasi iskolákból a tanulók
„városi” kollégiumi elhelyezése.
A mi osztályunk, az V. fiú osztály létszáma 51 fõ. Ebbõl
katolikus 24 fiú, református 27. Osztályfõnökünk Juhász
Gyula tanító úr. Juhász Gyula rendkívül pedáns, magával
szemben is igényes ember volt. Mindig frissen
borotválkozva, kifényesített cipõben, vasalt nadrágban,
nyakkendõben megjelenõ tanító volt – tiszteltük,
szerettük.
Vágó László tanító úr -római katolikus- szintén rendkívül
pedáns, jól öltözött, fegyelmet tartó, azt megkövetelõ
nevelõ volt.

Vágó László tanító úrnak a rendet, fegyelmet megkövetelõ
szigoráról mi református fiúk is hallottunk római
katolikus barátainktól.
Tanáraink közül emlékszem Dr. Katona Zoltán feleségére
Ilonka nénire (õk orvos férjével együtt osztályidegenek
voltak). Katonáné tanárnõ magyar irodalmat
és
nyelvtant, helyesírást tanított. Minden óra elõtt a
füzeteinket ki kellett tenni a pad szélére. Õ minden füzetet
megnézett, javított, számon kérte a házi feladatot, dicsért,

korholt – mindenkihez volt dicsérõ, vagy elmarasztaló,
jobb munkára ösztönzõ szava.
Emlékszem Béky Irén tanárnõre – (Õ is osztályidegen
„megtûrt” tanárnõ). Jászapátiról járt át Jászkisérre, télennyáron kerékpárral, melyen a világítást egy viharlámpa
biztosította. Béky tanárnõ mindig jött és tanított, ha esett
az esõ, a hó, ha fújt a szél. Az idõjárás viszontagságai
mellett külön nehezítette az az átjárást az utak akkori
állapota.
A testnevelési órákat a Fõ úti iskola emeletén (a
református nõegylet színház termében) Lászlófi Gyula
tanár úr vezényelte – nagyon kemény „kis ember” volt.
Vért izzadtunk torna órákon. Minden év végén
„tornavizsgát” vezényelt a sport pályán.
A tornavizsgára hosszú heteken keresztül tanultuk,
gyakoroltuk, ezeket a gyakorlatokat osztályozta. A
sportpályán a vizsga napján minden tanulónak egy
„bokszos” dobozon kellett a helyét megtalálni, elfoglalni,
hogy a sorok minden oldalról átláthatók, egyenesek
legyenek. Azokban az években az V-VIII. osztályok
létszáma, közel 400 tanulót jelentett.
Lászlófi Gyula tanár úrtól Kárpáti Andor vette át a
stafétabotot. Kárpáti tanár úr országos hírû szertorna
csapatot – (Varga Gerzson, Gyulai József, Kövesdi Babi,
Faragó Anna, stb.) nevelt fel, hozott létre a jászkiséri
iskolában. Természetesen az elismeréshez, az elért
eredményekhez sok munka kellett és sok idõ – nevelõktõl
és tanulóktól egyaránt.
Minden volt tanítómra, tanáromra szeretettel gondolok. Õk jót akartak és adtak
nekünk. Szeretettel gondolok volt osztálytársaimra is. Sajnos, sokan meghaltak már
közülünk.
Heten élünk Jászkiséren – nem merem
vállalni, hogy leírjam hányan és hol élünk
még. Új-Zélandtól – Budapestig szétszórt
bennünket az élet.
Osztálytársaimról:
Szeremi Bálintot szerettük, Bálintról egy
könyvet lehetne írni.
Ónody Gyula még él, BRK pénzügyi
osztályvezetõje volt.
Sütõ Imre már nem él, kutató vegyészmérnök volt.
Szûcs Ferenc egyetemet végzett.
Fergencs Józsefet, Kövesdi Lászlót ÚjZélandba vetette az élet.
Gál Sándor ha ma élne, 20-22 éves fiatalemberként
országos hírû sportoló lehetne.
Biztosan sokan vannak, voltak, még, akik az 51 fõbõl
példamutató életet éltek, élnek.
Példás családapák, gyermekeik itt élnek köztünk, biztos
egzisztenciát alakítottak ki.
Befejezésül: a 65 évvel ezelõtti lehetõségek – ismerve a
mai tantermek felszereltségét - összehasonlíthatatlanok a
mai lehetõségekkel.
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Ma a modern technika világában minden eszköz
rendelkezésre áll a tanításhoz. De ehhez szükséges a
tanulni akaró fiatalság, a szülõk nagy odafigyelése.
A kirakatok szépek: a szolnoki Varga Katalin,a budapesti
Fazekas Mihály, a debreceni Kossuth Lajos és Református
fõgimnáziumban, és egyéb, név szerint nem említett, de
országos hírû gimnáziumokban végzõ fiatalok elõtt
nyitottak a lehetõségek, szabad az út. Ez azonban csak egy
pár száz fõ.
A másik oldal az írni, olvasni, számolni nem tudó, vagy
alig tudó 8 osztályt végzõ tanuló.

Másik téma a temetõ!
Veszem a bátorságot, mert a 2014. évi képviselõi és
polgármesteri jelölõ gyûléseken Pintér Ferenc (ma
városunk polgármestere) hitet tett, amikor idézett
Reményik Sándortól „ne hagyjátok a templomot,
iskolát…”
Polgármester úr volt olyan figyelmes, hogy 2014. és 2015.
év karácsonya elõtt meglátogatott és közel bõ 1-2
órahosszát beszélgettünk, véleményt cseréltünk.
Többek között beszéltünk a temetõ elõtt elültetett fiatal
akácfákról, a megépített járdáról és a kialakított
autóparkoló térrõl.
Megkérdeztem helyesli-e, hogy a temetõben régi, nagyon
értékes síremlékek –márvány, gránit- eladásra
kerülhetnek?
Véleményt cseréltünk, megnyugodtam.
Megígérte tárgyalni fog az egyházakkal, a város átveszi a
temetõ fenntartását, gondozását és kerítést fog építeni.

Erre a célra 3 millió forintot biztosít folyó évi
költségvetésben.
Beszéltünk a „Református konzultációban” megfogalmazottakról.
Választások elõtt a templomba járók száma szépen,
dicséretesen többszörösére emelkedett. Polgármesterjelöltként látogatta a helyi református templomot.
Napjainkban is látogatja a református templomokat, ahol
éppen tartózkodik, Egerben, vagy Szolnokon.
Teljes mértékben azonosultunk az Ozsváth Ferencné által
leírtakkal. Õ is, én is, reméljük, Ozsváthné javaslata,
kérése a Református egyház vezetése elõtt meghallgatásra
talál.

Befejezésül:
Nagyon tartalmas, szép megemlékezést sikerül
abszolválni a Donnál maghalt, megsebesült magyar
katonák emlékére.
Amit nagyon sokan sajnálattal vettünk tudomásul, hogy a
városunkban élõ, vitézi címmel kitüntetettek –Vitéz
Csomor András kivételével - nem vettek részt az
ünnepségen.
Mint minden cím – de a vitézi cím különösenkötelezettségekkel és elvárásokkal jár!
Jászkisér, 2016. február 9.
Tisztelettel:
Gubicz András

Kérdezték
Magas Vérnyomás
0

Ha magas a vérnyomása orvosa a dohányzásról való
leszokást, több zöldség és gyümölcs fogyasztását a só
–és alkoholbevitel csökkentését és / vagy a fogyást
javasolja. Emellett természetesen ajánlott egészségesen
táplálkozni.
Célszerû megvizsgáltatni nincs-e vesebetegsége mert a
vesebetegség is okozhat magas vérnyomást.
Gyümölcsön zöldségen, teljes kiõrlésû gabona félén(
barna rizs különösen ajánlott) , hüvelyeseken, hal és
csirkehús alapuló étrenden éljen.
Hagyma fokhagyma, eper, méz gyakran szerepeljen
étrendjében.
Jó hatású az E vitamin, lecitin, 3 gr fokhagyma/ nap,
virágpor, magnézium, zöld hajdina, rutén tea nyers
zöldséglevelek ( napi 2-4 csésze zeller, grépfuit,
narancs, uborka, körte, ananászlé ) fogyasztása.
Homeopathia: ARG NIT segíthet ha idegfeszültség
aggodalmaskodás vagy túl feszített munka van, a
magas vérnyomás hátterében. Forduljon bizalommal
gyógyszerészéhez!

Magas vérzsír szint ( Koleszterin, magas )
Fenti étrend megfelel a koleszterin csökkentõ
étrendnek is, kis kiegészítéssel. Egyen több zabkását,
zabkorpát, lencsét, babot, olívaolajat, tengeri halakat (
Omega 3 tartalma miatt), fokhagymát, tulsit,
psylliumot, vörös rizst, barna rizst, banánt, fogyasszon
niacint ( B3 vitamin).
Gyömbérrel ízesítsen, igyon gyakran cickafark és
hársvirág teát sok – sok frissen facsart citromlével.
A,B,C-vitamin rendszeres és / vagy kúraszerû
fogyasztása mellett étkezéskor egy- egy teáskanál
lecitin hatékony lehet.
Régi egyszerû könnyen megvalósítható praktika
ebédkor 1 dl minõségi vörös bor.
Váljék egészségére.
Ideje a gyógyulásnak!
0
Kiváló tisztelettel:
Fazekas Lajos
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Megemlékezés

Megemlékezés
0

0

Újszászi János
halálának 8. évfordulójára
„ Még fáj, s talán
örökre így marad.
De velünk leszel,
az idõ bárhogy is halad.”

Rácz András
halálának 14. évfordulójára
0

Szeretõ családja

Megemlékezés
0

Nagy István
halálának 6. évfordulójára
„Megállt a szív,
mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz,
mély dolgozni imádott.
Nélküled szomorú
És üres a házunk,
Feleséged és családod

Megemlékezés

"Nagy kérés volt tõled, hogy õt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell, azért hogy boldogok legyünk?
Nem sokat kértem csak, hogy gyógyuljon meg,
S élje azt át velünk mit õ, már nem élhet meg.
Gyönyörû szemében, a fény még csillogott,
Még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,
Semmi mást nem akart õ, csak élni még.
Küzdött még tudott, még volt ereje,
De a végzet õt is utolérte.
Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik,
Vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk,
Mondják meg azt neki, hogy
S O H A S E M F E L E D Ü N K !!!”
0

Szeretõ család

0

Tóth Ferenc
halálának 14. évfordulójára
0

„Még az elõbb szemembe néztél,
Erõtlen kezeddel megérintettél.
Arcodra mosolyt erõltettél,
S halkan súgtad fülembe,
Ne félj!
0

Míly gyorsan elszállt ez a pillanat!
Fénytelen szemeid lehunytad.
Kezed kezembõl kicsúszott,
Arcod megnyugodott, így búcsúzott.
Nem félek!
0

Lelked remélem békére talált,
S Te már a menyekbõl vigyázol Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
S örökkön-örökké emlékezünk Rád!”

Megemlékezés
0

Járvás Sándor
halálának 2. évfordulójára
0

„Az idõ elszáll múlhatnak évek
Míg élünk velünk lesz fájó emléked
Szíved már nem fáj, miénk vérzik
A hiányod szeretteid érzik”
0

Fájó szívvel emlékezünk!
0

Szeretõ családod
0

0

Lánya veje, szeretõ család és rokonság.

Aki akar
Megemlékezés
0

Kusztor Sándor
halálának 9. évfordulójára
“Valami elveszett szívem
két dobbanása közt,
Valami tündérléptû,
csendes boldogság,
Valami gondtalan,
felhõtlen érzés,
Melytõl könnyebb,
szebb volt a világ.”
0

Örökké szeretõ családod

Nem tudnék élni,
tudom találnék
mentséged neked

Csak mert elszabadult
ez árdó képzelet
megragadom

Mert szüksége van,
ne élje darabokban
senki az életet

Ezalatt mit érthetek,
foghat egeret
bõröm sem féltem

Hogy tépi marja szívem
arcáról e világ
mert nem engedem

Kit nem fordít ki
tovább az mehet
Aki hinni akar
MI
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Köszönetnyilvánítás
0

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
id. Nagy Sándor
temetésén megjelentek virágaikkal, koszorúikkal,
részvénynyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

Krizsai Csaba
január 6-án
0

Duka Kristóf
január 19-én
0

Nagy Károly
január 20-án
0

Kovács Kristóf
január 31-én

Halálozás
Tallósi László
51 éves korában 2015. december 21-én
Nagy Sándor
71 éves korában január 1-én

0

Sípos Heléna Virág
január 31-én

Házasság kötés
Házasságkötés
nem történt
január hónapban!
Az orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr.Katona Róza körzete
451-936
(Dr.Mike Miklós helyettesíti)
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védõnõk
Fizioterápia

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

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap
egész nap

Ládi Ferenc
76 éves korának január 4-én
Béres Ferencné Dóka Erzsébet
71 éves korában január 4-én
Miskolczi András
82 éves korában január 7-én
id. Ördög József
78éves korában január 8-án
Szeremi Sándorné Szeremi Klára
92 éves korában január 8-án
Hajdú József
84 éves korában január 13-án
Kovács Józsefné Bander Erika
55 éves korában január 17-én
Dr. Gubicz Pál
89 éves korában január 19-én
özv. Tóth Istvánné Kovács Terézia
89 éves korában január 21-én
Ivanics Istvánné Bomlász Margit
80 éves korában január 25-én
Petró-Vajkó András
88 éves korában január 26-án
Cserei Sándorné Gubicz Ilona
93 éves korában február 10-én
(Budakeszin)
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Poénvadászat

Viccturmix
Jézus sétál a Váci utcán. Köré
gyûlnek az emberek, és csodálják.
Jézus odalép egy vakhoz, ráteszi
a kezét a vak szemeire, mire az
rögtön látni kezd. Odalép egy
sükethez, ráteszi a kezét a süket
füleire, az rögtön hallani kezd.
Jézus odalép a cigányhoz... mire
az rémülten hátrál:
- Hozzám ne nyúlj, rokkantnyugdíjas vagyok!
Az irodavezetõ úgy gondolja,
tudatosítja mindenkivel, kinek
tartoznak engedelmességgel.
Vásárol egy "Én vagyok a
fõnök!" feliratú táblát, és
kiszögezi az ajtajára. Mikor
késõbb visszatér az ebédszünetrõl, csodálkozva látja, hogy
valaki egy cetlit ragasztott az
ajtajára:
"Fõnök, a felesége telefonált.
Kéri vissza a tábláját."
- Katona! Mit érez, amikor látja
hazánk zászlaját lobogni?
- Szelet.
- Kik voltak a legboldogabbak a
Földön?
- Ádám és Éva.
- Miért?
- Mert nekik nem volt anyósuk!
Az iskolában Pistikének óriási
piros folt van az arcán.
Megkérdezi a tanárnõ:
- Pistike, mitõl olyan piros az
arcod?
- Megcsípett egy szúnyog.
- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstõl nem lehet olyan piros!
- Igen, de a bátyám az ásóval
akarta lecsapni.
A rendõr fia áll a térkép elõtt, és
kérdezi az apját:
- Apu, hol van az Alpok?
Mire a rendõr:
- Kérdezd meg anyádat, õ rak el
mindig mindent...
Mosópor reklám:
- Nézze milyen ragyogóan fehér
lett ez az ing!
- Szép, szép de nekem kockásan
jobban tetszett...
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Recept túra
Csorba zabpelyhes húsgombóccal
Hozzávalók:
?
20 dkg darált sertéscomb (vagy darált pulykacomb)
?
1 db tojás
?
1 ek zabpehely
?
20 dkg zöldbab
?
3 db sárgarépa
?
2 db petrezselyem
?
0,5 db zellergumó ( kisebb)
?
0,5 db karalábé
?
lestyán (zöld)
?
petrezselyemzöld
?
zellerzöld
?
2 db paradicsom (nagy)
?
1,5 dl zöldborsó
?
0,5 db paprika
?
1 db vöröshagyma
?
1 db gomba (nagy fehér csiperke gomba)
?
1 gerezd fokhagyma
?
só, bors
?
0,5 db csípõs paprika
?
1 csipetnyi õrölt kömény
?
1 mokkáskanál fûszerpaprika
?
1 teáskanál ételízesítõ
?
1 ek olívaolaj
?
3-4 ek korpacibere (aki nem szereti, kimaradhat, a

paradicsom ad már egy savanykás ízt vagy lehet használni
kovászolt káposztalevet)
Elkészítés:
A zöldségeket - a sárgarépát, a petrezselymet, a zellert, a
karalábét, a paradicsomot, a paprikákat, a vöröshagymát, a
gombát és fokhagymát - megpucoljuk és felkockázzuk.
Egy fazékban olajat hevítünk és belerakjuk a sárgarépát, a
petrezselymet, a zellert, a karalábét, a felaprított hagymát és a
gombát. Sózzuk (én kb. két csipetnyi sót szoktam belerakni) és
elkezdjük dinsztelni (a dinsztelt sárgarépától szép színt kap a
levesünk), majd 2-3 perc után vízzel felengedjük.
Hozzáadjuk a levesünkhöz a megpucolt zöldbabot. Fûszerezzük
sóval, borssal, beletesszük a felkockázott paradicsomot, néhány
szelet paprikát, adunk hozzá lestyánt, zellerzöldet és ételízesítõt.
Alacsony fokozaton elkezdjük fõzni.
Közben elkészítjük a húsgombócot. A darált húshoz adunk egy
tojást, sót, borsot, õrölt köményt, fûszerpaprikát, és
belereszeljük a fokhagymát, belekeverjük a zabpelyhet.
Összevágunk egy kis csokor petrezselymet, zellerzöldet,
lestyánt és ezt is belerakjuk. Jól összegyúrjuk, és vizes kézzel kis
gombócokat formázunk, nedves vágódeszkára rakjuk.
Amikor jól felforrt a levesünk, hozzáadjuk a húsgombócokat.
Kb. 20 percnyi fõzés után beletesszük a zöldborsót. Ekkor adjuk
hozzá a korpaciberét vagy káposzta levét. A végén megszórjuk
petrezselyem zölddel.
0

Sajtmártásos csirkés penne
Hozzávalók:
?
30 dkg csirkemell csíkokra vágva
?
3 dl tej
?
1 gerezd fokhagyma lereszelve
?
1/2 db citrom reszelt héja
?
2 ek tönköly liszt
?
3 ek vaj

?
20 dkg reszelt sajt
?
1 tk só
?
1 tk bors
?
30 dkg penne tészta

Elkészítés:
A tésztát sós vízben megfõzzük.
Amíg fõ a tészta megpirítjuk
kevés olívaolajon a csirkecsíkokat, sózzuk, borsozzuk, majd
egy tányérba félretesszük.
Ugyanabban a serpenyõben,
amiben a csirkét pirítottuk
megolvasztjuk a vajat, megpirítjuk benne a reszelt fokhagymát, megszórjuk a liszttel, jól
elkeverjük és lassan felöntjük a
2 dl forró tejjel. Habverõvel csomómentesre elkeverjük, sózzuk
borsozzuk. Felforraljuk, és annyi hideg tejet öntünk hozzá, amíg
mártás sûrûségû nem lesz. Ekkor belekeverjük a reszelt sajtot és
beletesszük a kész csirkemell csíkokat.
Közben a megfõtt tésztát leszûrjük és belekeverjük a csirkés
sajtmártásba. Ráreszelünk kevés citromhéjat, majd
összefogatjuk. Kivajazott jénaiba öntjük és 170 fokos sütõben
20 percig sütjük
0

Beignet, a francia fánk
Fánkot enni farsang környékén szinte kötelezõ, a franciáké, a
beignet, pedig a világ egyik legjobbja. Könnyû elkészíteni, a
tésztája fantasztikus, és gyakorlatilag abbahagyhatatlan az
evése.
Hozzávalók:
?
2 dl tej
?
2 pohár kefir
?
3 dkg friss élesztõ, vagy
4 teáskanál szárított
?
3 dkg cukor
?
45 dkg liszt
?
fél teáskanál szódabikarbóna
?
egy csipet só
?
olaj a sütéshez
?
porcukor
Elkészítés:
A tejet csak felmelegítjük, ügyelve, hogy ne forrjon fel.
Beleöntünk két pohár kefirt, megcukrozzuk és belemorzsoljuk
az élesztõt.
Kimérjük a lisztet, hozzáadjuk a szódabikarbónát, a sót, és az
élesztõs tejhez adjuk.
Alaposan összekeverjük, azonban dagasztani nem kell, csak
nokedlihez hasonlóan összeállítani. Konyharuhával letakarva
kb. egy órát kelesztjük.
Amikor duplájára nõtt, vastagon lisztezett deszkára húzzuk, és a
tetejét is alaposan megszórjuk liszttel.
Az átlagosnál jobban ragad a tészta, de ez nem baj. Kb. ujjnyi
vastag téglalappá nyomkodjuk, és egy lisztezett késsel
négyzeteket vágunk belõle. Nem túl nagyokat, hozzávetõleg 5x5
centiseket.
A fánknál szokásos módon, kb. 160 fokos olajban szép pirosra
sütjük. Törlõpapírral bélelt tálra szedjük, és tálalás elõtt bõven
megszórjuk porcukorral.

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu
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2016. évre tervezett jászkiséri rendezvények
Rendezvény

Tervezett idõpont

Helyszín

Szervezõ

Nemzeti Ünnep

2016. március 15.

A Mûvelõdés Háza

Kultúrális bizottság

Civil Majális

2016. május 1.)

Dongó Sörkert

Civil szervezetek

Hangverseny

2016. május 7.

Katolikus temolom

Pedagógus Nõi Kar

Jászkun Emléknap

2016. május 6.

Redemptiós emlékmû

A Mûvelõdés Háza

Hõsök Napja

2016. május 25.

I. Világháborús emlékmû

Önkormányzat

Trianoni emléknap

2016. június 4.

Trianoni Emlékmû

Önkormányzat

Vigadalmi napok

2016. június 17-18.

Petõfi úti iskola udvara

A Mûvelõdés Háza

Jokkó Fest

2016. július 22-23.

Dohánybeváltó

Balog József

Tuning
autós találkozó

2016. július 23.

Dohánybeváltó

Balog József

Szántóverseny és
gépésztalálkozó

2016. augusztus 13.

Jászkisér határa

Farkas lászló,
Farkas Gábor

Államalapításunk
ünnepe

2016. augusztus 20.

A Mûvelõdés Háza

Önkormányzat

Termékbemutató

2016. szeptember 7-8.

A Mûvelõdés Háza

Kis-Ér Kertbarátkör

Idõsek napja

2016. október 1.

A Mûvelõdés Háza

Önkormányzat
Alapszolgáltatási
Központ

Aradi Vértanúkra
megemlékezés

2016. október 6.

A Mûvelõdés Háza

Önkormányzat

‘56-os Forradalom
és Szabadságharc
évfordulója

2016. október 23.

A Mûvelõdés Háza

Önkormányzat

Forradalom leverésének
emléknapja

2016. november 4.

A Mûvelõdés Háza

Önkormányzat

Tûzoltó bál

2016. november 19.

A Mûvelõdés Háza

Önkéntes Tûzoltó
Egyesület

XXVI. Apáról-fiúra

2016. december 10.

A Mûvelõdés Háza

Honismereti
Egyesület

Karácsonyi koncert

2016. december 16.

A Mûvelõdés Háza

Pedagógus Nõi Kar

Mindenki Karácsonya

2016. december 18.

A Mûvelõdés Háza

Önkormányzat
A Mûvelõdés Háza
Civil szervezetek
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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

FLORA - Virág-Ajándék
Virágkosarak, csokrok készítése


Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

Tóthné Magdika

Elérhetõségünk:

06/20-4977-084
06/30-6302-911
06/57-450-365
Nyitva tartás:

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

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

Szo, Va, Hé:
730-1110
30
10
00
00
Ke,Sze Csü, Pén: 7 -11 , 14 -17

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

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.
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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KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ
104
TÛZOLTÓSÁG
105
RENDÕRSÉG
107
Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidõben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentõállomás:
57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárõr ügyelet:
Háziorvosok:
Dr. Mike Miklós
57/451-937
Dr. Kolláth Bálint
57/450-893
ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
57/443-421
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a
sportolni, mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
hétfõtõl-péntekig 16-20-ig
szombaton
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:

4000 Ft
2400 Ft
600 Ft

Szauna belépõ:

500 Ft/alkalaom/fõ (minimum 4 fõ 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépõ nyitvatartási idõben
a helyszínen váltható
az úszómestereknél!

