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A Magyar Kultúra Napja rendezvényére

2016. január 22-én, pénteken
18 órai kezdettel
a Mûvelõdés Házába
Minden érdeklõdõt szerettel várunk!

200 Ft
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Kedves Civilszervezet Vezetõ !
0

Ezúton értesítjük, hogy a jászkiséri civil szervezetek következõ
találkozóját
2016. január 22-án pénteken 19:00 órától tartjuk a Mûvelõdés
Háza kávéház termében.
A találkozó témái:
1. Jászkisér Település rendezvényterve, civilszervezetek javaslatai
Ea: Lukácsi György az Önkormányzat Kulturális Sport és Egészségügyi
Bizottsága elnöke, a civilszervezetek vezetõi

2. Civilszervezetek pályázati ötletei a 2014-2020 közötti EU támogatási
idõszak tervezéséhez.
Ea: Balog László CKA koordinátor

Lektorálta:
Gál András
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztõség címe:
5137 Jászkisér, Fõ út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

3. Javaslat Civil Kaszinó létrehozására.
Ea: Balog László CKA koordinátor

4. Egyéb:
Bármilyen téma, amit fontosnak tart

Kérem, hogy a civilszervezet képviseletét a rendezvényen biztosítsátok - az egyes
civilszervezet képviseletében megjelenõk létszáma nincs korlátozva!
Felhívom a figyelmeteket, hogy 18,00 órától lesz a Magyar Kultúra Napi
rendezvény, javaslom, hogy azon is minél többen vegyünk részt.
Jászkisér, 2016. január 11.

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu

Balog László
sk
ÖTE elnöke, CKA koordinátor

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

Adójának 1%-át a következõ helyi civil szervezeteknek
ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület

18841156-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentõkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület

18841376-1-16

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

A következõ számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden elõzõ hónap

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászkisér

18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

utolsó péntekéig

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem
vállalunk!

szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!

1%

Támogatásukat elõre is köszönjük!

3

2016. január

CIVIL OLDALAK
Adomány Bácskossuthfalva önkéntes tûzoltóinak
Németországban Bad Buchau önkéntes tûzoltói
emlékeztek arra, hogy 2009-ben egy szakmai látogatás
keretében már találkoztak a jászkiséri tûzoltókkal. Akkor a
jászkiséri és a jászalsószentgyörgyi tûzoltók sikeresen
„BRONZ minõsítést” szereztek egy ottani megmérettetésen. Tudták, hogy Franz Wohnhaas élõ kapcsolatot
tart velünk és rajta keresztül nagyobb mennyiségû tûzoltó
védõruhát, szakfelszerelést ajánlottak fel számunkra. Az
adományt örömmel fogadtuk, és a Magyarországra
szállítást az Önkormányzat kisbuszával májusban
biztosítottuk. A számunkra nem szükséges mennyiséget
felajánlottuk a megye önkéntes tûzoltóinak és szerbiai
testvértelepülésünk Bácskossuthfalva tûzoltóinak,
ahonnan november 29-re kaptunk meghívást.
Nagy Simon elnök átveszi az adományt Balog Lászlótól

Balogh Tamás parancsnokkal Bagi Lili és Rapi László
ÖTE tagokkal utaztunk Szerbiába. Akkor adtuk át a
felszereléseket testvértelepülésünkön. Napközben régi
barátunk a Helyi Közösség Tanácsa alelnöke Fazekas
Róbert mutatta meg az utóbbi évek fejlesztései
eredményeként létrehozott létesítményeket, felújított
épületeket. Meglátogattuk az általános iskolát, ahol
Crnkovity Gábor igazgató fogadott bennünket. Büszkén
vezetett körbe minket az otthonosan berendezett
épületben, mutatta a felújított tornacsarnokot, tantermeket
és az új fûtési rendszert. Szállásunk a Teleház mellett
létrehozott vendégszobákban volt.
Kora este érkeztünk a tûzoltóság épületébe, amit szintén
felújítottak a közelmúltban. A helyi tûzoltók elmondták,
hogy egy hagyományt felújítva, már több éve november
végén disznóvágást rendeznek. Ennek elõzménye egy több
évtizeddel ezelõtti tûzesetre nyúlik vissza. Akkor tûz ütött
ki a helyi paprikamalomban, amit az önkéntes tûzoltók
sikeresen megfékeztek, a tulajdonosnak jelentõs anyagi
értéket megmentve ezzel. A tulajdonos nem hálapénzt
adott ezért, hanem felajánlotta, hogy minden évben egy
disznót ad a tûzoltóknak, akik azt levághatják,
feldolgozhatják, és közösségi rendezvényen elfogyaszthatják. A tulajdonos haláláig minden évben megkapták
tõle a disznót. Utána volt egy kis szünet, de ma már
közösségi összefogással a disznóvágást újra minden évben
megrendezik, ekkor van a tûzoltók napja. Az esti vacsorára
meghívják a tûzoltók családtagjait, az Önkormányzat
vezetõit, helyi támogatókat és a környék tûzoltóságainak
képviselõit, akikkel egész évben együtt dolgoznak.
A tûzvédelem rendszere hasonlít a mi önkormányzati
tûzoltóságunk rendszeréhez. Az állam által finanszírozott
fõfoglalkozású tûzoltók az egyesület önkéntes tûzoltóival
együtt végzik a kárelhárító munkát. A Németországból
származó adománynak nagyon megörültek. A kapott

védõruhákat, szakfelszereléseket az önkéntes tûzoltók
fogják használni. Nagy Simon ÖTE elnök elmondta, hogy
ennél jobb idõpontban nem érkezhetett volna a segítség.
Az utóbbi években megerõsödött a helyi tûzoltó egyesület,
sikerült fiatal embereket is bevonni a munkába, védõruhát,
felszerelést pénz hiányában csak nagyon korlátozott
számban tudtak vásárolni.
A hazautazás elõtt úgy váltunk el egymástól, hogy
legközelebb Jászkiséren találkozunk. Mi is bemutatjuk a
tûzoltóságunkat és megbeszéljük, hogyan lehet ezeket a
szakmai és baráti találkozókat rendszeressé tenni a
jövõben.
Balog László
ÖTE elnök
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Ping-Pong verseny a tûzoltóknak

Múlt év végén december 28-án a Csete Balázs
Általános Iskola tornatermében ismét ping-pong
versenyt rendeztek a tûzoltók. A helyiek meghívását
elfogadva érkeztek Karcagról és Jászberénybõl is
versenyzõk. Összesen 17 fõ részére elõször három
csoportban zajlottak a mérkõzések.
A nem csak tûzoltók csoportjának vetélkedésébe
bekapcsolódtak a Jászkiséri Sportegyesület
Asztalitenisz Szakosztálya tagjai is, akik a
rendezvény megszervezését is segítették.
Ebben a csoportban elsõ helyen Simonyi Tibor, a
második helyen Molnár György végzett.

KÖSZÖNET

A csoportmérkõzések legjobb tûzoltó versenyzõi
körmérkõzéses rendszerben döntötték el, hogy kik
kapják az ÖTE által felkínált díjakat. Elsõ helyezésért
járó kupát és pezsgõt Sebõk János Karcag Hivatásos
Tûzoltó Parancsnokság parancsnoka vihette haza.
Második helyezett Balog László Jászkisér ÖTE elnök,
a harmadik Ivony Tamás Jászberény HTP
szolgálatparancsnoka lett. A negyedik helyezett
Balogh Tamás Jászkisér ÖTP parancsnok, az ötödik
pedig Stoszek Csaba ÖTE tag is díjat kaptak.
A többi résztvevõ Kovács Krisztián, Boros László,
Rapi László, Németh János, Balog Krisztina, Balogh
Pál helybõl és Urbán László Jászberény HTP
szolgálatparancsnoka ez úttal díjazás nélkül, de
kellemesen elfáradva térhettek haza.
Minden résztvevõ azt hangoztatta, hogy a jövõben is
szeretnék ezt a szép sportot rendszeresen gyakorolni
és kifejezték azon igényüket, hogy a következõ
versenyre minél elõbb kerüljön sor, tegyük ezt
rendszeressé.
Balog László
ÖTE elnök

Jászkiséri sarki bolt

0

A jászkiséri Búzavirág Népdalkör
köszönetét fejezi ki
Tamás Jánosnénak és

Bubori Józsefnének
a dalkörnek nyújtott anyagi
támogatását és

Szebegyinszki Györgynének
a karácsonyi meglepetés ajándékát.
Szeretnénk megköszönni mindazon
személyeknek, akik megtisztelték
jelenlétükkel december 13-án a
Református Templomban megtartott
Adventi koncertünket, és nem utolsó
sorban köszönjük a Református
Templom Egyházközösségének az
odaadó segítségét, fáradozását.

Nem mehetek vásárolni a Sarki boltba,
A gyász rázárta a lakatot.
Könnyeimet törölgetem, amikor mellette
elhaladok.
Kíváncsian mentem nézelõdni, mit kínál a kirakat,
A sok szép ruhán csodálkozva, tekintettem ott
maradt.
Az ízléses, divatos holmik csábítottak belülre,
Tudtam én, hogy vásárolok a vége az lesz belõle!
A legkedvesebb kiszolgálást tisztelettel
megkaptam,
A blokk mellé jó szó is járt és jóindulat aranyban.
Erzsike úgy élt közöttünk, mint a földi angyalok,
Emléke a kék ég fölött, a napsugárban felragyog.

0

Búzavirág Népdalkör tagjai

Nagypál Sándorné
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Tájékoztató a Vöröskereszt Helyi Szervezete 2015. évi munkájáról
A Vöröskereszt több területen lát el különbözõ feladatokat.
Jászkisér területén:
1)
az Amerikai Ház Alapítvány által biztosított, a
Vöröskereszt önkénteseinek munkáján keresztül
megvaló-suló "Gyermekszáj" étkeztetési program
2)
a helyi véradások megszervezése
3)
az érkezõ adomány felajánlások befogadása,
megfelelõ célcsoporthoz való eljuttatása
A "Gyermekszáj" programban 56 kedvezményezett család
került bevonásra. Számukra az alapítvány heti
rendszerességgel biztosít tej, és kenyér adományt.
Családonként 10-12 ezer forint a támogatás.
Összességében éves szinten 7,5-7,6 millió forint, ami
segíti Jászkisér nehéz szociális helyzetben élõ családjait.
A véradás városunkban évente 4 alkalommal kerül
megszervezésre. Ezúton szeretném megköszöni a Csete
Balázs Általános Iskola igazgatóságának, és dolgozóinak,
hogy számunkra lehetõvé teszik a hely biztosításával, hogy
ez megvalósulhat.
Mivel 2015-ben sikerült újra létre hozni a helyi
szervezetet, ennek következményeként adományok is
érkeztek városunkba, valamint új lehetõségek nyíltak meg
számunkra. Lett befogadó szervezet és a kiosztásért felelõs
személy is. A Helyi Szervezet vezetõjeként ez az én
feladatom, amit természetesen nem egyedül végzek,
szerencsére vannak segítõim ehhez.
A helyi szervezetbe befizetett tagdíj 60% visszakerül a
helyi szervezethez, szabad felhasználásra. Felhasználását
természetesen számlával igazolni kell. Mi úgy döntöttünk,
hogy szaloncukrot veszünk belõle (kicsivel több, mint 8
kg-ra volt elég). Az Adventi Program 4 hétvégéjén, a
gyertya gyújtáskor szétosztottuk a gyerekek között. Jutott
belõle még a Mikulás puttonyába is.
A decemberi szaloncukor adományt az Alapszolgáltatási
Központ nappali ellátását igénybe vevõ 20 ellátottja
valamint az ott dolgozók kapták meg.
A liszt osztása a következõ képen alakult: alacsony
jövedelemmel rendelkezõ és kisnyugdíjasok kapták, akik
rendszeresen házi tésztát készítenek, vagy a városi
rendezvényeken süteményeikkel - amit maguk készítenek
- megjelenek. Ez 21 személyt jelent, fejenként 10 kiló
lisztet kaptak. A maradék 90 kg liszt pedig a Honismereti
Egyesület részére került átadásra, ami szintén városi
rendezvényekre való felkészüléskor kerül felhasználásra,
illetve Játszóházas foglalkozásokkor.
A TESCO-s élelmiszer-gyûjtés volt a legbonyolultabb, a

nagyon szigorú elszámoltatás miatt. Hisz minden kilóra
bontva került ki, és grammra pontosan kellett elszámolni
vele. Összesen 37 csomagot állítottunk össze, melybõl öt
csomagot Suki Izidor juttatott el a rászorulóknak, 11 adomány csomaggal fogyatékkal élõ személyeket segítettünk,
21 adomány csomag pedig alacsony jövedelemmel rendelkezõ, idõs emberekhez került.
A csomagok kihordásában a Városvédõ Polgárõr
Egyesület volt segítségemre. Ehhez a gyûjtéshez helyi
felajánlás is érkezett tartós élelmiszer formájában Vajas
György képviselõ úrtól csomagoláshoz használt
nejlonszatyrot kaptuk. A csomagolásban a helyi szervezet
önkéntesei vettek részt. de bekapcsolódott Balog László
alpolgármester úr is.
Úgy gondolom, hogy nagyon eredményes évet zárt a
Vöröskereszt Helyi Szervezete. Az eljuttatott
adományokat minden jászkiséri lakos szívesen fogadta, és
elismerõen szól a munkánkról. Volt olyan, aki még
életében soha semmit nem kapott. Megható volt nagyon
sok pillanat. Biztatok minden jászkiséri lakost, hogy
csatlakozzon a helyi szervezethez akár önkéntesként, akár
pártoló tagként. Keressen meg segítõ szándékával,
esetleges felajánlásával.
Héjáné Kalmár Ildikó
Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezet
vezetõje
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Polgármester értékelése 2015 évrõl, tájékoztató 2016 évi tervekrõl
Kedves Olvasók!
Minden jászkiséri lakosnak,
minden településünk iránt
érdeklõdõnek nagyon boldog
és sikerekben gazdag újesztendõt kívánok magam és
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében!
Az újság szerkesztõinek
kérésére szeretném a kedves
olvasókat és városunk iránt
elkötelezett lokálpatriótákat
tájékoztatni, hogy a mögöttünk hagyott 2015. év
hogyan sikerült, és milyen irányban folytatjuk az
önkormányzat munkáját 2016. évben.
A múlt év december végén kiadott jászkiséri
tudósítóban is leírt gondolataimhoz csatlakozóan
2015-öt nehéz és sorsdöntõ évnek tartom,
összességében az önkormányzat munkáját
eredményesnek értékelem.
Jászkiséren 25 éve nem látott pénzügy nehézségeket
örököltünk a 2014. évi választások után.
Már 2014 decemberében is válságkezelésre volt
szükség, és a 2015 évet is ez jellemezte.
Egyszerre kellett a mûködõképességet fenntartani, és
keresni a kiutat a több mint 10 százalékkal csökkent
bevételi forrás miatt kialakult helyzetbõl.
Nehezítette a dolgunkat, hogy a többen, különbözõ
fórumokon megpróbálták a korábban rejtegetett
problémákat és kiváltó okokat az új önkormányzat
tevékenységéhez kötni.
Új polgármesterként, mint egy „újszülött” nem tudom
és nem is fogom a korábban keletkezett hiányt nem
kezelõ, felelõs intézkedések elmaradása miatti
mulasztások következményeit magamra vagy az új
testület felelõsségébe vonni. A jászkiséri tudósító XV.
évfolyam 2. szám 6. oldalán bemutattuk, hogy mi az
igazi tényinformáció a település gazdálkodásáról.
A 2015. év az új képviselõ-testület és a gazdálkodás
szempontjából a stabilizálás és a pénzügyi alapozás
éve volt. Az önkormányzat az örökölt és kódolt
költségvetési hiányokat az év végére lefaragta és
hiteleit visszafizette. A 2014. év végi, hozzávetõleges
60 millió Ft hiányból 2015. év végére 20 millió Ft
többlet lett.
Ezért köszönet illeti mindazokat, akik az
önkormányzat intézményeiben hozzájárultak a
minden területen folytatott takarékos gazdálkodáshoz,
de szükség volt a szervezeti változtatások mellett az
örökölt 83 millió Ft kintlévõség 10-12 %-ának

behajtására is. A stabilizálásban jelentõs játszott a
megújított polgármesteri hivatal szervezeti
felépítésébe a bekerült új szakemberek munkája is. A
feladatok pontosabb meghatározásával, a felelõsségi
viszonyok szabályozottabbá tételével biztosítani
tudtuk a hivatalban dolgozók hatékonyabb
együttmûködését. Ez a második félévtõl éreztette
hatását.
Néhány fontosabb eredmény szintén az év végi
tudósítóban is megjelent, de a teljesség igénye nélkül
itt is kiemelném a következõket:
·az önkormányzat és intézményei mûködõképességét folyamatosan biztosítottuk, a lakosság
számára nyújtott szolgáltatások színvonalát
megõriztük, több területen fejleszteni tudtuk,
·az általános iskola épületeinek üzemeltetését
az önkormányzat saját forrásból biztosította,
·egészségügyi szolgáltatás színvonalát a
kényszerû változások mellett is biztosítottuk, új
szolgáltatásként elindult a minden szükséges
feltétellel és engedéllyel rendelkezõ reumatológiai
szakrendelés és fizioterápiás kezelés,
·a közmunka programokban több száz család
számára teremtettünk lehetõséget segély helyett
munkával a megélhetéséhez szükséges bevételhez
megszerzésére,
·A közmunka program eredményeként nõtt az
önkormányzat vagyona, új eszközök kerültek
beszerzésre és a hosszabb távon bevételi lehetõséget
biztosító fejlesztések is megvalósultak,
·a közterületek rendjének általános fenntartása
mellett látványos változás történt a temetõbe vezetõ
úton és az ottani parkolóban,
·pályázat eredményeként hulladéktárolók,
virágládák kerültek kihelyezése, de önerõbõl
hirdetõtáblákat és pihenõpadokat is készítettünk,
·elindítottuk azokat a tervezõ, adatgyûjtõ
munkákat, melyek a következõ évek pályázatait
megalapozhatják,
·minden rendelkezésünkre álló eszközzel
támogattuk a kiemelt beruházásként megvalósuló
ivóvízminõség javító program megvalósítását,
·új munkahelyek létesítését célzó, fejlesztési
szándékkal érkezõ vállalkozásokkal folyamatos
kapcsolatot tartottunk, munkájukat segítettük.
Látványos eredmény ezen a területen az ipari park év
végi átadása volt.
Úgy gondolom, hogy az eddig elvégzett munka jó
alapot jelent a következõ évhez, évekhez.
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Az önkormányzat képviselõ-testülete elfogadta a
2016-ra vonatkozó költségvetési koncepcióját, mely
nem csak a számokról, hanem a kitûzött célokról,
feladatokról is szól.
Ilyen célok a következõk:
?
az önkormányzat és intézményei fenntartása. A
mûködés hatékonyabbá tételével el kell érni, hogy
kódolt hiány ne legyen a feladatok finanszírozásában,
?
a lakosság egészségügyi ellátása érdekében három
háziorvosi körzet mûködésének biztosítása. Az
önkormányzat célja az, hogy lehetõleg ne
helyettesítéssel, hanem három háziorvos önálló
munkavégzéssel nyújtsa ezt a szolgáltatást,
?
a település fejlesztése szempontjából kiemelt
idõszak elõtt állunk. Az Európai Unió által
finanszírozott pályázatokra fel kell készülni, a
fejlesztésre felhasználható tartalékforrásokat fel kell
tárni. Pl. hatékonyabb, költségtakarékosabb
feladatellátás, hasznosítható vagyon felhasználása,
együttmûködés gazdálkodó szervezetekkel, civilszervezetekkel, stb.
?
biztosítani kívánjuk a hivatalosan már lezárult két
nagyberuházás (csapadékvíz elvezetõ rendszer és
ivóvízminõség javító program) utáni eredeti állapot
helyreállítás munkáinak kivitelezõk általi elvégzését,
?
a közmunka szervezés eddigi tapasztalatainak
felhasználásával el kell érni, hogy nõjön az
értékteremtõ munka aránya, lehetõleg csökkenjen a
közmunkavégzésre kényszerülõk száma. Ennek
érdekében erõsíteni kívánjuk az együttmûködést az

állam munkaügyi szervezetével. Aki képes és
alkalmas a munkaerõ piacon munkát vállalni, az
kerüljön ki a közfoglalkoztatásból.
?
a korábban kiesett iparûzési adó bevétel újbóli
növelése érdekében segíteni kell a munkahelyteremtéssel, helyi foglakoztatás fejlesztéssel
foglakozó vállalkozásokat,
?
az önkormányzat számára kiemelt célkitûzés az
infrastrukturális fejlesztések mellett a lakossági
igényeket kiszolgáló közösségi együttmûködés
erõsítése. Fejleszteni kívánjuk a párbeszéd
lehetõségeit az építõ javaslatok megismerése
érdekében. Bízunk benne, hogy a település fejlõdése
érdekében sokan fognak személyes közremûködést
vállalni a célok megvalósításában.
0

Zárásképpen, kérem, ha érdeklõdnek közös városi
ügyeink iránt kísérjék figyelemmel internetes és írásos
tájékoztatóinkat. Kérdéseiket, javaslataikat juttassák
el a képviselõ-testület tagjaihoz vagy a polgármesteri
hivatalba. Jöjjenek a mindenki számára nyitott
testületi és bizottsági üléseinkre, látogassák a minden
hónap utolsó csütörtökén tartott lakossági fórumainkat
és az önkormányzat valamint intézményei által
meghirdetésre kerülõ rendezvényeket.
Megtisztelõ figyelmüket köszönöm, 2016. évre saját
életéhez és munkájához minden kedves olvasónak
kívánok erõt és egészséget!
0
Pintér Ferenc
polgármester

FIGYELEMFELHÍVÁS
Az elmúlt napokban tapasztalt intenzív havazás, esõzés során jelentõs mennyiségû
csapadék hullott a megyében, és településünkön is. A hó olvadása miatt fokozottan
telítõdnek a vízelvezetõ árokrendszerek, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy még
idejében végre kell hajtani a szükséges karbantartási munkálatokat. Ha az átereszek
jéggel tömõdnek el, akkor a vízelvezetõ-rendszerek nem tudják betölteni funkciójukat.
Gondot okozhat az árokrendszerben a víz útjába kerülõ bármilyen akadály, ami
meggátolja a víz elfolyását, vagy felduzzasztja azt. Ilyen estekben a környezõ
kertekben vagy akár lakóházakban is kárt tehet a víz. Az átereszekben megrekedt,
úgynevezett jégdugók, nagyobb jégtorlaszok akadályozzák az elfolyást. Ez a
probléma belterületeken és a termõföldeken is megjelenhet és fokozza a
belvízveszélyt.
A katasztrófavédelem felhívja az ingatlantulajdonosok, a gazdák és a fenntartók
figyelmét, hogy az átereszek tisztítása olyan aktuális feladat, amelynek elmulasztása
az ingatlanokban, vagy a gazdaságban komoly károkat okozhat.
Benedek József
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Ovi Híradó
Karácsonyi vásár az óvodában!
2015. decemberében a Kossuth téri óvodában kézzel
készített adventi díszek, asztali díszek, karácsonyfa
díszek és ajándék tárgyak kerültek értékesítésre.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a szülõknek,
akik a díszek elkészítéséhez alapanyagokat ajánlottak
fel.
Továbbá köszönettel tartozom az óvónõknek, külön
köszönetet mondanék Baloghné Ádám Anikó
óvodavezetõnek és a lelkes óvónõknek Farkasné Szabó
Edithnek, Béresné Kovács Andreának, Volosinovszki
Enikõnek, Mihályi Ritának, dr. Szlávikné Gál Zsuzsának,
akik részt vettek az ötletelgetésekben és a díszek
elkészítésében.
Köszönöm a szülõk részérõl Olenyik Karolinának, Muhiné Nagy Mariannak,Volosinovszki Enikõnek Rabiné Ádám
Beának,Kissné Bartos Ildikónak, Duka Mónikának, Köntés Juditnak és Kovácsné Túri Renátának,hogy
szabadidejüket nem sajnálva rész vettek a barkácsolásban.
Köszönet illeti meg Szántó Ramónát az értékesítésben való segítségéért.
Boldog és sikerekben gazdag új évet szeretnék kívánni minden szülõnek. Bízom abban, hogy 2016-ban is aktívan
részt veszünk az óvoda életében, talán összefogással (ha egy kicsit is ), de gazdagodhat az óvoda és ezzel az
óvodás gyerekek.
Sebestyén- Molnár Edina
szülõi munkaközösségi tag

Búcsúzás
Jászalsószentgyörgyön 1916. március 13-án született
egy kisleány Oszlányi Julianna Júlia. Felcseperedvén
vonzotta a tanítás. Sikeresen felvételizett az Egri
Angolkisasszonyok Tanítónõképzõjében, ahol 1937-ben
végzett. Szülõfalujában tanított és mellette elvégezte a
Szegedi Pedagógiai Fõiskola történelem magyar szakát
1955-ben. Közben férjhez ment és így kerültek
Jászkisérre 1958-ban. 10 évig tanított itt, egyik osztálya
most készül az 55-dik osztálytalálkozóra ahol a 100-dik
születésnapján köszöntötték volna. De a halál elszólította
2015. november 22-én. Tanított Tószegen, Szolnokon.
Férje halála után lányához és unokáihoz költözött
Budapestre mint nyugdíjas Nagymama. Kosztolányi
Dezsõ Halotti beszéd címû vers részleteivel búcsúzunk
Tõle volt kollégái és tanítványai Temetése
Jászalsószentgyörgyön 2015. december 22-én volt.
„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra, megcsalt,

ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
akár a föld.
Jaj összedõlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyformán két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.
Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövõben,
akárki megszülethet már, csak õ nem.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer,
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”
0

(Kosztolányi Dezsõ : Halotti beszéd)
Kollégái és tanítványai
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Megemlékezés
Molnár Sándor
halálának
10. évfordulójára
" Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek”

Sípos Viktória Szilvia
december 5-én
Balogh Ramona Klementina
december 8-án

Szeretõ családod

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Tóth Gyulánét

Házasság kötés

utolsó útjára elkísérték, virágaikkal jelenlétükkel
kifejezték tiszteletüket
0

Gyászoló család

Farkas Edit Erzsébet és Széman Bertalan
december 19-én
Rab Csilla és Nyíri Tamás
december 21-én

Halálozás

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Gábor Józsefné Tamás Mária
88 éves korában december 5-én

Az orvosi rendelõ telefonszámai:

Podmaniczki Béla
67 éves korában december 7-én

Dr.Katona Róza körzete
451-936
(Dr.Mike Miklós helyettesíti)

Pásztor Sándor
78 éves korában december 9-én

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

Makula József
35 éves korában december 10-én
Tóth Gyuláné Gyõr Erzsébet
77 éves korában december 11-én
Szabó Ferenc
57 éves korában december 15-én
Peták Rozália
49 éves korában december 21-én
Bartucz László
75 éves korában december 22-én
Dr. Juhász Lászlóné Mohai Mária
82 éves korában december 28-án
Bende József
79 éves korában december 29-én
Javorek Józsefné Tóth Mária
68 éves korában december 30-án
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Jászkisér 2015. évi Demográfiai Statisztikája
Hó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
össz

Születések
Össz. Fiú
7
3
4
3
5
3
5
3
7
4
3
3
9
3
6
2
4
4
3
1
3
2
2
0
58
31

Házasság
Hó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
össz.

Leány
4
1
2
2
3
0
6
4
0
2
1
2
27

össz.
Katolikus
47
Remormátus 9
Összes
56

2
2
1
2
3
1
4
2
2
1
0
2
24

Esküvõ
Katolikus
Református
Polgári
Összes

0
1
23
24

Keresztelõ
Fiú
Leány
18
29
5
4
23
33
F
N
K
R
P
E

Felnõtt
0
0
0

Férfi
Nõ
Katolikus
Református
Polgári
Elszármazott

Halálozás= Havibontásban - Neme - Vallása szerint - Elszármazot
Hó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ö
Hely
Elsz.

Ö
13
8
8
6
12
9
6
7
3
6
4
11
93
83

E
3

F
5
3
3
2
7
3
5
6
1
4
1
6
46
41

1
1
2

1
1
1
10
10

Férfi
E
K
2
1
3

E

R
4
3
1
3
3
4
1

1
3

1
1

1
5
1
2
1
5

E
2

4
21
20

5

1
1

2
1
2
24
20

1
1

P

1

4

1

Nõ
8
5
5
4
5
6
1
1
2
2
3
5
47
42

1
1

Nõ
K
5
5
5
2
4
5
1
1
1
1
2
3
35
30

E
1

1
1

1
1
5

4

5

E R
1
3

1

E

K
6
8
5
3
7
5
2
6
2
3
2
7
56
50

2
1
1

1

1

1
1
1
2
12
12

1
5

E
1

Vallás szerint
R
E P
7
2
3
3
4
4
4
1
1
3
2
4
36
32

1
1

1
1
1
6

5

1
1

1

4

6

1
1

0
13
8
8
6
12
9
6
7
3
6
4
11
93
83

4

E
3

1
1
2

1
1
1
10
10

Halálozás =Életkor-Neme-Vallása szerint-Elszármazott
Ö
0-30
31-40
1
41-50
4
51-60
7
61-70
7
71-80
17
81-90
9
91-100
1
Összes 46
Helybeli 41
Elszárm.

E

1
1
3

5
5

Férfi
K
1
2
4
4
6
3
1
21
20

E

1

1
1

R

E

P

Ö

2
3
3
10
6

1

3

1

4

1
1

1
1
5
8
13
13
6
47
42

24
20

4

Születések száma:
3-al kevesebb
Fiú
3-al több
Leány
6-al kevesebb.
Házasságok száma:
4-el több.
Keresztelõk száma:
10-el több
Katolikus
11-el több
Református
1-el kevesebb.
Halálozások száma: 22-vel több elszárm: 1-el több
Helyi 21-el több
Férfi 10-el t
elszárm: 1-el több
Nõ
10-el több
elszárm: 2-vel több.

E

2
3
5
5

Nõ
K
1
1
4
5
11
8
5
35
30

E

2
3
5

R

1
3
2
5
1
12
12

E

K
2
3
8
9
17
11
6
56
50

5

Legfiatalabb:

1
2
3
6

Vallás szerint
R
E
P

Ö

2
4
6
12
11
1
36
32

2
5
12
15
30
22
7
93
83

6

Férfi
Nõ

Férfi
Nõ
Elszármazott Nõ

Legidõsebb:

E

1

3

1

4

1
1

4

E

1
1
5
3
10
10

K= 35 év
K= 38 év

R = 44 év
R = 57 év

K = 91 év
K = 93 év
K = 100 év

R = 86 év
R = 94 év

Gál Andrásné
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Gyõri Jánosné nyugdíjas Mûvelõdés Ház Igazgató köszöntõje
XXVI. Apáról-fiúra hagyományõrzõ rendezvény
2015. december 12.
Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, felnõttet és gyermeket. Azokat
is köszöntöm, akik nem tudtak eljönni
a mai rendezvényre, de megõrizték
gyermekkoruk emlékeit, és átadták az
érdeklõdõ fiataloknak.
Köszöntõ szavaimmal külön hangsúlyozom azokat, akik továbbviszik a
népi hagyományokat. A mai napi
rendezvényre megkeresték betanították a gyerekekkel lassan elfelejtett
népi gyermekjátékokat, szokásokat,
meséket, táncokat, ünnepi megemlékezéseket.
Sorolhatnám végtelenül feledésbe
merülõ hagyományainkat, mert
mindennek van története, elõzménye.
Ha ezeket nem ápoljuk, akkor a
feledés lesz a sorsuk.
Ha visszaemlékezem gyermekkoromra, akkor akaratom ellenére
gondolok az elmúlt idõkben
megtörtént, pontosabban bekövetkezett változásokra. Az átalakult
változás az egész életünkben jelen
van, végigkísér bennünket egy életen
át. Mivel a ma játékokról szól, ezért
errõl szólok én is.
A játék már csecsemõkorban elkezdõdik, megjelenik a bölcsõben, vagy
ahogyan ma már mondjuk már a
gyermekágyakban.
Régen, de napjainkban is jelen van és
nagy szerepe van az altatódaloknak.
Nemcsak az édesanyákat, hanem sok
írót, költõt is megihlettek a bölcsõdalok, amit generációkon keresztül a
megtanult dallamok szerint énekeltek
és énekelnek az édesanyák.
Ezekkel az elhangzott gondolatokkal
azt szándékoztam hangsúlyozni, hogy
a gyerekek nevelésében milyen nagy
szerepe van a játéknak, a ritmusnak,
beszédnek, stb.
A gyermekkorban elhangzottak egész
életünket befolyásolják, meghatározzák. Hangsúlyozom, hogy a szülõi
háztól hozott példa egész életünkben
meghatározó. Mondhatnám úgy is,

mit hagynak ránk az elõdeink,
pontosabban anyáink, apáink, vagy
még a nagyszüleink.
Az élet második fontos állomása az
óvodai és iskolai pedagógusok
példája, amely meghatározza a
gyermekkor érdeklõdését, befolyásolja a továbbtanulásukat és a felnõtté
válást.
Negyedikként hangsúlyozom, hogy
mennyire fontos és szükséges az
olyan népmûvelõk és közösségek
tevékenysége, akik fontosnak tartják a
hagyományok ápolását, megõrzését.
Életem, munkám és érdeklõdésem
során sikerült megismernem Magyarország tájegységeinek népszokásait.
Ehhez kapcsolódóan hogyan õrzik az
ott lakók hagyományaikat, hogyan
igyekeznek átadni utódaiknak. Mivel
jász vagyok, természetese módon a
figyelmem elsõsorban a jászok, a
kunok, ezt követõen a palócok
népszokásaira, népi játékaik megismerésére irányult, illetve azokat
figyeltem nagy érdeklõdéssel.
Természetes módon figyelmem
felkeltésében és irányításában nagy
fontosságú volt a jászkiséri születésû
Csete Balázs néprajzkutató példája, és
férjem, Gyõri János történelemhonismeret-néprajz iránti rajongásának.
A felsoroltak olyan erõvel hatottak
rám, hogy természetes volt hagyományainkat, pontosabban a gyermekfelnõtt népi hagyományokat meg kell
õrizni, apáról-fiúra át kell adni,
pontosabban a fiatal nemzedéknek.
Az apáról-fiúra rendezvény 26.
alkalommal történõ megrendezése azt
bizonyítja, hogy erre szükség van.
Csodálatos módon mindig van fiatal
nemzedék, aki fontosnak tartja a
hagyományaink megõrzését, ismétlem, a pedagógusok és népmûvelõk
segítõkészségét.

Munkánkat mindig segítették:
Nemzeti Mûvelõdési Intézet,
Megyei és Jászkiséri Önkormányzatok,
Szolnoki és Jászberényi Múzeumok
Jászkiséri Iskola, Mûvelõdés Háza és
Könyvtára,
Jászkiséri Óvodák,
a jászkiséri vállalkozók,
a Jászkiséri Honismereti Egyesület
tagsága
Sajnos az idõ rövidsége miatt csak
röviden tudtam a támogató és segítõ
csoportokat felsorolni, pedig támogatásuk nélkül nem lehetne az apárólfiúra rendezvényt megrendezni.
Kezdetben még volt úgy, hogy 2 nap
és megyénk távolabbi részérõl is
érkeztek csoportok, összesen 4-500
fõs szereplõ gárdával.
Meghatódottan olvastam és láttam a
régi csoportok neveit és vezetõiket,
akik csaknem mind a 26 alkalommal
szerepeltek az apáról-fiúra népi
hagyományõrzõ rendezvényünkön.
Így Jászberény, Jászladány, Jászkiséri
Óvodák, fõleg az alsó tagozatos
általános iskolai osztályok, valamint a
helyi és jászberényi felnõtt és
gyermek néptánc csoportok.
Legszívesebben felsorolnám a mai
fellépõ csoportokat és betanítóikat, de
az idõ rövidsége miatt nem tehetem.
Minden csoporthoz fûzõdik emlékem,
amit el szeretnék mondani, és ezekre
az emlékekre szeretettel emlékezem.
Végezetül Ipoly Arnold szavaival
zárom köszöntõmet:
„Õrizzük és tartsuk fenn
emlékeinket, nehogy azok végleg
elvesszenek, ezáltal üresebb legyen
a múlt, sivárabb a jelen és még
sivárabb a jövõ.”
(Ipoly Arnold)
Végezetül minden jelen és távol
lévõnek kellemes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok.
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Viccturmix

Poénvadászat
E

Egy fiatalember gyónni
megy a paphoz.
- Atyám, én vétkeztem.
- Mi a vétked, fiam?
- A hiúság bûnébe estem.
Naponta többször belenézek a tükörbe, és csodálom
magam, hogy milyen szép
vagyok.
A pap megfordul, és ránéz a
fiúra:
- Ez nem bûn fiam, csak
egyszerû tévedés.
- Fõnök úr, kérek egy nap
rendkívüli szabadnapot.
Szeretnék elmenni az anyósom temetésére.
- Én is barátom, én is...
- Jean, adja ide nekem a
szárító kötelet!
- Miért, uram?
- Mert ki szeretném teregetni a múltamat.
Állásinterjún a fõnök a
jelentkezõhöz:
- Elég magas fizetést kér,
ahhoz képest, hogy nincs
semmi szakmai gyakorlata.
- Azért, uram, mert sokkal
nehezebb úgy elvégezni a
munkát, ha nem tudom, mit
kell csinálni.

A

I
- Képzeld, amikor egyszer Afrikában jártam, éjszaka
egy elefánt hangja riasztott fel. Kezembe kaptam a
puskámat, és úgy, pizsamában lõttem le az elefántot!
- Ez mind nagyon szép - mondja a barátja. - Csak azt
nem értem, hogy miért volt az elefánt pizsamában!

!

Utazik a vonaton két férfi.
Jön az ellenõr, ellenõrzi a
jegyeket, majd megy kifelé
a fülkébõl. Azt mndja az
egyik fickó:
- Látod, nem vette észre!
Ezt hallván az ellenõr szól a
felettesének. Az is ellenõrzi
a jegyeket. Õ sem talál
semmi kivetnivalót.
- Látod, ez sem vette észre.
Hát hívják a fõellenõrt.
Ellenõrzi a jegyeket, de
nem talál semmi furcsát.
- Látod, ez sem vette észre.
- Megmondanák, hogy mit
nem vettünk észre?
- Csak annyit, hogy
kicseréltük a jegyeinket.
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Recept túra
Rozmaringos leves csirkés
húsgombóccal

Pappardelle mustáros marhahússal
Hozzávalók:
?
40 dkg marhahátszín
?
2 ek olívaolaj
?
bors
?
só
?
1 fej hagyma
?
20 dkg csiperkegomba
?
3 ek magos mustár
?
3 dl tejszín
?
1 ek citromlé
?
A tésztához:
?
30 dkg liszt
?
3 db tojás
?
1/2 tk só

Hozzávalók:
?
20 dkg csirkemell
?
0,5 dl tejszín
?
1/2 teáskanál rozmaring
?
1 db tojás (fehérje)
?
5 dkg póréhagyma
?
4 szál szárzeller
?
10 dkg sárgarépa
?
1/2 fej hagyma
?
4 evõkanál olívaolaj
?
1,5 dl joghurt
?
1 evõkanál fehér balzsamecet
?
1/2 teáskanál étkezési keményítõ
?
1 csokor petrezselyemzöld
?
1/4 db citrom
?
só
?
bors (frissen õrölt)

Elkészítés:
Konyhai robotgéppel pürésítsük a csirkemellet. Keverjük hozzá
a tejszínt és a tojásfehérjét. Sózzuk, borsozzuk, fûszerezzük a
rozmaringgal, majd formázzunk belõle kis gombócokat.
Kockázzuk fel a zöldségeket. Futtassuk meg õket az olívaolajon,
majd engedjük fel 6 dl vízzel, és fõzzük kb. 15 percig. Keverjük
össze az étkezési keményítõt a joghurttal, és adjuk a leveshez.
Helyezzük bele a gombócokat is, és fõzzük további 2 percig.
Facsarjuk a levesbe a citrom levét, és adjuk hozzá a
balzsamecetet is. Mossuk meg és aprítsuk fel a petrezselymet.
Tálaljuk a levest forrón, a petrezselyemmel meghintve.
0

Stroganoff csirke
Hozzávalók:
?
400 gramm kicsontozott csirkecomb
?
250 gramm gomba
?
1 kis fej vöröshagyma
?
2 ek liszt
?
1 ek vaj
?
1/4 csésze likõrbor
?
1 csésze alaplé
?
1 ek paradicsompüré
?
1 babérlevél
?
4-5 ág kakukkfû
?
1/3 pohár tejföl
Elkészítés:
A csirkemellet vágjuk kockákra, majd sózzuk, borsozzuk és
forgassuk meg lisztben. Egy serpenyõben olvasszuk meg a vajat
és tegyük bele a húst. Süssük addig, amíg aranybarna nem lesz.
Tegyük félre, majd a helyére a serpenyõbe tegyük a megtisztított
és felszeletelt gombát. Ha kissé megbarnultak, adjuk hozzá a
felaprított hagymát. Pirítsuk, majd öntsük hozzá a likõrbort. Ha
elpárolgott, öntsük bele az alaplét, tegyük bele a
paradicsompürét, a babérlevelet és a
kakukkfüvet, végül a félretett csirkemellet.
Közepes lángon addig fõzzük, amíg be nem
sûrûsödik. Ekkor adjuk hozzá a tejfölt is.
Kevergessük, majd pár perc után vegyük le a
tûzrõl és tésztával tálaljuk.

Elkészítés:
A hátszínt vágjuk csíkokra, és a felforrósított olajon pirítsuk
meg. Közben borsozzuk. Ha átsült, vegyük ki, sózzuk meg, és
tartsuk melegen.
A visszamaradt zsiradékon pirítsuk meg a felaprított hagymát,
majd adjuk hozzá a nagyobb darabokra vágott gombát. Ha
megpirult, keverjük hozzá a mustárt, és engedjük fel a tejszínnel.
Fõzzük a szószt pár percig, amíg besûrûsödik. Ízesítsük sóval és
borssal.
Gyúrjunk sima tésztát a lisztbõl, a tojásból és a sóból, majd
folpakba csomagolva tegyük a hûtõbe 30 percre.
Az alaprecept szerint elkészített tésztát nyújtsuk vékonyra,
vágjuk 1-1,5 cm széles csíkokra, majd fõzzük ki sós vízben pár
perc alatt. Tálaljuk a mustáros szósszal és a marhahússal.

Hosszan friss sajtos csiga
Hozzávalók:
?
25 dkg sütõmargarin
?
25 dkg finomliszt
?
2 mokkáskanál só
?
fél csomag sütõpor
?
1 deci tej
?
15 dkg reszelt trappista sajt
?
1 mokkáskanál pirospaprika
A tepsi kikenéséhez:
?
2 dkg sütõmargarin
Elkészítés:
A tésztát mindig a sütés elõtti este kell összeállítani. Ehhez a
margarin felét a liszttel elmorzsoljuk, a fele sóval és a sütõporral
összeforgatjuk, majd a tejjel tésztát gyúrunk belõle. Annyi idõre
tesszük a hûtõbe, amíg kikeverjük a tölteléket.
Ehhez a maradék szobameleg margarint a reszelt sajttal, 1
mokkáskanál sóval meg a pirospaprikával sima krémmé
keverjük.
A tésztát háromfelé vágjuk, majd enyhén meglisztezett
gyúrólapon egyenként vékony, hosszúkás téglalap alakúra
nyútjuk. A krémmel egyenletesen megkenjük. Egyenként
szorosan fölgöngyöljük, és külön-külön alufóliába csomagolva
másnapig hûtõszekrényben pihentetjük.
Sütés elõtt a tésztát a fóliából kicsomagoljuk, éles késsel 3
milliméter vastagon fölszeleteljük. A tepsit margarinnal
kikenjük, a csigákat ráfektetjük. Elõmelegített, a közepesnél
forróbb sütõben (200 fok) kb. 8 perc alatt aranysárgára sütjük.
Hamar sül, figyelni kell rá!

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu
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KERESEM
azt a komoly vállalkozót,
aki:

- bútor
- ruha
- cipõ
vegyeskereskedés üzletházat
szeretne nyitni!
Elérhetõség:

Tel.: +36 30 718 2251
Gulyás Nikolett
5137, Jászkisér Hajtó út 2.

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:
Szauna
17-19-ig
15-18-ig

Virágkosarak, csokrok készítése


Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

06/20-4977-084
06/30-6302-911
06/57-450-365
Nyitva tartás:
Szo, Va, Hé:
730-1110
30
10
00
00
Ke,Sze Csü, Pén: 7 -11 , 14 -17

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.
Biztonsági Szolgálat

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!

Tóthné Magdika

Elérhetõségünk:

SCORPIO

Bérlet ára:

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

06-30/943-0260
FLORA - Virág-Ajándék

Tisztelt Jászkisériek!

Uszoda
hétfõtõl-péntekig 16-20-ig
szombaton
14-19-ig

Árut biztosítok!!!

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
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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
KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK
MENTÕ
TÛZOLTÓSÁG
RENDÕRSÉG

104
105
107

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidõben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentõállomás:
57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárõr ügyelet:

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

tel: 30/312-0526, 57/443-162
Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

0

0

Háziorvosok:
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :

57/443-421

57/441-009

0

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

06/20/9344-915
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MEGHÍVÓ
A Jászapáti Praxisközösség új csoportfoglalkozásokat indít!
SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGKLUB: január 25. (hétfõ) 13:00
Klubvezetõ: Bakos Judit, dietetikus
CUKORBETEG KLUB: január 25. (hétfõ) 10:00
Klubvezetõ: Bakos Judit, dietetikus
FOGYI KLUB: január 25. (hétfõ) 14:00
Klubvezetõ: Bakos Judit, dietetikus és Bálint Amarilla, egészségpszichológus
DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁST TÁMOGATÓ CSOPORT:
február 1. (hétfõ) 15:00
Klubvezetõ: Bálint Amarilla, egészségpszichológus
STRESSZKEZELÕ CSOPORT: február 1. (hétfõ) 13:00
Klubvezetõ: Bálint Amarilla, egészségpszichológus
A résztvevõknek apró ajándékkal kedveskedünk.
Helyszín: Jászkisér, Háziorvosi Rendelõ
Bõvebb információ: 06 70 491 2391
A részvétel ingyenes!

Középmezõnyben az asztaliteniszezõk az õszi forduló után
A Jászkiséri Sportegyesület Asztalitenisz
Szakosztálya csapata a Megyei I. osztályú
bajnokságban szerepel.
A csapat tagjai Molnár György, Simonyi Tibor,
Káldi József és Balog László. Ez a sorrend jelzi
a játékosok eredményességi mutatóját is. Minden
találkozó 18 (2 páros és 16 egyéni) mérkõzésbõl
áll. Az alábbi tabella szerinti eredményekkel a tíz

csapatos bajnokságban a Jászkisériek a 6. helyen
állnak jelenleg. Január végétõl április végéig tart
majd a tavaszi forduló.
Az edzéseket és a hazai mérkõzéseket a Csete
Balázs Általános Iskola Petõfi úti épületének
tornatermében csütörtökönként 17,30-20,30 óra
között rendezik.
-bal-

Tabella
1.
2.
3.
4.
5.

Csapat neve
Meccs Nyert Döntetlen Vesztett Pont Meccsarány
Jászárokszállás Város SE
9
8
1
0
17
106:56
Szolnoki Honvéd SE
9
8
0
1
16
115:47
Jászkun Volán Sport Club Kft. 9
7
1
1
15
117:45
Újszászi Városi VSE
9
6
0
3
12
96:66
Tiszafüredi ASE
9
5
0
4
10
74:88

6. Jászkisér SE

9

2

2

5

6

66:96

7. H-Generál Asztalitenisz SE
8. Kováts DSE Karcag II.
9. Kováts DSE Karcag III.
10. Jászapáti Városi SE

9
9
9
9

2
2
1
0

2
0
1
1

5
7
7
8

6
4
3
1

75:87
61:101
55:107
45:117

