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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

Jó hangulatban teltek a Kiséri Napok (cikk a 3. oldalon)

Államalapításunk
Ünnepe
2016. augusztus 20.
9. óra
A Művelődés Háza

200 Ft
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MEGHÍVÓ
A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXII. évfolyam 7. szám
ISSN 2060-4750
Felelős szerkesztő:
Gál András

Szeretettel meghívjuk Önt, és kedves családját az

2016. augusztus 13-án
megrendezésre kerülő
Hagyománytisztelő Területi Szántóverseny és Veterán Gép és
Gépésztalálkozóra

Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Balog László
Gál Andrásné
Gubicz András
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Lektorálta:
Gál András
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztőség címe:
5137 Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenő
hirdetők támogatják.

.

Programok (augusztus 13.)
7.00
8.00
9.00
9.30
10.20
10.40
11.20
14.00
16.00

Gyülekező a volt dohánybeváltó udvarán
Indulás a szántóverseny helyszínére
(Pélyre vezető műút bal oldala -Varsahely)
Megnyitó, üdvözlések, köszöntők
Versenyzők eligazítása, kivonulás a parcellákra
A verseny kezdete (nyitó barázda készítése)
Nyitó barázda értékelése,
(váltvaforgató szántásnál az ék szántás jelölő barázdájának elkészítése)
Versenyszántás folytatása
A versenyszántás vége, annak értékelése, helyezések eldöntése.
Eredményhirdetés

A lap ára 200 Ft
A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztőségi vélemények, ezekért felelősséget nem
vállalunk!
A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

Egész napos kiegészítő programok:

A Jászkiséri Postagalamb Egyesületi bemutatója

A Jászberényi Sas Központ bemutatója

Gödöllői Sz.I.E. Gépmúzeum bemutatkozása

Veterán autók- motorok- traktorok- mezőgazdasági gépek felvonulása,
bemutatása

Talajművelési bemutatók (Valkon, Odisis)

Traktoros ügyességi verseny

Traktor teljesítmény mérés mobil fékpaddal Agro Eco Power)

Gyermekeknek játszóházi foglalkozás, csillámtetoválás, kisállat simogató,
ugrálóvár

Tombola sorsolás

Íjász egyesület bemutatója

Néptánc bemutató (Pendzsom Néptánc Egyesület)

Termékkiállítás, helyi és környékbeli közmunka programok termékeiből,
terményeiből

Cséplési bemutató

Lovaglás, lovagoltatás
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Jó hangulatban teltek a Kiséri Napok
Az idei évben már XVI. alkalommal került megrendezésre
a Kiséri Napok programsorozat. A szervező ismét
Jászkisér Város Önkormányzata, valalmint a Művelődés
Háza és Könyvtár volt.
A tavalyitól eltérően nem az általános iskola
udvara szolgált helyszínéül. A programok megvalósítására
a Szent István Parkot részesítették előnyben a rendezők.
Hónapokkal korábban megkezdődtek az előkészületek,
megszülettek a tervek, összeállt a kétnapos program.
Június harmadik hétvégéjén az időjárás is kegyes volt
hozzánk, ragyogó napsütés fogadta a kilátogatókat. A
rendezvény helyszínének alkalmassá tétele már május
hónapban elkezdődött, a tereprendezésben, mellékhelyiség kihelyezésében, a színpad összeállításában és a
további munkálatokban fáradtságos munkával vették ki
részüket a művelődési ház dolgozói, a JÁTI alkalmazottai
és a közcélú foglalkoztatottak. Mivel a volt dohánybeváltó
területére is hirdettek programokat, így annak rendbetétele
is elengedhetetlen volt.
Az első nap délutánján kispályás labdarúgó tornán
vehettek részt a sportbarátok és szurkolóik a szomszédos
focipályán. Majd kora délután kezdődtek a különböző
stílusokat felölelő csoportok táncos műsorai. Elsőként a
helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hagyományörző
csoportja lépett fel. Követték őket a Jászapáti „Vihar
rózsák” tánccsoport és a Ritmus Dance műsorai. Kora este
következett a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és a
Pendzsom Néptánc Egyesület előadása. A napot lezáró,
Nagy Krisztián által rendezett fergeteges buli előtt került
sor az idén nagyszerű eredményeket elérő helyi
labdarúgócsapatok érmeinek átadására, amelyet Pócs
János a térség országgyűlési képviselője adott át a csapat
tagjainak. Ezúton is szeretnénk graulálni a felnőtt és az
ifjúsági csapatnak a bajnoki címek megszerzéséhez.
A szombati rendezvényekre több helyszínen került
sor. A dohánybeváltó területén Jászkiséri Tuning Autó
Találkozó került megrendezésre, különböző versenyek és
vetélkedők kíséretében. A Jászkiséri Tűzoltóság jubileumi
rendezvénysorozatának részeként a tűzoltóság udvarán
lehetett ismerkedni a különböző tűzvédelmi
berendezésekkel. A Szent Istán Park színpadán kora
délután indultak a programok. Elsőként a már
hagyományosnak tekinthető Csete Balázs Általános Iskola
suligála bemutatóját láthatta a közönség, mely ismét nagy
sikert aratott. A továbbiakban a Jászapátiról érkező
fúvószenekar kápráztatta el a nagyérdeműt. Őket követte a
nap versenyeinek eredményhirdetése, mely során a
legmeglepőbb talán az volt, hogy a sörivó versenyt egy ifjú
hölgy nyerte. Ekkorra már mindenki várta a végzős diákok
előadását, akiknek műsora lenyűgözte a közönséget. A
gyermekek nagy örömére idén sem maradt ki a
programból a bohócok műsora, ahol kicsik és nagyok
nevethettek együtt. Pintér Ferenc polgármester úr és Pócs
János országgyűlési képviselő urak köszöntőit a
különböző díjak átadása követte, amely során a véradók és
tűzoltók mellett diákok is részesültek elismerésben. A
Jászkisér Városért Díjat ebben az évben Farkas László

kapta, aki a mezőgazdasági magángyűjteménye
létrehozásával már maradandót alkotott a településen.
Kora este ismét a zenéé lett a főszerep. A színvonalas
Operett Gála előadásban főleg a magyar nóták kaptak
nagy hangsúlyt, mindenkit elvarázsolva töltötte meg a
színpad előtti székeket. Az est főelőadója a C.C. És a
Fekete Lakkcipők zenekar ismerős dallamokkal táncra
perdítette a fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Másokat
pedig az Origó zenekar varázsolt el, akiktől a már évek óta
megszokott magas színvonalú előadást kaptunk. Az éjféli
tűzijáték fényei beborították a park területét. A kilátogatók
válogathattak a sokszínű programok között.
Minden a rendezvény megvalósításában
résztvevőnek szeretnénk megszönni a közreműködést.
Kiemelt köszönet illeti többek között Krizsai Sándor és
Vajkó János vállalkozókat, akik a színpad szállítását
valósították meg saját járműveikkel, melyet a Folklór
Kulturális Közalapítvány Jászberény támogatásával
kapott meg a rendezvény. Szabó Sándor idén is, mint
minden évben a színpad fedését biztosította. Külön
köszönet illeti Gócza Fannit, aki ezúttal is felajánlotta
mindkét napra, hogy műsorvezetőként közreműködik.
Stoszek Istvánné a fellépő gyerekeknek kedveskedett
ajándékokkal, ezzel külön is elismerve produkciójukat. De
nem maradhat ki a felsorolásból a Jász-Plasztik
Autócentrum Kft sem, aki az autós tuning találkozó
támogatását biztosította.
Bízunk abban, hogy a kilátogató érdeklődők
maradandó élményben részesültek és szeretnénk a
következő esztendőkben még színvonalasabb műsorokkal
megörvendeztetni városunk lakóit.
Balogh György
A Művelődés Háza Igazgatója
Fotók: Balog Krisztina
Farkas László kapta 2016-ban a Városért Díjat
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Múzeumok Éjszakája Jászkiséren
Szent Iván éjszakája az év legrövidebb éje. Sejtelmes és
titokzatos, pogány gyökerekből táplálkozó ünnep. Ehhez
a naphoz és a nyári napfordulóhoz kötődően rendezik
meg országszerte a Múzeumok Éjszakája kulturális és
hagyományőrző programokat.
„A pogány világban nagy jelentősége volt ennek az
ünnepnek, a nyárközépi tűzgyújtás a megtisztulást az
újjászületést jelképezte. Ehhez a naphoz, a tűzhöz
kapcsolódó népszokások voltak például, hogy éjjel
hatalmas örömtüzeket gyújtottak, amelyeket
körbetáncoltak, égő faágakkal megkerülték a
szántóföldeket a jövendő bő termés reményében vagy
lángoló kereket gurítottak alá a dombokon.
Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép
éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát
nevezik Magyarországon. A történészek a legpogányabb
ünnepnek tartják, pedig Keresztelő János egyházi
napjához és Szent Iván (tehát Keresztelő János)
névnapjához kötődik. Szent Iván éjszakáját a nyári
napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június 21-re esik
az északi féltekén. Korábban a csillagászati nyár kezdete
valóban június 24-re esett, de a tropikus időszámítási
mód sajátossága és a korábbi naptárreformok
következtében szétvált a két ünnep. A napfordulóhoz
világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel
ekkor van az év legrövidebb éjszakája és az emberek
számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus
eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a
megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy
tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget; ekkor kezdődik
a csillagászati nyár is.” (Wikipédia)
Szent Iván havának 25. napján a múlt évi hasonló alkalom
sikerén felbuzdulva mi is megrendeztük ismét a Csete
Balázs Helytörténeti Gyűjteményben a Múzeumok
Éjszakája helyi rendezvényét.
Hosszas tanácskozás, egyeztetés előzte meg a
megvalósítást. Értékeltük az előző évi programokat,
kiválogattuk a sikereseket, és új ötletekkel bővítettük
kínálatunkat.
A programot plakátokon, valamint a helyi újságban
hirdettük meg, és a lakosságnak közhírelés által is tudtára
adatott.
Amit ígértünk:
Fogadás zsíros deszkával, artézi vízzel, jó szóval.
Tárlatvezetés Szüle Katikával, a gyűjtemény avatott
ismerőjével.
Játszóház: hagyományos és újabb díszek, játékok
fabrikálása.
Helybeli amatőr előadók műsora: zene, vers, mese.
Mindeközben sülnek a kemencében a finomságok:
pogácsa, lekváros papucs, csiramálé…
Sötétedés után szentjánosbogár keresés, tűzgyújtás és
tűzugrás.
Ételről, italról, jó hangulatról mi gondoskodunk! A jó időt

megrendeltük, Önök csak a lelkesedésüket hozzák!
A rendezvényre a belépés ingyenes!
A legnagyobb hőségben- 4 órától - dagasztották a
pogácsának valót Nemesné és Drávuczné. A Pendzsom
tagjainak kérésére tejpite készült, és megkóstolhattuk a
vitaminokban gazdag, nagyon egészséges csiramálét is. A
dagasztásban, szaggatásban lelkes kislányok is
segítkeztek. Antal Miklós a kemencét fűtötte, hogy
megfelelő hőfokon lehessen bevetni a sütnivalókat. Az
utolsó adag papucs éjjel fél 12-re sült ki.
Lelkes egyesületi tagok kenték a zsíroskenyeret,
szeletelték a hagymát, paprikát, aprították a
petrezselymet.
A belépés bár díjtalan volt, de helyes választ kellett adni
egy találós kérdésre, s ezért még egy zsákbamacska is járt.
A betérők örömmel és sikeresen vették ezt az akadályt.
Ez évben a könyvtárosok is hozzájárultak a
rendezvényhez. Az általuk összeállított kvízkérdéseket
eredetileg egyéni megfejtésre szántuk, de családok és
baráti társaságok is nagy lelkesedéssel álltak neki a
megfejtésnek. Így díjazás helyett közösen ellenőriztük le a
válaszokat. Szinte minden kérdésre helyes válasz
érkezett.
Zenei program is színesítette az estét. Kozma Timea
furulyán, Kozma Márk és Máté gitáron, Sóti Laura szintén
gitáron játszott az érdeklődőknek. Kedves kis házi
koncertnek lehettünk hallgatói. Stuchlik Gergő egy tréfás
mesét hozott nekünk, aminek hitelességét pörge kalappal,
népi viseletben erősítette.
Lehetett gyurmafigurákat készíteni, gyakorolni a
papírfonást, kreppvirágot sodorni a Játszóház tagjaival.
Szüle Katika nagy buzgalommal ismertette meg az
érdeklődőket a Helytörténeti Gyűjtemény történetével,
látnivalóival, Jászkisér régmúltjával. Elszármazottaink
közül többen kifejezetten a Gyűjtemény megtekintésére
érkeztek haza.
Sötétedéskor fellobant a tűz és meggyulladtak a fáklyák.
Máglyára vetettünk a gonosz boszorkányt, hogy vele
együtt hamvadjon el az életünkből minden rossz. A
Pendzsom táncosai körbetáncolták a tüzet. Mikor
lelohadt a tűz, sorra átugrálták a vállalkozó szelleműek,
hogy egészségesek, szerencsések legyenek a következő
évben is. Az apróságoknak kis tüzet is gyújtottunk a
tűzugráshoz.
Nagyon sok látogató érdeklődött rendezvényünk iránt. Az
udvaron szinte mozdulni sem lehetett már 7 óra körül.
Szentjánosbogarat ugyan nem találtunk, de egymásra
figyelő, jó kedvű embereket annál többet.
Köszönjük támogatóinknak a segítséget, a tagságnak az
áldozatos munkát, az érdeklődőknek az egyre nagyobb
számú részvételt!
0
Szakálné Torma Eszter
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Jászkisér Város Helyi Választási Bizottsága
5137 Jászkisér Fő út 7.. Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120
Jászkisér Város Helyi Választási Bizottsága

1/2016. (VII.11.) számú
HATÁROZATA
Jászkisér Város Helyi Választási bizottsága - 2016. július 11. napján megtartott ülésén - az időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választás tárgyában meghozta a következő

határozatot:
Az Jászkisér Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ve. 302. § (1)
bekezdésében foglaltakra

Jászkisér településen az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választást
2016. október 2. (vasárnap) napjára tűzi ki,
továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.
Jászkisér Város Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét a Jászkisér Város Önkormányzata
hirdetőtábláján, valamint a város hivatalos honlapján www.jaszkiser.hu
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt,
jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett
illetékmentes fellebbezést nyújthat be az Jászkisér Város Helyi Választási Bizottságnál (5137 Jászkisér Fő út 7.. Tel.:
57/550-130 email: info@jaszkiser.hu)
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. július 14. napján 16 óráig megérkezzen. A fellebbezés
benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a
lakcímétől eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve a kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKLÁS
Jászkisér Város Önkormányzatának képviselő-testületéből 6 képviselő előterjesztést nyújtott be 2016. június 28-án a
képviselő-testület feloszlására. A képviselő-testület 2016. július 04.-én tartott ülésén 197/2016.(VII.04.) önkormányzati
határozatával - név szerinti szavazással- döntött a képviselő-testület feloszlásáról. A 2010. évi L. törvény 20. § (6)
bekezdése szerint időközi választást kell tartani ha a képviselő-testület feloszlott.
A Ve. 8, §(1) bejkezdése alapján az időközi választást a megüresedéstől számított 120 napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 302. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását a helyi
választási bizottság tűzi ki.
A Ve. 302. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő
nyolcvanadik és századik nap közé essen, A szavazást vasárnap kell megtartani, a szavazás nem eshet a munka
törvénykönyve szerint munkaszüneti napra, továbbá húsvét vagy pünkösd vasárnapra.
Valamennyi határidőt és előírást figyelembe véve a Helyi Választási Bizottság az időközi választást 2016. október 2.
napjára tűzte ki,
A határozatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 55. § (1)-(3) bekezdés
foglaltakon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L, törvény 20. § (6)
bekezdésében foglaltakon, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 6. § (2) - (3)
bekezdésében, a 8. § (1) bekezdése a., pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 46. §-ában, valamint a 302. §-ában foglaltakon,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint Ve. 223-225, §-ain, az illetékmentesség az illetékről szóló
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1., pontján alapul.
Jászkisér 2016. július 11.
Ládi Klára
Választási Bizottság elnöke
További információk: www.jaszkiser.hu
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Labdarúgás Jászkisér: 1981 – 2016.
1981. május 27-én játszotta Jászkisér labdarúgó
csapata az Üllői úti Stadionban a „Szabadföld kupa” Döntőt
Ráckeve ellen.
Abban az időszakban is jó csapata volt Jászkisérnek és jöttek
a jó eredmények.
Sikeres megyei selejtezők után felkerült Jászkisér az
országos főtáblára.
Az előselejtező eredmények:
Jászladány – Jászkisér
0–2
Jászkisér – Szolnoki Cukorgyár
4–1
Jászkisér – Szolnoki Vegyiművek
6–2
Jászkisér – Jászárokszállás
3–0
Jászkisér – Honvéd Szabó Lajos SE
1–1
Rákóczifalva – Jászkisér
0–2
Az országos főtáblán már NB-II-es ellenfelek ellen kellett
helytállni, győzni.
Jászkisér – Honvéd Asztalos SE
2–0
Jászkisér – Debreceni Kinizsi
1–0
A Debreceni Honvéd Asztalos meccsen volt egy
szerencsétlen esemény, az ellenfél kapusának mellcsontja
megrepedt, ugyanis csapatunk balszélsője Tóth József
bődületes erejű szabadrúgását hárította és a labda a
mellcsontját érte.
Érdekes módon a legjobb 8 közé jutásért a NB-I-es MTK
csapatával kellett megmérkőzni Budapesten. Tiltakoztunk a
Budapesti helyszín miatt, eredménytelenül. Tárgyaltam az
MTK akkori intézőjével „Brumi bácsival”, s Ő azt mondta,
akkor azt az MTK-t nem lehet levinni vidékre, mert még az is
előfordulhat, hogy kiesnek a kupaküzdelmekből. 30-35 évvel
ezelőtt is voltak érdekes, érthetetlen döntései az MLSZ-nek.
Az MTK az utolsó 20 percben 3 góllal győzött, de ettől
függetlenül Jászkisér –mint amatőr csapat- jogosultságot
szerzett a „Szabadföld kupa” döntő mérkőzésen.
Nagy volt az öröm a játékosok, szurkolók és a vezetők
körében.
Az ellenfél Ráckevéről csak annyit tudtunk, hogy ki az edzője
(Sánta Gyuri dolgozott a keze alatt) és több volt NB-I-es
játékos is mint csapattag, pld. a jászberényi Sárközi „a
Potyka”. Tudni kell, Jászkiséren is volt kettő volt NB-es
játékos Kelemen Pista és Sánta Gyuri.
Ezt követően felkerestem dr. Fenyvesi Mátét –ő akkor
Jászberényben dolgozott, mint állatorvos- és kértem, hogy
vállalja el a csapat felkészítését, adja a nevét ehhez a
mérkőzéshez. Fenyvesi doktor egy szerény, kevés beszédű
ember, először szabadkozott, hogy nincs ideje, sok a
munkája, végül beadta a derekát, s megegyeztünk, hogy adja
a nevét és a szakmai munkát Sánta Gyuri játékos edző végzi.
„Dr. Fenyvesi Máté” neve volt az egyik szerencsésnek
mondható választásunk.
Sánta György, Drávucz István és én, aki akkor az egyesület
elnöke voltam, megnéztük Ráckeve, Érd, illetve Iklár elleni
bajnoki mérkőzését. Akkor nem mondtam, de most leírom,
ha 10 meccset kellett volna Ráckevével játszani akkor abból
egy, maximum kettőt, ha meg nyert volna Jászkisér.
Tekintettel a mérkőzés helyszínére, Üllői úti FTC pálya és
Fenyvesi doktor játékos múltjára való tekintettel vettünk egy
zöld-fehér szerelést. Ebből volt egy kis ijedelem, tudni illik,
amikor Dr. Fenyvesinek megmondtam, hogy új szerelést

kapott a csapat megkérdezte, hogy játszottak-e már az új
szerelésben mérkőzést, én büszkén mondtam, hogy abszolút
szűz, még érintetlen az új szerelés. Fenyvesi doktor ezt egy
rossz előjelnek vélte, mert nagy sorsdöntő meccset nem
szabad új szerelésben játszani. Ez a beszélgetés köztünk az
üllői úti stadion éttermében zajlott. Ott az étteremben már
tudtam, hogy szerencsés volt Fenyvesi Máté felkérése,
mindenki vele akart beszélni, kezet fogni. A mérkőzés alatt
ketten ültünk a kispadon és a Budapesti szurkolók a hátunk
mögött Jászkisért, mint a „Kis-Fradit” bíztatták. A meccsel
kapcsolatban elmondom, közel 1000 belépőjegyet vettem át
Havasi Mihálytól az FTC akkori szakosztály vezetőjétől.
Albert Flórián egy szobában dolgozott Havasi Mihállyal.
Albert Flóriánnal beszélgettünk, érdeklődött hogy van
Fenyvesi doktor, olyan csendes, halkszavú-e mint régen?
Albert Flórián Jászkisérnek jó szereplést, jó játékvezetőt és
győzelmet kívánt!
Nagy élmény volt a Fradi-Békéscsaba NB-I-es meccs előtt
jászkiséri fiataloknak pályára lépni. Jászkisérről
autóbuszokkal, személyautókkal, vonattal indultak az útra,
közel 1000 ember. Autóbuszokat adott a MÁV helyi üzem,
Rákóczifalvi TSZ, stb. Volt akinek érdekes módon épp akkor
volt Budapesten hivatalos ügyintézése és sötét öltönyben,
fehér ingben, nyakkendőben ült a lelátón és élvezte a meccset
–Dr. Juhász László-.
Jászkisér nem engedte kibontakozni Ráckevét, sőt Menyhárt
Józsi góljával vezetést szereztünk, majd Ráckeve egyenlített,
így 90 perc végén döntetlen eredmény volt.
Büntetőrúgásokkal kellett eldönteni kié lesz 1981-ben a
Szabadföld Kupa.
Jászkisér: Ráckeve büntetőrúgásokkal 4:2, Kökény István
kapusunk kettő 11-est hárított. A mérkőzés után nagy
ünneplés közepette Sánta Gyuri vette át a kupát. Megyénk
csapatai közül ezt a mai napig csak Jászkisér mondhatja
magáénak.
Meccs után Üllőn vacsoráztunk, pezsgőt bontottunk,
koccintottunk a szép sikerre.
Ui.: Kovács Bandi „Öcsi” is pezsgőzött.

A csapat tagjai:
Kökény István (kapus), Szabó István, Bérczesi József, Csillik
Ferenc, Korsós István, Tóth Ferenc, Kelemen István, Sánta
György, Kovács András, Menyhárt József, Tóth László, Tóth
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József, Nemes József, Tóth János, Szabó Ferenc, Farkas
László, Gephard Sándor, Gócza Zoltán, Szirze Géza
(mezőnyjátékosok).
Meg kell említeni, hogy 19 játékosból 4 nem jászkiséri
születésű „vendégjátékos” volt.
Játékosok közül nem kívánok senkit kiemelni,
mindegyiket tiszteltem, becsültem és tisztelem, becsülöm
ma is.
Abban az időben a Szabadföld Kupa győztesének
lehetőséget adtak egy nemzetközi oda-visszavágó
mérkőzésre. Élve a lehetőséggel a Csehszlovákiai
Vmorovy csapatát idegenben 4:2, hazai pályán 3:2-re
sikerült legyőznünk. Jászkisérre került a nemzetközi kupa,
egy nagyon szép kristály váza.
A Megyei I. osztályú bajnokságból felkerültünk az NB-IIIba, ahol is éveken keresztül sikeresen szerepelt Jászkisér
labdarúgó csapata.
2016-ban Jászkisér labdarúgó csapata sorrendben
másodszor is kiharcolta a jót, hogy elinduljon a JászNagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó I. Osztályban.
A sportkör vezetése úgy döntött élni fognak a lehetőséggel,
mert az eredmények bizonyítják a jászkiséri fiatal
labdarúgók megértek, beértek az I. osztályban való
részvételre, szereplésre.

Az ifjúsági bajnokcsapat

A csapat tavaszi szereplésének –parádés hazai mérlege, 23
győztes meccs sorozatban-, az eredménye az aranyérem,
feljutás a Megyei I. Osztályba.
A jó bizonyítványt könnyű megmagyarázni, nem is kell
magyarázni, de röviden mégis megfogalmazok egy pár
gondolatot.
Először a személyi feltételekről:
Drávucz Tamás 2013. tavaszától elnöke az
egyesületnek. (Tamás édesapja, Drávucz István hosszú
éveken keresztül volt elnöke egyesületünknek.)
A labdarúgó pályán a gyep minősége minden elismerést
megérdemel és ez elsősorban Drávucz Tamás
lelkiismeretes, szakmailag megalapozott munkájának az
eredménye.
A csapatok versenyeztetéséhez szükséges pénz
előteremtése nem kis feladat és ez a mindenkori elnök
feladata, Tamás ezt a feladatot is megoldotta. Gratulálok!
Az első hely kiharcolásában többen dicsérett érdemelnek,
edzők, játékosok. A fiatalokkal foglalkozó edzőké,

nevelőké minden elismerésem. Név szerint is le kell írni,
annál is inkább, mert tudom, hogy pénzbeli
ellenszolgáltatás nélkül végzik nevelő munkájukat.
Edzők, nevelők:
Gócza Zoltán
Szántó Zoltán
Kozma Zoltán
Pinczi Zsolt
Felnőtt csapat edzője: Csillik Ferenc
Ismerem őt, szüleit és családját. Példamutató a családi és a
magánélete. Szorgalmas, nem hangoskodó, a
lehetőségeket ismerve végzi munkáját, minden
ellenszolgáltatás nélkül. Gratulálok!

A bajnokcsapat

A játéktér rendbetételére 2014. tavaszán 3,3 millió forintot
kapott az egyesület pályázat útján.
Jelenleg egy műfüves pálya építésére pályáztak.
4,5 millió forintos pályázat is folyamatban van, a pálya
öntöző berendezésének biztosítására és felszerelések
vásárlására.
Megemlítem még a csapat fiatal szurkolóit a
„VIKINGEK-et”. Dicséretet érdemelnek, mert
bebizonyították, hogy lehet egy csapatot buzdítani, űzni,
hajszolni, nem csúnya szavakat, ellenfelet, bírót sértő
megjegyzéseket skandálva. Ezen az úton haladjanak
továbbra is!
Az Egyesület támogatóit nem ismerem, de minden
elismerést, köszönetet megérdemelnek.
Engedjék meg, hogy egy felnőtt és egy ifjúsági játékosról
véleményt mondjak, hangsúlyoznám, a saját
véleményemet.
A felnőttek közül Horváth Krisztián játéka, magaviselete
tetszik –nagyon jó összjátékban, jó lát a pályán, nem
rúgdalja el a labdát, keresi a legjobb helyzetben lévő és
megjátszható játékos társát.
A fiatalok közül a Sőtiek erőszakos, mindig nyerni akaró
játéka tetszik. Sőti Gergőt azóta figyelem, amikor is
Jászboldogházának távolról rúgott egy hatalmas gólt. Ha
ezt a gólt egy NB-I-es játékos rúgja egy NB-I-es meccsen,
akkor arról hetekig írnak az újságírók. Gergő nagyon jó
felépítésű, erős fiú. Ismertem a dédnagyapját, sőt az
üknagymamáját is. Van a Sőtiekben valami, ami sokak
másokból hiányzik, nem tudnak veszíteni.
Figyelmeztetem őket, az élet nem mindig győztes
meccsekből áll, el kell fogadni a vereséget is, ha jobb az
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ellenfél. Le kell írni, hogy a kettő Kun fiúban, Mátéban és
Szabolcsban is ugyanannyi „Sőti vér” csörgedezik, mint
Gergőékben. A Kun fiúk dédnagymamája is Sőti volt.
Ma már nagyon kevésszer hallani a „társadalmi
munkáról”. A sportkör vezetősége családtagjaikkal (név
szerint nem említem meg, hogy kik ezek és mit dolgoztak),
nyílászárókat csiszolták, festették, több helyiség
padlózatát burkolták, a pálya öntözését végezték.
Köszönjük meg nekik.
Befejezésül a sportkör vezetése, edzők, nevelők
egybehangzó véleménye, helybeli fiatalokra építik a
csapatot. A szurkolók hálásak a jó futballért, kérem ha nem
jönnek a jó eredmények legyünk türelmesek, fiatalokról, a
mi fiataljainkról van szó, s még ilyen korban törvényszerű

a formaingadozás. Büszkék lehetünk fiataljainkra, a
sportkör vezetőire, abszolút amatőr és nem profi módon
irányítják a csapatot. Reméljük, hogy fiataljaink,
szurkolóink esetleges vesztes mérkőzéseket is kezelni
tudják, nem törnek le. A jobbtól nem szégyen vereséget
szenvedni, le kell vonni a tanulságot, nem szabad
összetörni a futball is csak egy játék, igaz az egyik
legszebb társas játék.

Tiszteletadás és hála……

Értesítjük a lakosságot,
hogy szabadság miatt, a

HAJRÁ JÁSZKISÉR!
Gubicz András

Őszinte tisztelettel megköszönjük Klavida Imre esperes
kanonok címzetes apát Úrnak, hogy az egyházközösségünk
képviselőinek kérésére nálunk is megtartotta aranymiséjét,
mivel Jászapátira kevesen tudtunk elmenni.
Külön öröm volt számunkra, hogy az édesanyját is elhozta
magával, aki már 90 éves is elmúlt.
Megrendítő volt, hogy a liturgiához tartózó szent beszéd
helyett saját életéről beszélt – gyermekkorától napjainkig.
Bizonyára sokak előtt ismeretlen az élettörténete.

Reumatológiai Szakrendelés
és a
Fizioterápiás kezelések,

2016.
augusztus 1-19-e között
szünetelnek!
Megértésüket köszönjük!

Bánat

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2016. július 17-én jelen voltak a plébános úr „kis”
aranymiséjén és azoknak is, akik adományaikkal segítették
a katolikus egyházközösséget a szentmise bensőséges
ünnepélyes megtartásában.
A mise után mindenkit szeretettel vártunk egy kis
vendéglátásra a plébániára. Kellemes beszélgetéssel hamar
eltelt az idő és lassan – lassan elbúcsúztunk egymástól.
Szent XXII János pápa idézetével fejezzük ki
köszönetünket Imre atyának és a szentmisén
megjelenteknek:
„ Nem az számít, hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy
jelentéktelen dolgokat teszünk csak a szeretet számít,
amellyel azokat véghez visszük.”

Jászkiséri harangok többször kondulnak, mint
máskor,
A távozóknak nem jutott már az idei nyárból.
Vadgalambok turbékolnak, pipacsok nyílnak,
Bánatos szívek szomorkodnak, sírnak.
0

A sors nem kegyelmez,
Mindent amit ad, előbb-utóbb elvesz.
A földön átutazók vagyunk,
Születünk, élünk, tudjuk, meghalunk.
0

Hiányoznak a létből, hiányoznak a mából,
Az örökké változó, rohanó világból.
Ahol tapasztaljuk, nem megy minden rendben,
Élhetnénk, de valamiért mégsem élünk szebben.
0

Mindnyájukra az Isten áldását kérjük:
Hálával a
Jászkiséri katolikus egyházközség képviselői.

Jászkisér, 2016.06.23.
Nagypál Sándorné
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Házasság kötés
Víg Ágnes és Szőke Gábor
június 4-én
0

Horváth Edit és Felföldi János
június 11-én
0

Tallósi Sándor
június 1-én
Gábor Krisztina
június 2-án
Farkas Zsolt
június 4-én
Dankó Béla
június 30-án

Balázs Rozália és Duka Zoltán
június 25-én
0

Papp Anita és Mészáros Tamás
június 25-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Halálozás
Duka Zoltánné Tallósi Mária
92 éves korában június 8-án
0

Nemes G. Sándor
92 éves korában június 9-én
0

Az orvosi rendelő
telefonszámai:
Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

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

Szabó Zoltán
63 éves korában június 9-én
0

Nótin György
58 éves korában június 11-én
0

Ö. Kiss Istvánné Küri Borbála
75 éves korában június 13-án
0

Bognár György
90 éves korában június 15-én
0

Dobóczi Balázs József
55 éves korában június 16-án
0

Lázók Sándorné Rácz Erzsébet
84 éves korában június 17-én
0

Orvosi ügyelet

Czakó Erzsébet
84 éves korában június 17-én
0

Jászapáti, Kossuth L. út 10.

Hendrick János
63 éves korában június 18-án

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

Dóka Borbála
81 éves korában június 20-án

0

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

0

Kozma Sándor
76 éves korában június 21-én
0

Id. Pásztor Pál
91 éves korában június 21-én
0

Id. Sóti Béla
85 éves korában június 26-án
0

Szabó Lászlóné Németh Borbála
87 éves korában június 28-án
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Megemlékezés
0

Emlékezés

özv. Tóth Ferencné Szüle Erzsébet
halálának 4. évfordulójára.

Csajági András
halálának 5. évfordulójára.

0

0

0

„Megtört szívem
ó, de sajog!
Azt gondoltam...
erős vagyok.

„Az idő elmúlhat szállhatnak az évek,
Kit szívből szeretnek nem felednek téged.
Fáj a szívűnk mert itt hagytál búcsú nélkül,
Elaludtál.
Küzdöttél de már nem lehetett,
Most a csend ölel át és szeretet.
Az élet megy tovább nélküled,
De olyan már sosem lesz mint volt veled.”

0

Erős voltam
mind-idáig...
míg tárt karral várt
Édesanya Hazáig!
0

Szerető feleséged, fiaid Zoltán és Csaba,
unokád Dávid

Most erősödik
bennem az érzés.
Nem marad más...
csak az Űr és féltés.

Emlékezés
0

0

Káli István
halálának 5. évfordulójára.

Űr a lelkemben,
féltés a fejemben,
fájdalom a szívemben,
és gyötrelem hátralévő életemben.

0

0

Nem lesz már...
nekem Anyukám,
ki óvjon, féltsen,
vigyázzon rám!
0

Belehalok... minden nap
újra és újra...
Csak képek lesznek majd,
mik visszavisznek a gyerekkoromba!”
0

Lánya, veje szerető rokonság
és az ismerősök

„Elmúlt 5 hosszú év,
már nem láthatunk többé,
könnyes szemmel súgjuk:
hiányzol örökké.
Másképp lenne minden,
ha velünk lennél,
ha szólnál, ránk nevetnél,
Imádtad családod, mindenkit
szerettél, akkor voltál boldog,
ha örömet szereztél.
Szívünkben helyed nem
pótolja semmi, őrizzük emléked,
nem fogunk feledni.”

Megemlékezés
0

id. Kóczián Ferenc
halálának 1. évfordulójára

0

„ Megcsillan egy könnycsepp,
fájdalomtól égő szememben.
Nincs és nem is lesz olyan nap,
hogy ne jutnál eszembe.”
Szerető feleséged,
fiaid menyed és unokáid

Felesége, lánya, veje

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
104
TŰZOLTÓSÁG
105
RENDŐRSÉG 107
Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fő út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidőben 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 Tűzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentőállomás: 57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárőr 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 Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) : 57/441-009
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Asztalitenisz megyei bajnokság végeredmény
A Jászkisér SE Asztalitenisz Szakosztálya felnőtt férfi csapata a Megyei I. osztályú
bajnokságban szerepel. A 2015-2016.évi bajnokságban tíz csapat szerepelt őszi és tavaszi
fordulóban rendezett mérkőzéseken.
Jászkisér csapatában Molnár György, Simonyi Tibor, Káldi József és Balog László játszottak.
Az elért 7. helyezés tisztes helytállásnak minősíthető, annak figyelembe vételével, hogy az
átlagéletkor elég magas és csak heti egy edzésre van lehetőségük a Csete Balázs Általános Iskola
tornatermében. Sajnos az utóbbi években gyerekeket és fiatalokat csak alkalomszerűen sikerül
ennek a nagyszerű sportnak megnyerni.
-bal-
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Poénvadászat

Viccturmix
Joli néni hazaér a boltból és beszól az
urának:
– Hallod-e, Pista! Megdrágult az ital.
Mi lesz most?
– Semmi. Majd kevesebbet eszünk...
- Kisfiam! Nagyon gyenge lett a
bizonyítványod! Csupa elégséges
minden tárgyból! Hányszor mondtam
már neked, hogy csak bukdácsolással
és szerencsével senkiből sem lehet
sikeres ember?!
- Dehogynem lehet. A portugálok így
nyertek foci EB-t...
- Mondd, miért énekel a feleséged,
amikor fáj a foga? -kérdezi Tasziló a
haverját.
- Azért, hogy más is szenvedjen!
A kis molylepke először repül ki a
szekrényből. Amikor hazaér,
megkérdi tőle az anyukája:
- Na, milyen odakint kicsim?
- Nagyon örültek nekem, mert
mindenki tapsolt!
Valaki megkérdezi:
- Hölgyem, eladja a kakast is?
- Nem, a kakas nem eladó.
- Akkor miért hozta ki a piacra?
- Mert nélküle nem jöttek volna a
tyúkok!
- Az én kisfiam egy rendkívüli
gyerek, tele van eredeti ötletekkel.
Ugye, tanárnő?
- Ó igen, különösen ami a helyesírást
illeti!
Szigorlat az állatorvos-tudományi
egyetemen. A professzor kérdezi az
egyik jelölttől:
– Mondja meg kérem, hogy miért
szeretkezik a tehén csak egyszer egy
évben?
A jelölt gondolkodás nélkül rávágja:
– Mert marha!
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Recept túra
Sárgarépás-fokhagymás tócsni
Hozzávalók:

Tokány zürichi módra


1 db sárgarépa

3 db krumpli

1 mk őrölt bors

1 tk só

1 cikk fokhagyma

1 db tojás

· 4 ek liszt

Hozzávalók:

10 dkg sonkahagyma vagy újhagyma

25 dkg csiperkegomba

60 dkg sovány borjúhús (comb)

1 ek olvasztott vaj

1 ek liszt

1,25 dl száraz fehérbor

2,5 dl habtejszín

só

bors
Elkészítés:
A hagymát finomra aprítjuk,
a gombákat nagyságtól
függően egészben hagyjuk
vagy félbevágjuk. A húst
vékony csíkokra metéljük, és a felhevített vajon több adagban
kb. 6-6 perc alatt elősütjük, amíg egy kis színt kap. Ezután
kivesszük, és alufóliával letakarva melegen tartjuk.
A visszamaradt forró zsiradékon megpirítjuk a hagymát és a
gombát. Meghintjük a liszttel, enyhén megkapatjuk, majd a
borral felöntve felforraljuk, és a tejszínnel behabarjuk.
Beletesszük a húst, és kb. 10 percig pároljuk. Sóval, borssal
ízesítjük.Rösti illik hozzá, de rizzsel vagy nokedlivel is finom.

Elkészítés:
A répát, a krumplit és a fokhagymát megtisztítjuk, majd
lereszeljük és összekeverjük. Hozzáadjuk a tojást és a lisztet,
meg megsózzuk és megborsozzuk, végül alaposan
összekeverjük.
Forró olajba kanalazunk a masszából egy-egy adagot, villával
lelapítjuk a tócsnikat, és mindkét oldalát megsütjük. Papírtörtőre
szedjük, tejföllel és reszelt sajttal kínáljuk.
0

Húsos-tejfölös zöldbableves
Hozzávalók:
A húsos alaphoz:

1 db csirkemell

1 db paradicsom

1 db erőspaprika

1 db hagyma

1 gerezd fokhagyma

só

pirospaprika

majoranna

bors

1 ek sertészsír
A leveshez:

3 db sárgarépa

1 db fehérrépa

30 dkg zöldbab

1/2 db babérlevél

3 gerezd fokhagyma
A nokedlihez és a habaráshoz:

1 db tojás

liszt

só
Elkészítés:
A felaprított hagymát egy kevés zsíron megdinszteljük, majd
hozzáadjuk a megmosott, szárazra törölt és felkockázott
csirkemellet. Fehéredésig pirítjuk, hozzáadjuk az áttört
fokhagymát, megsózzuk, megborsozzuk és megszórjuk
majorannával.
Hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot és paprikát, végül
meghintjük pirospaprikával, és felöntjük 1 dl vízzel. Fedő alatt
kb. 15 perc alatt puhára pároljuk.
Ezalatt megpucoljuk és feldaraboljuk a zöldségeket. Ha kész az
alap, beletesszük a zöldségeket és a babérlevelelet, felöntjük
vízzel, és kb. 20 perc alatt készre főzzük.
A tojásból egy kevés liszttel és egy csipet sóval nokedlit
készítünk, majd beleszaggatjuk a levesbe. A tejfölt
összekeverjük két kanál liszttel, majd merünk rá a leves
főzőlevéből. Csomómentesre keverjük, és a leveshez adjuk.

Pitypang saláta
Hozzávalók:

30 dkg pitypanglevél

2 db tojás

2 db paradicsom

0.5 dl ecet

0.2 dl olívaolaj

3 csipet fehér bors

só

kapor

Elkészítés:
A zsenge pitypangleveleket megtisztítjuk, alaposan megmossuk
és szárazra itatjuk. Salátás tálba helyezzük, ráöntjük az ecetet, az
olívaolajat, megsózzuk és őrölt fehér borssal ízesítjük.
Lazán összekeverjük és megszórjuk apróra vágott friss kaporral.
Cikkekre vágott főtt tojással, és kockára vágott paradicsommal
tálaljuk. Egy olcsó, egészséges tavaszi reggeli!

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért kuratóriuma pályázatot
hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére
a 2016/17. tanévre
Az Alapítvány célja, hogy támogasson Jászkisér városban lakó első diploma megszerzése végett felsőfokú
intézményekbe felvételt nyert diákokat aktív tanulmányaik folytatásához.
A pályázat feltétele:
- jó tanulmányi eredmény,
- szociális rászorultság (az eltartók alacsony jövedelme, a család szociális helyzete),

A pályázathoz mellékelni kell:
- egyetemi / főiskolai igazolást az adott intézményben való aktív státuszról,
- tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány fénymásolatát,
- az eltartók kereseti illetve jövedelemigazolását (az előző évi nettó átlagkereset alapján) a
nyugdíj és egyéb járandóság ( családi pótlék, gyermektartás stb.) igazolását.
Az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb információk:
A kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 1 fő
A pályázaton keresztül kiosztásra kerülő keretösszeg forrását 10 millió Ft éves kamata biztosítja. Az ösztöndíj
összege maximum 30.000 Ft / hó / fő. Az ösztöndíj egy tanévre szól.
A pályázat benyújtásának módja, határideje és helye:
Zárt borítékban önéletrajz, motivációs levél benyújtásával lehetséges.
A pályázatokat - a kért mellékletekkel – 2016. augusztus 18-ig lehet postán megküldeni a kuratóriumnak
címezve.
„Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért”
Cím: Jászkisér Ady Endre út 25.
Pályázatok elbírálásának ideje: 2016. augusztus 19.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a következő elérhetőségen kaphatnak:
Kiss Lajos (Tel: + 36 30 97 55 835 )
Általános tudnivalók:
- a hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a „Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért ”
ösztöndíjat elbíráló bizottság nem veszi figyelembe,
- a pályázati dokumentációt a pályázónak nem küldjük vissza,
- a pályázónak fellebbezési joga nincs,
- a nyertes pályázóval a kuratórium tanulmányi szerződést köt.
Az Alapítvány a nyertes pályázó számára az ösztöndíjat minden hó 15-ig utalja a hallgató folyószámlájára. A
nyertest írásban értesítjük. Nyilvános eredményhirdetésre a 2016. augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.
Jászkisér, 2016. július 11.
„Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért”
Kuratóriuma
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Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, 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
Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
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:
hétfőtől-péntekig
szombaton

Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

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

Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4 000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet:
2 400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
600 Ft
Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben
a helyszínen váltható az úszómestereknél!
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZŐ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerződést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bővebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

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

0

0

0

Sírkő Készítés
Jász-Suba Zoltán
Gránit-Márvány-Műkő
betűvésés, felújítás,
Csiszolás
Tel:

06/20/9344-915
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Kerékpárok Svájcból az ebédhordáshoz

2016. július

Értesítjük a lakosságot, hogy a

Polgármesteri Hivatalban
2016. július 25.
és
2016. augusztus 5.
között

IGAZGATÁSI
SZÜNET
lesz.
Jászkisér partner településéről Niederlenzből a PJN
Egyesülettől a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete
közvetítésével kerékpárok érkeztek az Alapszolgáltatási
Központ dolgozóinak. Ők azok, akik az év minden
munkanapján, bármilyen időjárás legyen, kerékpárral viszik
házhoz az időseknek a Napközi Konyhán főtt finom ebéddel
együtt a figyelmet, törődést, személyes gon-doskodást.
A kerékpárok a nem túl jó utakon gyorsabban kopnak, így
érthető, hogy örömmel vették át a tűzoltólaktanyában Balog
Lászlótól a gondozónők az újszerű állapotú
„drótszamarakat”, amit azonnal ki is próbáltak.
-bal-

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás
nincs, de a halaszthatatlan ügyekben
- elsősorban anyakönyvi ügyintézés, költségvetési,
adószámlák zárása ügyelet tartására kerül sor, melynek
szabályozása jegyzői utasításban történik.
dr. Szombati Csaba
jegyző

