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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA
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a Tájházban
2016. június 25. (szombat) 18 óra
- tárlatvezetés
- kemencében sütögetés
- játszóház

- amatõr elõadók mûsora
- tûzugrás

A rendezvényre a belépés ingyenes!
75 éves a Jászkiséri Tûzoltóság

(cikk a 4. oldalon)
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy 6 képviselõ tag részérõl kezdeményezés érkezett a Képviselõtestülethez 2016. június 20-án a testület feloszlatására, mely együtt jár minden képviselõ
tagjának és a polgármester mandátumának megszûnésével. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a szerint a polgármester 15 napon
belüli idõpontra hívja össze a soron kívüli testületi ülést az indok, idõpont, helyszín és napirend
meghatározásával. Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata
(13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdése alapján az írásbeli elõterjesztést
(6) bekezdésben foglaltak kivételével legkésõbb a Képviselõ-testület ülését megelõzõ 10. napig
kell a Jegyzõhöz eljuttatni elektronikus formában, aki azt törvényességi szempontból
felülvizsgálja és elõkészíti a Képviselõ-testület ülésére. A Polgármester a rendkívüli ülést 2016.
07. 04-én kívánja összehívni a Mûvelõdési Házban.
Tájékoztatom a lakosságot az idõközi választás szabályairól:
- Az idõközi választás tartásának eseteit a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény sorolja fel melyek között található az önkormányzat
feloszlatására vonatkozó elõírás is. Az idõközi választás részletes szabályait a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) rendezi. Az idõközi választás kitûzése minden
esetben a Helyi Választási Bizottság feladata. A Ve. 8. § alapján idõközi választás a
megüresedéstõl számított 120 napon belül kell kitûzni ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy
Ve. 302. § rendelkezéseit is mely szerint a választást úgy kell kitûzni, hogy a szavazás napja a
kitûzést követõ 80. - 100. nap közé essen. A fentiek alapján a Bizottságnak a feloszlatástól
számított 20. -40. napon kell megtartani a választás napját kitûzõ ülését. A fenti idõpontokat
tekintve az idõközi választás megtartására leghamarabb október 12. és november 1. között
kerülhet sor.
A választás napja csak vasárnap lehet, illetve ünnepnapokon nem lehet választást tartani.
Az idõközi választások költsége az Önkormányzatot fogja terhelni, melynek összege
hozzávetõlegesen 1,3-1,5 millió forint.
Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyzõ

Internet cím:

Megérdemelt munka gyümölcse

http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

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

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

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!
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Az „Alapító Okirat” tartalmazza, hogy az alapítvány segíti, támogatja a rászoruló vagy
kiváló teljesítményt elérõ gyermekeket és gyermek közösségeket.
Az alapítvány évek óta hagyományszerûen 2015-2016-os tanévre versenyt hirdetett és
értékelte. A tanévzáró ünnepségen a gyermekek részére az egész éves munkájukat elismerve
okleveleket és pénzjutalmat osztottunk ki. Köszönjük a sikeres részvételt és a tanárok
támogató munkáját. Köszönjük mindazok támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk
1 %-át az Alapítványnak ajánlották fel.
Az Alapítvány 2016. évben az alábbiakat jutalmazta.
Az iskola legeredményesebb tanulója: 1.
Makai Viktória 8.a
6.000 Ft
2.
Bódi Kitti 8.a
5.000 Ft
3.
Eszes Zsuzsanna 8.a 4.000 Ft
A versenyeken legjobb eredményt elérõ tanulók
Felsõ tagozat:
1.
Rabi Nagy Gergõ 5.a 6.000 Ft
2.
Barna Gábor 7.a
5.000 Ft
Alsó tagozat:
1.
Kovács Dávid 3.c
6.000 Ft
Legeredményesebb osztályközösségek
Felsõ tagozat:
1.
8.a osztály
10.000 Ft
2.
5.a osztály
9.000 Ft
3.
6.a osztály
8.000 Ft
Alsó tagozat:
1.
4.a osztály
10.000 Ft
2.
3.b osztály
9.000 Ft
3.
4.b osztály
8.000 Ft
Legeredményesebb alkotó közösségek
Kis Történészetek baráti közössége
10.000 Ft
Magyar Nyelv barátai
10.000 Ft
Kis matematikusok baráti köre
10.000 Ft

0

0

0

0

0

Jó pihenést és vidám nyarat kíván az Alapítvány kuratóriuma.
0

Jászkisér, 2016. június 16.

Gál András
kuratórium elnöke
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Nyugdíjas klub hírei…
A jászszentandrási Gyöngy-Pacsirta Nyugdíjas Klubok
megalakulásának 40., a férfi nyugdíjas klu 50, a telepûlés
130 éves évfordulójára rendezett ünnepségre hívták meg
klubunk tagjait Jubileumi Nyugdíjas Találkozóra az
Andrástermál strandfürdõbe. A rendezvényen 14 fõvel
vettünk részt, ahol: Jászapáti, Jászivány, Jászladány,
Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászdózsa, Jászkisér,
Szolnok nyugdíjas klubtagjai tisztelték meg az
évfordulókat. A köszöntésen ott volt, Pócs János úr,
Jászkapitány úr, Banka Ferenc úr, a megyei nyugdíjas
szervezetek elnöke és helyettese. Köszöntötték a régi
nyugdíjas klubvezetõket is. Majd az ovódások és iskolások
mûsora következett, akik tündériek voltak. Ezt a
vendégklubok kultúrmûsora követte, majd megszakítva a
mûsort mindenki egyszerre megebédelt és ebéd után
folytatódott a kultúrmûsor. Közben igénybe lehetett venni
a fürdõ bármely medencéjét, jakutit. Mûsor után
tombolahúzás következett, melyen a fõdíjat (amely Banka
Ferenc polgármester úr csemege kosara volt) a
klubvezetõnk nyerte meg. Ezt vidám szórakozás,
beszélgetés, tánc követte.
Köszönjük a Gyöngy Nyugdíjas Klub vezetõjének,
Csontos Magdikának ezt a remek szervezést, annak
lebonyolítását és természetesen, akik részt vettek ezen

Anyák napi rendezvény…
0

A tomajmonostorai Nyugdíjas Egyesület meghívására
május 7-én „Anyák napi” rendezvé-nyen vettük részt a
klubból.
A rendezvényen két Tiszaszõlõsi, két Kunmadarasi, két
Abádszalóki, Tiszagyendai, Kunhegyesi, Tiszadobi,
Jászkiséri Nyugdíjas Klubjai vettek részt. Minden

Kézimunka…….
A Jász Díszítõmûvézeti Alkotóközösség május 23-25-ig továbbképzési alkotó tábort szervezett
Jászberényben az Ifjúsági Házban,
azzal a céllal, hogy a népmûvészet
ápolását folytassa, melyen 4 fõ vett
részt a kézimunka körünkbõl. A tábort
Vasné Sass Katalin nyitotta meg.
A táborban: Martfû, Mezõtúr,
Törökszentmiklós, Jászladány,
Jászberény, Nagykáta, Jászkisér,
Jászfényszaru, Jásztelek, Jászapáti
hímzõ asszonyai vettek részt. A három
napra tervezett munkák: NyugatDunántúl, hetési bujtatásos, a
négyszögletes lyukas zalai fehér-

rendezvény sikeres megvalósításában, ami azt hiszem
páratlan volt.
A jászladányi „Életet az Éveknek” Hagyományõrzõ Klub,
a Jász-Kun nyugdíjasok és elszármazottak V. Jubileumi
találkozójára hívta meg klubunkat. A rendezvényen részt
vett: Tálas Ernõ a svég királyi Operaház nyugalmazott
tenor énekese, a két megyei szervezet alelnöke és
vezetõségi tagja, Tóth Mácsai Árpád nótaénekes, valamint
a meghívott nyugdíjas klub tagjai: Mezõtúr,
Jászalsószentgyörgy, Rákóczifalva, Jászapáti, Kenderes,
Kunmadaras, Jászkisér, Kisújszállás. A köszöntéseket
kultúrmûsor követte, melyben versek, népdalok, magyar
nóták és természetesen olasz-nápolyi dalok. Ezt finom
ebéd, tánc, beszélgetés, tombola húzás követte, melyen a
fõ díjas itt is a jászkiséri klub egyik tagja nyerte. Volt
kézimunka kiállítás az aulában, dísztárgyak a
Kisújszállásiak által bemutatott termékek, melyek
megvásárolhatók voltak, õk hozták a szokásos kun
süteményeiket, perecet, apó sütiket, mely szétosztásra
került.
Köszönjük a Hagyományõrzõ Klubnak ezt a napot és jó
egészséget kívánva indultunk haza.
Kiss Jánosné
klubvezetõ

résztvevõt a terítékén egy kartonpapírból kivágott piros
szív köszöntötte.
A köszöntések után óvodás és általános iskolás gyerekek
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédiket
verssel és énekkel. Ezt finom ebéd, tombolahúzás,
éneklés, tánc követte.
Köszönjük a tomajiaknak ezt a csodás napot.

hímzés, ami más népi hímzéseknél
nem látható, Balaton-felvidéki hímzés
– szövet csipke (tökmagolás). Elõadó:
Orbán Istvánné Julika népi iparmûvész.
A hímzéshez anyagot biztosított
Kenyeresné Jutka, a JNSZ Megyei
Népmûvészeti Egyesület pedig anyagi
támogatással segíti az évenkénti
alkotótábor sikeres megvalósulását.
A munkához fonalat, hímzõ rámát,
ollót, tût kellett mindenkinek vinni.
Minden résztvevõ kapott elõre
kidrukkolt anyagot, melyen Balatonfelvidéki és hetési minta volt
elõrajzolva.
Elõször papírcsíkot kellett összehajtogatnunk a hímzés szélének, majd

Kiss Jánosné
klubvezetõ

ugyanezt ruha anyaggal is el kellett
készíteni. Sajnos nem tudtuk teljes
egészében elkészíteni, mert ebéd
szünet volt és mi jöttünk haza a
busszal, de ezt már idehaza is be tudjuk
fejezni. Másnap hetési bujtatásos, a
négyszögletes lyukas zalai fehérhímzést tanultuk meg és az utolsó nap
a munkák folytatása, a hiányzó
ismeretek pótlása, ötletbörze, a
tapasztalatok kicserélése a részt vevõk
között.
Köszönjük a Jászapáti Kézimunka
Szakkörnek, hogy meghívtak bennünket erre a táborra.
Kiss Jánosné
kézimunka kör vezetõ
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75 éves a Jászkiséri Tûzoltóság
1941-ben a község elöljárói tûzoltó iskolába küldték,
Szeremi Ferenc hivatalnokot, akinek a vezetésével
megalakult a helyi önkéntes tûzoltóság. Az alapítók neve
ismert, helyi iparos emberek voltak, akik a községen belül
dolgoztak, így bármikor ha baj volt tudtak segíteni.
Szeremi Ferenc hivatalnok, parancsnok, Szabó János
malom munkás, Abonyi Ferenc kollár, Bende Sándor
cipész, Berta Miklós kereskedõ, Bokor Ferenc lakatos,
Bokor Mihály kovács, Czifra László lakatos, Csorba János
kovács, Dankó András sofõr, Fazekas Zsigmond
csizmadia, Gomola Ferenc lakatos, Havas János
kéményseprõ, Jakab Sámuel szabó, Kanyó Pál szabó,
Kövesdi József kovács, Ládi Sándor nád-ács, M.Szabó
Zsigmond szabó, Menyhárt József földmûves, Nagy István
postás, Nyíri Sándor borbély, Petrovics István cipész,
Petrovics Pál asztalos, Pirner Mihály kollár, Polyák
Balázs földmûves, S.Nagy Mihály földmûves, Vankó László
földmûves
00

Õk vállalták a képzést és a tûzoltói munkát, a község az
eszközök beszerzését biztosította. A földmûvesek lovat
adtak a kocsifecskendõ és a vizet szállító lajtos kocsi elé.
A tûzoltóság jelentõs fejlõdésen ment keresztül az elmúlt
75 évben. Mindig voltak és szerencsére most is vannak
olyan emberek, akik szabadidejüket feláldozva segítenek a
bajba jutott embereken.
A fejlõdés fõbb állomásai voltak:
Az 1950-es, 60-as években sok versenyt nyertek a kisériek.
A 70-es, 80-as években egyre modernebb tûzoltóautókat,
szivattyúkat vásárolt a község.
Az 1990-es évek elején nagyon sok helyen megszûnt az
önkéntes tûzoltóság. Szerencsére Jászkiséren megmaradt.
1996-ban Balog Lászlót választották a tûzoltóság
elnökévé, aki alpolgármesterként szorgalmazta, hogy az
önkormányzat támogassa az egyesület megújítását. A
személyi állomány jelentõsen megfiatalodott, képzettebbé
vált.
1998-ban németországi Warthausenbõl tûzoltóautót
kaptak adományként, ami ma már Jászivány tûzoltóit
segíti.
2003-ban Svájcból Obersiggenthalból érkezett újabb
adomány tûzoltóautó, amit a mai napig használnak.
A kor követelményeinek megfelelõen átépített tûzoltólaktanyában mûködõ az önkormányzati tûzoltóság 2005
december 1-tõl
már nem csak Jászkisért, hanem
Jászapátit, Jászladányt és Tiszasûlyt is védi. A 30 millió
forintos állami támogatás mellé az önkormányzatok
minden évben több mint 10 milliós mûködési támogatást
adnak.
2009 decemberében új 100 millió forint értékû Mercedes
ATEG O tû zo ltó au tó t kaptak a tû zo ltó k. A
Belügyminisztérium pályázatához 10% önerõt az
Önkormányzat adta.
Az elmúlt években a Jászság Kistérségi LEADER

pályázatokon kétszer 5 millió forintot nyertek
eszközfejlesztésre.
A négy településen évente bekövetkezõ 150-200
káreseményt 12 fõállású és 15 önkéntes tûzoltó együttes
munkájával sikeresen felszámolják.
Az önkéntes tûzoltók aktív szereplõi Jászkisér közösségi
életének, kezdeményezésükkel rendezik meg már több
mint 10 éve a Civil Majálist, de a novemberi tûzoltóbál is
kiemelt esemény a településen.
A jászkiséri tûzoltók közremûködésével került tûzoltóautó
Jászalsószentgyörgyre, Zagyvarékasra, modern bevetési
ruhák több megyei önkéntes tûzoltó egyesülethez.
A szolnoki Hetényi Géza Kórházba már közel 150, a
Mezõtúri Kórházba 40 kórházi ágyat adományoztak a
tûzoltók német ismerõsein keresztül az Erfurti Klinikáról.
0

Június 17-én és 18-án a Kiséri Napok keretében ünnepelte
a Tûzoltóság a 75 éves jubileumot.
0

17-én került sor az „Ilyennek látom a tûzoltókat” címmel
meghirdetett gyermek rajzverseny eredményhirdetésére.
Több mint 300 rajz érkezett a négy védett település
óvodásaitól, iskolásaitól. Négy kategóriában tíz díjat
osztottak ki a legjobbnak ítélt rajzok készítõinek.
A tûzoltóság udvarán közel 400 ember ünnepelt a
tûzoltókkal, õk egy élõ képpel formázták meg a 75 számot.
Errõl az emelõkosaras tûzoltóautóból fotó készült.
0

Június 18-án délután több helyrõl érkeztek tûzoltók
Jászkisérre, akik együtt vonultak a település utcáin. A
Szent István parkban felállított színpadhoz a jászapáti
fúvószenekar felvezetésével érkeztek a díjátadó
ünnepségre a tûzoltók.
A színpadon elõször Pócs János a Jászság országgyûlési
képviselõje köszöntõjében méltatta a tûzoltók
áldozatvállalását, külön is kiemelve Balog László
egyesületi elnök 20 éves munkáját.
Pintér Ferenc polgármester úr minden díjazottat példaként
állított a város lakosai elé.

Pintér Ferenc polgármester díjazta a tûzoltók munkáját

Kiemelte, hogy önkéntes, önzetlen áldozatvállalásukkal a
kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ diákok, a

5

2016. június

C I VOIvLi OHLí rDaAdLóA K
sokszoros véradók, a tûzoltók és a Jászkisér Városért díj
kitüntetettje mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Jászkisér
élhetõbb, fejlõdõ település legyen.
2005-ben
a védett települések önkormányzatai
csapatzászlót adományoztak a tûzoltóságnak, most a
települések vezetõi 75 éves jubileumi szalagot kötöttek
arra.
Farkas Ferenc Jászapáti polgármestere
emlékszalagot köt a csapatzászlóra

Dobson Tibor tûzoltó dandártábornok a Magyar Tûzoltó
Szövetség elnöke és Kurgyis János nyugállományú tûzoltó
ezredes a Megyei Tûzoltók Szövetsége elnöke a
tûzoltóságnak emléktárgyakat, a tûzoltó egyesület
tagjainak elismeréseket adtak át, majd szalagot kötöttek a
csapatzászlóra.

Balog László, Balogh Tamás és Dobson Tibor

Balog László 20 éve a tûzoltóság elnöke, ebbõl az
alkalomból 20 éves szolgálatért emlékérmet vehetett át.
Vajkó János 40 éve a tûzoltóság tagja, õ 40 éves
szolgálatért emlékérmet kapott.
Vajkó Jánosné 20 éve segíti könyvelõkét a tûzoltóság
munkáját, a Magyar Tûzoltó Szövetség Szent Flórián
emlékérmet adományozott részére.
Bíróné Tolvaj Erzsébet és Gysi-Balog Andrea is Szent
Flórián emlékérmet kaptak. Õk külföldön tartózkodnak, az
elismerést késõbb veszik át.
Leidinger István az Önkéntes Tûzoltóságok Országos
Szövetsége alelnöke a következõ kitüntetéseket adta át:

Az Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége Földvári
Áronnak, a Jászkiséri Tûzoltóság szolgálatparancsnokának kiemelkedõ munkája elismeréseként az
ÖTOSZ Érdemkereszt tûzoltó tagozat bronz fokozat
kitüntetést adományozta.
Az Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége Rapi
Lászlónak a Jászkiséri Tûzoltóság híradó-ügyeletesének
kiemelkedõ munkája elismeréseként az ÖTOSZ
Érdemkereszt tûzoltó tagozat bronz fokozat kitüntetést
adományozta.
Az Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége Franz
Wohnhaas német állampolgárnak, a Jászkiséri Tûzoltóság
tiszteletbeli tagjának közel húsz éves tûzoltóságokat segítõ
munkája elismeréseként az ÖTOSZ Kiskereszt polgári
tagozat arany fokozat kitüntetést adományozta. Õ az
elismerést késõbb veszi át.
Nagy Simon Bácskossuthfalva Tûzoltóság parancsnoka
köszöntötte a kiséri tûzoltókat és emléktárgyat adott át a
jubileum alkalmából.
Balog László a Jászkiséri Tûzoltóság elnöke Balogh
Tamás tûzoltó parancsnoknak, aki 2004 óta a tûzoltóság
szakmai munkájának irányítója, parancsnoki munkája
elismeréseként tûzoltó parancsnoki díszsisak emléktárgyat
adott át.
A Tûzoltóság ünnepi állománygyûlésen köszönte meg az
önkormányzatok, helyi vállalkozók és magánszemélyek
támogatását, partner tûzoltóságok együttmûködését. A
tûzoltóság elnöksége részükre és az ÖTE tagjai részére 75.
éves jubileumi emléktárgyat és emléklapot adományozott.
Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai 2016-ban
Balog László elnök, Balogh Tamás parancsnok, Szepcsik
György parancsnok-helyettes, Földvári Áron ifjúsági
felelõs, Vitai Miklós szertáros, Juhászné Bagi Éva, Bagi
István, Bagi Lili, Bajzáth László, Balog József, Balogh
András, Boros László, Csillik Ferenc, Csomor Ildikó,
Fábián Attila, Jónás János, Juhász Róbert, Kovács Viktor,
Menyhárt Ferenc, Miklós József, Molnár Péter, Nagy
Ádám, Nagy András, Németh János, Oláh Tibor, Petõ
Zoltán, Pócs Márton, Rácz József, Ragó Attila, Rapi
Izabella, Rapi László, Sebõk József, Stoszek Csaba,
Stoszek István, Tóth Csaba, Török Zoltán, Urbán
Fruzsina, Vajkó János, Vajkó Jánosné, Varga Tamás,
Varga Zoltán
Tiszteletbeli tagok: Franz Wonhaas, (Németország), Dr.
Szekeres Imre, Csomós Mátyás, Pluhár András
-bal-

6

2016. június

OVI HÍRADÓ
Gyermeknapi sportnap az óvodákban
A hagyománytól eltérõen május 27-én a sportnapot
nem a Városi Sportpályán, hanem épületenként
tartottuk meg. A meleg idõben kellemesebb volt az
árnyékos óvodaudvaron
versengeni.
A játékos feladatokat a
munkaközösség tagjai
állították össze. Az eszközöket elõzõleg elkészítettük:
tornapadokat, szõnyegeket, karikákat, labdákat, mászókákat, lépegetõket, zsámolyokat stb.
A gyermekekkel megbeszéltük, hogy különféle
feladatokat kell elvégezni, figyelembe véve,
hogy vegyes életkorú
gyermekek vannak minden csoportban.

Volt célba dobás, labdázás,
ugrálókötelezés, csúszás,
mászás, futás, zsákban
futás, bukfencezés. A
Kossuth téri óvoda tornaszobájában a mozgáskotta
elemeit is felhasználtuk. Az
óvodaudvar szûkössége
miatt a parkban is alakítottunk ki egy futópályát.
Kötélhúzás volt az utolsó
feladat, melyben a csoportok összemérhették
erejüket. Csapatverseny volt a javából, ahol a közösség
összetartó ereje is sokat számított. Együtt élveztük a
feladatokat, s kellemesen elfáradtunk.
Jutalmul a XIXO felajánlásaként a gyermekek dobozos
teát kaptak és minden csapat egy emléklapot a
feladatok sikeres teljesítéséért.
Együtt az élõ környezetért munkaközösség

Köszönjük Niederlenz!
Amikor Balog László alpolgármester úr a
Tûzoltólaktanyába invitált bennünket, a Jászkiséri Városi
Óvoda vezetõjével Baloghné Ádám Anikóval még nem is
sejtettük, mekkora örömben és megtiszteltetésben lesz
részünk a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete révén.
Szépen bedobozolva rengeteg gyermekjáték:
- foglalkoztatók, fejlesztõ játékok, mesekönyvek,
képkirakók, színes hajtogatólapok, ceruzák, festékkészlet,
homokozóba való játékok és egyéb kincsek vártak
bennünket.
A mi feladatunk csak annyi volt, hogy életkornak
megfelelõen válogassuk szét ezeket. A Városi Bölcsõde
képviselõi is jelen voltak, velünk egyeztetve néztük át a
tartalmas adományt, melyet a niederlenzi emberek
gyûjtöttek össze és küldtek el a jászkiséri óvodások,
bölcsõdések számára. A Külkapcsolatok Baráti
Egyesületének elnöke Berente Judit a Kisér újságban már
közzétette az adomány „elõéletét”.
Nekünk az a megtiszteltetés jutott, hogy hálás
köszöntet mondva birtokba vehettük az óvodásokkal a
nagylelkû adományt. Nagy volt a gyermekek öröme akkor
is, amikor kipróbálhatták a késõbbiek során érkezett
rollereket és futóbicikliket.
A pénzadomány mielõbbi elköltését tervbe vesszük,

szeretnénk hasonlóan értékes, tartalmas udvari játékokat
vásárolni belõle.
Az õsszel Jászkisérre érkezõ PJN Niederlenz tagjainak
személyesen is megköszönhetjük a niederlenzi emberek
önzetlen segítségét.
Hálás köszönettel a jászkiséri óvodások nevében:
Papp Erzsébet
óvodapedagógus
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Jótékonysági bál az óvodás gyermekekért!
2016. május 14-én megrendezésre került az I. Nyárnyitó
mulatság.
Hogy ez a bál létrejöhetett sok támogatónknak köszönhetõ. A
kis óvodások nagy örömére rengetegen támogatták
tombolatárgy felajánlással és támogatói jegy megvásárlásával
rendezvényünket, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani. Reméljük a sok támogatónk közül nem felejtettünk
ki senkit sem.

Deák Anikó, Czékmán Zsolt, Balogh Éva, Bója Zoltánné,
Szikszai Julianna, Helle Zsolt és családja, Muhi Zoltán és
családja, Kovács József és családja, Tóth Katalin, Krizsai Attila
és családja.
Köszönjük a bálon résztvevõk jelenlétét és anyagi támogatását.
A jótékonysági bál sikeresen zárult. A bevételbõl a Jászkiséri
Városi Óvoda három épülete 1-1 szabadtéri mozgásfejlesztõ
játékkal gazdagodik.
Szülõi Szervezet tagjai

Külön szeretnénk megköszönni az Elektrolux Lehel Kft.
segítségét, mivel fõdíjként egy hûtõgépet ajánlott fel!

Környezettudatos nevelés
az óvodában
0

Támogatóink a következõk:
Elektrolux Lehel Kft., Stoszek Istvánné ev., Sebestyén Jánosné
ev., Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, JÁTI, Nyitrai
Adrienn, Krizsai Pékség ( Krizsai Istvánné ev.), Rabi Nagy
János ev. autó és gumi szerelõ mûhely, Sebõk Húsbolt ( Sebõk
Péter ev.), Krizsai Tüzép ( Krizsai Sándor ev.), Szabó Sándor
Húsboltja, Dr. Kolláth Bálint ev., Dr. Móré Éva ev., Dongó
Vendégház és Sörkert ( Szabó Ervin ev.), Center Büfé ( Gócza
Zoltán ev.), Remény Gyógyszertár (Csejtei Erzsébet), Gubicz
András, Horgászbolt ( Kökény József ev.), Coop, Agroszöv Zrt.
Gazda áruház, Csete Judit ev., Goods Market ( Rentlerné Boros
Erzsébet), Tó Büfé ( Kovács Attila ev.), Szépség Stúdió ( Csillik
Tímea és Csillik Edina), Tóth Zsigmond és felesége, Holló Béla
ev., Csete Balázs Általános Iskola, Holló Zoltán ev., Gyepi gumi
( Gyephár Róbert ev.), Jégcsibe Kft., Mini Market (Földvári
Judit ev.), Laktored Kft., Kalmár Méhészet, Nagy Gyula ev.,
Erika Virág Varázs, Kínai bolt, Fõ úti Dohánybolt, Papp
Miklósné ev., Bartók Ildikó ev., Csete Zoltán ev., Sebestyén
Zoltán ev., Nemes Józsefné, Szántó Ramóna és Balogh Balázs,
Krizsai György és felesége, cs. Molnár Tibor és felesége,
Farkasné Papp Éva, Makuláné Erika, Nemes Jánosné, Gál
Ferenc és felesége, Volosinovszki Antal és felesége, Szabó
Ernõné, Tóth Magdolna, Papp Sándor, Széles Nikolett,
Béresné Kovács Andrea, Farkasné Szabó Edith, Cseh Gáborné
Balogh Beáta, Tóth László, Kissné Szeremi Éva, Tóthné Vincze
Brigitta, Juhászné Bagi Éva, Horváthné Szikszai Zsófi, Sóti
Zsoltné, Sõtiné Krisztina, Farkas Albertné, Tóth
Tünde,Emõdiné Futó Valéria, Samu Gabriella,Hajdú
Andrásné,Tóthné Pálinkás Mária,Bagi Sándorné, Budai
Erzsébet, Szabó Jánosné, Köntés Tamás és Szûcs Mónika,
Kovácsné Túri Renáta,Dóka Istvánné, Dóka Borbála,
Fazekasné Vinczúr Tünde, Helle Mihályné, Deák Istvánné,

A jászkiséri városi óvoda meghívást kapott a „Zöld
óvoda regionális roadshowra”, amely Jászberényben
került megrendezésre 2016. június 1-jén a
Környezetvédelmi világnap alkalmából.
Nagy örömmel fogadtuk a meghívást, 10
kisgyermekkel, egy szülõi kísérettel és kolléganõkkel
ellátogattunk a jászberényi Fürkész óvodába.
Szeretetteljes környezetben kedves óvó nénik
fogadtak minket és rögtön reggelivel kínálták a
gyermekeket. A programot Beszteri Éva a Jászberény
Városi Óvodai Intézmény vezetõje nyitotta meg,
majd Juhász Tibor természetvédelmi õr a
sasközpontból rövid madárbemutatót tartott. A
környezõ településekrõl érkezõ óvodások 10 – 10 fõs
csoportokban felsorakoztak és 12 állomáson
keresztül játékos vetélkedõn vettünk részt. Többek
között „Tápláléklánc” címmel az erdõben élõ
kisállatokról szerezhettek a gyermekek új ismereteket
vagy bizonyíthatták tudásukat. Szelektív hulladékgyûjtésrõl szóló feladatokat oldottunk meg, volt
víztisztítás, puzzle kirakás és sok érdekes játék várt
még ránk. Mégis a legérdekesebb állomás a „Nem
szeretem” állatok házikója volt, ahol a Jászberényi
Állat és Növénykert munkatársainak közremûködésével különleges állatokat láthattunk. Többek
között kígyót, tatut, óriás csótányokat, görög
teknõsöket és rövid tájékoztatást kaptunk tulajdonságaikról, táplálkozásukról, életükrõl. Közben a
központi óvodában Benkéné Zsótér Erika tagóvoda
vezetõ elõadást tartott a „Környezettudatos nevelés az
óvodában, a Zöld óvoda jegyében„ címmel, amit az
óvodavezetõnk és egy kolléganõnk hallgatott meg.
Jövõbeni tervünk, hogy óvodánk csatlakozik a zöld
óvodák táborához, ezzel a programmal azon túl, hogy
egy kellemes és érdekes napot töltöttünk együtt,
segítséget és megerõsítést kaptunk a céljaink
eléréséhez.
Együtt az élõ környezetért munkaközösség
Fazekasné Vinczúr Tünde
munkaközösség vezetõ
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Nagycsoportos óvodások látogatása a
Mezõgazdasági és Géptörténeti Magánygyûjtemény helyszínén
A családi ház kertjében óvodásainkat saját készítésû
bodzaszörppel kínálta Farkasné Évike, de kézmûves játékkal
is foglalatoskodhattak az óvodákba történõ visszaindulást
megelõzõen.

2016. május 23-án a Jászkiséri Városi Óvoda
nagycsoportosaival lehetõségünk nyílt a Jászkisér, Bem út 29.
szám alatti
Mezõg azdasági és Géptör téneti
Magánygyûjtemény megtekintésére. A gyûjtemény Farkas
László kezdeményezésre önerõbõl jött létre, mely magas
színvonalon tárja elénk a korábbi századok mezõgazdasági és
háztartási eszközeit, szerszámait.
A gyûjtemény darabjait a gondozója, kezelõje, felújítója
Farkas László mutatta be személyesen az óvodás korú
gyermekek számára, akik csodálkozva hallgatták egy-egy
darab történetét, funkcióját.
A kiállítás megtekintését követõen lehetõség nyílt törpe
nyúl simogatásra, etetésre, majd kukorica fosztásra,
morzsolásra, darálásra a korabeli munkaeszközökkel. A
gyermekek lelkesedtek a feladatért, nagy örömmel végezték a
„munkát”.

Legvégül a múlt századi traktor is beindításra került a
gyermekek kedvéért.
Azoknak a gyermekeknek, felnõtteknek, akik még nem látták
a kiállítást, szeretettel ajánljuk ezt a nagy értékû szabadidõs
lehetõséget, a kiállítás megtekintését.
Köszönet a lehetõségért!
Néphagyományõrzõ Munkaközösség

„Kis tulipánok”
Bízom benne, hogy ez egy újabb óvodai hagyománnyá
válik.
Köszönetem szeretném kifejezni a jelenlévõ szülõk és
nagyszülõk nevében is a felkészítõ óvónõknek és a fellépõ
gyermekeknek ezért a csodás délelõttért.

Egy újabb szívmelengetõ élményben volt részünk A
Mûvelõdés Házában, ahol második alkalommal lépett fel
a „Kis tulipánok” nevû óvodás tánccsoport.
Béresné Kovács Andrea, Makainé Deák Erika és
Hajnalné Gõz Éva óvónõk felkészítésével alakult meg a kis
táncos lábú tehetségcsoport
A gyermekek és óvópedagógusok együttes, kitartó
munkájának gyümölcse bontakozott ki a színpadon, ami
szülõként és nézõként is büszkeséggel töltött el. Telt ház
ellõtt, szinte profikat meghazudtoló nyugalommal és
fegyelmezettséggel szerepeltek ezek a pici gyermekek..

Duka Mónika
szülõ
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Házasság kötés
Rácz Alexandra Renáta és Seres Gyula
május 21-én
Káli Mónika és Drávucz Gábor
május 21-én
Balajti Andrea és Ládi András
május 28-án

Zsigó Linett
Zsigó Maja
Zsigó Edina
2016. május 01-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Glodics Dominik
2016. május 17-én

Megemlékezés

Tóth Lõrinc Benedek
2016. május 19-én

Sóti Ferenc
halálának
6. évfordulójára

Bartók Leander Tamás
2016. május 19-én
Gólya Tamás
2016. május 22-én
Csizmadia Luca
2016. május 26-án

„ Hat éve már, hogy lelked messze jár,
De a mi szívünk, még mindig nagyon fáj,
Csak a fájó könnyek hullnak érted,
Örökre szeretünk és nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk.
Szeretõ feleséged,
lányaid vejeid és unokáid
és egy dédi unokád.

Az orvosi rendelõ
telefonszámai:
Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védõnõk
Fizioterápia

451-936
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

Köszönetnyilvánítás
0

Köszönetet mondunk mindazoknak akik

Vallyon Árpád
temetésén részt vettek,
virágaikkal mély fájdalmunkat enyhítették.
0
0

a gyászoló család

Halálozás
Tóth Áron
82 éves korában május 2-án
Karkus Istvánné Farkas Piroska Ibolya
64 éves korában május 6-án
Borsos Róza
89 éves korában május 12-én
(volt Kiséri)
Vallyon Árpád
73 éves korában május 17-én
Balogh Miklós
88 éves korában május 27-én
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Eredményes fiataljaink
0

Örömmel és szívbõl gratulálok Váradi Lászlónak a
Virtuózok c. TV mûsorban elért eredményes
szerepléséért. Március 19-én a Budai Várban, a
Hadtörténeti Múzeum márványtermében a 25 éves
Jászok Egyesületének ünnepségén volt szerencsém
meghallgatni és üdvözölni Õt. Elõadásában Liszt
Ferenc 15 Magyar Rapszódiáját hallotta az ünneplõ
közönség. Szintén nagy sikere volt vastapssal
jutalmaztuk. Szerénysége, halk szavú kedves
tájékoztatása további terveirõl, nagyon kellemes
volt. Édesanyja örömtõl ragyogó szemmel kísérte
gyermeke minden mozdulatát, Vele örült sikerének.
Másik kedves eredményes jászkiséri fiatal Törõcsik
Zsolt, szerkesztõ-riporter a Kossuth Rádió
mûsorában, a 180 percnek 6-9 óráig szerkesztõjeként és 12.30-tól 13 óráig az Ütközõ c.
mûsorban, mint riporter és mûsorvezetõ vesz részt.
Mindig örömmel hallgatom nem kis büszkeséggel,
hiszen a Csete Balázs Általános Iskola tanulójaként
is eredményes volt. A mai napig kitûnõen beszéli a
német nyelvet és tisztelettel gondol Borsos Ildikó
tanárnõre, aki segítette a nyelvtanulásban. Jó

eredményének köszön-hetõen a Külkapcsolatok
baráti Egyesülete néhány évvel az elõtt lehetõséget
adott egy hónapos intenzív nyelvtanulásra.
Svájcban az Aarani Gimnáziumban. Szorgalma és
kitar-tása további lehetõséget ad a jó eredményekre, amit szívbõl kívánok Neki. A szülei által
biztosított szeretetteljes „hátterhez” is gratulálok.
0

Szüle Katalin

Érték Keresés!
0

Ki kit nevel, s mire nevel? Tisztelet a
múltnak, jelennek, jövõnek! Tõkés László
megtisztelte jelenlétével Jászkisért.
Mi itt helyben, elfelejtettük megtisz-telni
Önmagukat, jelenlétünkkel emlékezve, 1920.
június 4-re, a Trianon békediktátum Magyar
Nemzettel szembeni egyedülálló retoziójáról!
Az emlékmûnél, többen voltunk de nagyon
kevesen!
0

Ráczné Kiss Erzsébet

Egészségfelelõs képzés Jászkiséren segéd egészségõrök vezetésével
Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Jászapáti
Praxisközösségének segéd egészségõrei 2016. június 2-án
egészségfelelõs képzést tartottak laikusoknak a jászkiséri
Városi Könyvtárban. A képzés célja egy mûködõképes
egészségügyi segédcsapat képzése, egy felnõtt kortárs
hálózat kialakítása volt, akik a telepeken, lakókörzetükben
önállóan részt tudnak vállalni az egészségfejlesztési
feladatok, problémák megoldásában. Feladatuk, hogy
pozitívan járuljanak hozzá a hátrányos helyzetûek tanulási
motívumainak erõsítéséhez, életesélyeik, életminõségük
pozitív változásához és saját közösségükben képesek
legyenek mindhárom generáció megszólítására.
Jászapátin 12 fõ képzését végezték a segéd egészségõrök –
Bódi Krisztiánné, Duka Gábor, Duka Mónika és Tallósi
Ferencné.
A mûhelyfoglalkozások során a toborzottak Elek Ágnes,
népegészségügyi koordinátor jóvoltából megismerkedtek
az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram mûködésével és
kiemelten a nem orvos szakemberek és segéd
egészségõrök munkájával.
Ezt követõen a segéd egészségõrök vezették a
kiscsoportos beszélgetéseket, amelyekre nagy
lelkesedéssel készültek a következõ témákban:
1. Higiéné – A tisztaság fél egészség
2. Élelmiszer eredetû fertõzõ betegségek
3. Fogyasztásra alkalmas víz
4. Gyermekkorban adandó kötelezõ védõoltások
5. Gyermekek veszélyes fertõzései
6. Baleseti veszélyek a háztartásban
7. A korai családalapítás elõnyei, hátrányai
8. Tények és tévhitek a pszichológussal kapcsolatban

A cél az volt, hogy az önkéntesek számára derüljön ki,
hogy mit rejtenek ezek a témák, további kérdés esetén
kihez fordulhatnak, miért fontos a népesség egészséggel
kapcsolatos ismereteit javítani.
A beszélgetések során számos személyes tapasztalat,
kérdés merült fel, amelyet közösen megvitattak,
gondolatébresztõként szolgáltak.
Az összejövetel elsõ és utolsó lépéseként egy-egy
kérdõívet töltöttek ki a résztvevõk, amelyben felmértük
egészséggel kapcsolatos ismereteiket és egészségkompetenciájukat a képzés elõtt és után.
A program végén megvendégeltük a képzésen
résztvevõket és ajándékkal is kedveskedtünk.

Szívem csücske Jászkisér...
Szívem csücske Jászkisér, sohasem tagadtam,
Ide pottyantott a gólya, mindig itt maradtam.
Életemnek otthonát találtam meg benne,
Két templomának tornyát tisztelve, szeretve.
Az évtizedek múlásában, oly sok mindent láttam,
Meg sem tudnám számolni,
Hányszor voltam örömben, vagy gyászban.
Szemem elõtt zajlott minden, túl sok már az emlék,
Visszahúzna a szívem, bárhová is mennék.
Védem, óvom, megbecsülöm a magam módján,
A jó Istent arra kérem, ha bántják, segítsen a sorsán!
Nagypál Sándorné
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Elismerések átadása
2016. június 18.-án este a Magyar Vöröskereszt
területi munkatársa Gubu Beáta és kolléganõje
Kovácsné Vizsnyei Zsuzsanna a Városnapon
köszöntötte a jászkiséri véradókat. Gubu Beáta
köszöntõjében elmondta, hogy külön öröm számára
az, hogy a Magyar Vöröskereszt 135. évfordulója után
néhány nappal adhatta át az okleveleket és emlék
plaketteket a jubiláló váradóinknak. Engedjék meg,
hogy idézzek néhány mondatot a köszöntõbõl: „…ez az
ünnep különleges ünnep. Azokról a segítõkész
emberekrõl szól, akik önként és térítésmentesen
nyújtják karukat a számukra ismeretlen betegeknek.
Ez alkalommal köszönetet mondunk a társadalom
legegészségesebb tagjainak, akik a mai rohanó
világban, idejüket, energiájukat nem kímélve, segítõ
kezet nyújtanak a bajbajutottaknak. Kívánom
egyúttal nekik, hogy még nagyon sokszor átélhessék
azt a jó érzést, hogy „segítettem valakin”….”
Beszéde után átadásra kerültek az oklevelek melyet
név szerint is szeretnék leírni :
Boros Gabriella 10x véradó, Szõke Zsolt 10x
véradó, Ferschl Andrea 10x véradó, Nagy Attiláné
20x véradó, Kozma Balázs 20x véradó, Szabó
László 20x véradó, Balaton Krisztina 25x véradó,
Kozma Józsefné 40x véradó, Oláh Imre 40x

véradó, Kökény Ferenc 50x véradó, Gulyás
Istvánné 70x véradó, Nyíri Kálmán 70x véradó,
Katus László 75x véradó, Simonyi Tibor 80x
véradó, Túri Sándor 90x véradó.
Gratulálok és hálás szívvel mondok
köszönetet minden jászkiséri lakosnak aki,
megtiszteli jelenlétével a véradás helyszínét.
Hisz nem csak vért adnak,
hanem reményt és életet.

Héjáné Kalmár Ildikó
Magyar Vöröskereszt
Jászsági Terület
Jászkisér alapszervezeti titkár

Jászkisér Városér t Díj
Az Önkormányzat képviselõtestülete döntése alapján 2016ban Jászkisér Városért Díjat
kapott Farkas László. Az
elismerést június 18-án a városi
ünnepség színpadán. Pintér
Ferenc polgármester és Dr.
Szombati Csaba jegyzõ adták át.
A díszoklevél szövegébõl kide-rül,
hogy Farkas László elismert
szakembere Jászkisérnek, több
éves példaértékû munkával hoz-ta
létre Mezõgazdasági és Géptörténeti Magángyûjteményét. A
gyûjteményt ma már a Bem úton
kiállításként bárki megtekintheti,

de Farkas László gépeivel hazai és
nemzetközi kiállításokon is
rendszeresen megjelenik, ahol
mindig nagy sikert aratva öregbíti
Jászkisér jó hírnevét.
Az önkormányzati elismerés mellé
a Jászauto Centrum Kft. képviselõje szakmai díjat adott át.
Ebben az évben augusztus 13-án
Farkas László és testvérére Farkas
Gábor megrendezik a Hagyománytisztelõ Területi Szántóversenyt,
Veterán Gép- és Gépésztalálkozót.
Ezzel egy korábbi hagyomány újra
élesztése a céljuk.
-bal-

A legjobb tanulók köszöntése
0

Az Önkormányzat képviselõ-testülete hagyományteremtõ szándékkal úgy döntött, hogy azokat a tanulókat, akik a
Csete Balázs Általános Iskola elsõtõl nyolcadik osztályában végig kitûnõ bizonyítványt szereztek, nyilvánosan
elismerésben részesíti.Pintér Ferenc polgármester a Kiséri Napok rendezvény keretében, a Szent István parkban
felállított színpadon névre szóló Jászkisér város címerével ellátott vázát, virágcsokrot és a Cornus Vitali Kft. által
adományozott számítógépet adott át Bódi Kittinek, Eszes Zsuzsanna Virágnak és Makai Viktóriának.
-bal-
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Poénvadászat

Viccturmix
- Hogy nevezik, amikor valakiért
tûzbe teszed a kezed?
- Értesülés.
A horgász kifog egy kövér pontyot.
- Hazaviszlek vacsorára! - örül meg
neki.
- Fogyózom. - feleli a ponty Menjünk inkább moziba!
- Miért jó a hajléktalan barátnõ?
- Bárhol kiteheted...
Egy járókelõ megállít az utcán egy
másikat:
- Ne haragudjon, az állomást
keresem.
- Nem haragszom. Keresse.
Két székely bácsi találkozik a piacon.
Egyik kérdezi:
- Mit adtál a lovadnak tavaly, amikor
kólikás volt?
- Korpát meg melaszt!
Egy hét múlva újra találkoznak:
- Korpát meg melaszt adtam a
lovamnak, mégis megdöglött!
- Az enyém is!
-- Szomszéd, használhatnám a
fûnyíróját?
- Persze, csak ne vigye ki a kertembõl.
Örök igazságok:
· Akkor van mindenki a helyén, ha
a férj autót vezet, a feleség háztartást,
az anyós meg áramot.
·
Ne feledd: ha valaki felbosszant,
az arcodon 42 izom rándul össze. De
csupán négy izom kell ahhoz, hogy
kinyújtsd a kezed, és pofán vágd.
·
Bejön mint Quasimodonak a
limbóláz!
·
A fiatalok 50%-a optimistán
tekint a jövõre. A másik felének nincs
pénze drogokra.
·
A tiszta lelkiismeret általában a
rossz emlékezet jele.
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Recept túra
Almás-paprikás májfalat

Cseréptálas csirke

Hozzávalók:

Hozzávalók:

?
50 dkg csirkemáj
?
2 db sárga kaliforniai paprika
?
2 db nagyobb alma
?
20 dkg olívabogyó
?
1 fej vöröshagyma
?
1 dl száraz fehérbor
?
2 ek olaj
?
õrölt fekete bors
?
só

?
2-3 dl rizs (1 bögre)
?
6-8 db csirkecomb
?
1 db lila hagyma
?
40 dkg sárgarépa
?
5 db paradicsom
?
1/2 db cukkini
?
1/2 db padlizsán
?
fûszersó

Elkészítés:
Az olajat felforrósítjuk, és üvegesre sütjük rajta a meghámozott,
nagyobb cikkekre felvágott hagymát. Rádobjuk a megtisztított,
lehártyázott, felkockázott májat, azt fehéredésig sütjük, majd
szûrõlapáttal kiszedjük, és félretesszük.
A serpenyõben visszamaradt hagymás olajhoz adjuk a
kimagozott, felcsíkozott paprikát a megmosott, kimagozott,
cikkekre vágott almával együtt, és mindkettõt megpirítjuk.
Ezután hozzáadjuk az olívabogyót, a májat, továbbá a bort, és az
egészet addig pároljuk, amíg a máj megpuhul. Végül sózzuk,
borsozzuk. Friss kenyér illik hozzá.
0

Örmény marhahúsleves
Hozzávalók:
?
40 dkg marhahús
?
1 fej vöröshagyma
?
10 dkg paradicsompüré
?
1/2 tk édes-nemes pirospaprika
?
1 l húslevesalaplé (kockából)
?
1 db sárgarépa
?
25 dkg burgonya
?
1 gerezd fokhagyma
?
2 ek petrezselyem
?
3 ek olaj
?
õrölt fekete bors
?
só

Elkészítés:
A megmosott húst kockákra
vágjuk, a hagymát megtisztítjuk és felaprítjuk. Az olajat felforrósítjuk, a hagy-mát üvegesre
pároljuk benne, majd beledobjuk a húst, és megpirítjuk a
hagymás olajon.
A paradicsompürét és a pirospaprikát is hozzákeverjük, és
állandó keverés mellett tovább pirítjuk. Az alaplével felöntjük,
és közepes hõfokon fõzzük.
Közben a sárgarépát és a burgonyát megtisztítjuk. A sárgarépát
vastagabb karikákra vágjuk, a burgonyát pedig kockákra. Ha a
hús félig megfõtt, a fazékba tesszük a zöldségeket is. Tovább
fõzzük, míg az összes hozzávaló puha nem lesz.
Belenyomjuk a megtisztított fokhagymát. Megsózzuk,
borsozzuk ízlés szerint, és még pár percig fõzzük. A levest
melegen kínáljuk. Tálaláskor megszórjuk a petrezselyemmel, és
adunk hozzá friss kenyeret.

?
?
Elkészítés:
Megmossuk a rizst, és befûszerezzük a húst. A zöldségféléket
megmossuk és feldaraboljuk.
A tál aljába rétegezzük elõbb a rizst, majd rátesszük szorosan
egymás mellé a húst. A tálat lefedjük, és közepes hõfokon fél
óráig sütjük. (A sütést még a hideg sütõben kell kezdeni.)
Fél óra után elosztjuk a csirkén a zöldségeket, majd
visszatesszük a sütõbe, és 30-40 perc alatt készre sütjük.

Négyperces mikrós csokis-meggyes
süti
Hozzávalók:
?
4 ek finomliszt
?
4 ek cukor
?
3 ek cukrozatlan kakaópor
?
1 ml rumaroma
?
4 ek tej
?
3 ek napraforgó olaj
?
1 tk sütõpor
?
pár szem meggy

Elkészítés:
A hozzávalókat a meggy kivételével egy nagy tálba tesszük, és
robotgéppel egynemû masszává keverjük. Egy üvegedényt vagy
mikrózható tálat kiolajozzuk és lisztezzük, hogy a tészta jól fel
tudjon jönni, majd beletöltjük a masszát.
900 W-os mikróban 4 percig sütjük. Kicsit hagyjuk hûlni, majd
porcukorral megszórva, meggyel a tetején tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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A JÁSZKISÉRI SE felnõtt csapatának mérkõzései
a 2016-os tavaszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2016.03.06.
2016.03.13.
2016.03.19.
2016.03.27.
2016.04.03.
2016.04.09.
2016.04.17.
2016.04.23.
2016.05.01.
2016.05.07.
2016.05.15.
2016.05.22.
2016.05.29.
2016.06.04.
2016.06.11.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2016.04.03.
2016.04.10.
2016.04.17.
2016.04.24.
2016.04.30.
2016.05.08.
2016.05.14.
2016.05.21.
2016.05.29.
2016.06.05.

vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat

14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

eredmény:
1:3
2:1
1:6
7:1
0:2
0:0
1:0
0:0
4:1
1:2
7:0
0:1
2:0
0:0
2:1

BESENYSZÖG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - MEZÕTÚR
TISZASZENTIMRE - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ZAGYVARÉKAS
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - JÁSZKISÉR
JÁSZBOLDOGHÁZA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CSERKESZÕLÕ
JÁSZSZENTANDRÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KENDERES
TISZAPÜSPÖKI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAJENÕ
SZÁSZBEREK - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TÓSZEG
CIBAKHÁZA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAGYENDA

Az utánpótlás bajnokság mérkõzései és eredményei:

0

vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap

JÁSZÁROKSZÁLLÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁNOSHIDA
TISZAFÜRED - JÁSZKISÉR
JÁSZAPÁTI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ
SZABADNAP
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÜRED

KISÉR-SZOLG. Nonprofit Kft. hírei:
0

A hulladékszállítás zavartalan mûködése érdekében
tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy szemétdíj
tartozásukat befizetni szíveskedjenek. Az érintetteket
levélben értesítettük.
A lakossági igényekhez igazodva folytatjuk az udvarok
és utcafrontok fûnyírását 6 Ft.- / négyzetméter áron.
Megrendelését hétfõtõl-péntekig leadhatja a KISÉRSZOLG Nonprofit Kft. irodájában, vagy a
+36-70/199-69-60 -as telefonszámon
15 és 19 óra között.
A megrendelhetõ terület minimum 100 négyzetméter.
Csortos László
ügyvezetõ

U-16
5:2
8:6
4:0
4:5

U-19
0:2
0:0
2:3
0:4
5:2

0:3
2:9
8:3
0:4

3:2
3:1
3:4
5:2

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

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

0

0

0

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

06/20/9344-915
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VI.Jászkiséri
Hagyományõrzõ Lovasnap

2016. július 16.

