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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

A 90 évesTajti András bácsit köszöntöttük

András bácsi 2016. április 18-án töltötte be 90. életévét.
Ezen a napon az családja körében ünnepelték meg a
neves születésnapot.

Május 4-én Pintér Ferenc polgármester és dr. Szombati
Csaba jegyzõ ajándékkosárral és díszoklevéllel
köszöntötte az ünnepeltet, lánya társaságában.

Ez úton kívánunk neki hosszú életet és jó
egészséget!
-juhi-
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kiadásában
XXII. évfolyam 5. szám
ISSN 2060-4750
Felelõs szerkesztõ:
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Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
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A 75 éves
Jászkiséri Tûzoltóság
Gyermek Rajzversenyt hirdet
Óvodás
1-4 osztály általános iskola
5-8 osztály általános iskola
1-4 osztály középiskola
kategóriában

?

“Ilyennek látom a Tûzoltókat”
címmel
Érdekes díjak kategóriánként!

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

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!

Nevezni bármilyen technikával készült
rajzzal, festménnyel A/4 méretûben lehet.

Leadási határidõ: 2016. május 31.
Tûzoltó laktanya, Jászkisér, Kiskör út 7.

Információ: 06-57/550-025

Jászsági tûzoltóverseny
A 75 éves
Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
Jászkisér Város Önkormányzata, a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltók Szövetsége
szeretettel meghívja a település lakosságát,
a kedves érdeklõdõket a
" Dr. Bendõ Mihály Kupára",
a Jászsági Önkéntes Tûzoltóságok hagyományos
versenyére

2016. május 28-án 7 órától.
Helyszín:

A Jászkiséri MÁV Fkg. Kft. Sportpályája
További részletek a plakátokon,
valamint a www.jaszkiser.hu weboldalon!

3

2016. május

CIVIL OLDALAK
Kézimunka Körrõl…
A Jászapáti Kézimunka Szakkör tagjait látogattuk meg
immár harmadik alkalommal, hogy a kész
kézimunkáinkról mondják meg véleményüket és ami
kétséges adjanak segítséget hozzá. Vittünk anyagot
drukkoltatni, cérnát, fonalat, ugyanis a körmön fonást és a
zsinór horgolást tanították meg velünk, melyeket
ruhadíszítésnek, nyakláncnak, karláncnak használják.
Vittünk lemásolt szûcs mintákat, melyeket a
Kézdivásárhelyi Nõk Egyesület vezetõje küldte el nekünk
az édesanyja hagyatékából, valamint az 1987-es Fürge
Újjak Évkönyvében szereplõ Alföldi szûcs minta
másolatát. Nagyon megörültek, ugyanis a tervezésnél fel
tudják használni.
Kaptunk tõlük megint egy csomó kidrukkolt papírt,
melyben a terítõ mintákon túl „Házi Áldás” is van, három
különbözõ jász mintával. Kaptunk házi szappant, mellyel a
kész, kihímzett terítõt kell kimosni. Segítettek az azsúrozás
elkezdésében, a szál kihúzásában, majd varrásában. Hogy
nehogy lemaradjunk, vagy kimaradjunk valamelyik
hímzésfajtából Kocsisné Marikától 17 db, anyagra
kidrukkolt mintát, útmutatóval ellátva kaptunk, így: Furtai,
Kapos menti, jász, palóc, Balaton felvidéki, sióagárdi
mintákat. Kérték, hogy két hét múlva is menjük, mert
készítenek nekünk varrni valót a nyárra, ugyanis õk
szünetet tartanak májustól szeptemberig, de a varrással
nem szünetelnek. Kedvességüket és hozzáállásukat
cserepes virágokkal, horgolt kis kosarakkal, húsvéti
tojásokkal köszöntük meg.
Hoztak be különbözõ kézimunkákat megmutatni. Volt, aki

szövõszéki vászonra Komádi mintával gyönyörû nagy
asztalterítõt hímez, volt, aki nagyírásos mintával készülõ
párnáját mutatta meg, volt, aki höveji kis terítõt készít, ami
egy remekmû, a szakkör vezetõje Ambrus Andrásné
„subrikával” készült futókat, terítõket hozott megmutatni,
melyek gyönyörûek voltak.
A kapott, kidrukkolt anyagokból a következõ
foglalkozásunkon mindenki olyat választott, amit úgy
gondolja, ki tudja hímezni. Nagyon örültünk a kapott
mintáknak, ugyanis még ezen tájak hímzéseit nem
ismerjük.
Vitt munkáinkkal nagyon meg voltak elégedve, szépen
halad a kör a jász hímzés elsajátításával, már többen
önállóan nagyon szépen hímeznek. Idõközben az egyik
tagunk a jász hímzés megtanulása és gyönyörû horgolási
munkái mellett a vert csipke készítését tanulja
népmûvészeti mestertõl, már megmutatta az elsõ két
munkáját a tagoknak, nagyon szépek, büszkék vagyunk rá.
Készülünk május 1-re is, már több kisebb-nagyobb terítõ,
zsebkendõ van kidrukkolva, melyeket árusítunk, hímzési
tanáccsal látjuk el az érdeklõdõket, vásárlókat. Vannak,
akik szeretnék ezt a hímzést is megtanulni, de sajnos
egészségi okokból nem tudnak foglalkozásainkra eljárni és
ezért is gondoltunk arra, hogy árusítunk elõre kidrukkolt
jász mintákat, késõbb más tájak hímzésmintáit is. Az ebbõl
befolyt összegbõl különbözõ anyagokat és fonalakat,
kellékeket szeretnénk vásárolni.
Kiss Jánosné
kör vezetõ

Óvodai rajzkiállítás a Mûvelõdés Házában
A Jászkiséri Városi Óvoda rendezésében „Rajzkiállítás”
megnyitóján vettek részt az Egyetértés Nyugdíjas Klub
tagjai.
A kiállítást Baloghné Ádám Anikó óvodavezetõ nyitotta
meg, majd Emõdi Máté szavalása következett. Ezt a
kiállítás megtekintése követte. A
rajzokat színesítette a különbözõ és különféle anyagokból
készült figurák bemutatása (pl.
vitorlás, télapó, pókok, sünik,
sógyurma stb.). Csak gratulálni
tudok az óvónõk kreativitásának
és a gyerekeknek az elkészítéshez.
Nem is gondolná az ember,
hogy a sok kidobandó anyagból
(papírguriga, parafadugó,
fonalak stb.) milyen ügyes,
szórakoztató játékokat, képeket,
táskákat lehet készíteni.
Köszönjük, hogy ott lehettünk

és kívánjuk az óvónõknek és a gyerekeknek, hogy minél
több, szebb kreatív játékkal, dologgal lepjék meg a kiállítást
megtekintõket.
0

További erõt, kreativitást kívánok mindenkinek az
Egyetértés Nyugdíjas Klub nevében:
Kiss Jánosné
klubvezetõ
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Rákóczi emlékezete
Az Országgyûlés 2015. március 17-én nyilvánította II.
Rákóczi Ferenc emléknapjává március 27-ét, Erdély és
M a g y a ro r s z á g f e j e d e l m é n e k , a R á k ó c z i szabadságharc vezetõjének születésnapját. Az
országgyûlési határozat tisztelettel adózik a II. Rákóczi
Ferencre felesküdöttek emléke elõtt is, akik a Cum Deo
pro Patria et Libertate zászló alatt küzdöttek a magyar
szabadság kivívásáért.
A jászkiséri Csete Balázs Honismereti Egyesület
képviselõi március 26-án megkoszorúzták az emléknap
alkalmából a Fejedelem – kalandos utat bejárt - szobrát a
helyi Mûvelõdés Háza elõtt.
„A fiúgyermekre áhítozó I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona
1675 õszén tudatták családtagjaikkal a várható
gyermekáldás örömét. A házaspár igyekezett védett helyen
várni a szülés idejét. A Bodrog árterületében épült borsi
kastély az 1660-as évek óta kedvelt tartózkodási helye volt
a családnak. A szülés helyéül is ezt a helyet választotta a
család. A nagymama, Báthory Zsófia is ideutazott a szülés
idejére.
II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született. A
gyermek születésének körülményeirõl hallgatnak a
források, a hagyomány a kastély emeleti sarokszobájához
köti az eseményt. II. Rákóczi Ferenc Confessiones –
Vallomások címû mûvében lejegyzi születése dátumát,
1676 március 27-ét, és megjelöli helyét, „mi házunk borsi
kastélyában”.
„Zavar fog el, Uram, és elpirulok, midõn születésedet s
annak körülményeit megfontolom és a magaméra
gondolok. Te Isten, teremtõm nekem és a mindenségnek,
istállóban születel, én meg palotában; te ökör és szamár
közt szegény pásztorok körében, én – a por és féreg a te
színed elõtt – udvarjárók nagy csõdületében. Szülõid
szegények, az enyimek fejedelmek; te szegénységben
jössz a világra, én bõségben…”
A csecsemõt a Rákóczi-család monogramjával díszített
vörösréz bölcsõjébe fektették. Az újszülöttet a kor szokása
szerint mielõbb igyekeztek megkeresztelni. Mikor és hol ?
Máig nem tudjuk a pontos választ. A Rákóczi családban
régi szokás volt az ünnepélyes keresztelõ. Ha azonban
harcok folynak, miként 1676-ban is, akkor, nincs ünnepély,
csak az számít, hogy mielõbb megtörténjék a szertartás, ne
maradjon „pogány” a gyermek. Feltehetõ, hogy a család
udvari lelkésze keresztelte a csecsemõt Borsiban esetleg
Munkács várában.
Pár hónapos volt csupán midõn apja, 31 éves korában
1676 július 8-án Makovicán meghalt. Borsiból a
csecsemõt nagyanyjához Munkács várába vitték, majd
Regéc várába költözött vele édesanyja. A király a magyar
törvényeknek megfelelõen a megözvegyült Zrínyi Ilonára
ruházta a gyámi tisztséget, aki ezután kihirdette Sáros
vármegyében, hogy átvette a fõispáni méltósággal járó

teendõket, s mint várainak parancsnoka és birtokainak
igazgatója intézkedett. II. Rákóczi Ferenc öröksége anyja
határozott fellépése révén biztosítottnak tûnt.
A borsi kastély elõtt 1969 óta áll II. Rákóczi Ferenc
mellszobra. Mayer Ede szobrászmûvész alkotása. 1906ban, az újratemetéskor a magyar mozdonyvezetõk
kezdeményezésére készült, 1907-ben Zólyomban
állították fel. 1943-tól 1967-ig Balassa Géza rejtegette.
1969-ben megtalálta méltó helyét Borsiban.” Magyar
Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Sátoraljaújhely turistái 1881-ben díszes emléktáblával
jelölték meg az épületet, melynek a szövege a következõ:
„Itt született Rákóczi Ferenc l676. év március 27-én. Egyes
hû hazafiak és törvényhatóságok áldozatkészségébõl
emelték a sátoralja-újhelyi touristák 1881. évben.” A táblát
a feliraton kívül Rákóczi kis bronz reliefje díszíti.
Szakálné Torma Eszter

Nem tudlak már...
Nem tudlak már elengedni, összeköt az élet,
A szó, a hang, a megbecsülés, a szeretet, a lélek.
A sors mellém szánt, közelemben tartott,
Még vagy nekem, még láthatom rám mosolygó arcod.
Vonatunk, mely egyszer az örök létbe visz, együtt
zötykölõdünk rajta,
Van célunk, hitünk, álmunk,mi a szívünket hajtja.
Az állomások sokaságában összesimul kezünk,
A hûség elkísér, mindig itt lesz velünk.
Az elsõ találkozásunkban benne volt már minden,
Tudtam, éreztem, te leszel a kincsem!
Nélküled a nagyvilágban magányosan járnék,
Rajtad kívül nem létezne, akire még várnék.
Nagypál Sándorné
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Bélyeggyûjtõk kirándultak Szombathelyen
Május 7-én reggel 5-órakor Szombathelyre
indultunk az országos Hunfila bélyegkiállításra,
ahol az Alpok – Adria kiállítással egy idõben, a
Szent –Márton napi ünnepségek keretében
került megrendezésre.
Az Agóra mûvelõdési és sport központban.
A gyûjtõk több mint 600 kereten mutatták be
gyûjteményeiket, kiállítási anyagukat, nemzeti
részvéttel. Az Alpok – Adria kiállításnak nagy
hagyományai vannak a szomszédos országban.
Ausztriából sokan ellátogattak erre a neves
rendezvényre. Ezt a kiállítást felváltva rendezi a
Magyar – és Osztrák bélyeggyûjtõ szövetség.
Erre a közös alkalomra elismerésre méltó
módon felkészültek Saváriában.
Szombathelyen a Hunfila kiállítás, a 89.
bélyegnap és a Szent–Márton ünnepségek
tiszteletére a MABÉOSZ kiadott (megjelentetett)
4 db emlékívet és ehhez kapcsolódó plussz 4 db
ívet, a KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÓI RÉSZÉRE
hátoldali felirattal, ami csak a kiállítás
helyszínén volt megvásárolható.
Ezen kívül volt még megszemélyesített bélyeg is,
az egyik a Hunfila, a másik pedig Szent Márton
napi ludak szobor csoportot ábrázolta. Meg is
dicsértük õket, és ötlet gazdagságukat.
Rendeltünk is belõle náluk, ígéretet tettek, hogy
postán elküldik, ha elkészül, mivel keveset
készítettek.
A bélyegeken kívül volt még 3 db képeslap, ami
erre az alkalomra készült, a régi Savária
épületeket mutatja be. Valamennyi újdonságot
és képeslapot megvásároltuk, elláttuk az erre az
alkalomra kiadott bélyeggel, megcímeztük
magunknak, kedves, ismerõs gyûjtõtársainknak és ha még ráfért, elláttuk mind a 4 db
alkalmi bélyegzõvel, amit a posta készített erre
az alkalomra.
A bélyegnapi sor és blokk, borítékon ugyan erre
a sorsra jutott.
A 600 keretnyi kiállítási anyag megtekintése egy
napba nem fért bele, így csak a számunkra
legfontosabb, legérdekesebb anyagokat,
fontossági sorrendbe szedve néztük meg.
Nagyon sok témában voltak feldolgozva
különbözõ anyagok. Így pl. Szent–Márton
bélyegek, Szent–Márton élete képeslapokon,
Magyar Szent Királyok, az 1956-os forradalom
Soproni helyi kiadása (felül nyomott bélyeg),
Õshüllõk rejtélyes világa, a Korona–Pengõ
vegyes bérmentesítések, 25 éve szûnt meg az

NDK, stb.
Nagyon nívós volt a külföldi kiállítók anyaga is,
rengeteg bélyeg elõtti levél volt feldolgozva az
1850-es évekbõl.
Meg kell még jegyeznem, hogy a filatelistákon
kívül, az éremgyûjtõk is jelen voltak egy kisebb
létszámmal, de igen jelentõs látni való anyaggal.
A Szombathelyi csoport kiadásai között lehetett
látni Jurisics Miklós, Derkovits Gyula,
Berzsenyi Dániel, Pável Ágoston, Szent – Márton
emlékérmeket,valamint a Szombathelyen
–Saváriában járt római császárok érem
sorozatát.
További eredményes kitartó gyûjtögetõi munkát
kívánunk nekik.

Kellõ mennyiségû cipõtalp koptatása után a
térdeink is elfáradtak, majd egy kicsit
megpihenve, indultunk hazafelé.
Mindenki számára hasznos tapasztalatokkal és
élménnyekkel telt a 89. bélyegnapi Hunfila
kiállítás, ahol nem csak a gyûjteményünk lett
értékesebb, gazdagabb, de mi is hasznos
dolgokat raktároztunk el magunknak, a körünk
közelgõ 50 éves fennállásának évfordulójára
való felkészüléshez.
Ez úton szeretnénk megköszönni az
Önkormányzat vezetésének a segítségét
támogatását, hogy számunkra biztosította a
gépkocsit, amellyel eljutottunk Savária
városába, az országos bélyegkiállításra.
Nemes György
Szakkör vezetõ
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Niederlenzi látogatás
Jászkisér svájci testvértelepülésérõl, a PJN Niederlenz Egyesület
vezetõitõl ebben az évben is meghívást kaptunk a helyi Református
Egyház és a civilszervezetek által szervezett „Wähenstübli”
jótékonysági vásárra. A Külkapcsolatok Baráti Egyesületét hét
fõvel képviseltük. 0
A kiutazás elõtti napokban csomagoltuk össze azokat a magyar
termékeket, melyeket egyrészt itt Jászkiséren készítettek szorgos
kezek, másrészt megvásároltuk azokat. A jászkiséri és niederlenzi
PJN jelképekkel, és német nyelven készített címkékkel ellátott
áruk kerültek a PJN standjára. A református templom elõtti téren
felállított standokon hat civil szervezet kínálta eladásra a többnyire
maguk által készített terméket, a gyerekek kihozták a vásárra
megunt, kinõtt játékaikat. A niederlenzi Egyházközség a „Wähen”
nevû pitét, kávét, teát, sört és üdítõitalt árult, melyek bevételét
jótékony célra fordítják.
Jászkisér és Niederlenz 1998-ban kötött testvérvárosi szerzõdést,
így ez a látogatás jó alkalom volt arra, hogy a két település vezetõi
is találkozzanak. Jürg Link Niederlenz polgármestere is felkereste
a vásárt, aki Balog László alpolgármesterrel megbeszélte, hogy mi
történt a két településen az elmúlt évi találkozás óta. Kölcsönösen
megerõsítették, hogy a testvérvárosi kapcsolatot fontosnak tartják,
a két egyesületen keresztül erõsíteni szeretnék az együttmûködést a
jövõben.

Ágynemûk átadása az ÖNO vezetõjének

A PJN Niederlenz vezetõségének tagjaival folyamatos kapcsolatot
tartunk, de most meglepetést okoztak számunkra. Az év elején
kérdezték tõlünk, hogy mivel tudnák segíteni a jászkiséri
intézmények mûködését, az itteni emberek életét. Mi konzultálva
az önkormányzati intézmények vezetõivel elküldtünk egy
„kívánságlistát”. Ennek ismeretében tavasszal egy gyûjtést
rendeztek, és a vásár után átadták nekünk a niederlenzi emberek
adományait. Játékokat, könyveket hoztunk a bölcsõdének és az
óvodáknak, ágynemût az idõsek házi gondozásához az ÖNO-nak,
de jutott lepedõ az orvosi rendelõbe is. A hazaérkezés után ezeket
már át is adtuk az érintetteknek.
A találkozó zárásaként rendezett vacsorán ott volt a PJN
Niederlenz vezetõségének minden tagja és a jászkiséri Öregek
Napközi Otthona részére 2000,- a Fizioterápiának 900,- az
Óvodának 600,- a Bölcsõdének pedig 500 svájci frankot adtak. Az
összesen több, mint egymillió forintos adományt az
intézményvezetõk olyan eszközök beszerzésére fordíthatják, ami a
mûködéshez fontos, sokan használhatják majd, de nincs rá forrás
az önkormányzat költségvetésében. A támogatást május 23-án
adtuk át az intézményvezetõknek.

PJN stand a vásár kezdetén

A vásárban jó volt találkozni a sok kedves ismerõssel. A svájci PJN
egyesület tagjai közül nagyon sokan felkeresték a standunkat, és
támogatásként vásároltak a magyar termékekbõl. Bár az idei
„Wähenstübli” idõpontja - a csütörtöki svájci ünnepnap miattegybeesett egy négynapos hosszú hétvégével, ami miatt sokan
elutaztak, de ennek ellenére az árukészlet nagy részét így is sikerült
eladni. Ebben sokat segítettek a PJN Niederlenz jelenlegi
elnökségének hölgy tagjai, Erika Wipf, Margrit Frey, Ruth
Zschokke, és a Monika Schmid, aki korábban volt az elnökség
aktív tagja, valamint Gysi-Balog Andrea. 0

A támogatási összegek átadása

Játékok elosztása a bölcsõde és óvoda részére

Szeptember 17-én egy magyarországi körutazás keretében ismét
egy csoport fog Jászkisérre látogatni Niederlenzbõl, a PJN
Niederlenz tagjai közül, akik egy hétvégét töltenek majd nálunk, s
akiknek be fogjuk mutatni az adományok felhasználását és
személyesen is köszönetet tudunk mondani nagylelkûségükért.
Örömmel várjuk a találkozást itt Jászkiséren.
Berente Judit elnök
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete
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Adományok a Jászkiséri Tûzoltóktól
A tûzoltók jelmondata így szól: „A bajban segítünk”.
Fennállásának 75. évfordulóját idén ünneplõ jászkiséri
tûzoltók már sokszor bizonyították, hogy a tûzoltói
feladatok ellátása, a kárelhárítás mellett is tudnak segíteni
bajban lévõ embertársaiknak.
Franz Wohnhaas a németországi Warthausen korábbi
polgármestereként 1998-ban tûzoltóautót adományozott
Jászkisérnek. A tûzoltókkal kialakított barátság azóta él, és
az elmúlt több mint másfél évtizedben számtalan módon
nyújtott segítséget nem csak Jászkisérnek. A Mercedes
tûzoltóautót Jászkisér tovább adományozta azóta
Jásziványnak, ahol ez az elsõ ilyen jármû. Tûzoltóautót
hoztunk Németországból Jászalsószentgyörgy
tûzoltóinak, és több megyei önkéntes tûzoltó egyesület
jutott kedvezményes áron védõruhákhoz, ingyenes
adományként szakfelszerelésekhez.
A tûzoltóságok segítésén túl szociális helyzetük vagy
egészségi állapotuk miatt segítségre szorulók is több
településen kaptak eszközöket a kiséri tûzoltók
közvetítésével.
2014-ben Szolnok és Mezõtúr kórházaiba került egy-egy
kamion kórházi ágy.

„Valóban nagy segítséget jelentenek a betegápolás során
a használt, de kiváló minõségû kórházi ágyak, melyeket a
jászkiséri önkéntes tûzoltóktól kaptunk úgy, hogy csak a
szállítás költségét kellett kifizetni” mondta Maroska Anikó
a megyei kórház ápolási igazgatója, a Hetényi Géza
Kórházért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Balog László
Jászkiséri ÖTE elnöke

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a
sportolni, mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
hétfõtõl-péntekig 16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
2015 júliusban a Szolnoki Hetényi Géza Kórházba egy
újabb kamion 42 darab modern, hidraulikusan állítható
kórházi ágyat matraccal és éjjeli szekrénnyel vittünk. Egyegy szállítmány értéke megközelíti a húszmillió forintot.
A Hetényi Géza Kórház új épületekkel bõvült és a régi
épületeket is modernizálták, de a berendezések
megújításához idén tavasszal felajánlott újabb segítséget
örömmel fogadták. Franz Wohnhaas Erfurtból az ottani
Klinikáról indított ismét egy kamionnyi 42 db kórházi
ágyat, matracokkal és éjjeli szekrényekkel együtt. A
szállítmány április 28-án érkezett Szolnokra.

Bérlet ára:

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

4000 Ft
2400 Ft
600 Ft

Szauna belépõ:

500 Ft/alkalaom/fõ (minimum 4 fõ 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépõ nyitvatartási idõben
a helyszínen váltható
az úszómestereknél!
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Honismereti hírek Jászkisérrõl
Április 18-án este a Csete Balázs Honismereti Egyesület
meghívására Berente Judit – Jászkisér Díszpolgára - tartott
elõadást a Mûvelõdés Házában. Áttekintette a hazai és
nemzetközi szövetségek helyzetét, a világjátékok sorát.
Beszámolt életmódváltásáról, a transzplantáció utáni sport
tevékenységérõl és eredményeirõl.

Április 23-án a Tájházak Napja alkalmából ismét megnyitotta
kapuját a Csete Balázs Honismereti Gyûjtemény a
nagyközönség elõtt. Kicsiket és nagyokat, családokat és
csoportokat szólított meg a Csete Balázs Honismereti
Egyesület, hogy töltsünk együtt egy kellemes, új ismereteket
nyújtó, emlékeket felelevenítõ vidám napot. A gyûjtemény
termeiben Szüle Katika kalauzolta az érdeklõdõket. A
konyhában Nemes Györgyné Gyöngyike és Drávucz
Gellértné Marika „fõszakácsok” vezényletével szorgos kezek
által készült a tejpite, a pogácsa és a lekváros papucs, meg
egy kis császármorzsa. A betérõket - míg a kemencébõl
kikerültek a finomságok - zsíroskenyér várta, természetesen
hagymával koronázva. Kozma Mihály és családja az íjászat
mesterfogásaival ismertette meg az érdeklõdõket, az
apróbbak kipróbálhatták magukat kislabda dobásban is.
Mese-, irodalmi és településtörténeti teszteket lehetett
kitölteni zsákbamacskáért cserébe. A Játszóházban csutka- és

pálcikababát, sógyurma figurákat, teafilterbõl készült
díszeket, papírvirágot, papírfonással készült tárgyakat,
textiltulipánokat lehetett készíteni. Minikiállításon lehetett
megtekinteni Benedek Józsefné Marika kávézástörténeti
anyagát, ahol kávédarálók, kotyogó kávéfõzõ, márkás
porcelánok kellették magukat az asztalon.
Köszönet illet minden közremûködõt, aki idejét nem sajnálva
emlékezetessé tette ezt a napot. Reméljük minden látogató
szép élményekkel távozott!
Kemencemesterünk, Antal Miklós gondoskodott a sütésrõl.
A lisztet Héjáné Kalmár Ildikó, a tejet a Laktoredtõl, Zilahi
Piroska, a zsírt Sebõk Péter hentes adományozta. A többi
hozzávalót, a szakértelmet, a törõdést, a szíves vendéglátást
az Egyesület tagjai szolgáltatták.

A Dongó Vendégházban - május 1-sején - megrendezett
Civil Majálison a Játszóház tagjai apró ajándékokkal,
egyszerûen elkészíthetõ tárgyakkal várták az odalátogatókat. Köszönjük a Tûzoltóknak az ebédet, a finom
lábszárpörköltet!
Szakálné Torma Eszter
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Házasság kötés
Kóta Bernadett és Ozi Gyula
április 1-én
Csonka Klaudia és Szûcs Ernõ
április 8-án
Nyári Ilona Julianna és Papp László
április 16-án

Balázs Zoltán
2016. április 04-én

Major Mónika és Szabó Krisztián
április 30-án

Vidák Márk Sándor
2016. április 16-án

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Kozma Orsolya
2016. április 18-án

Emlékezünk

Farkas Dorina
2016. április 21-én
Hordós Norbert István
2016. április 28-án

0

Hûvös Kristóf
halálának 16. évfordulójára
0

„ A múltba visszanézve valami fáj,
akit szerettünk nincs már.
Így múlik el az egész életünk,
Fájó szívvel emlékezünk.”
0

Szeretõ szüleid és testvéreid

Az orvosi rendelõ
telefonszámai:

Megemlékezés
0

Holló Béla
halálának 1. évfordulójára
0

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

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel,
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívbõl szeretünk, s nem felejtünk Téged!”
0

Gyászoló feleséged, fiaid, unokáid

Halálozás
Kovács Károly
64 éves korában április 4-én
0

Oláh József
66 éves korában április 21-én
0

Kocsis András Kálmán
72 éves korában április 21-én
0

Ládi Ferenc
42 éves korában április 20-án
0

Duka Sándor
60 éves korában április 30-án
0

Berki Istvánné Tóth Piroska
84 éves korában április 30-án (volt Kiséri)
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OVI HÍRADÓ
Elüldöztük a telet!
„Jer, jer kikelet, seprûz ki a hideget
Ereszd be a meleget, dideregtünk eleget...”
Mint mindig, most is nagy készülõdés elõzte meg a télûzõ
hagyományunkat. Tanultunk
dalokat, rigmusokat,
felelevenítettük a nagyobb óvodásokkal, hogyan is zajlik
nálunk ez az esemény.
A „kisbíró” Csete Bálint minden óvodai csoportban és a
Városháza hangosbemondóján is közhírré tette az esemény
idõpontját. A Teknõc csoportosok megbízatásként kapták a
télûzõ báb elkészítését. A nem kis feladatot több napon
keresztül, lázas munkával valósították meg, közben
megismerték és gyakorolták a kasírozás és a bábkészítés
fogásait.

A kisze inkább mókásra sikeredett, mint csúnyára, pedig a
telet, a hideget, a rontást a betegséget, a félelmet, a rossz
dolgokat jelképezi, amelytõl igyekszünk megszabadulni. A
néphagyományõrzõ munkaközösség szervezésében az óvoda

valamennyi gyermekével elkísértük a kiszebábot utolsó
útjára, hogy aztán a tó vizébe dobjuk. Hangos énekszóval,
mondókázással, csörgõ-zörgõ hangszerekkel hívtuk fel
magunkra az utcán közlekedõ emberek figyelmét.
Csatlakozott hozzánk az iskolából egy elsõ osztály Barna
Gáborné vezetésével. A tónál hangos mondókázással
búcsúztattuk a telet, a bábot bedobtuk a vízbe, ezután
pedig tavaszváró dalokat énekeltünk. A hagyomány
felelevenítésével olyan élményt szeretnénk nyújtani
óvodásainknak, amelyben tudatosítjuk, hogy a kiszebáb
megsemmisítésével helyt adunk a jónak, az egészségnek, a
megújulásnak, ezzel várjuk a tavasz eljövetelét.
Papp Erzsébet
óvodapedagógus

Fürkésznap az óvodában
Ebben a nevelési évben is megrendeztük
a már hagyománynak számító
Fürkésznapot a Szent István parkban.
Ezen a játékos vetélkedõn az iskolába
készülõ gyermekek számot adnak eddig
megszerzett tudásukról, ismereteikrõl
és új tapasztalatokat szereznek a
természetrõl, a körülöttük lévõ világról.
A Madarak és fák napját minden évben
megünnepeljük az óvodában. Ez az
alkalom nagyon sok lehetõséget nyújt az
óvodapedagógusok számára, hogy
kibontakoztassák, segítség a gyermekek egyéni képességeinek fejlõdését. Többek között „ gólyalesen „ voltunk, megkerestük
a legterebélyesebb, legvastagabb törzsû fákat a parkban. Szelektív hulladékgyûjtést rendeztünk, állat puzzle kirakásával az
erdei állatok tulajdonságai alapján barkóbáztunk. Levelek megvizsgálásával fel kellett ismerni és megnevezni a kérdéses
fákat, bokrokat. Egy levezetõ futással beszippanthattuk a parkban lévõ fák adta tiszta levegõt. A vetélkedõ végén pedig
minden óvoda kapott egy gyönyörû növényt, amit közösen elültettünk az óvodák udvarán. Ezúton szeretnénk megköszönni a
felajánlást a Polgármesteri hivatalnak és Cseténé Katikának aki kiválasztotta és eljuttatta hozzánk a szép virágot.
Együtt az élõ környezetért munkaközösség
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Pintér Ferenc polgármester,
Jászkisér Város Önkormányzata,
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága
A Mûvelõdés Háza és Könyvtár,

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

2016. június 3-án (péntek) 17 órára,
a

Nemzeti összetartozás napja”
alkalmából tartandó

Trianonra emlékezünk
rendezvényre.

Helyszín:

Trianoni emlékmû
0

Koszorúzási szándékukat kérjük jelezzék a mûvelõdési házban
személyesen, vagy az 57/450-208-as telefonszámon.

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

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete

2016. június 10-én
14-17 óra között
0

VÉRADÁST
0

szervez.
Helyszín:

Napközi otthon
A véradással egy idoben
ingyenes

VÉRNYOMÁS és VÉRCUKOR
mérés!

2016. május
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Poénvadászat

Viccturmix
Két részeg beszélget a kocsmában.
Azt mondja az egyik:
- Tudod mi az a Breathe-analyzer?
Mondja a másik:
- Az egy zsák, amibe belelehelsz és
megmondja, hogy mennyit ittál.
Mondja az elsõ:
- Oh, akkor én már feleségül vettem
egyet évekkel ezelõtt!
Egy idõsödõ úr meséli a barátainak:
- Be kell vallanom, én bizony
megizzadok két szeretkezés között!
- Hogyhogy?
- Tudjátok, mindig közte van a nyár...
A szõke nõ boldogan újságolja a
barátnõjének:
- Ezzel a gáztûzhellyel jó vásárt
csináltam! Három hete gyújtottam
meg a lángot, és még most is ég!
Egy katonai teherautó elakad a
sárban. Egy perccel rá megjelenik
egy tiszti Jeep négy tiszttel. A tisztek
kitolják a teherautót a sárból, majd az
egyik megkérdezi a sofõrt:
- Mit szállít maga?
- Ezredes úrnak jelentem, harminchat
újoncot.
- A bíróságon egy bíróhoz bekopog az
egyik teremszolga:
- Bíró úr, elnézést, hogy zavarom, de
meghalt az egyik ügyvéd kolléga, és a
temetésére gyûjtök. Tudna erre a célra
áldozni egy fontot?
A bíró a zsebébe nyúl:
- Mindössze egy font? Barátom, itt
egy huszas, temessenek el még
tizenkilencet!
Kocsmában az egyik fickó a
másiknak:
- Tegnap megtettem az elsõ lépést a
válás felé.
- Ügyvédet fogadtál?
- Nem, megnõsültem...
- Tudtad, hogy van egy program,
amelyik megjegyez minden
billentyû-leütést?
- Tényeg? És mi a neve?
- Word.
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Recept túra
Olajbogyó bundában
Hozzávalók:
?
20 szem zöld vagy fekete magozott olajbogyó
?
10 dkg darált marhahús
?
10 dkg darált sertéshús
?
1 db répa
?
1 db szárzeller
?
1 fej vöröshagyma
?
10 dkg reszelt parmezán sajt
?
0,2 dl vörösbor
?
3 db tojás
?
5 dkg finomliszt
?
20-30 dkg zsemlemorzsa
?
só
?
bors
?
olívaolaj a sütéshez

Elkészítés:
A répát, a szárzellert és a hagymát felkockázzuk, egy kevés
olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, és sózzuk,
borsozzuk. Amikor a hús megpirult, hozzáadjuk a bort, 1 darab
tojást és a reszelt sajtot. Ha a massza nem elég száraz, egy kevés
zsemlemorzsát adunk hozzá. Félretesszük, és megvárjuk, míg
kihûl.
Az olajbogyókat 1-2 órára vízbe áztatjuk, hogy kevésbé legyen
sós az ízük, majd megtöltjük õket a húsos masszával, és
meghintjük egy kis liszttel. Mindegyiket megforgatjuk a felvert
tojásban, majd a zsemlemorzsában, aztán megismételjük a
mûveletet. Végül forró olajban aranybarnára sütjük a golyókat.
Hidegen tálaljuk.
0

Sajtos csirkeleves
Hozzávalók:
?
1/2 db konyhakész csirke
?
1/2 kg burgonya
?
3/4 kg sárgarépa
?
1 fej vöröshagyma
?
2 ek olaj
?
1 csipet só
?
1 csipet frissen õrölt fekete bors
?
20 dkg ömlesztett sajt (paradicsomos és paprikás ízesítésû)
?
petrezselyemzöld a díszítéshez

Elkészítés:
A csirkét alaposan megmossuk és szárazra töröljük. A burgonyát
és a sárgarépát meghámozzuk, majd felkockázzuk.
Megtisztítjuk a hagymát és apróra vágjuk.
Egy fazékban a felforrósított olajon üvegesre pároljuk a
hagymát, és beletesszük az elõkészített fél csirkét. Másfél liter
vízzel felöntjük, majd sózzuk és borsozzuk. Közepes hõfokon
körülbelül egy órán át fõzzük. Fél óra elteltével hozzáadjuk a
burgonyát és a sárgarépát. Készre fõzzük.
A kész levest leszûrjük, a csirkét kicsontozzuk, a húsát apró
kockára vágjuk. A zöldség felét félretesszük, másik felét
botmixerrel pürésítjük, és hozzáadjuk a leszûrt leveshez.
A forró levesbe belekeverjük az ömlesztett sajtot, utána
beletesszük a fõtt zöldségeket és a húskockákat. A levest egy
tányérba merjük, és apróra vágott petrezselyemzölddel díszítjük.

Nyárs nélküli souvlaki tzatzikivel
Hozzávalók:
?
30 dkg sertés szûzpecsenye

?
2 db pita
?
1 fej vöröshagyma
?
1 db citrom
?
1 gerezd fokhagyma
?
3 dl görög joghurt
?
0,5 db uborka
?
só
?
bors
?
olívaolaj
?
friss oreganó
?
friss menta

Elkészítés:
A húst és a zöldségeket megmossuk és szárazra töröljük. A
hagymát nagyobb darabokra vágjuk, a citrom levét kifacsarjuk.
Az oregánót és a mentát felaprítjuk, a fokhagymát áttörjük.
Egy keverõtálban összekeverjük a húst, a hagymát, az
olívaolajat, a citromlevet, az oregánót és a fokhagyma felét.
Megsózzuk, megborsozzuk ízlés szerint.
Nagy lyukú reszelõn lereszeljük az uborkát és megsózzuk. Állni
hagyjuk 5-10 percig, majd kinyomkodjuk a levét. A joghurtot
egy tálba tesszük, hozzáadjuk a fokhagymát, a mentát és az
uborkát. Megsózd, megborsozuk ízlés szerint.
Egy serpenyõben olajat hevítünk, belerakjuk a bepácolt szüzet, a
hagymát, és az összes páclevet, majd nagy lángon addig sütjük,
amíg a hagyma üvegesre párolódik, és a hús is megsül (kb. 10
perc).
Tálalás elõtt egy serpenyõben megpirítjuk a pitákat. A nyárs
nélküli souvlakit tzatzikivel és a pitával tálaljuk.

Amerikai sajttorta málnaszörppel
Hozzávalók:
A tésztához:
?
10 dkg vaj + a formához
?
15 dkg darált háztartási keksz
?
2 ek kristálycukor
A krémhez:
?
5 db tojás
?
20 dkg kristály cukor
?
1 ek citromlé
?
1 tasak vaníliás cukor
?
2 pohár tejföl (3,5 dl)
?
50 dkg ricotta
?
málnaszörp a díszítéshez
Elkészítés:
A tésztához a vajat lábasban felolvasztjuk, hozzákeverjük a
cukrot és a darált kekszet, majd a masszát belesimítjuk egy 24
cm átmerõjû, kivajazott tortaformába.
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgájákat a cukorral fehéredésig
keverjük. Hozzáadjuk a citromlevet, a vaníliás cukrot, majd
simára keverjük a tejföllel és a ricottával. A tojásfehérjéket
kemény habbá verjük, és óvatosan beleforgatjuk a ricottas
krémbe. A masszát a tésztára öntjük, alufóliával letakarjuk, majd
140 fokra elõmelegített sütõben 60-70 percig sütjük. Az alufóliát
levesszük, és hagyjuk a tortát az elzárt sütõben kihûlni.
A hûtõben letakarva egy éjszakán át dermesztjük. Tálaláskor
meglocsoljuk málnaszörppel.

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.

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

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

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

0

Az utánpótlás bajnokság mérkõzései és eredményei:
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
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

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

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

0:3
2:9

3:2
3:1

0

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

Editke
Nagyon sok jászkiséri tisztelõje nevében kívánok jeles
születése napján hosszú boldog életet jó egészségben és
boldogságban a jászberényi Jász Múzeum Igazgató
Hölgyének Horthyné dr. Bathó Editnek.
Editke olyan felfogást valósított meg, mint a gyökéránk
megismerése a jász önbecsülés, gyermekeinkben
felébreszteni származásuk megbecsülését és tenni, azért,
hogy büszke jászoknak nevezhessék magukat. Az
igazgató asszony kivételes teremtés emberi példakép.
Olyan világot tud varázsolni maga köré, ami minõségi
változást valósít meg társadalmunkban. A Jász Múzeum
vezetése szenvedélyének és munkásságának a
kivirágoztatása. Világszerte ismert tudományos
munkásságának keresztül olyan hagyatékra számíthat az
utókor ami csak a jászok fõvárosában valósulhatott meg.

Egyedi emberi tulajdonságával egy nagyon termékeny
tudományos mûhelyt alakított ki a Jász Múzeumban.
Tiszteletre méltó emberek tiszteletre méltó
munkássággal gondozzák a jászokra jellemzõ
magatartást.
Valamennyiüknek hosszú boldog sikeres életet kívánok
hogy még sokáig ünnepelhessük együtt Editke
születésnapját! Hálás munkásságért a jászkiséri
tisztelõi
Csomor András
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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 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
Elõnevelt csirke iratható!
0

Szállítás március 19-tõl kéthetenként
folyamatosan.
Érdeklõdni a Bocskai úti
Terményboltban, vagy a
30/ 5430540-es telefonszámon.
Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

HÁZ ELADÓ!
Összkomfortos kertes családi ház
(Jászkisér, Homok u. 6.)
Sürgõsen eladó!

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

Érd.:

06-30/688-5018
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

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

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

0

0

0

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

06/20/9344-915
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