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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2016. évi tüdőszűrő vizsgálatot
2016. március 21. (hétfő) – 2016. április 1. (péntek)
között végzik Jászkiséren.
Szűrés helye:
Jászkisér, Kossuth tér 10. A Művelődés Háza épülete
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Szűrési időpontok:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12-17 óráig
8-13 óráig
12-17 óráig
8-13 óráig
8-13 óráig

Az utolsó szűrési nap 2016. 04. 1-én (péntek) 8.00 - 13.00
óráig!
0

1.
A szűrési napokon, kérjük legkésőbb 16.00, illetve 12.00 óráig jelenjen meg,
ellenkező esetben a vizsgálatot nem minden esetben tudják elvégezni!
2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szűrés elvégzéséhez feltétlen
hozza magával, a szűrés elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges!
3. A szűrés mindenki részére ajánlott saját egészségi állapotának megőrzése érdekében!
4. A szűrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT!
5. A szűrés 40 év alattiak számára térítési díjköteles és beutaló szükséges. A vizsgálati
díj befizetésére vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást!
6. Az idei évben lehetőség van arra, hogy mindenki a vizsgálat EREDMÉNYÉT saját
nevére és címére megcímzett és felbélyegzett boríték ellenében kaphassa meg
POSTAI ÚTON.
A borítékba OLVASHATÓAN fel kell tüntetni a nevet, TAJ számot (9 számjegy), és a
szűrés időpontját. EGY BORÍTÉKBAN CSAK EGY SZEMÉLY ADATAI
TÜNTETHETŐK FEL!
7. A 18 év alattiak szűrését csak szülői beleegyezéssel végzik.

Kérem, hogy a szűrővizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni!
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenő
hirdetők támogatják.
A lap ára 200 Ft
A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170

dr. Szombati Csaba sk.
jegyző

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

18841156-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar Közhasznú Egyesület

18841376-1-16

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér

18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

utolsó péntekéig

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztőségi vélemények, ezekért felelősséget nem
vállalunk!

szíveskedjenek
eljuttatni
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1%

Támogatásukat előre is köszönjük!
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„Jászkiséri Kézimunka Kör” munkájáról…
Felkerestük a Jászapáti Kézimunka Szakkört azzal a céllal,
hogy a kör tagjaival, vezetőjükkel, drukkolójukkal,
munkájukkal megismerkedjük, valamint az általunk vitt
kész kézimunkáinkat tekintsék meg és mondjanak róla
véleményt, segítsék munkánkat, elképzeléseinket.
Már két tag várt bennünket a bejáratnál. Ők minden
második és negyedik héten szerdai nap tartják
foglalkozásaikat 14 órától, melyen megbeszélik a
kézimunkázással kapcsolatos dolgokat, határidőket,
anyagokat, stb. Megismerkedtünk Ambrus Andrásné,
Judittal a szakkör vezetőjével. A szakkör drukkolója
Kocsis Istvánné, Marika nagyon készült erre a napra,
ugyanis papírra kiszúrt drukkoló mintákat, általa készített
festéket kaptunk tőle. Csak ámultunk, hogy milyen
szeretettel mutogatta őket és ezt ingyen nekünk készítette,
sőt menjünk minden két hétbe, mert készíti a következő
drukkoló papír anyagot. Ez egy akkora segítség nekünk,
amit nem tudok kifejezni. Nem kell indigózni, újra
átrajzolni, gyorsan elkészíthető a drukkolás. Nagyon
örültek, hogy a szomszéd településekről is készítik ezt a
szép, különleges mintákból készült remekműveket. Volt,
aki kész blúzt, terítőt is behozott megmutatni, volt, aki nem
hímzett, de „körmön font” munkát, aranyzsinóros mintát
készített, melyeket szeretnénk mi is megtanulni. Kaptunk
az egyik tagtól höveji mintát, útmutatóval, hogy próbáljuk
meg mi is ezt a szép kézimunkát készíteni.
Miután az egyik meglepetésből a másikba estünk
megmutattuk a mi körünk tagjai által készített munkákat.
Nagyon meg voltak elégedve, ahol hiba volt megmondták
mire ügyeljünk a varrásnál. A terítő szélét pl. nem lehet,
nem szabad pelenkaöltéssel eldolgozni, mert az nem való a
jász hímzéstechnikához. Kaptunk olyan, általuk készített
horgolt mintát, mellyel a terítők szélét körbe horgolhatjuk.
Több információt is kérdeztünk tőlük: honnan szerzik be
és milyen anyagokat használnak. Ők a Mezőkövesden
lévő üzletekből szereznek be mindent, ami kell a
hímzéshez, így: kreccs vásznat, homokszínű napanyagot,
Molino vásznat, különböző vászonanyagokat, batiszt
anyagot, fonalat, stb. Elmondták mi mindent készítenek a
jász hímzéssel, melyek igen sokrétűek.
A szakkör megalakulásának 35. éves évfordulója
tiszteletére egy könyvet jelentetnek meg, melyben a
szakkör 35 éves munkája lesz napjainkig leírva, melyet
elővásárlásként megrendeltük a mi körünk részére. „A
könyvből ugyan nem lehet megtanulni hímezni, - az ő
véleményük alapján – de talán kedvet tud csinálni ehhez a
nagyon szép, sok-sok maradandó élményt nyújtó
időtöltéshez, a közösségi érzéshez, az együttdolgozás
élményéhez, egymás munkáinak segítéséhez, a közös
örömhöz”.
Én azt hiszem az egymás munkáinak segítése, már
beigazolódott a kör tagjainál. Megköszönve kedves-

ségüket, segítségüket és a drukkoláshoz kapott anyagokat
elköszöntünk a kétheti viszontlátásig.
Másnap tartotta kézimunka körünk a negyedik
foglalkozását, melyen elmeséltük a Jászapáti Kézimunka
Szakkör tagjainál tett ismerkedési látogatásunkat.
Mindenki az általa készített kézimunkát átnézés,
véleményezés végett behozta, akinél probléma volt
megbeszéltük a helyes készítés módját, stb. Jelenleg
minden tagnál van annyi kidrukkolt anyag, hogy meg tudja
tanulni a varrást, így úgy határozott a kör, hogy ezután
mindenki saját magának vásárol olyan és annyi anyagot,
fonalat, amilyenből a kézimunkáit akarja készíteni saját
magának, ajándékba, szeretteinek, barátainak, ismerőseinek, stb.
Nagyon szépen halad a kör a varrás megtanulásával,
vannak, akik nagyon szépen hímeznek, de mindenki
igyekszik pontosan varrni. Több tagnak van már terve is,
hogy kinek, milyen kézimunkát, melyik mintával fog
készíteni. Persze van közös munka is, tűpárna, zsebkendő,
pohár alátét készítése. Már létszámunk is bővült, 20 fő
végez különböző kézimunkákat, melyet megmutatják a
kör tagjainak is, segítenek egymásnak anyagbeszerzés,
fonal, stb. vásárlás tekintetében. Elkezdjük a drukkolást is,
ha több mintánk lesz készen, melyeket szeretnénk
értékesíteni, hogy aki nem tud eljönni a körbe, odahaza is
ismerje meg és tudja elkészíteni.
Kiss Jánosné

Soha nem késő
0

Nyugger vagyok, nyugger lettem.
Az öregséget megszereztem.
Nem kellett hozzá jogsi,
Nincs más dolgom, meg kell szokni!
0

Ne hozzatok ásót, nem ásom el magam,
Ezután következik a legeslegszebb nyaram!
Az a régi huncut betyár, megkérte a kezem,
Templomunkban nem kétséges, együtt leszünk jelen.
0

Most tavasszal megbeszéljük mikor legyen a lagzi,
Fogok én még néhány zsákkal boldogságot kapni!
A múltamat félredobom, nem nézek már hátra,
A szívemnek tűz és varázs miért is járna?
0

Tanácsokat nem fogadok, életem az enyém,
Napjaink szépségére meg van minden remény!
Ő eljár pecázni, a pihenés jó dolog,
Én meg a hintaszékben kényelmesen kötök, vagy
horgolok.
0

Jászkisér, 2016. 02.26.
Nagypál Sándorné
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Bélyeggyűjtő szakkör évzáró összejövetele
Újból eltelt egy év úgy érezzük, hogy gyorsan, de annál
több eseményt hagyva magunk mögött. Ezek között volt jó
és rossz egyaránt. A szép élményekre örömmel
emlékezünk, míg a kevésbé jókat igyekszünk elfeledni. A
bélyeggyűjtő szakkör megtartotta évzáró összejövetelét
2016. március 14-én. A helyi kör tagjain kívül
megtisztelték összejövetelünket Szolnoki Városi Kör
részéről Bajnóczky István és Gyáfrás György
gyűjtőtársak, akik sok régi szép, érdekes dolgokat hoztak
magukkal mindannyiunk örömére. Köszönet nekik érte.
Szakkör vezető megnyitója után, elhangzottak a 2015-ben
megtörtént események.
Beszámolóból kiderült, hogy egész évi újdonságokat
hiánytalanul betudtuk szerezni. Annak ellenére, hogy a
beszerzési összeg minden évben emelkedik. Szerencsére a
tagdíj maradt a régi!

Jó kapcsolatot sikerült a helyi postával kialakítani,
köszönjük a posta dolgozóinak türelmét figyelmességét,
amit a bélyeggyűjtők iránt tanúsítanak, ezt továbbra is
szeretnénk fenntartani.
Megvásároltuk a magyar bélyegkatalógust, amit a gyűjtők
felváltva forgatnak egymás között.
Ezáltal gyűjteményeik hiány listáját feltudják írni és
kiegészíteni ha szükséges.
Észre vételeinket, javaslatainkat, igényünket leírtuk és
még év elején elküldtük az újonnan megválasztandó
MABÉOSZ vezetésnek.
Még nem tudjuk, hogy lesz-e foganatja.
Sok sikert kívánunk az újonnan megválasztandó
vezetésnek. / Ami 2016. február 27-én mégis megtörtént. /
Ezúton került sor a körünk közelgő 50 éves fennállásának
megünnepléséről, és az erre az alkalomra készített
megszemélyesített bélyeggel, Jászkisérhez köthető
képeslappal, alkalmi postahivatallal szeretnénk
maradandó emléket állítani az utókor számára.
/ Szervezés alatt. /
Több hozzászólás és javaslat hangzott el.
Beterveztük, hogy idén elmegyünk a Hunfia országos
bélyeg kiállításra ami Szombathelyen lesz megtartva az
Alpok – Adria elnevezésű kiállítással egybekötve a
Savária és Szent Márton napok keretében nemzetközi
részvétellel.

Ezután beszéltünk a küldött közgyűlésről és az új
vezetőség megválasztásáról.
Megbeszéltük, hogy támogatjuk a Mezőgazdasági
Géptörténeti Magángyűjtemény által tartandó Veterán gép
és Gépésztalálkozót.
Erre az alkalomra készítünk díszes borítékot és egy szép /
35 db / ív/ megszemélyesített bélyeget, alkalomhoz méltót
és illőt az utókor számára megörökítve.
Amit remélünk, hogy hagyomány lesz belőle és minden
évben megrendezésre kerül.
Beszámoló és a megbeszélések után kialakult egy jó
hangulatú légkör. Felszabadult kötetlen beszélgetés
közben sok boríték, bélyeg, érme megnézésre került.

Mindenki gyarapította a bélyeg világban levő tudását. A
bélyeggyűjtés kultúrája, jól példázza az emberi lét egyéni
és közösségi sikereinek harmóniáját, ugyan is egyéni
érdeklődés nélkül nincs bélyeggyűjtés nincs gyűjtemény.
Mivel a bélyeggyűjtés „Tanít Nevel Szórakoztat.”
Összejövetel végén pedig kellő gyomor előkészítés után a
szépen elkészített hidegtálakat elfogyasztottuk.
Nemes György
Szakkör vezető
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A Csete Balázs Honismereti Egyesület évzáró-évnyitó rendezvénye
Március 12-én – szombaton – ismét élettel telt meg a
Napközi otthon ebédlője. A szokásoknak megfelelően itt
került sor a Honismereti Egyesület évindító ünnepi
rendezvényére.
A rendezvény vezérfonalául Bajza József Ébresztő című
versének négy sora szolgált:
„Oh nemzet, nemzet eszmélj
Becsüld meg tenmagad
Gyilkold le szolgavágyad,
Mely külföldhöz ragad”
A rendezvényt Benedek József egyesületi elnök nyitotta
meg. Köszöntötte a felkért előadót, Hajagos József
történészt, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
tanárát, a Kocséri Népkör, a jászapáti Vándorffy János
Honismereti Szakkör, a jászjákóhalmi Horváth Péter
Honismereti Szakkör, az Ágóiak Baráti Köre képviselőit, a
kolozsvári Kővári László Honismereti Kör vezetőjét, Kiss
Margitot; dr. Gecse Annabellát, a Damjanich János Múzeum
néprajzosát, dr. Nagy-Molnár Miklóst, a karcagi Győrffy
István Múzeum igazgatóját, Kladiva Imre esperes-plébános,
címzetes apátot, Győri Jánosné, nyugalmazott művelődési
ház igazgatót, Kozma Mihályt, a Jazyges Íjász Egyesület
elnökét és feleségét.
Az ünnepség kezdetén nemzeti imánkat, a Himnuszt
énekeltük el. Március 15-éhez kötődően a hősiességről, a
hazafiságról emlékezünk hagyományosan. Ez a mostani
ünnepség azonban nem a hős katonákat és későbbi mártír
tábornokokat kívánta megidézni, hanem az EMBERT
állította a középpontba. Az előadás címe is ezt sugallta: „A
közélet és magánélet eseményei gróf LeiningenWesterburg Károly és Damjanich János 1848-as leveleiben.”
Damjanich János hosszú legényélet után 1847-ben vette
feleségül a 27 éves Csernovics Emíliát, akihez mély érzelmek
fűzték. Bátor ember, keménykezű parancsnok volt, de
feleségének gyengéd férje. Feleségéhez címzett leveleiben
nagy tisztelettel és szerelemmel veti papírra sorait.
Haynaut személyes bosszú is vezérelte Damjanichcsal
szemben, mivel Ő nyíltan magyarnak vallotta magát. Szerb
származása ellenére a halálig hű maradt a magyar
forradalomhoz.
Gróf Leiningen-Westerburg Károly osztrák származású
századosként a nagybátyja által alapított, unokabátyja által
vezetett ezredben szolgált.
A füredi Anna-bálon ismerte meg 1843-ban az akkor 14 éves
Sissányi Alízt, akivel a következő évben össze is házasodtak.
Felesége családjának birtokai Torontál vármegyében,
Törökbecsén voltak. Két gyermekük született. A
jobbágyfelszabadítás kihirdetése előtt 1848. április 2-án
sógorával, Rohonczy Lipóttal felszabadították saját
jobbágyaikat. „… magyarországi birtokos vagyok, s ezt az
országot kell hazámnak tekintenem.” vallotta. A szerb támadás
hírére Mészáros Lázár hadügyminisztertől kéri a délvidékre
vezénylését. A szerb lázadókat azonban Damjanich veri ki
Óbecséről.
„Egyetlen, utolsó lehelletemig szeretett Lizám! – írja utolsó
levelében.

Isten áldjon s oltalmazzon meg drága, nemes feleségem, és adjon
neked erőt, engem pedig részesítsen az ő örök békéjében. Édes,
drága Lizám! gyermekeim, éljetek boldogan! Nemsokára
kiszenvedtem. Még egy köszönet hű szerelmedért, mindenért, mit
értem tettél. Istenem, Istenem! nem birom tovább. Isten veled
éltem, mindenem.
Holtig hű Károlyod”.
Ő volt a legfiatalabb aradi vértanú.
A tartalmas, új ismereteket nyújtó előadást nagy
figyelemmel kísérte a hallgatóság, mivel az előadásmód is
lebilincselő volt.
Ezt követően Nagypál Zoltán mondta el Petőfi Sándor: A
nemzethez című költeményét.
Ezt követték a hozzászólások és köszöntések. A vidéki
vendégek köszöntései előtt Papp János nyugalmazott
iskolaigazgató a Lehel kürt másolatával köszönte meg az
egyesület nevében Benedek József elnök egész éves
munkáját, Farkasné Papp Éva pedig Szüle Katalinnak
mondott köszönetet 10 éves játszóházi munkájáért a
játszóházi tevékenység során készített tárgyakból
összeállított ajándékcsomaggal.
Zárásként a Szózatot énekeltük el.
Az ünnepséget közös ebéd zárta, aminek elfogyasztása előtt
Kladiva Imre esperes-plébános, címzetes apát mondott
asztali áldást. Az ebédet jó hangulatú beszélgetés követte. A
kisteremben az egyesület tagjainak munkáiból,
hímzéseiből, emlékeiből összeállított kiállítást lehetett
megtekinteni.
Sajnos több meghívott nem tudott eljönni a rendezvényre.
Hiányzott nótafánk Elek Menyhért is, akivel olyan jóízűen
lehet nótázni.
A kocséri vendégek az alábbi dallal köszönték meg a
vendéglátást.
„Eljöttünk a meghívásra, köszönjük nagyon.
Sok jó ételt fogyasztottunk, finom volt bizony.
Énekeltünk, beszélgettünk, mint sok jó barát.
Házigazdánk! Isten tartsa meg a szokását!
Gazdagodtunk tudásban, és lelkünk meleg lett.
Köszönjük az előadást, főhajtás mellett.
Megőrizzük szívünkben a jó vendéglátást.
Egészséget mindenkinek, Isten áldását!”

Szakálné Torma Eszter
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Gergely Andor főjegyzőről gyerekkoromban szüleimtől,
majd jóval később a nálam idősebbektől sokat hallottam.
Az Ő főjegyzősége alatt, 1920-tól 1944. őszéig, fejlődött,
gazdagodott, szépült a község.
Dr. Fodor Ferenc 1942-ben kiadott „A Jászság
életrajza” című könyvében írta községünkről:
„A Jászság egyedi községe, ahol két templom
tornya látszik, ahol legtöbb a magyar elem, zöld
övezetével, piros tetős házaival a Jászság egyik legszebb
községe.”
Gergely Andor a község gazdasági fejlesztése
mellett nagy figyelmet fordított a kulturális élet
fejlesztésére is. Minden követ megmozgatott, hogy a
településen megalakuljanak a népművelési intézmények,
gazda-, és olvasó körök. A társadalmi tagozódásnak
megfelelően működött „Úri Casinó”, Gazdakör, 48-as
olvasókör, Ipartestület, Római katolikus olvasókör.
Főjegyzősége alatt már működött az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Elnökletével alakult meg 1939-ben a Magyar
Vöröskereszt Egylet Jászkiséri Fiókegylete. 1925-ben
alakult meg a Sportkör.
A Gergely főjegyző úr építtette járdák még ma, 7080 év múlva, is járdák. Kisfia, Tamás, 5 éves korában
szerencsétlen vadászat közben életét vesztette. Kisfia
emlékére a „Tomi erdő” község felé eső részét is Ő
telepítette. Főjegyzősége idejének legmaradandóbb, - ma
is látható és remélhetőleg még még sokáig fennmaradó, emléke a település I. Világháborús emlékműve. Ennek
felállítása az Ő javaslatára, az akkori képviselőtestület
jóváhagyásával történt. Közadakozásból és a nagyközség
költségvetéséből készült el az emlékmű. 888000.pengőbe került, akkor a napszám 50 fillér volt kaszálásért.
Az emlékmű elkészítésére az ország legfelkapottabb
szobrászművészét, Telts Edét kérte fel. Ebből is látszik,
hogy mindenből a jót, a legjobbat szerette volna a
településnek elhozni. Ehhez a felkéréshez nem kis
bátorság kellett. Akkorra már Telts Ede készítette el I.
Ferenc József osztrák császár és magyar király, valamint
Vitéz Horthy Miklós kormányzó úr mellszobrát és
emlékérmét. Ők mindketten ismerték, elismerték a
művészt, több napon át, hosszú órákon keresztül a művész
előtt ültek, beszélgettek, stb. Az emlékmű felavatási
ünnepségére az akkori képviselő, Dr. Hegedűs Kálmán
meghívta Vitéz Horthy Miklós kormányzó urat és
feleségét. Ők meghívást el is fogadták és jelen voltak az
ország egyik legszebb I. Világháborús emlélműve
leleplezésekor.
Gergely Andor főjegyző minden kérdésben
kemény, határozott volt. Hogy mindig igazságos-e az én
nem tudom, ennek eldöntése nem feladatom, nem is
akarom megfogalmazni. Határozottságára, keménységére
egy példa: Régen olvastam valahol, hogy Gócza Kálmán
kerékgyártó mester levélben kérte járda építését.
(lakóházuk a Hevesi út legvégén volt, az akkori cigánytelep
mellett) 4 gyermeke járt iskolába. Ősszel és tavasszal a
nagy sárban a kisfiúk, illetve lánya, a kis Marika,
egyszerűen nem tudtak iskolába járni. A Főjegyző úr
levélben válaszolt, ezt a levelet magam is olvastam, kb. így
szólt: „Tisztelt Gócza Úr! Nehogy azt gondolja, hogy én a
község pénzéből járdát fogok építtetni a maga

gyerekeinek és a cigányoknak.” Gócza kerékgyártó
mester református volt, ezt azért írom, mert tudni kell, a
Főjegyző úr római katolikus hitről tért át a református
hitre, mégpedig azért, hogy a jászkiséri főjegyzői állást
betölthesse.
1928-ban New Yorkban Kossuth Lajos emlékére szobrot
állítottak. Az ország minden részéből, vallási felekezetre
való tekintet nélkül, összesen 480 fő vehetett részt a
szobor felavatásán. A részvétel lehetősége nagy elismerést
és jelentős költséget jelentett. Gergely Andor Jászkisér
Nagyközség és a Jászkiséri Református Egyház
megbízásából, támogatásával vett részt a New York-i
ünnepségen.
Gergely Andor főjegyző úr édesanyja Neszvalde
Szidónia (Neszvalde Sándor 1848-as honvédtiszt lánya)
1887-1927 között vezette a jászszentandrási postát.
Gergely Andor 1892-ben született. Középiskolai
tanulmányait Egerben a Cisztercitáknál, majd
Nagyváradon a Premontreieknél és végül Jászberényben
az akkori Állami Főgimnáziumban végezte. 1909-ben
érettségizett. Jogot Budapesten a Pázmány Péter
Tudományegyetemen és az Egri Jogakadémián hallgatott.
1916-1919-ig Szabolcs vármegye szolgálatában állt.
Nyíregyházán az alispáni hivatalban a háborús élelmezési
és ellátási ügyek intézője volt.
1919-ben a Tanácsköztársaság bukása után rövid ideig
felelős szerkesztője lett a „Nyírvidék” című napilapnak.
Erősen hazafias magatartásáért a megszálló román
hatóságok bebörtönözték. 1919. végén szabadult.
Nyíregyházára nem mehetett vissza, ezért szülőföldjén
húzódott meg.
1920-ban választották Jászkisér főjegyzővé.
Elnöke volt a Jászsági Alsójárás Jegyzőegyesületének,
alelnöke
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Jegyzői
Egyesületének. 1930-ban megkapta a IV. osztályú polgári
érdemkeresztet.
1944. őszén a szovjet csapatok elől Jászkisérről
Budapestre menekült. Első felesége Czékus Eszter,
második felesége Hécsei Szabó Franciska.
Gergely Andor 1973-ban halt meg Budapesten.
Hamvasztás után Jászkiséren temették el.
Gergely Andor 24 évig volt Jászkisér főjegyzője.
Főjegyzősége alatt község főbírái voltak: K.Szabó Sándor,
NK. Szabó Ferenc. Közgyám Silye Áron, a nagyközség
nagytekintélyű embere. Gulyás Albert volt a községi
pénztáros, Szilágyi János a rendőrtanácsos.
Nem szabad nem megemlékezni Gombos Eszterről. Ő volt
az akkori és későbbi önkormányzatoknál 40-50 éven
keresztül a „fix-pont”. Ő tudott mindent. Édesapja T.
Gombos Tamás, I. Világháborús katona, aki a háború után
a községházánál szolgált.
Esztikének 6 osztálya volt, Gergely Andor és Gócza József
református nagytiszteletű úr kérték, tanuljon, fizetik a
költségeket.
Esztike, valószínű idős szüleire való tekintettel, nem
vállalta a tanulást, de szorgalmával, lelkiismeretes
munkájával minden felettese elégedett volt, mindenki
tisztelte.
Más világ volt – az akkori időben nem volt ennyi gyűlés(sok „vízgereblyézés”). Nem voltak pályázatok. Igaz, az
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adófizetési morál is más volt. Mindenki fizette
tisztességgel az adót. A község sorsát a leggazdagabb,
legtehetősebb családok családfői intézték felelősséggel.
Esetenként saját vagyonukkal is feleltek a megtett
intézkedésekért.
Másról röviden:
Folyó év 27-én a Szolnoki Damjanich János
Múzeum Panteonjában Dr. Küry Albert Jász-NagykunSzolnok Vármegye volt alispánjának emlékére egy bronz
emléktáblát, reliefet állítottunk.
A bronz reliefet Ötvös Nagy Ferenc jászkiséri születésű
ötvös művész készítette. Egy szép ünnepségen
emlékeztünk Dr. Küry Albertre, aki Jászkiséren született.
Az ünnepség után városunk polgármestere elismerését
fejezte ki. Köszönjük.
A nevezett pálinkák közel 35%-a nem érte el el a
bronzéremhez előíírt alsó ponthatárt.
Bronz fokozatot ért el a nevezett pálinkák 35 %-a
Ezüst fokozatot ért el a nevezett pálinkák 20 %-a
Arany fokozatot ért el a nevezett pálinkák 18 %-a
Nagy arany fokozatot ért el a nevezett pálinkák 1 %-a,
pontosabban 3 pálinka.
Az év pálinkája elismerésben 3 pálinka részesült, szintén
1%.
Az „ÉV PÁLINKÁJA” kitüntető címet kapta egy debreceni
termelő Piros Vilmoskörte pálinkája.
Az „ÉV PÁLINKÁJA” kitüntető címet kapta egy kistokaji
termelő feketeribizli pálinkája.
Az „ÉV PÁLINKÁJA” kitüntető címet kapta még a

Folyó hó 5-én került megtartásra a III. Miskolci
Pálinkamustra, Kárpát-medencei pálinkák versenye.
A mustra színhelye a felújított, régi pompájában fénylő,
Diósgyőri Vár lovagterme volt. A versenyen részt vettek a
hazai pálinkák mellett felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és
vajdasági Pálinka Lovagrendek pálinkái is.
A lovagrendek tagjai díszes öltözékben, talárokban
vonultak be a király és a királynő után.
A királyi udvar „személyzete” is korhű öltözékben vonult,
köztük az udvari bolond is.
306 pálinkát neveztek a mustrára.
Jászkiséren termelt, 2012. évjáratú besztercei szilvából
főzött, tölgyfahordóban érlelt szilvapálinka.
Felhívom a jászkiséri gyümölcstermelők, pálinkát főzők és
főzetők figyelmét, hogy 2016. júniusának utolsó
hétvégéjén jászberényben újra megrendezésre kerül a
„JÁSZSÁGI PÁLINKAMUSTRA”.

10 asztalnál 80 főből álló zsűri végezte a bírálatokat.
A zsűritagok eligazításán Orosz János, a bükki pálinka
lovagrend nagymestere felhívta a zsűrizésre kiválasztott
személyek figyelmét arra, hogy megfelelő szigorral, de
igazságosan próbálják a rájuk kiosztott pálinkákat
minősíteni.

Jászberényben 2016. március 13-án délután:
Mező István református nagytiszteletű úr meghívására
részt vettünk Csery Kálmán református nagytiszteletű úr
folyó hó 13-án, vasárnap délután, Jászberényben
megtartott bibliaóráján.
Csery Kálmánról, Kálmán bácsiról, tudni kell, egy idős
református lelkipásztor. Ő Budán, a Pasaréti Református
gyülekezet Torockó téri templomában szolgált, –
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hangsúlyozom a „szolgálatot”.
Tudásáról én a magam ez irányú nagyon szerény
tudásával, tájékozottságával nem mondhatok, nem
mondok nincs jogom véleményt mondani. Annál többet
mond népszerűségéről, tiszteletéről az a tény, hogy hosszú
éveken át, amikor a Torockó téri
református
templomban szolgált, - hirdette az igét - tavasszal, nyáron,
jó időben a templom körüli utcákat ki kellett hangosítani,
hallgatták reformátusok – és hitünk titkai iránt érdeklődő
római katolikus hitet valló hívők.
Ezeken az igehirdetéseken nagyon sokan a „Pesti oldalról”
mentek át Budára – Pasarétre. Illyéssy Ádám Kisújszállás
emeritus nagykunkapitánya jó barátom, Ő Telkiben lakik
és a Csery Kálmán által vezetett református gyülekezet
tagja. Ő hívta fel a figyelmet Csery Kálmánra, közel 50
kazettát kaptam Illyéssy Ádámtól a Csery Kálmán
nagytiszteletű úr által megfogalmazott igehirdetésekről.
Vasárnap délután a jászberényi református egyház
közösségi házában találkoztunk, ahol Mező István
nagytiszteletű úr és felesége Mezőné Ildikó (ugyancsak
református lelkipásztor) köszöntötte a megjelenteket.
Megkérdezte ki- honnan jött- érkezett?
Sokan Szolnokról, Ceglédről, a Tápióságból, Visznekről
érkeztek. Jászberényiek voltak a legtöbben –ez
természetes-. Ami előttem emelte a „rendezvény”
színvonalát, amikor is láttam, megismertem jászberényi
római katolikus papokat és hívőket.
Szót kértem és jeleztem, Jászkisérről is eljöttünk hatan,
három fő református és három fő római katolikus.
Üdvözlés után a férfiak és nők külön váltunk. Mi Csery
Kálmán és Mező István nagytiszteletű urakkal a
gyülekezeti ház melletti Gróf Apponyi Albert általános
iskola aulájában nagyon kellemes környezetben,
teremben hallgattuk Csery nagytiszteletű urat.
Ő minden technika mellőzésével, nagyon halkan, de

Szoszó
0

Február 4-én, 49 éves korában hosszan tartó betegség,
után elhunyt Jászberény történetének egyik
legnagyobb labdarúgója Ládi József. Barátja,
sporttársa, Szántai Attila emlékezését közöljük.
Szia Drága Barátom!
Azt ugye nem gondoltad komolyan, hogy búcsú nélkül
engedlek az angyalokhoz? Emlékszel, fiatalon
kerültünk álmaink csapatába hatalmas tervekkel,
célokkal, te kisérről, én apátiról. Azok a téli alapozások a
1000x elátkozott salakoson, bokáig latyakban, de akkor
nem számított semmi, jó focisták akartunk lenni. Te
Kicsinek, én Jocinak szólítottalak, a pályán, mint az
ikrek, szavak nélkül megértettük egymást. Most is
passzolnék, de már nem látlak, de tudom, hogy itt vagy
közöttünk. Látod milyen sokan szerettek? Nézd csak itt
vannak a kisériek. Öcsike, Gócza Zoli és a többiek,
közöttük húztál először futballcsukát, a lábadra,
közöttük rúgtad az első góljaidat. Te mindig az Ő
gyerekük maradsz. Eljöttek a gimis osztálytársaid,
akikkel együtt lettél felnőtt. És itt vannak, a szeretett
egyesületünk vezetői, edzői, játékosai, jöttek a

érthetően beszélt. Nagyon figyelni kellett, nagy volt a
csend „a légy zümmögését is meghallottuk volna, ha lettek
volna legyek”. Valószínű, hogy a nagytiszteletű úr
előadásmódja – 90 percig folyamatosan nagyon halkan,
mindenki figyelmét lekötve beszélni, egy bevált és
sikeresnek mondható biblia magyarázat, igehirdetés.
A Bibliából idézett, az időről, a mindennapok 24 órájából
merített, jó mélyen. Ha azt mondom, hogy szájtátva
hallgattuk, nem járok messze az igazságtól.
Kérem tisztelettel, tessenek elképzelni egy idős férfit,
akiről látni a tudást, a szeretetet, az aggódást értünk,
hallgatókért, csak beszélt és beszélt. Szerintem nagyon jó
példát hozott fel a gyermeknevelésről, ami egy hosszú
folyamat. Nem szabad az érdeklődő gyereknél
fáradtságra, a munkára hivatkozni, a gyerek által feltett,
általa fontosnak tartott kérdést nem szabad elnapolni,
elhalasztani. Nagy türelemmel, időt nem sajnálva meg kell
beszélni az általa felvetett témát.
Sok családnál, amikor a gyerek eléri a 18 évet és
jelentkeznek a problémák, akkor próbálják pótolni, amit
korábban, idő hiányra, fáradtságra hivatkozva
elmulasztottak.
Nagyon érthetően tudomásunkra hozta, hogy az örök
életbe a belépőt, a kapujegyet, itt a földön, ma és nem majd
valamikor kell megszerezni. Ha időhiányra hivatkozva,
elkésve végezzük a munkánkat, abból csak kapkodás,
idegesség lesz, sőt esetenként betegség is bekövetkezhet.
Én nem tudom, meg sem próbálom az általa
elmondottakat tolmácsolni, ahhoz ott kellett lenni, ott
kellett hallani, Őtőle, „Kálmán Bácsitól”.
2016.március 16.
Gubicz András

példaképet búcsúztatni. Nézd csak a kis csapatod
játékosai milyen szomorúak, Istenként néztek rád, a
„Józsi bácsira”. A szurkolók most nem tapsolnak,
mintha a szemüket dörzsölnék, Nekik Te voltál a Király,
az örökös Gólkirály. Góljaid számát csak a krónikusunk
Hoffer Bandi tudta számolni 377 mérkőzésen 265 gól!
Itt vannak a volt játékostársak, ellenfelek, akik mind,
mind tiszteltek Téged. Kozma Laci bácsi és az Öreg,
akik fiúkként szerettek, most nem szégyellik a
könnyeket. A legendás Kozma Művek a
megszámlálhatatlan bajnoki címmel, a meccsek utáni
vacsorákkal, jókedv, móka, kacagással, mert ez nekünk
már örömjáték volt. És itt vagyunk mi a Berény Barátok,
a Kiscsalád, akik tűzbe mentek volna egymásért. Ma
nem hiányozhat senki, a Legjobbat, a Legnagyobbat
búcsúzhatjuk. Gepi, Foci, Gyula, Lóri, Peti és a többiek
most vigasztalhatatlanok vagyunk, de szívünkben te
tovább élsz, emlékedet örökké megőrizzük. Hogyan is
búcsúzhatnék Tőled mindenki nevében, talán így:
Köszönjük Szoszó! Most már nyugodtan engedlek el,
fuss, cselezz, lődd a gólokat az Angyalok csapatában!
Barátod
Kicsi
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Házasság kötés
Petró- Vajkó Csilla és Kovács Péter
február 12-én
0

Demeter Mária és Váradi Gábor
február 13-án
0

Vitzenleiter Katalin Mónika és Bartók Tamás Ferenc
február 29-én
Gulyás Dániel
február 1-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

0

Terjéki Bianka
február 6-án

Megemlékezés

0

0

Tolnai Adél
február 12-én

Bodor János
halálának 9. évfordulójára

0

0

Tolnai Áron0
február 12-én

Fájó szívvel emlékezünk!
Felesége és családja

0

Tóth Dzsiamilla Leila
február 21-én

Emlékezés

0

Mága Viktor Edvart
február 26-án

0

Tóth Tibor
halálának 14. évfordulójára.
0

Emlékezés
0

Kis Balázs

Kis Balázsné
szül: Tóth Jusztina
haláluknak
10. évfordulójára
6. évfordulójára.
„Minden, ami fáj és szívűnk tépi,
elmondhatnánk sorra – sorra nékik.
A fejünket a vállukra hajtanánk,
Ha élhettek volna még sok-sok éven át.”

„Egy könnycsepp a szemünkben,
érted él a gyertya az asztalon érted ég.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig velünk leszel az idő bárhogy is szalad.
Emléked szívünkbe örökké él.”
Szerető családod

0

Szerető család

Az orvosi rendelő telefonszámai:
Dr.Katona Róza körzete
451-936
(Dr.Mike Miklós helyettesíti)
Dr.Mike Miklós
451-937
Dr.Kolláth Bálint
450-893
Védőnők
450-205
Fizioterápia
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

Helyreigazítás
0

Előző számunkban tévesen jelent meg,
Béres Ferencné
Szül: Dóka Zsuzsanna
2016. január 4-én 71 évesen halt meg.

Halálozás
Tamás Gábor
76 éves korában február 1-én
0

Kalmár László
79 éves korában február 2-án
0

Ládi József „Szoszó”
49 éves korában február 4-én
volt Kiséri lakos
0

Göncző Istvánné Nagy Mária
90 éves korában február 5-én
0

Dr. Gyarmathy Lászlóné Tóth Emma
88 éves korában február 6-án Budapest
0

Gőz Józsefné Gombos Margit
82 éves korában február 9-én
1

Balla Miklósné Menyhárt Rozália
79 éves korában február 10-én
0

özv. Vágány Mártonné Berente Mária
92 éves korában február 15-én
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Műgyűjtők találkozója
Gazdasági Gépgyár történetéről. Előadást hallgathattunk
meg a jelen kor traktor fejlesztéséről és környezetvédelmi
megoldásairól.
Utána magángyűjtők bemutatkozását hallgathattuk meg.
Kiemelkedő volt Nagyrábéi Ványai Gusztáv
bemutatkozása, aki mezőgazdasági eszközöket gyűjt. Az
Ő előadásában ismerhettük meg a kővé vált kenyér
történetét is. Mellesleg Ő lett az év gyűjtője ebben a
kategóriában.

Az idén is elkezdődött a gép gyűjtők és gépbarátok
találkozójának sorozata,Gödöllőn a gépmúzeum
aulájában 2016.02.26-27-én megrendezett műgyűjtők
találkozóján.
A hosszú téli szünet után jó volt újra találkozni az
ismerősökkel, akik beszámoltak aktuális munkájukról, és
az idei évre tervezett programjaikról. A program a magyar
mezőgazdasági oktatás múltjáról és jelenéről szóló
kiállítással kezdődött, valamint a magyar Nóbeldíjasokról
szóló tablókiállítással, amit Dr. Pálfi György, a Kétegyházi
múzeum alapítója készített és mutatott be.

A két nap lezárása munkaebéddel fejeződött be.
Farkas László

Pillanat

A kiállítás megnyitója után Dr. Hencz Károly a
Géptörténeti Szakmúzeum igazgatójának szakszerű
tárlatvezetésével megtekintettük a gépgyűjteményt.
Az est lezárása képpen átadásra kerültek az év gyűjtője
címek,mezőgazdasági eszköz és traktor kategóriában. A
pohárköszöntőt a szakmúzeum igazgatója mondta és
fölmagasztalta a poharakban található bio-dió pálinkát,
valamint az utána következő töltött káposztát.
Szombat délelőtt a program előadással folytatódott az év
jeles megemlékezéseiről. Többek között a Vidats féle
ekegyár 140 éves évfordulójáról, valamint az Első Magyar

Jó így kiülni a szélre
Madarak dalával fésülni
Kócos gondolataim

Énekelni akartam s
Már kedvét sem lelem
A pattogó rügyekben

Jó így nem remélni végre
Méltóságom kegyelmére
Bízni mint

Nincs félelem legyek Tudom és nem hiszem
Mit mondanak

Elküldött levélben
Felpenderedő időt
Az erek küzdelméről

Szeretetre anyám nevelt
Vélt hitemben a fény
A pillanat nesze

Egy árnyalat mélyén
Nekem fájt jobban
Nem marad titokban

MI

Előnevelt csirke iratható!
0

Szállítás március 19-től kéthetenként
folyamatosan.
Érdeklődni a Bocskai úti
Terményboltban, vagy a

30/ 5430540-es telefon számon.
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Poénvadászat

Viccturmix
A rendőrök a filmforgatáson
biztosítanak. Nagyon meglepődnek, amikor látják, hogy egy-egy
jelenetet milyen sokszor ismételnek.
- Te - érdeklődik az egyik -,
minek kell ezt ilyen sokszor
megismételni?
- Na hallod - feleli az okosabb -,
nagyon sok mozi van a világon.
A rénszarvas mászik fel a
szilvafára. Látja ezt a medve és
megkérdezi:
- Te rénszarvas, minek mész oda?
- Almát enni.
- De hiszen ez szilvafa.
- Nem baj, hoztam magammal.
A skót házaspár karácsonyra
nagy nyúlvacsorára készül,
melyre vendégeket is hívnak. A
vacsora napjának délelőttjén a
szakácsné megkérdezi az
asszonytól:
- Nagysága kérem, lenyúzhatom
a nyulat?
- Nem kell lenyúzni - feleli a
skótné - csak megborotválni.
Négy vendéggel több lesz, mint
amennyire számítottunk.
- Milyen hangot és csaholást
hallok kintről, Jean?
- A pénz beszél, a kutya ugat,
uram.
A csatár sorozatban hagyja ki a
jobbnál jobb helyzeteket.
Amikor már tizedszer lő az üres
kapu fölé két lépésről, szomorúan fordul a játékostársához:
- Úgy látszik, ma nincs szerencsém!
- Dehogy nincs, ez a mi kapunk!
Egy házaspár a harmadik gyerek
születése után elhatározza, hogy
spórolni fognak. Az asszony azt
kéri a férjétől, hogy mondjon le a
sörözésről. A férfi nagy nehezen
beleegyezik. Nem sokkal ezután
viszont egy nagyobb összegű
számlát talál a feleségénél
kozmetikumokról. Kérdőre
vonja az asszonyt:
- Megegyeztünk, hogy lefaragunk a kiadásokból, te mégis egy
vagyont költöttél magadra!
- Drágám, ezeket azért vettem,
hogy neked jobban tetsszem! válaszol a feleség.
- Miért, mit gondolsz, a sör mire
volt jó?
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Recept túra
Mentás-kapros-korianderes
bárányleves

töltelékkel megtöltött fél tojásokat rakunk. A maradék tejfölt a
tetejére simítjuk.
Épp csak annyi időre toljuk a sütőbe, hogy a tojás is jól
átforrósodjon.

Hozzávalók:

50 dkg bárányborda

1,5 liter tyúkhúsleves
(2 leveskockából)

1 citromleve

4 szál újhagyma

2,5 dkg vaj

1 gerezd fokhagyma

4 mentalevél

2 evőkanál apróra vágott
kapor

1 evőkanál apróra vágott koriander

só

bors

0

Elkészítés:
A húst lefejtjük a csontról, majd kockára vágjuk.
Felaprítjuk az újhagymát zöldjével együtt. A vajban
megpároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a csontokat, és
megpirítjuk. Ráöntjük a felforralt húslevest, a citromlé felét, a
zúzott fokhagymát, sóval, borssal ízesítjük.
Fedő alatt 10 percig főzzük, majd beletesszük a húskockákat, és
puhára főzzük. Ha szükséges, újra fűszerezzük, végül
hozzáadjuk a maradék citromlevet, a mentaleveleket, a kaprot és
a koriandert.
Melegen tálaljuk.
0

Natúr szelet fokhagymás töltött
tojással

Kalácsban sült sonka
Hozzávalók:

2 dkg élesztő

3 dkg cukor

1,5 dl tej

40 dkg liszt

2 db tojás sárgája

5 dkg vaj + a formához

30 dkg füstölt, főtt sonka

csipetnyi só

Elkészítés:
Az élesztőt langyos tejben kis cukorral futtatjuk fel. A lisztet, a
cukrot, a csipetnyi sót, a tojássárgáját és a vajat beletesszük egy
nagyobb tálba. Ha felfutott az élesztő, azt is ráöntjük, és a
maradék langyos tej hozzáadásával tésztát állítunk össze.
A tésztát alaposan kidagasztjuk, hogy jó levegős legyen.
Letakarjuk, és langyos helyen a duplájára kelesztjük.
Egy kuglófformát kivajazunk, kilisztezünk. A megkelt tésztát
kicsit átgyúrjuk, 3 cipót készítünk, majd mindegyiket kinyújtjuk
a sütőforma méretére.
A sonkát apró kis kockákra szeleteljük. Az alsó lapot
belehelyezzük a formába, erre kerül a sonka fele, majd egy újabb
lap, a sonka másik fele, és betakarjuk az egészet egy lappal.
Kissé lenyomkodjuk a széleit a kuglóf formának megfelelően.
Meleg helyen a tésztát még kicsit kelesztjük, és előmelegített
(160 C-fok) sütőben kb. 30-35 percig sütjük.

Hozzávalók:

4 főtt tojás

6 gerezd fokhagyma

3 dkg vaj

2 dl tejföl

só

1 mokkáskanál grill

fűszerkeverék

őrölt bors

4 evőkanál olaj

60 dkg sertéskaraj

Elkészítés:
A főtt tojásokat kettévágjuk, a sárgájukat kikaparjuk, villával
összetörjük. 3 gerezd fokhagymát présen áttörünk. A vajjal, a
főtt tojások sárgájával, meg fél dl tejföllel összekeverjük, kissé
megsózzuk, a grill fűszerkeverékkel meghintjük, és a fél
tojásokba visszatöltjük.
A húst 8 szeletre vágjuk, kiverjük, sózzuk, borsozzuk. A többi
fokhagymát félbevágjuk, és az olajon 1-2 perc alatt
megfuttatjuk. Utána kiszedjük belőle a fokhagymát, és a húst
ebben a zamatos olajban 3-4 perc alatt megsütjük, majd
lecsepegtetve tepsibe rakjuk, és mindegyik hús tetejére a

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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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

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
hétfőtől-péntekig 16-20-ig
szombaton
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

Bérlet ára:

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

4000 Ft
2400 Ft
600 Ft

Szauna belépő:

500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben
a helyszínen váltható
az úszómestereknél!
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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 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

FLORA - Virág-Ajándék
ź Virágkosarak, csokrok készítése
ź Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

Tóthné Magdika

Elérhetőségünk:

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

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

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

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

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

5137, Jászkisér, Fő út 9/A.
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

0

0

0

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

06/20/9344-915
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A JÁSZKISÉRI SE felnőtt csapatának mérkőzései
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 - MEZŐTÚR
TISZASZENTIMRE - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ZAGYVARÉKAS
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - JÁSZKISÉR
JÁSZBOLDOGHÁZA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CSERKESZŐLŐ
JÁSZSZENTANDRÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KENDERES
TISZAPÜSPÖKI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAJENŐ
SZÁSZBEREK - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TÓSZEG
CIBAKHÁZA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAGYENDA

eredmény:
1:3
2:1
1:6

Az utánpótlás bajnokság mérkőzései és eredményei:
0

U-16
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

0

A mérkőzések kezdési időpontjai: U-16: 10:00, U-19: 12:00
0

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

U-19

