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PATTANJ SZEMÉTRE!
0
Önkéntes hulladékgyûjtési akció

Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

2017. április 22-én (szombaton) Jászkiséren!
0

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!

Április 22-e a Föld napja világszerte. Ezen alkalomból szervezzük meg a
"PATTANJ SZEMÉTRE!" környezetvédelmi rendezvényt Jászkisér határában! Az
önkéntes szemétszedési esemény helyszíne az egy héttel késõbbi társrendezvényünk,
a "Pattanj terepre" útvonala.
0

A tervezett program:
08.30 Gyülekezõ a Dohánybeváltó udvarán.
Az elõre feltérképezett szemetes helyek
felosztása
09.00 Indulás az akcióterületekre
(saját és önkormányzati gépjármûvekkel)
12.00 A "PATTANJ SZEMÉTRE"
hulladékgyûjtési akció vége
12.15 Indulás vissza a Dohánybeváltóba
12.30 Ingyenes ebéd minden résztvevõnek
0
0Szeretettel várunk minden iskolást és szüleiket, tanáraikat, baráti társaságokat, civil
egyesületeket, bármilyen önszervezõdõ közösségeket, nyugdíjasokat, kicsiket és nagyokat,
fiatalokat és idõseket, helyieket és elszármazottakat, mindenkit, aki tenni szeretne természeti
értékeink megóvásáért, a rendezettebb és tisztább környezetért!
0

A következõ számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden elõzõ hónap

Mindenkinek biztosítunk szemeteszsákot, szemétszedõ kesztyût és ásványvizet is.

utolsó péntekéig

Kedvezõtlen idõjárás esetén a rendezvény nem kerül megtartásra!
További információk folyamatosan a Facebookon a
“JÁSZKISÉR A MI VÁROSUNK”
odalon

szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztõségünkbe!

0

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN! SZEMÉTRE FEL!
0
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GYÓGYTORNA JÁSZKISÉREN!
A tornafoglalkozásokat vezeti: Urbán Ferenc, gyógytestnevelõ
HÉTFÕ:
15:00 GERINCTORNA A fizikai aktivitás növelése mellett stabilizáció, mobilizáció, izomerõsítés és a gyakorlatsor
helyes elsajátítása a foglalkozások célja, gyógytestnevelõ vezetésével. Torna közben lehetõség van a gerinckímélõ
életmód tanítására is.
16:00 VÁLLTORNA Ülõ helyzetben végzett gyakorlatok különbözõ eszközökkel. Cél a mozgásterjedelem
megtartása, javítása, önellátó képesség fejlesztése és a váll körüli izmok erõsítése.

Helyszín: Jászkisér, Fõ út 25. (régi papírbolt helye)
PÉNTEK:
14:00 VÍZITORNA Ízületi mobilizáció, izomlazítás, mozgásterjedelem növelés és a mozgás élményének visszaadása
gyógytestnevelõ vezetésével, a gyógyvíz jótékony hatásait is kihasználva. A csoportos együtt dolgozás pszichés
hatásai minden torna jótékony hatása közé sorolható.

Helyszín: Jászkisér, Csete Balázs Általános Iskola tanuszodája
A foglalkozásokon való részvétel mindenki számára ingyenes!

DIETETIKUS JÁSZKISÉREN!
Bakos Judit vagyok, dietetikus (táplálkozástudományi szakember)
„A dietetikus a táplálkozástudományt egészséges és beteg egyének, valamint csoportok élelmezési
ellátása, gyógyítása és egészségnevelése céljából alkalmazza. Feladata a betegélelmezésen és
közétkeztetésen túl táplálkozási tanácsadás a gyógyítás különbözõ területein, valamint a táplálkozással
és életmóddal összefüggõ betegségek megelõzése, vagyis a korszerû, kiegyensúlyozott táplálkozás
megismertetése a lakossággal.”
Többek között az alábbi problémákkal fordulhatnak hozzám:
- túlsúly, elhízás
- cukorbetegség, emelkedett vércukorértékek
- emelkedett vérzsír-értékek
- magas vérnyomás
- kismama táplálkozás
- gyermekkori elhízás
- köszvény
- táplálékallergiák és –intoleranciák
- életmód váltás, egészséges táplálkozás
- egyéb, táplálkozással összefüggõ kérdések
Rendelési idõ: Hétfõ: 9-15:00 Jászkisér, Ladányi út 1. Háziorvosi rendelõ
A tanácsadáson való részvétel mindenki számára ingyenes, de elõzetes bejelentkezés szükséges
személyesen vagy telefonon: 06 70 682 6552
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2017. március 30-I
soros Képviselõ-testületi ülés összefoglalója
0
0

?
Lukácsi György polgármester szóban tájékoztatást
adott a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, a
képviselõ-testület megbízása alapján végzett feladatokról.
?
A testület módosította a Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének a kitüntetés
alapításáról és az adományozás rendjérõl szóló
önkormányzati rendeletét.
A módosítás értelmében a jövõben a díszpolgári cím
évente egy személynek és egy posztumusz díjként is
adomá-nyozható.
?
A Testület felülvizsgálta a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díját, amely díj nem emelkedett.
?
Egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága nem képviselõ bizottsági tagjának
lemondásáról, új bizottsági tag megválasztásáról szóló
elõterjesztést. A lemondott Hajdú László helyét,
Szereminé Járvás Andrea tölti be.
?
A Képviselõk megismerték és elfogadták a RegioKom Társulás és Regio-Kom Hulladékszállítási Nonprofit
Kft. 2016.évi munkájáról, tevékenységérõl szóló
beszámolót.
?
A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
(JÁTI) megszüntetésérõl 8 igen, 1 nem szavazattal
döntöttek.
Az intézmény megszüntetését az ellátandó közfeladatok
csökkenése indokolta, mivel 2017. január 1-tõl az általános
iskola mûködtetését a Tankerületi Központ vette át az
önkormányzattól. A jelenleg ellátandó közfeladatok közül
a hévízkút üzemeltetése és hévízszolgáltatás (fûtés,
tanuszoda), az önkormányzati intézmények-, valamint a
piac mûködtetése maradtak meg. A JÁTI 2017. június 30án történõ megszüntetésével a feladatok ellátása és minden
alkalmazott a KISÉR-SZOLG Kft-hez kerül.
?
A közfoglalkoztatás helyzetérõl a Start
munkaprog-rammal kapcsolatos tapasztalatokról, a 2017.
évi közfoglalkoztatási tervrõl szóló beszámoló tájékoztatót
a testület egyhangúlag elfogadta.
?
Szintén egyhangúlag elfogadta a 2017. évi
tervezett karbantartási, felújítási feladatokról, a lakossági
tájékoztatási eszközök, lehetõségek bõvítésérõl szóló
elõterjesztést.
?
Döntött a testület a Közbeszerzési Szabályzat
módosításáról, melyet a jelentõs törvényi változások
indokoltak.
?
A Képviselõk megtárgyalták és elfogadták az
Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatát.
A korábbi Gazdálkodási Szabályzat kellõen részletes
elõírásokat nem tartalmazott, elmaradt továbbá az
elõírások munkavállalókkal történõ kötelezõ
megismertetése, valamint hiányoztak az aláírt

felhatalmazó és meghatalmazó rendel-kezések.
?
Egyhangúlag elfogadták Jászkisér Város

Önkormány-zatának 2017. évi Közbeszerzési Tervét.
?
Döntöttek az óvodai beiratkozás idõpontjának

meghatározásáról, a 2017/2018-as nevelési évben
indítandó óvodai csoportok számáról és az óvodai
körzethatárokról.
?
A Képviselõ-testület elfogadta az Alapszolgáltatási
Központ munkájáról szóló részletes beszámolót, valamint
az Intézmény módosított Szakmai Programját.
?
A rekultivált hulladéklerakó utógondozásával
kapcso-latosan döntés született a négy monitoring kútja
vizének bevizsgálásáról, valamint a hat darab
referenciapont bemérésérõl.
?
A Képviselõk egyhangúlag támogatták az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtását. A pályázat keretében 15
millió Ft támogatásból 5 útalappal rendelkezõ utca
aszfaltozása valósulhat meg.
?
A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
címû pályázat benyújtásáról döntött a Testület. A
pályázatból a piac felújítása valósul meg. A terveket Vígh
Gyula okleveles építésztervezõ készíti.
?
Szintén támogatták az „Inkubátorházak
fejlesztése” címû pályázat benyújtását, melyen keresztül a
MOZI épülete kerülne felújításra és a megújult épület
új funkciókkal lenne ellátva.
?
A Testület döntött az Önkormányzat tulajdonában
álló, Virágház telephelyen 150m2 terület 25 napra való
bérbeadásáról, a Villámszer Kft részére, mely az ÉMÁSZ
megbízásából hálózatépítési munkálatokat folytat
Jászkisér Város területén és környezetében.
?
A 3356-os számú jászkiséri Községi Bélyeggyûjtõ
Kör által szervezett Bélyegkiállítást 30.000.- Ft-al
támogatták a tagok.
?
A VII. Jászkiséri Hagyományõrzõ Lovasnap
egészségügyi biztosításának támogatásáról szóló elõterjesztést, 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták, a
támogatás összege 100.000.- Ft.
?
A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. által kiírt „A
Testvér-települési programok és együttmûködések”
címû pályázat benyújtását egyhangúlag támogatták.
Ennek keretében a Trianoni emléknapra meghívást kapnak
a testvér-települési megállapodás elõkészítése és közös
megemlékezés céljából a leendõ testvér-település jelöltek
(Mezõgecse (Kárpátalja), Csernakeresztúr (Erdély)),
valamint a már testvér-település Bácskossuthfalva
képviselõi.
?
A Képviselõk egyhangúlag elfogadták a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénybevételérõl szóló elõterjesztést, melyet az Önkormányzati Tûzoltóság kötelezõ
munkabér emelésbõl adódó többlet kiadására szükséges
fordítani. A pályázott összeg 6.150.000.- Ft.
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?
Végezetül egyhangúlag elfogadták az
Önkormányzat és Intézményei energiamegtakarítási
intézkedési tervét, melyet 5 évenként kell elkészíteni és
évente felül kell vizsgálni.

A Képviselõ-testületi ülésen Gubiczné dr. Csejtei
Erzsébet, valamint Baloghné dr. Baka Ibolya
képviselõk 3-3 havi tiszteletdíjukat, ajánlották föl a Lovas
Egyesületnek a Lovasnap megrendezésére, a Pendzsom
Néptánc Fesztiválra, valamint a Bélyeggyûjtõ
Egyesületnek.
A Képviselõk felajánlásával a költségvetésben a civil
szervezetek támogatására elkülönített összeg közel 350
ezer forinttal emelkedett.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
0

Jászkisér Város Képviselõ-testülete
következõ, soros nyílt ülését
0

2017. április 27-én (csütörtök)
tartja
0

a Városháza házasságkötõ termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

Kérdések a jászkiséri ivóvíz problémával kapcsolatban (2017.04.10)
- A közelmúltban vízkorlátozást és vízosztást kellett elrendelnie
az ÁNTSZ-nek Jászkiséren. Miért volt erre szükség?
Lukácsi György polgármester:
Jászkiséren 2017.03.06-án és 03.16-án vett víz vízvizsgá-lati
eredmények szerint, az ivóvíz arzén tartalma kismértékben
meghaladta a kormányrendeletben elõírt, jelenleg érvényben
lévõ határértéket. Emiatt rendelte el a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal a településen az átmeneti vízosztást
addig, míg az ellenõrzõ vizsgálatok újra igazolják, hogy az
arzéntartalom a megfelelõ határérték alá került.
- Akik itt a jászságban élünk, tudjuk, hogy gyakorlatilag 30 éven
keresztül 50 mikrogramm arzén volt 1 liter vízben, kicsik és
nagyok itták ezt nyugodt szívvel. A mostani határérték-túllépés
esetén a mért arzén érték- tudtommal- 13 mikrogramm/liter volt,
ez a korábbitól nagymértékben elmarad, de a jelenleg
érvényben lévõ határértéket is csupán három mal haladja meg.
Miért volt szükség egyáltalán az ennyire kicsi paraméter
megállapítására?
Lukácsi György polgármester:
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi
Megállapodás keretében tûzte ki célul annak idején a települési
vízellátás, szennyvíz-elvezetés és - tisztítás, szennyvízkezelés
fejlesztését. Az akkor meghozott kormányrendelet értelmében
vált a jászkiséri víz kifogásolttá, magas arzéntartalma miatt.
Elõtte valóban jóval magasabb arzéntartalmú vizet fogyasztott a
lakosság, huzamosabb ideig.
- De miért ilyen kismértékû arzéntartalmat határoz meg az
európai irányelv?
Hajdú Gábor Vezérigazgató:
Úgy vélem a válaszadáshoz az 1986-os EU-irányelvhez kell
visszanyúlni idõben. Akkor határozták meg az egész Európai
Unió területére vonatkozóan az arzén maximális megengedett
értékét a vízben.
- Akkor a lakosok talán ezért is õrizték meg a nyugalmukat és
nem pánikoltak a történtek ellenére. De a valóságban mennyire

voltak a határérték túllépés miatt veszélyben a felhasználók?
Hajdú Gábor Vezérigazgató úrhoz:
A jelenleg érvényben lévõ elõírások szerint a vízben talált arzén
mennyisége némileg valóban túllépte az egészségügyi
határértéket, de csak rövid ideig. Ugyanakkor a megyei tiszti
fõorvos, a lakosság egészségének megõrzése érdekében tartotta
indokoltnak, hogy a következõ mintavétel idõpontjáig (ápr.03.)
fenntartsuk a korlátozást. Addig lajtos kocsin keresztül
biztosítottuk a szükséges vízmennyiséget. Ez a határozat
értelmében naponta személyenként három liter víz biztosítását
jelentette.
Egyébként már a márc. 31-i vízminta-eredmények azt mutatták,
hogy az arzéntartalom határérték alá került, és csak a lakosság
biztonságérzetének erõsítése miatt rendelte el a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormány-hivatal az átmeneti ivóvízszolgáltatás fenntartását a településen. Mi ezt természetesen
teljesítettük.
- Az ANTSZ határozatának kiadása után az önkormányzat és a
TRV Zrt. dolgozói nagyon jólegyüttmûködtek, segítették egymás
munkáját. (szórólap kihordás, információáramlás, vízszállítás
stb.) Ez más településekre is jellemzõ?
Hajdú Gábor Vezérigazgató:
Felelõs szolgáltatóként a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
igyekszik minden településen jó együttmûködést kialakítani,
van ahol ez kevésbé, van, ahol ez kiválóan mûködik. Jászkiséren
kifejezetten jó az együttmû-ködésünk az önkormányzattal.
Lukácsi György polgármester úr átvéve a szót folytatja:
Igen, úgy vélem, valóban olajozottan tudunk együtt dolgozni a
lakosság érdekében, tulajdonképpen jóban, rosszban. De hát ez
így is van rendjén, hiszen közös az érdekünk, hogy mindenki jó
minõségû ivóvízhez juthasson a csap megnyitásával, amikor
csak akar. Így aztán, hogy ez sikerüljön, be kell segítenünk
egymásnak, és tesszük is. Meggyõzõdésem, hogy így lehet a
leghamarabb megoldani az esetlegesen felmerülõ problémákat
a jövõben is.
BL
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Elkísér fesztivál
(szabadegyetem)
0

Április 30. (vasárnap) Dohánybeváltó
18.00 óra

Pattanj terepre!
Terepfutó és terep bringa nap.

2017. április 30.

0

Az Elkísér Alapítvány azért hívta életre beszélgetõs estjeit,
hogy a fiatalokat közelebb hozza az õket a mindennapokban
is igencsak érintõ közéleti-politikai kérdésekhez. Komoly
probléma ugyanis, hogy a 16 és 35 év közötti korosztály
egyre kevésbé foglalkozik közéleti kérdésekkel. Ennek
ellenére hiszünk abban, hogy többségükben megvan az
érdeklõdés és a tenni akarás, így csak a megfelelõ
eszközöket és fórumokat kell megtalálni és megteremteni
ahhoz, hogy hangot adhassanak véleményüknek. Célunkat
pedig azzal szeretnénk elérni, hogy hiteles, a fiatalok
számára példaként állítható közéleti személyeket hívunk
meg beszélgetni.
Budapesten már több rendezvényt is szerveztünk, melyekrõl
alapítványunk Facebook oldalán olvashatók beszámolók.
Elsõ jászkiséri rendezvényünkön a fiatalok vállalkozóvá
válása lesz a téma.
Körbejárjuk, hogy hogyan kezd neki valaki egy cég
alapításának, milyen nehézségek és buktatók vannak a
beindítás során és annak is utánajárunk, hogy mennyivel
másabb ez Nyugat- és Kelet-Magyarországon.
Vendégeink:
Kovács Patrik,

Rajt/Cél: Jászkisér, Fõ út 69. (Dohánybeváltó)
Gyülekezõ 8:00-tól
Kezdés 9:30-kor
TEREPFUTÁS/GYALOGTÚRA, távok:
2km (gyerektáv) / 6km /12km/ 21km
TEREPBRINGA, távok: 21km/ 45km
TEREP VÁLTÓ (bringa+futás) csapatban, távok:
21km/ 45km (max. 5 fõ/ csapat)
Nevezési díj nincs. A helyszínen „támogató doboz” vár,
melybe annyi összeget tehetsz, amennyit szeretnél.
Támogatva ezzel
további rendezvények megvalósításában.

Információk és REGISZTRÁCIÓ EMAILBEN, itt:
email: jkrunbiketeam@gmail.com
telefon: +3670/5090137 Boros Gabriella
+3620/9753984 Bagi István
Facebokon a „Pattanj terepre!” esemény alatt.

a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke

a Rego-Plast egyik társtulajdonosa,
Fazekas Erika,
az Erika Virág Varázs virágbolt tulajdonosa

Árválkodik a KTSZ...
Árválkodik a KTSZ a buszváró mellett,
Csendben sírdogál, fénykora már nem lesz.
Valakik megálmodták, megépítették,
Dolgozói itt ismerték munkának a rendjét.
Kapuja be van zárva, itt már régen nincsen élet,
Innen nem indulnak útjukra zománcos edények,
Amelyekbe bele volt égetve Jászkisérnek neve.
Hol van már az egykori országos sikere?
Megrongálták, megcsúfították, ellehetetlenítették,
Valakik valamiért semmibe sem vették.
A KTSZ küld feléd egy felkiáltó és egy kérdõ jelet,
Tehetetlenül nézed és elfordítod fejed.
Jászkisér, 2017. március 31.
Nagypál Sándorné

Musicbox
Rockkoncert
Dohánybeváltó

Április 30.
30
19
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Házasság kötés
Papp Gabriella és Hordós István
március 2-án
Sipos Rozália és Tési Zsolt
március 11-én
Balogh Patrícia
március 5-én
Tánczos Bettina Szilvia
március 17-én
0

Bokor Andrea és Kuzman Tibor
március 18-án
Dósai Karolina Renáta és Seres Gyula
március 31-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Köszönet....

Ezúton szeretnénk megköszönni Jászkisér város
Polgármesterének, és Önkormányzatának, hogy
engedélyezték a markológép és szállító jármû
munkavégzését a katolikus egyház plébániá-jának
kertjében.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a nehéz
munkában,(felekezeti hovatartozástól függetlenül)
most már nagyon szép lett az udvar, és a templomkert is.
Reméljük szépen kikel az elvetett fûmag, és így a
városközpont rendezettségét is emeli.
Még egyszer köszönjük mindenkinek, és Isten
áldását kérjük mindnyájukra.

Az orvosi rendelõ telefonszámai:
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

Római Katolikus Egyházközösség
képviselõi

Halálozás
Mráz István
64 éves korában március 1-jén
Bendõ Sándor
89 éves korában március 14-én
Duka István
62 éves korában március 25-én
Miklósné Gulyás Katalin
59 éves korában március 27-én
Tolvaj Jánosné Szeremi Erzsébet
69 éves korában március 28-án
Bander Ferenc
68 éves korában március 28-án

2017. április
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Adójának 1%-át a következõ helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület

Ideje:

2017. május 13. 17 óra
Helye:

Jászkisér, Katolikus templom
Fellépõk:

1%

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentõkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar

18841376-1-16

Jászkiséri Sportegyesület

19866138-1-16

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászkisér 18831494-1-16
Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar,
Váradi László Junior Príma díjas zongoramûvész
Sas Dániel zongoramûvész
Gócza Lászlóné karnagy

Támogatásukat elõre is köszönjük!

A kórust zongorán kíséri:
Vezényel:

18841156-1-16

0

Tisztelt lakosok!
A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-tõl
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. Ordodi Anton
57/451-936
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
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csõtörés:
06-70/450-86-70
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120

0

az alábbiak szerint módosul:
Kedd:
9-13 óráig0
Szerda:
9-13 óráig

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
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!
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Jászkiséri Pálinkák Mustrája

2017. május 1.
Versenykiírás

0

A verseny célja:
házi fogyasztásra fõzetett pálinkák megmérettetése, a minõségi
pálinka, -mint hungarikum- kulturált fogyasztása, népszerûsítése.
0

A verseny helyszíne: Dongó Sörkert
0

Nevezési feltételek: a nevezett ital mindenféle paraméterekben
meg kell, hogy feleljen a törvényi szabályzatban elõírtaknak (2008.
évi LXXIII.tv.).
Nevezés és a pálinka minták (0,5 literes átlátszó üvegben)
személyes leadása a Mûvelõdés Házában lehetséges április 25-2627-én munkaidõben Tajti Ferencnek, valamint a helyszínen május
1-én 8 órától 9 óráig.
Az üvegen címkével fel kell tüntetni a nevezettnek: nevet, pontos
lakcímet, a pálinka fajtáját, évjáratát, ha a pálinka nem fehér, akkor
az érlelési módot (hordós, ágyazott-friss gyümölcsre vagy
aszalványra).
Nevezési díj nincs.

Énnekkar, Váradi Laci,
0

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2017. május 1. 14 órakor

Lépjen be a digitális világba!
Térítésmentes informatikai képzések
indulnak!

Részletes felvilágosítás és regisztráció,
hétköznapokon 8-12 óra között a TELEHÁZ-ban,
Juhász Lászlónál vagy a 06-20/342-5312-es telefonon !

2017. április
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Poénvadászat - Jogos aggodalom

Viccturmix
I- Jean, egy légy úszik a
levesben!
- Hozzak neki úszógatyát,
Uram?
A falusi orvos megérkezik egy
elhagyatott tanyára, ahol már a
huszadik gyereket segíti a
világra.
- Azért jobban is vigyázhatnának a háziállatokra. Amikor
jöttem, majdnem hasra estem
egy kacsában. - korholja a
gazdát.
- Nem kacsa az. Gólya, csak
már térdig kopott a lába.
Két részeg beszélget:
- Te, én gondolkodtam a
tegnapi balhé óta, legyünk
inkább barátok!
- Hülye vagy, hogy néznénk ki
csuhában?
Válóperes tárgyaláson sírva
panaszolja a feleség:
- A férjem úgy bánt velem, mint
egy kutyával!
A bíró együttérzõn:
- Megverte önt?
- Azt nem, de azt akarta, hogy
hûséges legyek!
A férj borotválkozik a fürdõben
és morog magának:
- A fenébe! Ezzel a borotvával
még a nyakamat sem tudom
elvágni!
Az asszony beszól neki:
- Beadjam a nagy kést?

11
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Recept túra
?
6,8 dkg krémsajt (megpuhítva)
?
1 ½ bögre kristálycukor
?
1 ½ teáskanál vaníliakivonat
?
4 darab tojás
?
½ bögre tejföl
?
1 cs túró

Retekleves
Hozzávalók:
?
35 dkg hónapos retek
?
1 fej hagyma
?
6 dkg bacon
?
2 ek vaj
?
1 tk méz
?
8 dl zöldségleves-alaplé
?
2 dl író
?
petrezselyem a díszítéshez
?
só

A karamell-borításhoz:
?
½ bögre barna cukor

(összenyomkodva)

Elkészítés:
A retket megtisztítjuk, megmossuk, és néhány zsenge levelet
félreteszünk a díszítéshez. A retekszemeket felszeleteljük, a
megtisztított hagymát finomra vágjuk, a bacont apróra
kockázzuk.
Egy fazékban megolvasztjuk a vajat. A baconnel együtt
rádobjuk a hagymát, és megpároljuk. Hozzákeverjük a mézet,
felöntjük az alaplével, majd felforraljuk és kb. 20 percig fõzzük.
A retket néhány szelet kivételével a levesbe szórjuk.
Hozzáöntjük az írót és összemelegítjük, de már nem forraljuk. A
levest az edényben botmixerrel pürésítjük. Végül megsózzuk,
megborsozzuk, és adagonként csészébe, tálkába vagy
mélytányérba merjük. A félretett retekszeletekkel és -levelekkel,
valamint petrezselyemmel díszítve tálaljuk.
Fekete kenyér vagy pirított bagett illik hozzá.

Sonkás-tojásos pulykatekercs
Hozzávalók:
?
80 dkg pulykamellfilé
?
1 csokor újhagyma
?
1 gerezd fokhagyma
?
10 dkg sonka
?
5 dkg vaj
?
1 db tojás
?
1 csokor petrezselyemzöld
?
frissen õrölt bors
?
só
Elkészítés:
A megtisztított húst téglalap alakúra vágjuk, kiklopfoljuk, majd
megsózzuk és megborsozzuk.
A megtisztított hagymákat finomra vágjuk. Felforrósítjuk a
vajat, majd megfonnyasztjuk rajta a hagymákat és az apróra
vágott petrezselymet. Hozzáforgatjuk a sonkakockákat,
hozzáadjuk a felvert tojást, és megsózzuk. Hagyjuk kihûlni,
majd a masszával bevonjuk a húst. Feltekerjük és zsineggel
rögzítjük.
A tekercset a tepsibe helyezzük, majd alufóliával lefedjük. 180
fokon 60 percig sütjük. A fóliát eltávolítjuk, majd a tekercset
ropogósra sütjük. Friss zöldségekkel kínáljuk.

?
6 evõkanál sózott vaj
?
40 dkg édes sûrített tej
?
2 evõkanál kukorica szirup

(sötét)
?
1 teáskanál vanília kivonat

A díszítéshez:
?
Pelyhes tengeri só

Elkészítés:
A tészta alap elkészítéséhez a sütõt 180°C fokosra
elõmelegítjük. Egy 23cm x 33cm méretû tepsit alufóliával
kibélelünk, és a fóliát vékony rétegben megolajozzuk.
A vaníliás ostyát és a pekándiót egy konyhai robotgép edényébe
szórjuk, és addig mixeljük, míg morzsa lesz belõle. Hozzáadjuk
a vajat és a vaníliát is, és tovább mixeljük, amíg a keverék
teljesen összeáll. A keveréket átöntjük az elõkészített tepsibe és a
morzsát jól belenyomkodjuk a tepsi aljába, az sem baj, ha a
tészta felér az oldaláig.
A töltelék elkészítéséhez a krémsajtot, a kristálycukrot és a
vanília kivonatot egy közepes elõkészítõ edényben botmixerrel
simára keverjük. A tojásokat egyenként adjuk hozzá, a keveréket
minden tojás után simára mixeljük. Ezután a tejfölt és a túrót is
hozzáadjuk, majd ismét alaposan összekeverjük.
Az így kapott keveréket a tészta rétegre öntjük, a tetejét
lesimítjuk, és 50 percig sütjük. Elzárjuk a sütõt, kinyitjuk az
ajtaját, és a süteményt negyed óráig pihentetjük nyitott ajtónál.
Ezután kivesszük és egy órát hûlni hagyjuk.
A karamell borítás elkészítéséhez a barna cukrot és a vajat egy
serpenyõbe öntjük és a serpenyõt közepes tûzön melegítjük.
Folyamatos keverés mellett addig fõzzük, amíg a vaj megolvad,
és a cukor szétolvad. Hozzáadjuk a sûrített tejet, a kukorica
szirupot és a vaníliát, majd folyamatos keverés mellett
felforraljuk.
A sütemény-hõmérõt a karamellás keverékbe helyezzük, és
addig forraljuk, míg az eléri a 107°C fokot. A serpenyõt
levesszük a tûzrõl és 5 percig hûlni hagyjuk, majd a keveréket a
süteményre öntjük.
Hagyjuk 2 órát megszilárdulni, majd egy éles késsel kockákra
vágjuk. Elhelyezzük egy tálon és minden sütemény kocka tetejét
pelyhes tengeri sóval díszítjük.

Karamellás túrókockák
Hozzávalók:
?
32 dkg vaníliás ostya
?
½ bögre pekándió
?
8 evõkanál sózott vaj (megolvasztva)
?
1 ½ teáskanál vanília kivonat
?
A töltelékhez:

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Programajánló 2017. I. félév
A rendezvény
idõpontja
Április 13. 18 óra
Április ....
Április 29.
Április 30.
Május 1.
Május 6.
Május 13. 17. óra
Május 27.
Június 4.
Június 9-10.
Június 23-24.
Június 23-25.

A rendezvény neve

A rendezvény helyszíne

A Magyar Költészet Napja – Hobo: József Attila est
Közbiztonsági fórum
Retro Disco
„Pattanj terepre”; El-Kisér Fest. és szórakoztató est
Civil Majális, Kiséri pálinkamustra
Jászkun emléknap
A Pedagógus Nõi Kar hangversenye
Nyílt nap
Hõsök Napja, Trianoni Emléknap
XVII. Kiséri Napok
Jokkó Fest – Jászkiséri DJ Fesztivál
Jász Világtalálkozó

Elõnevelt csirke iratható!
Folyamatosan
a Bocskai úti Terményboltban, vagy a
30/ 543-0540-es
telefon számon.

Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
(TRV Zrt.)
minden hónap elsõ pénteki napján
8-12 óra között
helyben tart ügyfélfogadást, ahol
személyesen intézhetik ivóvízzel és
szennyvízzel kapcsolatos ügyeiket,
a Polgármesteri Hivatal (Fõ út 7.)
udvarán lévõ, korábban is erre a célra
használt irodában.
?
Teljes körû könyvelés, tanácsadás,
?
hatóságok elõtti képviselet,
?
bér és munkaügyi feladatok ellátása,
?
bevallások és egyéb adatszolgáltatások

elkészítése egyéni vállalkozóknak és
cégeknek egyaránt.
0

Érdeklõdni:

Szirze Lilla
06-30-327-9499

A Mûvelõdés Háza
A Mûvelõdés Háza
Dohánybeváltó területe
Dohánybeváltó területe
Dongó Sörkert
Redemptiós emlékmû
Katolikus Templom
Mezõgazd. és Géptört. Magángyûjtemény
I. Világháborús és Trianoni emlékmû
Szent István park
Dohánybeváltó területe
Jászladány

„GYEPI GUMI”
Gumis mûhely szolgáltatásai:
?
autók javítása, szervizelése
?
mûszakira felkészítés,
?
mûszakiztatás,
?
alkatrész beszerzés helyben,
?
autó-, motor-, kerékpár- gumi-

abroncsok javítása, forgalmazása

Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szõlõ út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 8-16
Szombat:
8-12
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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

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

tel: 30/312-0526, 57/443-162
Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu
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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2017. április

Megyei I. osztály 2016-2017.
A JÁSZKISÉRI SE felnõtt csapatának mérkõzései
a 2017-es tavaszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2017.02.25.
2017.03.05.
2017.03.12.
2017.03.18.
2017.03.26.
2017.04.01.
2017.04.09.
2017.04.15.
2017.04.23.
2017.04.29.
2017.05.07.
2017.05.13.
2017.05.21.
2017.05.27.
2017.06.03.

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

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

JÁSZÁROKSZÁLLÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÜRED
JÁSZKISÉR - TÓSZEG
KISÚJSZÁLLÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - RÁKÓCZIFALVA
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KUNSZENTMÁRTON
TISZAFÖLDVÁR - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZFÉNYSZARU
TÖRÖKSZENTMIKLÓS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - FEGYVERNEK
KARCAG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - SZAJOL
CSÉPA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ

eredmény:
0:1
2:1
0:2
3:0
2:0
2:2
3:0
0:2

Az utánpótlás bajnokság mérkõzései és eredményei:
0

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2017.03.11.
2017.03.19.
2016.03.26.
2017.04.02.
2017.04.09.
2017.04.16.
2017.04.22.
2017.04.30.
2017.05.06.
2017.05.14.
2017.05.20.
2017.05.28.
2017.06.04.

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

JÁSZKISÉR - RÁKÓCZIFALVA
ÚJSZÁSZ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁNOSHIDA
KUTE - JÁSZKISÉR
CSÉPA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÖLDVÁR
JÁSZKISÉR - JÁSZFÉNYSZARU
MARTFÛ - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
RÁKÓCZIFALVA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KUTE

U-16
3:9
6:2
11:1
5:2
3:7
7:4

U-19
2:4
4:2
1:3
8:1
6:1
3:4

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a beiratkozáshoz
feltétlenül vigyék magukkal:

a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
·
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
·
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
·
rendszeres gyermekvédelmi jogosultságot
igazoló dokumentumot,
·
a gyermek esetleges betegségeit igazoló
dokumentumokat, szakértõi véleményeket
·
ha a gyermek már elõzõleg egy másik óvodába
járt a kiiratkozást igazoló dokumentumot.
·

Óvodai beiratkozás
a 2017/2018-as nevelési évben
0

Beiratkozás idõpontja, helye:

2017. május 08. – 10. 800 – 1630 óra
között

Jászkisér, Kossuth tér 3.
0

A pótbeiratkozás idõpontja:

2017. május 15. - 16. 800 – 1630 óra között.
0

