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a Teleház dolgozói és a
szerkesztősége

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag
Boldog Új Évet Kívánnak
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megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
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A Pendzsom Néptánc Egyesület
ez úton kíván

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

utolsó péntekéig

és eredményekben gazdag

szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

minden kedves támogatójának
és köszönjük az 1%-os felajánlásokat!

Boldog Új Évet
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CIVIL OLDALAK
Csángó Mikulás
A Pendzsom Néptánc Egyesület
6. alkalommal csatlakozott a jászberényi szervezésű 8. Csángó Karácsony nevű jótékonysági
akcióhoz, melynek keretén belül több mint 300 csángó magyar gyereknek juttatunk el mikulás
csomagot, könyvet, tanszert, játékot, tartós élelmiszert.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a felajánlását, támogatását,
mellyel segítette az akciót.

Karácsonyi köszöntő
0

Kedves Jászkisériek engedjék meg, hogy az
Alapszolgáltatási Központ munkatársai nevében
Bocsi Dorottya versével kívánjak mindenkinek
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
egészségben , reményben teli Boldog Újesztendőt!

0
“Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
gőzölgő kalácsból jusson az asztalra.
Legyen sok ajándék - szívemből kívánom -,
s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony!"
Farkasné Nagy Márta
intézményvezető
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CIVIL OLDALAK
Ünnepeltek a Mozgáskorlátozottak
Ismét eltelt egy év, leperget a nagy homokórán…..
2017. december 9-én félszáz senior korú ember gyűlt
össze, hogy kicsit feledje a mindennapok egyhangúságát.
Czékmánné Jutka csoportvezető köszöntötte a tagságot, a
jelenlévő szponzorunkat Gyulainé Marikát, valamint a kb
20 főt kitévő városi polgárt, akik részvételükkel más
alkalmakkal is megtiszteltek már bennünket.
Csoportvezetőnk kitért rá, hogy a munkaterv
megfogalmazásai teljesültek.
Sikeres, jó hangulatú és nem utolsósorban pihentető
kirándulást hajtottunk végre a nyár során Cserkeszőlőre,
ami a fent említett kívülállóknak köszönhetően telt buszt
eredményezett.
Továbbiakban is számítunk részvételükre. Nyolc elhunyt
régi tanító sírjának gondozását vállalta fel néhány segítő
kész együtt érző asszonytagunk. Ennek a feladatnak négy
alkalommal tettünk eleget..
Az év során 4 tagunkat vesztettük el, egy perc néma
felállással fejeztük ki részvétünket, hajtottuk fejünket
emlékük előtt.
Köszönetet mondott szponzorunknak Gyulainé
Marikának, akinek támogatása nélkül nem jöhetett volna
létre ez a rendezvény. A támogatás összege fedezte a
fellépő művész tiszteletdíját. Majd a szponzor emelkedett
szólásra. Elmondta, hogy megtisztelő számára, hogy
részt vehet az összejövetelen. Üdvözölte a régi tagokat és
az új arcokat, jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánt. A
tavalyi év során kapott diófákról elmondta sikeresen
elültette őket, s azok már virágoztak is.
Simonyi Jázmin előadásában Aranyosi Ervin: Mi lenne
ha a karácsony…. című versét hallgattuk meg. A
kisasszony a tőle megszokott biztonsággal és átéléssel
mondta el a verset Magáról a következőket tartja: „ Talán
nem a verselés lebeg két szemem előtt de biztosan
ígérhetem míg évzáró ünnepségekkel összegyűlik a nagy

csapat, minden évben elszavalok egy szép verset ezzel is
örömet okozva a szépkorúaknak”
A finom ebédet köszönet illeti a Napközi otthon
konyhájának dolgozóinak köszönjük a fáradozásukat az
ízletes ebédért. A vezetőség nevében itt mondunk
köszönetet az asszonytagjaink által sütött és felajánlott
sok – sok finom süteményért, de a különböző alkoholos
italokért is.
Ebéd után érkezett meg az Önkormányzat részéről Cseh
Gáborné Bea aki elmondta, hogy zsúfolt a napja mert a
Művelődés Házában most folyik a 28. Apáról – Fiúra
hagyományőrző műsor, ahol szintén helyt kell állni.
Ebben a pénzszüke világban nagy örömünkre szolgált
amikor bejelentette, hogy két havi tiszteletdíját ajánlja fel
csoportunk számára. Amit Nagyon Sok Köszönettel
fogadtunk el. Köszönjük a Képviselő asszonynak, hogy
az idős emberek támogatást fontosnak tartja,
Csík József művész úr
a tőle megszokott
felkészültséggel, tartalmas műsor összeállítással
kényeztetett bennünket. Csúcspont a Székely Himnusz
volt, amelyet „vigyázz” állásban
„VÉGRE” énekelte a csapatunk, úgy szintén a
nyugdíjasok himnuszát is ahol is egymás kezét fogtuk.
Karácsonyi dal hangzott el a Búzavirág Népdalkör három
tagja előadásában.
Czékmánné Jutka záró szavai követően amelynek
lényege a karácsonyi és újévi jó kívánságokon kívül az
volt hogy, Veletek, jövőre ugyanitt!
Deák Jánosné Zsuzsika karácsonyi verset mondta el.
Jó magam is Áldott Karácsonyt, Boldog Békés Új
esztendőt Kívánok!
Fazekas Lajos
tag

A bélyeggyűjtés 50 éve Jászkiséren
Örömmel és nagy tisztelettel gratuláltunk a Jászkiséri
Bélyeggyűjtő Kör és Barátaik
( MADÉOSZ) nagyon igényes szakszerű kiállításához.
A Csete Balázs Általános Iskola aulája adott otthont a
kiállításnak, ahol a helyi posta hivatal két kedves
dolgozója alkalmi hivatalát működtette. Nagy örömet
jelentett az emlékbélyegek és városunkat ábrázoló
képeslapok, melyek helyben megvásárolhatóak voltak.
Különös élményt jelentett Juhász Zsófia református lelkész
emlékezete, képeslapon és bélyegeken, szintén különleges
v o l t D r. K o c s i s A t t i l a r e f o r m á t u s l e l k é s z
bélyeggyűjteménye, amely a reformáció eseményeit
mutatta be Európai távlatokban, megcsodáltuk Gál

Andrásné kínai bélyegeit, vagy a vasúttörténeti
sorozatokat, virágokat sorolhatnánk a sok – sok szépséget.
Hiszen a bélyeggyűjtés nemcsak az ember szépérzékét, de
műveltségét is növeli.
Meg kell említenem Brachfeld Istvánt aki szintén vezette a
bélyeggyűjtő szakkört több évenát, bemutatva egy- egy új
sorozat történetét, érdekességét.
Nem utolsó sorban gratulálunk Nemes György
körvezetőnek és kedves segítőinek akik egy szép
élményben részesítették az érdeklődő látogatókat.
Köszönjük munkájukat, reménykedem nem kell újra 50
évet várni egy új kiállításra.
0

Szüle Katalin
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Ovi híradó
A gyermek csak ott egészen gyermek, ahol játszik!
A rendezvényt Fazekasné Vinczúr Tünde „Tündike óvó
néni” nyitotta meg, majd ezt követően Kozma Zoltán a
Jászkiséri Sportegyesület focistáival egy interaktív
bemutatót tartottak. A gyerekek szüleikkel, testvéreikkel
együtt óvodánként felsorakoztak, majd az óvó nénik
egyenként ismertették a feladatokat; és, hogy a teljesség
igénye nélkül felsoroljak párat, itt van néhány közülük:
Rénszarvas hajtás, Virgács szállítás, Puttonyhordás.
Az összejövetel jó hangulatban telt, amit a gyermekek
hangos kacaja és lelkes szurkolása bizonyított. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Kozma Zoltán közvetítésével a
Jászkiséri Sportegyesületnek a szaloncukor felajánlást,
valamint az üdítőket.
A Mikulás Kupa egy eredményhirdetéssel zárult,
ahonnan mindenki győztesként térhetett haza!
Immáron 13. alkalommal került megrendezésre a
Mikulás Kupa elnevezésű sportvetélkedő, ahol az óvodás
gyermekek a szüleikkel és testvéreikkel együtt egy jó
hangulatú délutánt tölthettek el.

Drávucz Réka
óvodapedagógus
Együtt az élő környezetért munkaközösség

November az egészség hónapja!
Az egészséges életmódra nevelésre és a környezettudatos
viselkedésre már az óvodában nagy figyelmet fordítunk,
fontos feladataink közé tartozik. A november hónap
óvodánk életében kiemelten ennek jegyében zajlik.
Mindennapi életünkben és tevékenységeinkben az
egészséges táplálkozás, a mozgás és a szelektív
hulladékgyűjtés játékos formában bővíti a gyermekek
ismereteit.
Ilyenkor kerül megrendezésre minden évben az Egészséges
életmóddal kapcsolatos vetélkedő, melyen az óvodás
gyermekek és a kisiskolások együtt megmutathatják
tájékozottságukat a témában.
A program minden évben bizonyítja, hogy már egész
kisgyermek korban rengeteg lehetőség adódik a gyermekek
későbbi életvitelének megalapozásához.
Most is közkedvelt és izgalmas feladat volt a zöldségek és
gyümölcsök kóstolása, felismerése ízleléssel. A gyermekek
ügyesen szerepeltek, megneveztek színeket, ízeket
szókincsüket és fogalom ismeretüket is megmutathatták.
Végül mindenkinek jutott a tányérokról egy-egy egészséges
és finom falat. Találós kérdések a témában, kirakó játék is
színesítette a feladatok sorát. Az egészséges ételek és italok
válogatása, elhelyezése gyermekek és felnőttek számára is
érdekes, elgondolkodtató volt. Közben a mozgásról sem
feledkeztünk meg, hiszen az egyik legfontosabb az
egészségmegőrzésben a rendszeres testedzés. Agytorna
után következett a láb-, ujj- és fültorna. A közös dal
éneklése az almáról tükrözte a vidám hangulatát a

délelőttnek és tökéletes lezárása volt a vetélkedőnek.
Mindenki ügyesen szerepelt és dicséretet érdemel!
Örömmel fogadtuk az első osztályos gyermekek, tanítók
aktív részvételét. Mindig szép emlékeket ébresztenek a „régi
óvodások”, a gyermekekben és felnőttekben egyaránt,
örömteli élmény a találkozás!
Ragó Eszter
óvodapedagógus
Együtt az élő környezetért munkaközösség
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Suli Hírek
Énekverseny
A 2017-2018-as tanévben iskolánk, a Csete Balázs
Általános Iskola december 5-én tartotta az alsó
tagozatosok hagyományos népdaléneklő versenyét. A
versenyen 36 tanuló vett részt.
A tanulók először egy kötelező, majd a szabadon
választott népdalt adták elő. A versenyt Cseh Gáborné,
iskolánk igazgatóhelyettese nyitotta meg.
A zsűri tagjai Molnárné Zana Ágota, Budainé Balogh
Gabriella és Gál András pedagógusok voltak. Ezúton is
köszönjük segítségüket.
A versenyen a következő eredmények születtek:
1. évfolyam
1. Gyephár Vivien
2. Tóth Lara
3. Fodor Bence
Különdíj: Sári Florencia Liliána
2. évfolyam
1. Farkas Anita
2. Kollár Attila
2. Szántó Csilla
Különdíj: Farkas Csaba

3. évfolyam
1. Bodnár Erika
2. Duka Jázmin
3. Berkes Gyöngyi Erzsébet
Különdíj: Bokor Ramóna Dzsesszika
4. évfolyam
1. Kiss Bence
2. Kollár Liza
3. Molnár Boglárka
Különdíj: Juhász Bianka
A versenyt támogatta a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány elnöke, Gál András tanár úr. A gyermekek
nevében is köszönet a támogatásért. Köszönet még a
felkészítő pedagógusoknak, szülőknek és mindazoknak,
akik a szervezésben és a verseny lebonyolításában
segítettek.
Göröcsné Simonyi Edit
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Suli Hírek
Birkózás Jászkiséren
Jászkiséren a Csete Balázs Általános Iskolában már több mint
2 éve valósul meg birkózás.
Kitartó munkával megjöttek az eredmények is, amit szeretnék
bemutatni Önöknek:

Sebők Péter
Jászapáti rangsor gála
verseny 3. hely

Dankó Ambrus
Sokszoros Budapest
bajnoka és dobogósa, több
rangsor verseny győztese
Böröczki Olivér
Jászapáti rangsor gála
verseny 3. hely
Szűcs Antal
Budapest bajnokságon 2.
helyezett,
Budapest
csapatbajnokságon 4. hely

Duka Rikárdó
Budapest bajnokságon 3.
helyezett,
rangsor verseny
dobogósa,
Budapest
csapatbajnokságon 4. hely
Kövesdi Izabella
Jászapáti gála verseny 2.
hely,
Országos lány
bajnokságon 4.
hely(Kaposvár)

RáczMarietta
Országos bajnokság 3.
hely (Szentes)
Országos bajnokság 2.
hely (Esztergom)
Országos bajnokság 3.
hely (Köröstarcsa)

Gerhát Kevin
Budapest bajnokságon 3.
helyezett,
Országos bajnokság 5.
hely

Csapatunk folyamatosan fejlődik. Várom a sport, a birkózás
iránt érdeklődő gyerekek jelentkezését.
Borsos Eduárd
testnevelő tanár,
edző

A szeretet ereje
Fogyóban a szeretet,marad azért bőven,
Jut még belőle az elkövetkezendőkben.
Örökké zöldell a fenyőfa ága ,
Isten kegyelméből így lett kitalálva.
Lehet veszíteni családot,barátot, szerelmet,
Újak jönnek helyettük, akik megtalálnak,
keresnek.
Lehet a karácsony fekete, vagy fehér,
Összekulcsolásra vár, tiszta hitet valló tenyér.
Az ünnepi terített asztalnál elfoglaljuk helyünk,
Eszünkbe jutnak szeretteink, akik már nem
lehetnek velünk.
Gyertyák fényeinél emlékük újra éled,
A szeretet ereje soha el nem téved.
Jászkisér, 2017. 11.20.
Nagypál Sándorné

2017. december
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2017. november 30. napján
tartott soros Képviselő-testületi ülésről
0

 A Képviselők meghallgatták Lukácsi György

polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.
 A képviselők elfogadták Jászkisér Város
Településképi Arculati Kézikönyvéről szóló előterjesztést
és megalkották Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
rendeletét.
 Elfogadták Jászkisér Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. évi munkatervét.
 A Jászkisér Város Önkormányzata által szervezett
2018. évi települési rendezvényekről, ünnepségekről szóló
előterjesztést egyhangúlag támogatta a testület.
· Megalkották Jászkisér Város Önkormányzata
2018-2021 évekre vonatkozó belső stratégiai ellenőrzési
tervét és elfogadták Jászkisér Város Önkormányzata 2018.
évi belső ellenőrzési tervét.
· Módosították Jászkisér Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét.
· Meghallgatták és elfogadták a Jászkisér, 0203/10
helyrajzi számú ingatlan (Hévízkút) villamos energia
ellátásáról szóló előterjesztést.
· Támogatták Pető Dániel tanuló, Arany János
Tehetséggondozó Programban történő részvételét.
 A Jászkisér-Szellőháti ingatlanok ivóvízvezeték
beállásainak TRV Zrt.-vel közösen megvalósítandó
kiépítését, egyhangúlag támogatták a képviselők.
· Jóváhagyták a 2017. évi Start Közmunkaprogram
keretében ágyazó murva, útalapkő murva, fenyő fűrészáru
deszka és fenyő fűrészáru gerenda beszerzését, a beküldött
legjobb árajánlatot tévő cégektől.
· Megalkották Jászkisér Város Önkormányzata
Gépjárművek igénybevételének, használatának és
költségelszámolásának Szabályzatát, az Anyag és
eszközgazdálkodási Szabályzatát, az Eszközök és források
értékelési Szabályzatát, a Leltárkészítési és leltározási
Szabályzatát, valamint a Reprezentációs kiadások
Szabályzatát.

· Jóváhagyták a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
Etikai Kódexét.
· A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00067 Korszerű
energetikai beruházások Jászkiséren című pályázattal
kapcsolatban, a legjobb ajánlattévőket figyelembe véve
döntöttek a projekt megvalósításához szükséges projekt
menedzseri szolgáltatásokról.
· A képviselők támogatták Gubiczné Dr. Csejtei
Erzsébet képviselő 3 havi tiszteletdíjának felajánlását,
melyben a Képviselő asszony 1 havi tiszteletdíját a
hármas ikrek részére, 2 havi tiszteletdíját a Katolikus
templom orgonájának felújítására ajánlotta fel.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2018. január 25-én (csütörtök)
1400 órakor tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása az év végén, az alábbiak
szerint alakul:
2017. december 27. szerda: 800-12000
2017. december 29. péntek: 800-1200
0

Megértésüket köszönjük!
dr. Ádám Mónika
jegyző

JÁSZKISÉR, SZERETLEK! - FOTÓPÁLYÁZAT
0

Kedves Fotózni Szerető Jászkisériek!
Jászkisér Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet:
0

A fényképeknek városunk jellegzetességeit kell bemutatnia - ezek lehetnek
helyek, események, stb. - az évszakok változásának tükrében.
Az elkészült fényképeket névvel és telefonszámmal együtt a kiserfoto@gmail.com címre kérjük
elküldeni!
A leadás határideje: 2018. 05. 31. Eredményhirdetés a 2018. évi Városnapon.
Az alkotásokat Önkormányzatunk a későbbiekben a hivatalos kiadványaiban felhasználni
szándékozik.
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Házasság kötés
Tóth Anita és Simonyi Tibor
november 18-án
Duka Katalin Judit és Sipos Béla
november 25-én
Horváth Noel
november 10-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

0

Bozsó Kitti
november 14-én

Köszöntő
0

0

Tóth Imre
november 21-én

Rácz Ivánt

70.

0

Farkas Diána Annamária
november 29-én

születésnapja alkalmából
köszöntik:
Felesége, gyermekei,
unokái,és egy dédunokája

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
0

0

Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

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

Megemlékezés
Tóth Ferenc

0

Az orvosi rendelő telefonszámai:

halálának 16. évfordulójára

„Kedves édesapám, elhagytál most minket.
Házad falai közt siralmas lett az élet.
Hálát adnék néked a sok tanácsodért,
Hálát adnék néked minden jó szóért.
0

Drága apám, hirtelen elmentél,
Búcsúszót már nem mondhattál.
Az idő csak hatvan évet engedett.
Pár sorral most mégis emlékeznék rád.

Halálozás
Kiss Dominik
11 éves korában november 1-jén
Gulyás Jánosné Demeter Mária
53 éves korában november 2-án
Varga János
83 éves korában november 3-án

0

Szép emlékeket adtál,
Szépen felneveltél.
Magányos most minden.
Körülöttem ül a gyász.

Porkoláb Sándorné Tallósi Ágnes
52 éves korában november 4-én

0

Hiányzol, gyakran gondolok reád,
S kérdezem az égtől, miért vett el?
Miért nem hagyta, hogy élj tovább velünk?
A családod most nagyon hiányol.
0

Szeretünk, szívünkből sohasem felejtünk.
Isten nyugosztalja lelkedet.”
0

Lánya, szerető rokonok
és jó ismerősök

Ö. Sulyok Lászlóné Schweicharot Margit
99 éves korában november 14-én
Szikszai Mihály
64 éves korában november 17-én
Molnár Ferencné Haraszti Éva
73 éves korában november 23-án

2017. december
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Poénvadászat - Ajánlat

Viccturmix
János bácsi pipázva álldogál a
kapuban. Mihály bácsi vezet egy
tehenet épp a kapu előtt.
- Mihály bácsi, hova viszi azt a
tehenet?
- Az orvoshoz.
- Miért? Beteg az a tehén?
- Nem beteg az.
- Nem ad elég tejet az a tehen?
- Húsz litert tejel minden nap!
- Nem borjadzik az a tehén?
- Dehogynem, a tavasszal hármat
is borjadzott!
- Az Isten szerelmére, akkor mi a
fenének viszi az orvoshoz?
- Mert az övé.
- Anyu! Nagyon fáj a torkom,
meg a hasam is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma
dolgozatot?
A róka elkapja a nyulat.
- Rendben van róka koma, egyél
meg, de előbb engedd meg, hogy
eljárjam a haláltáncot.
A róka beleegyezik.
A nyuszi elkezd táncolni:
- Egyet jobbra, kettőt balra,
hármat jobbra, négyet balra, ötöt
jobbra, futás!
A róka felsóhajt:
- Ilyen hülye koreográfiát még
nem is láttam!
- Mit csinál a kaméleon a
kályhában?
- Beleolvad a környezetébe...
A részeg később ér haza, mint
általában. A felesége rá is szól:
- Na mi van, távolabbra
költöztették a kocsmát?
- Nem, csak az utat szélesítették
meg egy kicsit.
Felirat egy kocsmában:
"Kérjük ne dobjanak égő
cigarettacsikket a földre, mert
megégetheti a távozó vendégeink
tenyerét és térdét!"
- Képzeld, szegény nővérem 2
éve kórházban van.
- Jaj de sajnálom. Tüdő?
- Nem.
- Szív?
- Nem.
- Hanem?
- Ápolónő.
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Recept túra
Sütőtökkrémleves sajtropogóssal
Hozzávalók:

14 dkg kockasajt

panko-morzsa vagy zsemlemorzsa a panírozáshoz

2 db tojás

1 kg sütőtök

20 dkg burgonya

5 dkg vaj

5 dl zöldségleves alaplé

2 dl főzőtejszín

só

bors

kakukkfű

olívaolaj

Elkészítés:
A tököt és a burgonyát megmossuk, megpucolva nagy
darabokban egy sütőtálcára tesszük, sózzuk, borsozzuk,
megszórjuk kakukkfűvel és meglocsoljuk olívaolajjal.
Előmelegített sütőben 180 fokon puhára sütjük, körülbelül 25
perc alatt.
Egy lábasban vajat melegítünk, és ezen megforgatjuk a
megpuhult zöldségeket. Lassan felöntjük az alaplével, és
közben folyamatosan turmixoljuk.
Ha már krémes, feltesszük főni a tűzhelyre, főzőtejszínt
adunk hozzá, összeforraljuk.
A tetszőleges ízesítésű kockasajtot kis időre (15-20 perc)
mélyhűtőbe tesszük. Miután jól lehűlt és megkeményedett
felvert tojásba, majd panko morzsába forgatjuk. A panírozást
kétszer megismételjük, és bő olajban gyorsan kisütjük.A
leves tetején tálaljuk.

Bakonyi aprópecsenye
Hozzávalók:

· 70 dkg sertéshús (comb vagy lapocka)

1-2 ek étolaj

2 fej vöröshagyma (közepes)

10 dkg füstölt szalonna

1 db tv paprika

1 db paradicsom

só

bors

1/2 mk őrölt kömény

2 tk őrölt pirospaprika

ételízesítő

csípős gulyáskrém

20 dkg csiperkebomba (lehet fagyasztott is)

5-6 gerezd fokhagyma

1 ek liszt

3 ek tejföl
Elkészítés:
A húst megmossuk, apróra vágjuk. A vöröshagymát és a füstölt
szalonnát kockára vágjuk és megpirítjuk az olajon, majd
hozzáadjuk az összevágott paprikát és paradicsomot, kis ideig
együtt dinszteljük, majd kb 1 dl vízzel felöntjük. Hozzáadjuk a
fűszereket és a gulyáskrémet, összeforraljuk, majd rátesszük a
húst, jól átforgatjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy éppen csak
ellepje. Lassú tűzön főzzük.
Amikor a hús félig megfőtt hozzáadjuk a gombát és az apróra

vágott fokhagymát, ha kell, pótoljuk az elpárolgó vizet.
Ügyeljünk, hogy le ne égjen, s mire a hús megpuhul, a szaft sűrű
legyen. Ekkor meghintjük a liszttel, elkeverjük, és hozzáadjuk a
tejfölt is. Pár perc alatt összefőzzük, nokedlivel tálaljuk.

Sütőtökös sós pite
Hozzávalók:

2 dkg friss élesztő

1,25 dl langyos tej

27,5 dkg tönkölybúzaliszt + a formához

1 db tojás

2 dkg vaj + a formához

1 csipet só
A töltelékhez:

50 dkg hokkaidó tök

só

bors

cukor

szerecsendió

8 dkg bacon

1 fej hagyma

1 szál póréhagyma

3 db tojás

1,5 dl habtejszín

8 dkg reszelt kemény sajt
Elkészítés:
Az élesztőt a tejbe morzsoljuk és felfuttatjuk. A lisztet tálban
összegyúrjuk a tojással, a vajjal, a felfutott élesztővel, valamint a
sóval, és meleg helyen, letakarva kelesztjük kb. 30 percig,
A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tésztát lisztezett felületen kb.
28 cm átmérőjű kerek lappá nyújtjuk, és kikent, kilisztezett 26
cm-es piteformába nyomkodjuk. Leterítjük sütőpapírral,
szárazborsót vagy -babot szórunk rá nehezéknek, és az
előmelegített sütő középső részében elősütjük 15 percig.
A tök húsát felkockázzuk, nagy serpenyőben pirítjuk 3-4 percig,
majd ízlés szerint sóval, borssal, cukorral és őrölt
szerecsendióval ízesítjük.
A bacont és a hagymát apróra kockázzuk, a pórét vékonyan
felkarikázzuk. A bacont serpenyőben kiolvasztjuk 2 perc alatt.
Hozzáadjuk a hagymát és a pórét, majd további 2 percig pirítjuk.
A vaksütéshez használt borsót vagy babot a sütőpapírral együtt
eltávolítjuk, és a baconös-hagymás keveréket elosztjuk a
tésztán. Megöntözzük a tojásokkal elkevert tejszínnel,
megszórjuk a reszelt sajttal, majd változatlan hőfokon
aranybarnára sütjük kb. 20 perc alatt.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG

104
105
107

„GYEPI GUMI”
Gumis műhely szolgáltatásai:

autók javítása, szervizelése

műszakira felkészítés,

műszakiztatás,

alkatrész beszerzés helyben,

autó-, motor-, kerékpár- gumi-

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fő út 7.)
57/550-130

abroncsok javítása, forgalmazása
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. Ordodi Anton
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szőlő út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 8-16
Szombat:
8-12
Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
A Regio-Kom Kft.

57/451-936
57/451-937
57/450-893

értesíti a lakosságot, hogy

Jászkisér településen

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):

57/443-421

JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :

57/441-009

HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
Csőtörés:
Elmü:
ÉMÁSZ: ingyenesen hívható

06-70/935-64-09
06-70/450-86-70
06-80/38-39-40
06-80/42-43-44

Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :

06-1/348-5120

Napba mennék...
Napba mennék, ha erőm elhagy,
hogy erőt merítsek.
Napba mennék
Atyámhoz, Boldog Asszony Anyánkhoz,
Jézus Krisztushoz egyszülött fiukhoz.
Napba mennék életem Adventjén,
Földi sorsom befejezvén.
A halottak fénnyé válnak a fáma szerint,
s örök életük a Napban telik.
Fénnyé válnék magam is,
Napba mennék ezért is....

a 2017. december 25-i (hétfő) szállítási nap
2017. december 23-ra (szombat),
a 2018. január 1-i (hétfő) szállítási nap
2017. december 30-ra (szombat)
kerül áthelyezésre.

Megértésüket köszönjük!
Tisztelt lakosok!
0

Értesítjük Önöket,
hogy a Tanuszoda nyitvatartása megváltozott:
0Hétfő-Péntek:
0800-1600
- iskolai úszás
Hétfő:
00
00
16 -19 - mozgásrehabilitációs úszás
a Jászapáti Praxisközösség keretén belül
Kedd és Csütörtök:
00
00
16 -19
- lakossági használat
Szerda:
1600-1900
- babaúszás
Szombaton:
- úszásoktatás az iskolásoknak

Apró
0

Sétáló játszint és tulipán hagymát, ballagó muskátlikat
keresem.
Fazekas Lajos

Jelige: Kisasszony az ablakba.
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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

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 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
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MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A NETEZŐK JÁSZKISÉREN
0

A Telekom intenzív hálózatfejlesztésének eredményeként országszerte már
több mint 2,9 millió háztartásban vált elérhetővé a nagysebességű otthoni
internethálózat. Ebből közel 760 ezer háztartásban – köztük Jászkisér nagy
részén - Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre, így az itt élő ügyfelek
igénybe vehetik a Telekom 1000 Mbit/s, vagy akár a jelenlegi leggyorsabb, 2000
Mbit/s sávszélességű otthoni internetcsomagját is*.
0

A Telekom országos hálózatfejlesztése révén Jászkiséren az év végéig több mint kétezer háztartás
számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.
Milyen élményeket kínál az új hálózat az itt lakók számára?
§ Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha
magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek.
§ Széles csatornaválasztékot, rengeteg TV-csatornát, valamint több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést.
§ Interaktív tévézést: itt is elérhetővé vált az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és
visszatekerhető élő adás, a felvehető élő adás, az elektronikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív
alkalmazások.
§ HD kép- és hangminőséget: az élesebb képnek, a digitális hangminőségnek köszönhetően még élvezetesebbé válik a tévézés.
0

A korszerű szélessávú infrastruktúra kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik
működésük, javul a versenyképességük.
0

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folytatódik a 4G mobilhálózat bővítése is, a kültéri lakossági lefedettség már eléri a
98,6%-ot. A Telekom mobil és otthoni szolgáltatásai így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket a Jászkiséren lakók számára.
0

További információ a fejlesztésekről a www.telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.
0

*Az ajánlatok műszaki felmérés alapján érhetők el. Az Otthoni Internet 2000 díjcsomag esetében a maximális letöltési sebesség több eszköz
egyidejű használatával érhető el.

INGYENES
INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
a
TELEHÁZBAN!
0

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

INGYENES
informatikai képzések folyamatosan indulnak,
melyekre lehet jelentkezni
16 és 64 év közötti érdeklődőknek.
A képzés időtartama 35 óra.
Jelentkezni lehet a TELEHÁZBAN (Fő út 4.),

Juhász Lászlónál, vagy a 06-20/342-53-12-es telefonszámon,
ahol bővebb felvilágosítást is kaphatnak a képzésekről.

