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“Tisztelt KISÉR Újság szerkesztősége!
Az elmúlt héten kirándulni voltam a Balaton partján, s sorsszerű találkozásban volt
részem. Én Fekete Zsuzsanna vagyok, aki Jászkiséren születtem, s a mai napig sokat
járok "haza", bár 1964 óta nem élek ott. Mindig megveszem a KISÉR újságot is, s most a
segítségüket kérem.
Kirándulásom alkalmával találkoztam egy 79. életévében járó hölggyel, aki Csopakon
él, de van jászkiséri kötődése, s nagyon megörült, mikor mondtam neki, hogy nekem is.
Rendelkezésemre bocsájtott egy Jászkiséren 1956. évben készült fényképet, amin az
akkori bölcsőde dolgozói és apróságai láthatóak.
A hölgy neve Bíró Antalné, a képen középen látható fehér köpenyben, akkor még
Marton Veronika néven dolgozott, képzettsége szerint óvónő volt, de a bölcsődei
nagycsoportban kapott munkát a képző elvégzése után Jászkiséren. Amúgy
Jászboldogházi lakos volt, albérletben élt Jászkiséren.
Szeretne tudni a képen szereplő munkatársairól, és apróságairól. Nevekre már nem
emlékszik, csak a jobb felső sarokban nagyítva szereplő kislányéra, ő Lencike ( Lenke) s
a volt "óvónéni" a képet Lencike édesanyjától kapta emlékbe.
Az óvónéni arról is nevezetes volt Jászkiséren, hogy sokat hegedült, s a gyerekek ezt
nagyon szerették.
Marton Veronika ( jelenleg: Bíró Antalné) csopaki lakos a facebookon elérhető, privát
üzenet is küldhető, vele a kapcsolatot így lehet felvenni.
Kéri a jászkiséri lakosokat, ha valaki önmagára, vagy társára ráismer jelezze neki, mert
nagyon szeretne tudni a csoportról!
Sajnos a forradalom közbejötte után már nem került vissza Jászkisérre, másutt talált
munkát, de hálás szívvel szeretettel emlékszik élete első munkahelyére a jászkiséri
bölcsődére, ezért is keres velük kapcsolatot, s mivel fájós lábaival nehezen mozog, a
virtuális felületen kér támogató segítséget, jászkiséri emlékei felelevenítéséhez.
Én csak közvetítő vagyok, de ha lehetséges s segítség, - kérem szíves visszajelzésüket, email címemre.
Az óvónéni is várja jelentkezésüket.”
Köszönettel:
Fekete Zsuzsanna
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Kirándultunk…

Az Egyetértés Nyugdíjas Klub más civilszervezetek
tagjaival 2017. május 20.-án kirándulást tett Budapestre.
U t i c é l u n k : M á t y á s Te m p l o m ( B u d a v á r i
Nagyboldogasszony-templom), Halászbástya, Budai vár,
Várkert bazár (Várbazár), egyszóval a Budai Várnegyed
megtekintése.
Buszunk felvitt teljesen a Halászbástya bejáratáig, onnan
egy „pár” lépcső volt a Mátyás Templom, ahol 11 órára az
idegenvezető várt bennünket. Az egyházi hagyomány
szerint a templomot Szent István király alapította 1015ben. A tatárjárás után IV. Béla 1255-1269 között bazilikát
építtetett. A 14. században gótikus csarnoktemplommá
építette át Nagy Lajos király 1370 körül. Buda 1526. évi
első megszállása során a tetőszerkezete és berendezésének
nagy része megsemmisült. Buda végleges elfoglalása után
a törökök mecsetté alakították át, hogy I. Szulejmán
szultán itt adjon hálát Allahnak a győzelemért.
Berendezését, oltárait kidobálták, festett falait
lemeszelték. A templom Buda visszafoglalása után
ferences, majd jezsuita rend tulajdonába került. Az 1723.
évi nagy budai tűzvészben a templom is leégett. I. Ferenc
József király 1873-ban kelt határozata alapján nagyarányú
újjáépítésre került sor, amely kialakította az épület mai
képét. A II. Világháborúban az épület súlyosan megsérült.
A háborús károkat a magyar állam állíttatta helyre l9501970 között. 2015. januárjában, hat évig tartó munka után,
a Mátyás-templom orgonájának felújítása is befejeződött.
Jelenleg 7 harangja van. 1867-ben itt koronázták magyar
királlyá I. Ferenc József osztrák császárt és feleségét,
Erzsébetet (Sisit), valamint 1916. dec. 30.-án IV.Károly
királyt és feleségét, Zita királynét a Szent Koronával. III.
Béla és felesége hamvai az északi oldalhajó kápolnájában
nyertek végső nyughelyet. A belső díszítő munkákat és a
berendezés elkészítését Székely Bertalan és Lotz Károly
irányította. Ők maguk festették az alakos festményeket,
terveik alapján készültek a színes ablaküvegek, melyeken

Szűz Mária életéből láthattunk részleteket, fafaragásos
szobrok, a padsorok és az orgonaszekrény Schulek tervei
szerint készültek. A templomon belül berendezett Sisi
kiállítást, valamint az emeleti hajóban kiállított relikviákat,
ajándékokat, kegytárgyakat is megtekintettük. A templom
előtt 1713-ban állították fel a fogadalmi pestis-emléket,
azaz a Szentháromság szobrot. 1987 óta a templom a
Világörökség része.
A templomból kijőve az 1899-1902 között, neoromán
stílusban épülő Halászbástya megcsodálása következett,
mely Budapest egyik legismertebb műemléke. A
neoromán kilátóteraszokról látható páratlan budapesti
panoráma miatt a legjelentősebb idegenforgalmi
látványosságok közé tartozik. Csúcsos süvegű kőtornyai a
hét magyar honfoglaló vezért szimbolizálják. Neve arra
utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a
halászok céhe védte, mely nemcsak a halak árusításával
törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az
ellenséges betörés elől. A Halászbástyát sem a természet,
sem a háborúk nem kímélték. A helyreállítást nehezítette,
hogy szinte centiméterről centiméterre kellett a területet
tüzetesen átvizsgálniuk a tűzszerészeknek. 2003-ban adták
át a nagyközönségnek a felújított Halászbástyát. 1987 óta a
Világörökség része.

Következő állomásunk a Budai Vár megtekintése volt,
mely l987 óta szintén az UNESCO Világörökség listáján
Budai Várnegyed néven szerepel. Területén számos
középkori eredetű műemlék, 17-18. századbeli lakóházak
és középületek találhatók. A vár építése 1243-ban indult
meg, már 1255-ben IV. Béla oklevelében, mint megépített
várat említette. A történelmi események, háborúk, török
kézre kerülés során a Budavári Palota és a Várnegyed
jelentős része elpusztult. Az 1960-as évek során közel
eredeti formájukban újjáépítették, helyreállították. A
Budavári Palota területén található: a Budapesti Történeti
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Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Országos Széchényi
Könyvtár, Sándor-palota, Budavári Sikló, Várszínház stb.
Kirándulásunk utolsó állomása a Várkert Bazár volt,
melynek építése 1875-1883, stílusa: neoreneszánsz,
építésze és tervezője Ybl Miklós. Kiemelt műemlék, 1987
óta a Világörökség része. Eredetileg kereskedelmi

funkciót töltött be, árkádsorai egykor üzletekkel voltak
tele. Az épületben működött a Budai Nőipari tanműhely,
Történeti Arcképcsarnok, női festőiskola, szobrász
műterem, stb. A II. Világháború alatt súlyosan
megrongálódott. Itt működött a Budai Ifjúsági Park, mely
számos zenei rendezvénynek, koncertnek adott otthont.
Állapota az 1980-as évektől fogva folyamatosan romlott,
mely az épület teljes lezárásához vezetett. Felújítása két
ütemben valósult meg és 2014-ben került megnyitásra a
multifunkcionális rendezvényközpont, 300 férőhelyes
mélygarázs és reneszánsz kert, valamint a műemléki rész.
Mindezen látnivalókat gyönyörű, tiszta, meleg időben
tudtuk megnézni, ami egy szabadban nagyon sokat jelent.
Azt hiszem mindenki kellemesen elfáradt a sétánk során,
de szerintem a látottak szépsége kárpótolta a
fáradtságunkat.
Köszönöm mindenkinek, akik velünk tartottak.
Kiss Jánosné
Egyetértés Nyugdíjas Klub
vezetője

FELHÍVÁS
0

Az Egyetértés Nyugdíjas Klub és a „Jászkiséri Kézimunka Kör” tagjai

2017. szeptember 18-29-között
0

kiállítást szervez a Művelődés Házában

„NAGYMAMÁINK ÖRÖKSÉGE”
címmel.
0

Kérjük Jászkisér lakosságát, hogy akinek birtokában van ük-, déd-, nagyszülei-, szülei által, saját
készítésű kézimunkák (hímzések, horgolások, vertcsipke, gobelin, necc stb.) és szívesen
bemutatná a kiállítást látogatóknak, az 2017. szeptember 4.én du. 14 órától 16 óráig a Művelődés
Házába hozza be, vagy juttassa el az Egyetértés Nyugdíjas Klub vezetőjének, Kiss Jánosnénak.
Továbbá kérjük, hogy maximum 3-5 db kézimunka legyen és a munka hátoldalára a kézimunkát
készítő nevét, esetleg kb. a készítés dátumát egy papíron ráragasztani, vagy gombostűvel rászúrni.
Ez azért szükséges, hogy a kiállítás szétbontásakor tudjuk, hogy kié a kézimunka, ne keveredjen el
máshoz.
E kiállítás keretében mutatkoznak be a „Jászkiséri Kézimunka Kör” tagjai is az eddig tanult
különböző tájegységek hímzéseivel és a jász hímzéssel.
Ha valakinek kérdése van a felhívással kapcsolatban érdeklődhet Kiss Jánosnénál a
06-30/3707006-os telefonszámon.
Tisztelettel:
Kiss Jánosné
Egyetértés Nyugdíjas Klub és a
„Jászkiséri Kézimunka Kör”
vezetője
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Búzavirág Népdal kör
A népdal kör 2017. június 10.-én
Szandaszőlősi Művelődési házban
hag yományteremtő szándékkal
megrendezett első Szolnoki NÉPZENEI
Vig-A-Dalom rendezvényen vett rész.
Összesen 26 fellépő csoport vagy egyéni
előadó mutatta meg tudását a rendezvényen.
Megye határon belülről és túlról is érkeztek
vendégek. A program egy kis közös
daltanulással indult majd a csoportok
bemutatói következtek. Vacsora után pedig
össznépi énekléssel zárták le a jó hangulatú
délutánt. Köszönjük a lehetőséget, hogy ott
lehettünk és bízunk benne, hogy lesz még
folytatás.

A dalkörünk 2017.07.01.-én Jászdózsán járt
ahol a XXIII. Hagyományőrző Dósai Napok
alkalmából megrendezett Jászsági Dalos
Találkozón vettünk rész. A rendezvény
délután 13 órakor kezdődött így a reggeli
rossz időnek már nyoma sem volt. A dalos
találkozót Dr. Szerencsés István polgármester
úr nyitotta meg. Majd a Dósai Honismereti
Szakkör Népdalkörének zászlójának
felszentelésének is tanúi lehettünk. Ezután
pedig a megjelent dalkörök - néhány szóban
köszöntve a házigazdát - szalagot tűztek az
immáron felszentelt zászlóra és kezdetét vette
a 16 dalkör előadása. A szervezők felkérték a
köröket, hogy vegyenek részt a Jászsági
Népdalkörök viseletes felvonulásában is. Szép számmal
tettünk eleget ennek is. A felvonulás alatt a Boldogasszony
Anyánk dalt énekeltük közösen és így érkeztünk meg a
Díszünnepség megnyitójára. Nagyon szép volt a felvonulás.
Köszönjük a meghívást erre a remek rendezvényre.
Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy jól éreztük
magunkat.
Héjáné Kalmár Ildikó
Népdal kör kapcsolattartó

Tűző napon Cserkeszőlőn
Ez évben
jászkiséri mozgáskorlátozottak csoportja
Cserkeszőlőre tervezte a szokásos évi kirándulását.
Tekintettel arra, hogy a tagok közül nem mindenki tudott részt
venni az utazáson, vendégeket is fogadhattak, így teljes busszal
50 fővel indultunk a reggeli órákban Cserkeszőlőre.
Bő egy órán belül már a gyógyfürdő előtt voltunk, megkapva a
belépőt, még jó árnyékos helyen tudtunk elhelyezkedni.
Megszabadulva úti ruhánktól, szinte mindenki a medencékben
talált kellemes felüdülést. Többen még először voltak az Alföld
ezen szép fürdő helyén. A strand parkjában szép nagy fák adtak
árnyékot, sok-sok virággal. Gyógyászati központ is van. A fürdő
különböző betegségek kezelésére az ország egész területéről
fogad betegeket. Nagyon érdekes és kellemes a lengyelországi
Bochniából származó gyógysóból kiépített szoba, mely
klimatikus gyógyhely. A természetes sóbányák mikroklímáját
adja vissza, falai mennyezete-padozata sóréteggel borított.
Fontos tényezője, hogy a légzőszervek gyógyítására is alkalmas
az egy órás pihenés idegnyugtatóként hat az egész szervezetre.
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ 1955-ben került
megnyitásra, azóta sokat épült fejlődött akkori medencével
szemben ma már téliesített fedett medencék vannak, különböző
élmény medencékkel. Jelenleg 19 medencével rendelkező fürdő
a térség az Alföld egyedül álló turisztikai helye is.

0
Őszinte elismeréssel gratulálok a csoportnak a kitűnő
szervezésért, hiszen szinte mindenkit hazáig szállítottak, a

gépkocsivezető türelmesen „viselte” a megállókat, tisztelettel
köszönjük.
Szeretetteljes köszönet illeti meg Czékmán Lászlónét, Nyíri
Andrásnét, Balázsné Rácz Tündét a vezetőség tagjait a
vendéglátásért. További munkájukhoz erőt egészséget és soksok örömöt kívánok.
0

Tisztelettel :
Szüle Katalin
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NYAKUNKON A KLÍMAVÁLTOZÁS
Napjainkban nem kell ahhoz híreket hallgatni, hogy
megállapítsuk, valami nincs rendben az időjárással.
Reggel 9-kor, már folyik rólam a víz. Ha egy kicsit
előre hajtom a fejem lecsúszik a szemüvegem az izzadt
orromról. Ezek a mindennapok apró bosszúságai.
Ha megnézzük a statisztikai adatokat azt látjuk, hogy
folyamatosan nő a nyári hőmérséklet.
Egy pár jászkiséri adat.
2010-ben rengeteg eső esett,pontosan 990
mm/év, míg az átlag 560 mm/év.
2011-ben a hőségnapok száma 32 nap.
2012-ben a hőségnapok száma már 49 nap. Az
időjárás egyre szélsőségesebb.
2014 júliusában aratás idején 155 mm eső esett,
novemberben csak 12,5 mm.
2015 is a legek éve volt. Az elmúlt 115 év
legszárazabb áprilisa után a június a 6. volt a szárazsági
listán, miközben július a 2. legmelegebb.
Budapesten a keletiben egyre gyakrabban osztanak
vizet az embereknek. De ki ad vizet a fáknak és a
növényeknek ? Ja a tavasszal a hevesi úton öntözték a
kalászost!
A természettudományos konferenciákon már a 70-es
években is minden alkalommal elhangzott, hogy a CO2
kibocsátás fokozatosan nő, és ez növeli a légkör
üvegház hatását. Jelenleg ezt már mi is érezzük. !!
Úgy kezeljük a földünket mintha végtelen lenne,
pedig véges.
A hőt az energiát ősidőktől fogva széntartalmú anyagok
elégetésével nyerjük.
Napjainkban természetes, hogy a konnektorból jön az
áram, pedig azt is sokáig szénből állították elő.
(Visontán még napjainkban is.)
Sokat hallunk alternatív energiákról, ezek a szél, víz és
Nap energia. Mi valahogy nehezen fogadjuk el az újat ! A
tervezett vízlépcső sem épült meg a Dunán.
A napelem az űrhajózás mellékterméke. Az
űrállomások működéséhez elektromos áramra van
szükség. Ezt a problémát így oldották meg. A
világűrben már régóta működik.
A környező országokban is elég sokat látunk belőlük.
Északi szomszédunknál, Szlovákiában néhol messziről
fénylik a domboldal. Csak közelérve látjuk, hogy azok
napelemek.
A nagy melegben szeretjük a klímát az autónkban és a
lakásunkban vagy az áruházakban.
Elektromos áram nélkül ezek a berendezések sem
működnek.
A klímaváltozás meteorológiájával itt nem szeretnék
foglalkozni. Tapasztaljuk az egyre nagyobb viharokat,
tornádót stb. Miért írok minderről?
Jászkiséren sokan
még
sokáig
szeretnének
mezőgazdaságból megélni. Ez mindig időjárásfüggő
tevékenység volt, de napjainkban egyre nagyobb a
kockázat. Számomra nem mindegy, hogy a nyári
meleg 27 0C vagy 37 0C. Mit tehetünk mi azért hogy

fölöslegesen
ne
növeljük a levegő széndioxid
koncentrációját ?
Javasolhatnám, hogy autó helyett járjunk lóháton!! Ez
kb. annyit ér, mint a rovásírással kiírt Jászkisér tábla.
Próbáljunk meg előre tekinteni: használjuk a XXI.
században a XX. század technológiáját. A napelem ma
már
megvásárolható és igaz, hogy sok hivatali
utánajárással jár az engedélyeztetés, de fölszereltethető
a háztetőre.
A következő kérdés ilyenkor: Megéri-e ?
Ezt minden olvasó döntse el maga. Az Uniós
támogatást
fölzárkóztatásra
kapjuk,
technikánk
modernizálására. Legyünk magunkhoz őszinték, mire
költjük a földalapú támogatást ??? Előfordulhat, hogy az
unokának veszünk rajta nagy teljesítményű autót, ami
zabálja az üzemanyagot, ( a nélkül nincs gyorsulás) és
küldi a levegőbe a CO2-t
Nézzünk szét egy vasárnap a piaci parkolóban. Sokmilliós
autók parkolnak sorban. Az 5-10 milliós autó mennyit ér
10 év múlva? Az megérte?
Ha mindig csak arra várunk, hogy majd a másik ember
tesz valamit a XXI. században nagyon le fogunk
maradni. A
technika
rohamosan
fejlődik, a
szemléletünk sokkal lassabban. Próbáljunk meg lépést
tartani!!
Nem
elég várni a csodát, tenni kell érte, hogy
megtörténjen!
2017. július 20.
Bendő Éva
kémia-fizika szakos tanár

Az alábecsült lárma
0

Mi magunk mit tehetünk. Halkítsunk.
Mit okozhat zaj?
Pszichésen már az egészen alacsony zajszint 20-30 decibel
befolyásol minket, türelmetlenebbek vagyunk, kevésbé
hatékonyan dolgozunk. Tanulási és koncentrációs
problémák ingerlékenység, fáradékonyság.
45 dB tanya utcai zaj, erőteljes madárcsicsergés.
50 dB Hűtő 1 méterre, zápor, lézernyomtató. Szervi
megbetegedések. Szív és keringési gondok.
60 dB Normál beszéd,béka brekegés.
70 dB Átlagos utcai zaj, fénymásoló.
85 dB Fűnyíró
90 dB Elhaladó vonat,teherautó,vihar, éttermi zaj.
100 dB Légkalapács 10méterre, walkmen, mp lejátszó.
110 dB Diszkó, körfűrész.
Ami már fáj,a károsodás már rövid időn belül kialakul.
130 dB Sugár hajtású repülőgép, szilveszteri petárda.
165 dB Átszakad a dobhártya.
170 dB Felett halálos.
Kérem ezt vegyék figyelembe
a Tisztelt Szomszédok.
Jászkisér 2017.06.01.
Bodóné Sípos Ilona
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XLV. Országos Honismeret Akadémia Sárospatakon
Megtisztelő megemlékezés volt az idei O.H.A. témája: A
reformáció művelődéstörténeti jelentősége
„Az erény és tudás
Nagyobb ajándék...
Kincsnél és nemességnél.”
Ezen szép idézettel kaptam meg a meghívót.
Már a hely is történelmi jelentőségű, hiszen nyugodtan
mondhatjuk a „ Bodrog parti Athént”a reformáció
fellegvárának. Történelmi nagyjaink tanultak
iskoláinkban és váltak nemzetépítő értékes emberekké.
A rendezvény fővédnöke :
- Balog Zoltán Emberi Erőforrások minisztere
Védnökök :
- Csomós József Tiszáninneni Református
Egyházkerület püspöke
- Aros János Sárospatak város polgármestere
Az előadások helyszíne :
- Református Teológiai Akadémia imaterme és az
ünnepélyes megnyitó is ott történt.
A résztvevőket Titkos Sándorné a B.-A.- Z. megyei
Honismereti Egyesület elnöke köszöntötte, valamint Dr
Hafenscher Károly miniszteri biztos a Reformáció
Emlékbizottság részéről, Dr Hörcsik
Richárd Zemplén országgyűlési képviselője, Aros János
Sárospatak polgármestere, Pásztor Dániel püspök
helyettes, lelkészi főjegyző.
Az Akadémiát megnyitotta Debreczeni-Droppán Béla a
Honismereti Szövetség elnöke.
A köszöntők kivétel nélkül barátiak és tiszteletteljesek
voltak,emlékeztetve az ünnepi év fordulóra.
A
megnyitó utolsó pontja a honismereti
mozgalomkitüntetéseinek átadása volt. Itt is szeretnék
gratulálni a két Emléklaphoz, melyet ez évben Szabó
Ernőné, Gulyás Jolika óvodapedagógusnak és Farkasné
Nagy Márta az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének
adományozott a Honismereti Szövetség vezetősége.
Kérem, hogy továbbra is támogassák a honismeretet, és
őrizzék meg hagyományainkat.
Szünet után következett a nyitó előadás.
Prf. Dr Dienes Dénes a Hétköznapok reformációja
címmel tartotta előadását. Rangos közönségnek nevezte az
Akadémiát majd a refomációról elmondta, hogy
kezdeményezője nem a politika, volt hanem egy folyamat
két nemzedékre kiterjesztve. A reformációnak egyik
fontos része a papok házasságának kérdése-létrehozása az
úrvacsora osztás, melynek gyakorlati teológiai üzenete
volt. Az anyanyelven való igehirdetés majd az
egyháztörténeti írás is létre jött. Két kimagasló
személyiségről beszélt, Horváth Jánosról és Sztárai
Mihályról.
A Veszprémből érkezett Bándi László dédapja könyveit a
17.sz-ból (Dr Szántó Gyula a miskolci evangélikus egyház
jegyzője volt.) ajándékozta a Ref. Teológiai Akadémiának.
Délutáni program volt a város nevezetességeivel való
ismerkedés a faültetés, minden városban egy fát ültetnek

az Akadémia résztvevői. Jelen esetben két gyönyörű
koténeres hársfa csemete került Sárospatak szép kijelölt
kis terére. Este Aros János polgármester fogadásán vettünk
részt az Árpád Kollégiumban, melyet Makovecz Imre
tervei alapján építettek,gyönyörű. Kitünő volt a vacsora.
A következő napon elhangzó előadások : A reformáció
szerepe nemzetünk történelmében,
Dr Csohány János a magyarországi reformáció kezdetei és
irányzatairól tartotta nagyon érdekes előadását, mely
többek között magában foglalta az Erdélyben 1550-ben
indult reformációt is. A református nyelvet hitet a főurak
terjesztették a nép anyanyelvén szólt az igehirdetés
eltüntek a kötelező ünnepi tiltások. A kis és
középnemesség felvette az hitet és sorban alakultak meg
kerületei 1592-re.
Dr Kovács Elenóra a protestáns levéltári forrásokról szóló
érdekes előadásában az anyakönyvekről, lelkészi
naplókról, iskolai iratokról, a konfirmáltakról valamint a
presbiteri jegyzőkönyvekről beszélt.
Dr Gyulai Éva a reformátusok és evangélikusok bibliái a
XVI.-XVIII. századi Magyarországon a képekkel
illusztrált előadás szintén nagyon szép volt.
Dr Tamás Edit az erdélyi fejedelemasszonyok szerepe a
reformációban címmel tartotta előadását. Nagyon érdekes
volt hallani, a fejedelmi asszonyok történelmi jelentőségű
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részvételükről Magyarország kitételében. Bethlen Gábor
feleségéről
Károlyi Zsuzsanna fejedelem asszony
támogatta a ref. diákokat, elítélte a boszorkány
üldözéseket. Ma is nagy tiszteletben álló Lórántffi
Zsuzsanna, iskolák-templomok, könyvkiadások a
sárospataki kollégium alapítása jellemzi többek között
uralkodásukat.
Dr Novák László a Protestáns sírjelekről címmel tartotta
előadását az elnevezésektől a formákig.A protestáns fejfák
egyedül állóak, nem művészet az életszimbóluma.
Dr P. Szalay Emőke a templomi használatra készült
eszközökről terítők, kenyér osztó tányérok, kelyhek, az
ónkannákról, perselyekről beszélt vetítéssel.
Pocsainé Dr Eperjesi Eszter a református liturgikus
textíliákról tartotta előadását szintén vetítéses
illusztrációval. Csodálatosak voltak az úrhímzések
motívumai, rendkívül gazdag díszítőművészet úrasztal
terítők, keresztelőkendők, koporsótakarók, szőnyegek,
zászlók. Hímző mesterek is dolgoztak a már összegyűjtött
minta könyvekből. A tulipán motívum a szülő nőt
ábrázolja a gránátalma az élet szimbóluma Magyarország
akkor a tulipánok országa volt, természetesen a
szívmotívum is megtalálható, amit Kálvin is használt. A
törököktől vásárolt terítők szőnyegek mind növényi
ornametikával készültek.
Dr Bodnár Mónika a templomi ülésrend hagyományáról
beszélt. Társadalmi egyházi szokások alakították ki,
településékenként változott, volt előljáróságok széke,
pénzért is osztották, céhek papnék-papok széke volt,
megjelölték melyik széket foglalhatják el. Adományt adó
pad foglalás is volt.
Dr Balázs Géza A reformáció nyelvi hatásairól szólt. A
reformáció terjedése anyanyelvileg is jelentette a
változást. Károlyi Gáspár együtt dolgozott Szenczi Molnár
Alberttel. A biblia-zsoltárok fordítása évszázadokra
meghatározta a magyar nyelv rendszeres használatát. A
könyvnyomtatás vándorprédikátorok, gyülekezeti
éneklés, iskolák a biblia olvasása mind hozzájárult az
anyanyelvi műveltséghez az együvé tartozáshoz.
Nyíri Péter a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója a
vallás és protestáns etika Jókai Mór regényeiben címmel
tartotta előadását. Nyakas kálvinistának tartotta magát az
író, regény világa tükrözi a vallást és az erkölcsi
tisztességet, irodalmának konkrét célja van külső-belső
történetek kapcsolódnak lelkiséget tükröznek gondolatai a
regényeiben szereplőkkel.

„Keresés”
Sétáló jácint és tulipán hagymát,
ballagó muskátlikat keresek
.
Jelige:

“Kisasszony az ablakban”
A TELEHÁZBA kérem leadni!

Ugrai János A református kollégiumok a műveltség
szolgálatában tartotta előadását. A Debreceni-Sárospataki
Kollégiumokat a műveltség várának tartották. Kutatások
népoktatás,közművelődés önfenntartás és más küzdelmek
jellemezték fennmaradásukat a 17-18. században.
Támogató macénás igen kevés volt, de a külföldi
egyetemekkel való kapcsolat többször segített. Coménius
volt aki az oktatás alapjait lerakta. Tehetség gondozás,
irodalom, közéleti szereplés a magyar nyelvű oktatás
bevezetése nemzetközi jelentőségű kapcsolatok
jellemezték a református kollégiumokat,elévülhetetlennek
az érdemeik.
Dr Bodnár Mónika által vezetett szekció ülésen a vallási
hagyományok és az egyháztörténet a honismeretben c.
beszélgettünk megosztva gondolatainkat, szóba került
többek között az éneklés. A közösségek elvesztették
éneklő mivoltjaikat a témákhoz megfelelően énekeket kell
találni. Végezetül közösen zsoltárokat énekeltünk.
A tartalmas szép napok után a hagyományos tanulmányút
következett, én a „ határon” átívelő programot
választottam., tisztelettel adózva II. Rákóczi Ferenc
fejedelem emlékének. Sárospatakról-Borsi- Tőketerebes Kassa útvonalon gyönyörködtünk hazánk szépséges
fáiban. Vezetőnk Dr Rémiás Tibor a nyíregyházi múzeum
igazgatója volt. Ez úton is köszönöm nagyszerű munkáját.
Az utolsó nap délelőttjén Debreczeni-Droppán Béla elnök
az Akadémia munkájának összegzésével zárta az értékes
rendezvényt. Átadásra került a „vándorbot” jövőre Győr
városa látja vendégül az Akadémia résztvevőit.
Tiszteletteljes köszönet a kitűnő szervezésért a
Honismereti Szövetségnek és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Honismereti Egyesületnek.
Szüle Katalin

9

2017. augusztus

Házasság kötés
Horváth Andrea és Duka Martin
június 24-én
0

Szentpéteri Anikó és Mezei Dezső
július 14-én
0

Balogh Zamira
június 08-án
0

Duka-Paulovics Bence
június 17-én
0

Balázs Dzsesszika
június 25-én
0

Duka Ferenc
június 25-én
0

Csík Loretta Laura
június 28-án
0

Farkas Szelim Noel
július 10-én
0

Duka Dominik
július 22-én

Pető Alexandra és Berente Sándor
július 21-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Megemlékezés
0

id. Kóczián Ferenc
halálának 2. évfordulójára
„Küzdöttél de már nem lehet
A csend ölel át és a szeretet
Csak az hal meg akit elfelejtenek
Örökké él akit nagyon szerettek!”

0

Szerető feleséged,
fiaid, menyed és unokáid.

Seres Kristóf Lajos
július 23-án
0

Kuzmann Boglárka Dóra
július 23-án

Halálozás
Hruska Józsefné Nagypál Mária
67 éves korában június 3-án
0

Megemlékezés
0

Káli István
halálának 6. évfordulójára
0

„Elmúlt hat hosszú év, nem, nem látunk többé,
könnyes szemmel súgjuk, hiányzol örökké.
Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Imádtad családod, mindenkit
szerettél, akkor voltál boldog,
ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, mely élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.”
0

Felesége, Lánya, Veje, kis unokája

Fájó emlékezés
0

Cékmán Jenő
halálának 1. évfordulójára
0

“Búcsúzunk tőled kedvesem,
míg élünk velünk lesz fájó emléked.
A betegség megölte „szerető szívedet”
melyben nem volt más, csak az őszinte szeretet.”
Szerető Feleséged, Drága páros Gyermekeid
és imádott öt Unokád

Hűvös József
75 éves korában június 5-én
0

Bálint Sándor
70 éves korában június 15-én
0

Rácz József
55 éves korában június 17-én
0

Dósa Ferenc
63 éves korában június 22-én
0

Rapi Miklós
78 éves korában július 5-én
0

Seres Ottóné Zsákai Borbála
64 éves korában július 6-án
0

Sóti András
68 éves korában július 15-én
0

Duka Jánosné Kállai Mária
66 éves korában július 21-én
0

Barna Péter Ferenc
67 éves korában július 22-én
0

Emődi András
58 éves korában július 28-án
0

Küri Albertné Gócza Zsuzsanna
82 éves korában július 29-én
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I.Családi Polgárőrnap Jászkiséren
A Jászkiséri Polgárőr Egyesület 2017. július 08-án
településünkön I. alkalommal megrendezte Családi
Polgárőrnapját.
A rendezvényt az égiek is segítették, /hiszen minden „esőtáncot
járó, kívánó jókívánság” ellenére - Facebook/ gyönyörű nyári,
kánikulai napra ébredhettünk.
Az eseményen minden korosztály megtalálhatta az
érdeklődésének megfelelő programot.
Volt tűzoltóautó, mentőautó a helyszínen, melyeket meg
lehetetett tekinteni.
a Jászberényi Rendőrkapitányság Bűn és Baleset megelőzési
standdal látogatott el hozzánk. Zsoldi Lajos Úr /polgárőr/
Jászalsószentgyörgyről a kábítószer fogyasztásról, annak
veszélyeiről tájékoztatta az érdeklődőket.
Az egészségügyi sátorban volt vérnyomás és vércukormérés.
Aki a kézügyességét akarta próbára tenni, annak a Jászkiséri
Honismereti Egyesület
Játszóházának aktív tagjai segítettek a különféle játékok,
eszközök elkészítésében.
Aki „szépülni” akart, annak arcfestés és csillámtetoválás állt a
rendelkezésére.
A színpadon zenés, táncos műsorok szórakoztatták a
kilátogatókat.
Vásárlásról, szomjoltásról a helyszínre kitelepült kereskedők
gondoskodtak.
A délutáni órákban Fazekas Füzesi György és Nácsa Gábor
rendőrurak tartottak kutyás bemutatót.
Este a napot élőzenés bulival fejeztük be.
Voltak előzetes hangok, melyek szerint nem bulizni, hanem
dolgozni kell. Véleményünk szerint a hétköznapi, hétvégi
munka után meg lehet állni, esetleg megpihenni, kikapcsolódni,
„ünnepelni” magunkat /Lásd OPSZ nap, Rendőr – Tűzoltónap,
OMSZ nap…../, úgy véljük Ők is teszik a dolgukat,
megérdemlik az év egy napján a pihenést, ünneplést.
Mint a legtöbb rendezvény a miénk sem jöhetett volna létre a
támogatók nélkül.
KÖSZÖNET érte.

a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője
- Forgács Andrea – Orosz Tibor – Fazekas Füzesi György –
Nácsa Gábor /Rendőrség/
- Jászapáti Rendőrőrs /Hamar Gábor őrsparancsnok/ illetve
a rendőri állománya
- Jászivány település /Tari András polgármester Úr/
- Jászkisér Tűzoltósága
- OMSZ /Pinczi Zsolt/
- Köntés Mihály
- Bomlászné Vajda Andrea – Donkóné szabó Tünde
- Makainé Deák Erika
- SZEREMI TÜZÉP
- Hegede Máté /hangosítás – fénytechnika/
- Balogh György Igazgató Úr
- Jászkiséri Honismereti Egyesület
- Krizsai Sándor
- Stoszek Istvánné
- Torma Márta
- PEZE Pékség
- Bója György
- Farkas László
- Nagy Gyula
- Színpadi fellépők, felkészítőik
Külön köszönet Balogh Dr. Baka Ibolya és Gubiczné Dr.
Csejtei Erzsébet képviselő asszonyoknak, az ötletgazdának,
Bucsi Dánielnek és Berenténé Fazekas Angélának, aki a nap
háziasszonya volt.
Köszönet mindazon személyeknek, akik kilátogattak a
rendezvényünkre.
Nem utolsósorban nagy- nagy köszönet polgárőr-társaimnak,
akik időt, energiát nem kímélve, építéstől – bontásig, küzdve a
kánikulával dolgoztak, tették a dolgukat.
Szüle Sándor
elnök

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.

Támogatóink:
- Jászkisér város Önkormányzata, Képviselőtestülete
/Lukácsi György Polgármester Úr/
- Mudrisné Dr. Mihályi Ildikó
- Dr. Tóth Péter ezredes Úr,

Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Tisztelt Jászkiséri Lakosok!

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap
egész nap

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
(TRV Zrt.)
minden hónap első pénteki napján
8-12 óra között
helyben tart ügyfélfogadást, ahol
személyesen intézhetik ivóvízzel és
szennyvízzel kapcsolatos ügyeiket,
a Polgármesteri Hivatal (Fő út 7.)
udvarán lévő, korábban is erre a célra
használt irodában.

Az orvosi rendelő telefonszámai:
0

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

451-936
451-937
450-893
450-205
06-70/682-7399
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Múltidéző jövőkép!
Az emberek életük során szereznek annyi tapasztalatot, hogy
meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Egy generáció
kihalásával számtalan megtörtént eset válik örök titokká,
amit szemérmességből, vagy egyéb okok végett közölnünk
kellemetlen.
Tehát titkokat viszünk magunkkal, és hazudunk
gyermekeinknek, embertársainknak. Igaz történelem nem
marad az utódokra, mert például az a jászkiséri, aki nagy
harcosa volt a szocializmusnak, nem tudja, hogy egy orosz
katona erőszakosságából született. A piacon a zsebórájával
dicsekvő földink nem tudta, hogy a POLICÁJ nagyapja vette
el az óráját annak a nagyapjától, akinek éppen mutogatta.
Mérhetetlenül sok hasonló megtörtént igaz jászkiséri
történetet gyűjtöttem. Ezeket könyv formájában szeretném
megjelentetni, azzal akivel hasonló eset történt, de ezt Ö nem
tudja, én pedig nem mondom meg neki, ki az a furcsa nevű
ember.
Egy hetven évre visszanyúló történetet szeretnék
megismertetni nem titkolt szándékkal, mert lehetne példa is
napjainkba. A második Világháború után még hatott a háború
előtti erkölcsvallásosság. A már látható sötét jövő ellenére a
mainál sokkal békésebb körülmények között éltek az
emberek. A cigányság muzikalitásával és kézmű iparával
pótolta azt a hiányt, ami a földművesekből hiányzott. Közös
megbecsülésben éltek egymás mellet, a maival szemben. A
zsidóság rendkívüli adottságával segítette a magyarságot.
Sok mindenben példát mutattak. Jászkisérieknek nincs
szégyellni valójuk a zsidósághoz való viszonyuk végett. A
holokauszt végett a kollektív bűnösséget el kell, utasítani
mert érdemtelen és igazságtalan lenne a Jászkisériekkel
szemben. A cigány holokauszt áldozatókról nem tudok, 56-os
áldozat volt, amiről nem beszélnek, mégpedig Budapest
Kossuth téren.
Jászkiséren békés szorgalmas emberek éltek egymást
elismerve, megbecsülve. Sülyi út közelébe születtem és
éltem, Jászkisérnek ez a része el volt nevezve kisjárásnak
vagy hasonlónak pontosan nem tudom. A gyerekek
korosztályonként csoportokba verődve éltek. Neves családok
gyermekei voltak: Jakab Jánosék, Makaiak, a három Csajági
testvér, Forgó Feri barátom, Garcsik testvérek, Fassungok,
Kovács Jozsiék, Lukács Sanyi, A Törőcsik családban három
fiú és egy lány volt.
Sok nevet már elfelejtettem, de az biztos, hogy háromszorosa
volt a létszám, amikor cefrevágás volt. Ez egy
néphagyomány, szerettük tiszteltük egymást, és ezt ebben a
korban nem befolyásolta semmi, és a politika sem vetette rá
árnyékát. Ezt a csapatot egy különleges erő tartotta egybe, a
gyermeki szeretet, egymás tisztelete.
Azért írok erről, mert nem akarom, hogy örök titok maradjon
az, ami szép és jó volt. A felsoroltak már nem élnek. Nem rég
Törőcsik János barátom felesége távozott. Ő képviselte
utolsónak ezt a korosztályt. Feleségem sokszor felébresztett a
télen, hogy takarítsam le a járdát, mert János barátom
felesége megy a gyerekeihez. Napjaink része lett, hogy láttuk
reggel vagy délben, és amikor láttuk emléket idézett jó
emléket, amit nem akarok örök titokként elvinni. Ezek az
emberek tisztességes életük után adták át lelküket

teremtőjüknek. A legnagyobb tiszteletet érdemelték ki életük
során, mert álltaluk tudom megkülönböztetni a jót a rossztól.
Ezeket az embereket különbnek tartom egy hazudós
államfőnél, vagy annál az uniós képviselőnél, aki elárulja
hazáját, és azon mesterkedik, hogy tud több bajt okozni
választóinak.
A példaképeink kontúrjai elmosódtak, karakter helyet csak
maszatolás látszik. A ma emberéről sok esetben el lehet
mondani, hogy biológiai balesetet szenvedett, és nem is akar
kigyógyulni a politika által okozott fertőzöttségéből. A
deformált lelkű ma embere odáig süllyed, hogy még a saját
választóival sem áll szóba. Olyan nagy a múlt és a jelen
embere között a különbség, hogy nagy bajban volnánk, ha azt
kérnék tőlem, soroljak fel 10 embert, aki dr. Bollókhoz, dr.
Katona Zoltánhoz, vagy Csete Balázs bácsihoz hasonlítható.
Napjainkban, sok esetben a politikai bohóckodás szégyen
nélküli megnyilvánulásával találkozunk. Nincs már Sülyi úti
csapat, nincsenek egymást segítő emberek, akik az életüket is
köszönhették egymásnak. Jászkisér súlyos gondokkal küzd
ennek legyőzésére, szükség lenne olyan emberekre, akik
szégyellnék a mai helyzetet, és érdek nélkül hajlandók
volnának változtatni.
Ehhez példa értékű emberekre lenne szükség, de vannak
ilyenek?
Jászkisér, 2017. június 25-én
Csomor András


Teljes körű könyvelés, tanácsadás,

hatóságok előtti képviselet,

bér és munkaügyi feladatok ellátása,

bevallások és egyéb adatszolgáltatások

elkészítése egyéni vállalkozóknak és
cégeknek egyaránt.
0

Érdeklődni:

Szirze Lilla
06-30-327-9499
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Poénvadászat - Jó indok

Viccturmix
- Jegyeket, bérleteket kérem
felmutatni!
- Egyik sincs!
- Megbírságolom és felszólítom,
hogy azonnal hagyja el a
járművet!
- És akkor ki vezeti tovább a
buszt?
- Jean, evezzen ki a korallzátonyhoz!
- De miért uram??
- Mert haladni kell a korall!
Két barát beszélget:
- Sportolsz?
- Minden nap jógázom. Hanyatt
fekszem a heverőn két órán át, a
szememet egyetlen pontra
függesztve.
- Milyen pontra?
- A képernyőre.
Egy ember árulja az autóját a
piacon. Odamegy hozzá egy
vevő és kérdezi:
- Mennyit fogyaszt ez az autó
városban?
Mire az eladó:
- Nem tudom, falusi vagyok.
A 94 éves Józsi bácsi megnősül,
elveszi feleségül a 87 éves Magdi
nénit. A nészéjszakán a bácsi
átnyúl a paplan alatt és megfogja
a felesége kezét, majd elszunyókálnak.
Másnap ugyanígy. Harmadnap
megszólal a néni:
- Ma ne drágám, olyan fáradt
vagyok!

13

2017. augusztus

Recept túra
Rosa néni frittatája muffinformában

Barackos-kolbászos nyárs

Hozzávalók:

Hozzávalók:


5 db tojás

10 dkg ricotta (vagy kéksajt vagy füstölt sajt)

1 db kaliforniai paprika

2-3 szál póréhagyma

10 dkg olasz felvágott

koktélparadicsom

olívabogyó

zabpehely

só

bors

bazsalikom (vagy pesto)


2 db Gallicoop pulyka

Elkészítés:
Kockára vágjuk a felvágottat és a zöldségeket. A tojást felverjük,
összekeverjük a fűszerekkel, és hozzáadunk tetszés szerinti
zabpelyhet.
Muffinformába tesszük a felaprított felvágottat, a zöldségeket és
a ricottát, majd ráborítjuk a tojást. Előmelegített sütőben 175
fokon kb. 20 perc alatt megsütjük.

Sárgadinnyeleves bazsalikommal
Hozzávalók:

2 db érett sárgadinnye

1 db kezeletlen lime

3/4 bögre cukor

3 ek aprított bazsalikom + levelek a díszítéshez
Elkészítés:
A dinnyéket kettévágjuk és a
magos részeket kiszedjük. A
gyümölcshúsból karalábévájóval kikanyarítunk 2024 gömböt, és félretesszük.
A maradékot kivájjuk, és
turmixgép kelyhébe
darabol-juk.
A lime
-ot forró vízzel lemossuk,
majd lereszeljük a héját és
kifacsarjuk a levét.
A cukrot egy kisebb edényben elvegyítjük a lime héjával,
felöntjük 1/2 bögre cukorral, és kis lángon kevergetjük a cukor
teljes feloldódásáig. Ezután nagy lángon felforraljuk, illetve
főzzük 2-3 percig, majd hűlni hagyjuk.
A kihűlt szirup felét a dinnyedarabokra öntjük, és
összeturmixoljuk. Apránként hozzáadjuk a maradék szirupot,
valamint a lime levét, és simára keverjük. Végül beleforgatjuk az
aprított bazsalikomot és a hűtőbe tesszük, hogy az ízek
összeérjenek.
A jéghideg dinnyelevest üvegpoharakba vagy tálkákba merjük.
A pálcikákra húzott dinnyegolyókkal és bazsalikomlevelekkel
díszítve kínáljuk.

pároskolbász

2-3 db őszibarack

1 db lila hagyma

1 csomag saláta (rukkola,

madárbegy)
Elkészítés:
Nyársra húzzuk a feldarabolt kolbászt, a lila hagymát
és a barackot, és forró grillen
folyamatosan forgatva minden oldalát megsütjük.
A salátát megmossuk, leszárítjuk, és a nyárs mellé kínáljuk

Epres tiramisu egyszerűen
Hozzávalók:
?
2 db érett sárgadinnye
?
1 db kezeletlen lime
?
3/4 bögre cukor
?
3 ek aprított bazsalikom + levelek a díszítéshez

Elkészítés:
A megmosott, szárazra
törölt és felkockázott epret a
narancslével és a porcukor
felével kb. 10 perc alatt sűrű
raguvá főzzük, majd félretesszük.
A tejszínt a maradék
porcukorral, a vaníliaaromával és a mascarponéval lassú tűzön felfőzzük, majd lehűtjük.
A babapiskótákat meghempergetjük a kihűlt eperraguban, majd
a felét egy tál aljába sorakoztatjuk. Meglocsoljuk még egy kis
eperraguval és két merőkanál mascarponés szósszal. Ezután
rárakjuk a maradék epres babapiskótát, és leöntjük újabb adag
szósszal. A tetejét megkenjük a gyümölcsraguval, és kirakjuk a
felkarikázott eperrel. Fogyasztás előtt egy éjszakára a hűtőbe
tesszük.

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu
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Befőzési tanácsok 2017
Tombol a nyár, s ez így helyes. Mikor is
célszerű kis időre elhagyni lakhelyünket s
megmártózni például a Balaton hűs
hullámaiba, mint most. Igen ám, de a
kiskertek most ontják a zöldség és
gyümölcsféléket. Az okos gazdasszony
üvegbe zárja s átmenti a télre a nap érlelte
finomságokat.
Alábbi kis összeállítással ehhez kívánunk
segítséget adni
20 l Savanyúsághoz (beledobálós)
- 10 l víz
- 1.3 l ecet (10%)
- 0.5 kg só
- 1 kg cukor
- 1 dkg bor kénpor
- 3 dkg timsó (gyógyszertár)
- 1 dkg citromsav
- 3.5 dkg na-benzonát
- ½ cs szemes bors
- ½ cs babérlevél
- kapor,torma
- Bármikor lehet beletenni:
uborka, kis tök, hagyma, zöld para-

dicsom, csemege kukorica, patisszon,
karfiol, paprika, kis dinnye, sárgarépa,
cukkini, karalábé, ki mit szeret.
Egyéb savanyúságokhoz : 5 literhez
- 4 bögre víz
- 2 bögre ecet (10%)
- 2 kanál só
- 1 mokkáskanál bor kénpor
- 30 dkg cukor
- na-benzonát
- Ízlés szerint:
kapor, torma, koriander, kömény-mag,
szemes bors, fehér mustármag.
Csalamádé
- ½ kg hagyma
- 1 ½ kg paprika
- 1 ½ kg káposzta
- 1 kg uborka
- 7 dkg só
- 3 dl 20% ecet
- ½ kg cukor
- na-benzonát
- 1 mokkáskanál bor kénpor

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. 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 Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csőtörés:
06-70/450-86-70
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120

Téli kovászos uborka: 5 l üveghez
- 1 kiskanál köménymag
- 1 csokor kapor
- 8 szem fekete bors
- 2 szem szegfűbors
- 2 gerezd fokhagyma
- 1evőkanál mustármag
- 3 evőkanál só
- 15 dkg só
- Gézbe csomagolva a tetejére teszünk
1 zsömlét,vízzel felöntjük. Hat napig
érleljük, majd levesszük a zsömlét.
- 1 kiskanál na-benzonát
- 1 mokkáskanál bor kénport teszünk a
tetejére, lekötjük és mehet a helyére.
A fenti recepteket Gulyás Julika
bocsájtotta rendelkezésemre.
Használják megelégedettségükre.
Közreadta:
Fazekas Lajos

Vörös csirke
0

kettős hasznosítású
vágásra, illetve tovább tartásra,
folyamatosan kapható!
0

tel:06 20 496 90 94
Jászkisér, Hevesi út 9.
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
hétfőtől-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 belépő:
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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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

0

0

0

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

06/20/9344-915
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Egészségügyi szűrések:
- vérnyomásmérés
- vércukormérés
- testzsir % mérés
-BMI - számítás
- véroxigén-szint mérés
Táplálkozási tanácsadás:
Bakos Judit, dietetikus
Laikus újraélesztés bemutató
Önvizsgálat oktatás
Mályvavirág totó
Egészség activity
Egészség lottó
Részeg szemüveg

Prevenciós torna
10:00
11:00
15:00
16:00

Urbán Ferenc testnevelővel:
Vízitorna (Tanmedence)
Gerinctorna (Egészség-sátor)
Vízitorna (Tanmedence)
Gerinctorna (Egészség-sátor)

Rajzverseny gyerekeknek
Téma: Egészséges nyár !
Napozós teszt:
/ a helyesen kitöltők között
ajándékcsomagot sorsolunk ki /
Családi vetélkedőket rendezünk az
egészséges életmód jegyében
minden órában.

A Jászapáti Praxisközösség szűrésekkel,
tanácsokkal, egészségfejlesztő programokkal
várja a vendégeket 9-16 óráig!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Figyeljen egészségére a nyaralás ideje alatt is!

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 !

