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CIVIL OLDALAK
Tisztelt Jászkisériek!
Engedjék meg nekem, hogy néhány mondatban és
képben megmutassam, a Búzavirág Népdal kör elmúl
néhány hónapját.
Már az elmúlt öt hónap is nagyon mozgalmas volt a
dalkör életében. Januárban és februárban ment a
felkészülés a térségi minősítőre. Márciusban részt
vettünk a Nemzeti ünnepen ahol Kossuth nótát és
katonadalokat adtunk elő. Április 23.-án Jászapátin
jártunk ahol első alkalommal megrendezésre került a
KÓTA térségi és országos népzenei minősítő.
A zsűri tagjai voltak:
Kovács László
népzenész, hangszerkészítő, népzene oktató.
Dr. Lengyel Erzsébet
a megyei KÓTA elnöke és
Csíder István a népművészet ifjú mestere.
A dalkör országos Arany fokozatot ért el. A minősítőre
Szatmári dalokat vittünk. Májusban a felkérésnek eleget
téve Karcagra utaztunk ahol a IV. Karcagi Országos
Nyugdíjas Művészeti Fesztiválon mutathattuk meg
tudásunkat. Rossz idő ellenére nagyon jó hangulatú nap
volt. Rengeteg fellépővel az ország minden pontjából.
Június 2.-án a Hősök napi megemlékezésen Szintén
katonadalokat adott elő a dalkör a megemlékezés minden
színhelyén.
A nyár folyamán még várnak ránk teljesítendő
felkérések. Itt Jászkiséren is és a Jászságban is. Mindig
nagy öröm, amikor megérkezik egy-egy meghívó hisz ez
is azt bizonyítja, hogy dalkörünket nem csak, itthon de az
ország több pontján is számon tartják. Illetve arra

méltónak találják.
Szeretném köszönetemet kifejezni a dalkör nevében
mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja,
illetve segíti a munkánkat. Jászkisér Város
Önkormányzata és a polgármester úr nagyban hozzá
járult, hogy Karcagra eljuthattunk. És az a megtiszteltetés
ért bennünket, hogy Balogné Dr. Baka Ibolya képviselő
asszony tisztelet díjának felajánlásával anyagiilag
támogatott bennünket. Igyekszünk minden tőlünk
telhetőt megtenni annak érdekében, hogy Jászkisér
hírnevét öregbítsük. Népi kultúráját a következő
generációnak is megőrizzük.

Héjáné Kalmár Ildikó
Búzavirág népdalkör
kapcsolattartó

Kézimunka táborban voltunk......
A jászberényi Alkotóház három napos kézimunka
tábort szervezett Jászberényben, melyre kézimunka
körünk is hivatalos volt.
Az első nap Orbánné Julika Nagykőrösi Népi
iparművész segítségével "Bátai Pöndöl" varrást
tanulták meg a résztvevők. Kaptunk anyagot, nekünk
fonalat, tűt, ollót kellett vinni. Kapott mindenki hozzá
készítési leírást is. Ezt a varrást táskák, blúzok, ruhák,
függönyök, párnák stb díszítéseként használhatjuk, mi
egy kis táskát, szemüvegnek, kulcsnak, telefonnak stb.
tartására készítjük.
A második nap a “höveji pókozást” tanultuk, ami
sokkal nehezebb, mint az előbbi. Kapott minden
résztvevő egy kidrukkolt anyagot (höveji mintásat),
abban több kör van, melyet lyukhímzéssel kellett
kivarrni, majd ezt a lyukat tetszés szerinti mintával

(ezeket is kaptunk több oldalon keresztül) pókoltuk
bek, vékony, gépselyem cérnával. Ez nagyon nagy
odafigyelést igénylő munka, de gyönyörű.
Mi már a harmadik nap nem vettünk részt, mindenki
más elfoglaltsága miatt.
Köszönjük minden résztvevőnek a segítségét, akik
más településekről jöttek és a tábor szervezőjének:
Vassné Sas Katalin táborvezetőnek a meghívását.
Már tavaly is voltunk ilyen táborban, ahol más
tájegységek hímzéstechnikáját ismerhetjük,
tanulhatjuk meg.
Köszönjük a részvételt.
Héjáné Kalmár Ildikó
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Ovi híradó
Tájházban jártunk
Meleg tavaszi nap volt, amikor az iskolába készülő
nagycsoportos óvodásainkkal ellátogattunk a gyönyörű
Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteménybe. Szabó
Ernőné, Jolika néni már az udvaron várt ránk, majd a
hűs, árnyas gádorban a tárlatvezetőnk, Szüle Katika
néni fogadott kedvesen bennünket. A tűző napon
megtett hosszú séta után, mindenkinek jólesett belépni
a hűvös tájházba.

A bejárattal szemben, az első helyiségben csodálkozva
tekintettük meg a régi jászkiséri gyermekjátékokat,
aminek többségét hajdanán a gyermekek a saját
kezükkel készítettek.
A nagy teremben háztartási eszközöket, régészeti
leleteket, régi ruhaneműket ládával, cipész, kőműves,

cukrász mesterség eszközeit láthattuk, amik szintén
nagyon tetszettek a gyerekeknek. Megnézhettük még
itt a hagyományos mezőgazdasági eszközöket is, a régi
jászkiséri dokumentumokkal együtt.
Majd továbbhaladva a következő terembe, egy
hatalmas fényképezőgépet csodálhattunk meg, amivel
még üveglemezre készített képeket Gomolla Feri bácsi.
A mai modern érintőképernyős, fényképezős telefonok
mellett, ez a régi masina tényleg egy csoda.
Meghallgathattuk Katika néni kitűnő előadásában, hogy
a gyermekkorában ő, hogy várta azt a bizonyos
kismadarat az ismert „Itt repül a
kismadár!”felszólításra. Szinte én is a gyerekekkel
együtt elkezdtem keresni, hogy hol is szállt ki az a
madár valaha?
Majd egy szépen berendezett szobába léptünk,
bútorokkal, amiből szintén egy másik kisebb szoba nyílt
ággyal, szekrénnyel, s itt még az eredeti járókövek is
épségben maradtak fenn. Végül pedig a konyhában
leülhettek a gyerekek az asztal köré, ahol ehhez illő
bútorok s csodaszép edények találhatóak.
Elmondhatom, hogy a gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt nagy élmény volt a gyűjtemény megtekintése.
Köszönet Szüle Katalinnak a csodás előadásért, a
Néphagyományőrző munkaközösségnek s vezetőjének
Szabó Ernőnének a szervezésért.
Szikszai Julianna
óvodapedagógus

Terjékiné Mozsár Magdolna képei a jászkiséri Római Katolikus Templomban
Terjékiné Mozsár Magdolna Könyörületes (Irgalmas) Jézus
és a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária
című festményével gazdagodott a jászkiséri Római Katolikus
Templom.
Terjékiné Mozsár Magdolna 1936-ban született Jásztelken.
Gyermekkorában-mint annyian-már
szivesen rajzolt, festett. Később azonban erről le kellett
mondania, de 1992-től újra ecsetet fogott.
Azóta festi egyedi olajképeit a jászberényi tájról,
csendéleteit, valamint spirituális témájú festményeit.
Magáról így vall:
„A tanáraim is felfigyeltek a rajzaimra,de később erről a
képességemről le kellett mondanom. Nálunk megállt az élet,
édesapám meghalt.1993 nyarán egy festékkel megrakott
palettával Velkeiné Pócz Ilona meg ajándékozott. Azt
mondta, próbáljak meg újból rajzolni, festeni. Mivel akkor
már, nyugdíjas voltam. Elkezdtem festegetni. Majd tagja

lettem a Berényi Műhelynek, ahol Buna Konstantin
festőművész foglalkozott velünk. Többször volt már
magánkiállításom. Országosan is
részt vettem kisebb - nagyobb sikerekkel. A Berényi Műhely
tárlatain is mindig kiállítok.
Jelenleg Jászberényben élek, itt festem olajképeimet,
családom és magam örömére. A közös alkotás
élményét, egymás segítését, segítséget a festészetben rejlő
titkok felfedezésében, közös kiállításokat, s nem utolsó
sorban emberi kapcsolatokat jelent számomra a közösség.”
Kedves Magdus! Legyen ez még sok-sok éven keresztül így!
Jézus szavaival zárom:
„Jöjjetek hozzám mindannyian!”
Jászkisér,2017.pünkösd.
Fazekas Lajos
adományozó
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Ovi híradó
Együtt az élő környezetért munkaközösség
2016-2017-es nevelési év programjai
„ A világot nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
Munkaközösségünk célja a környezettudatos életmód
megismertetése, a környezetért felelős életvitel
megláttatása, az egészséges életmódra nevelés, a mozgás
fontosságának tudatosítása az óvodás gyermekekben.
Programjainkkal segítjük óvodásainkat, hogy a természeti
és társadalmi környezetükben biztonsággal tudjanak
eligazodni és tájékozódni. Hangsúlyozzuk a
mozgásfejlesztés fontosságát, a testi, lelki egészség
megtartására törekszünk.
Az idei nevelési év környezeti programjait októberben az
Őszi sportnappal kezdtük, mindhárom óvodában
megrendezésre került egy közös, mozgásos vetélkedő,
játékos feladatokkal. Hagyományosan őszi termésekkel
játszottunk, volt tök gurítás, dió hordás, kukorica, hagyma,
burgonyagyűjtés és sok érdekes feladat.
November az „Egészség hónapja” az óvodában, a
gyermekek érdeklődését és életkori sajátosságait szem
előtt tartva változatos tevékenységeket, a környezet
megismerését és védelmét szolgáló programokat
szerveztünk. Ebben a hónapban került megrendezésre az
észséges életmóddal kapcsolatos vetélkedő, amelyre egy
iskolás osztályt is meghívtunk. A programot egy
ismeretterjesztő kisfilmmel kezdtük. A feladatok között
szerepelt gyümölcsöket, zöldségeket felismerő játék
bekötött szemmel, az íz érzékelésükre hagyatkozva.
Egészséges és egészségtelen ételeket ábrázoló képeket
válogattak a szívük védelmének érdekében. Volt gyümölcs
képkirakó, amit be kellett mutatniuk a többi
kisgyermeknek, elmondani az adott gyümölcs jellemzőit.
Ebben a hónapban a Bocskai úti óvodába egy mentőautó is
ellátogatott. A gyermekek megismerkedtek mentőautóval,
a mentősök munkájával, hogy mi történik sérülés esetén. A
mentős bácsik bemutatták a kötözést, a betegszállítást,
nagy élményt nyújtottak a gyermekeknek, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni.
December a gyermekek egyik kedvenc hónapja, hiszen
ilyenkor találkozhatnak a Mikulással. Ebben az évben is
meglátogatott minket az óvodákban, a nagycsoportos
gyermekek és szüleik részvételével megrendeztük a
Mikulás kupát a Bem úti tornateremben. Kozma Zoltán és
sporttársai megörvendeztettek minket egy kis bemutatóval
a gyerekek nagy örömére, később pedig beálltak egy-egy
óvodához és erősítették a csapatokat. Puttony hordó,
virgácsátadó, ajándék szállító játékon túl rénszarvast is
hajtottak a gyerekek és felnőttek egyaránt. Nagy élmény
volt minden résztvevő számára.

Március 20. - A víz világnapja, Április 22. - A Föld napja.
Minden óvodai csoportban megemlékezünk ezekről a
Zöld jeles napokról. Játékos kísérleteket végzünk a vízzel,
beszélgetünk a víz fontosságáról, a víztakarékosságról,
vízvédelemről. Szépítjük környezetünket, cserjéket,
virágokat ültetünk. Környezetvédelmi szokásokat,
szabályokat ismertetünk meg a gyermekekkel.
Május 10. - A Madarak Fák napja. Ezen a napon került
megrendezésre a Fürkésznap.
Egy újabb játékos vetélkedő ahol számot adhatnak a
gyermekek megszerzett tudásukról, ismereteikről. Az első
osztályosok is a vendégeink voltak ismét. Elméleti és
gyakorlati feladatokat is kaptak a gyerekek. Ők a
legnagyobb, legterebélyesebb fát. Olyan bokrokat, fákat
kellett keresniük amit meg tudnak nevezni. Beszélgettünk
a fák fontosságáról, védelméről.
Figyelmük, gondolkodásuk, emlékezetük fejlesztésére
„mit raknál a bőröndbe?” című memória játékot
játszottunk. Ragadozó madarak felsorolása után egy
mozgásos játék következett. A hazavezető úton pedig
minden csoport gólyákat keresett és számlált.
Munkaközösségünk arra törekszik, hogy az óvodában
eltöltött évek örömteli élményt nyújtsanak a
gyermekeknek. Arra neveljük őket, hogy úgy éljék
életüket, hogy szeretik, megbecsülik és óvják
környezetüket. Lássák meg benne a jót és a szépséget és
kincseiből annyit merítsenek, hogy a jövő nemzedéke
számára is fennmaradjon.
Fazekasné Vinczúr Tünde
Együtt az élő környezetért
munkaközösség vezető
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dr. Győri János nekrológja
Édesapám, dr. Győri János 1952.
október 18-án született Domoszlón.
Édesapja pedagógus volt, Édesanyja
népművelő, művelődési ház igazgató,
de sokat kapott hat elemit végzett
nagyszüleitől is, magában hordozta
értékrendjüket, szorgalmukat, tisztaszívűségüket.
Hároméves korában költöztek vissza
Jászkisérre, édesanyja szülőfalujába, a
nagyszülők házába, amelyhez emlékezetében hatalmasként őrzött és
valóban nagy, ma négy telekre osztott
kert tartozott. Itt töltötte egyedüli
gyerekként négy felnőtt által vigyázott, boldog gyermekkorát, Nagymamája és Atyjaként tisztelt nagyapja
fontos részt vállaltak nevelésében. A
jászkiséri általános iskolában, ahol
Édesapja is tanított, az átlagosnál
nagyobb elvárásoknak is maradéktalanul meg tudott felelni.
Gyöngyösön és Szolnokon tanult
zongorázni, a zene szeretete egész
életére megmaradt.
15 éves korában került Budapestre,
mivel szülei a lehető legjobb neveltetésben, oktatásban akarták részesíteni. A Vörösmarty Gimnáziumban
spanyol tagozatos osztályban tanult,
kollégista volt. Osztálytársai úgy
emlékeznek rá, hogy dupla bizonyítási
vágy hajtotta, úgy érezte, hogy többet
kell teljesítenie, mint budapesti
társainak.
Szorgalmával, olvasottságával és
érdeklődő személyiségével a kezdeti
nehézségek után beilleszkedett az
osztály közösségébe. Leginkább a
történelmet szerette, kamaszkori
lázadásként a reál tárgyak órái helyett
a Szabó Ervin könyvtárba járt át.
Sikeres érettségije után azonnal
felvételt nyert az ELTE Jogi Karára.
Ezután az akkori szabályoknak
megfelelően 11 hónapig Kalocsán
töltött katonai szolgálatot csoporttársaival egy rajban. Az egyetemista
fiúk számára a katonaság egy a ma
megszokottnál hosszabb csapatépítő
tréningként aposztrofálható időszak
volt. Megismerték és elfogadták, vagy
megbélyegezték egymást. Egyikük
emlékezete szerint János a jó

értelemben vett vidéki, egyenes,
szorgalmas ember volt, aki rajparancsnokként is inkább átvállalta, mint
elhárította a munkát, a felelősséget. Ez
megalapozta, hogy az egyetemi évek
alatt szerették, az évfolyam és a
kollégisták meghatározó személyisége volt.
Munkáját ügyészi fogalmazóként
kezdte, majd alig 2 éves ügyészi
gyakorlatot követően kinevezték a
Legfőbb Ügyészség Nyomozati
Főosztályára. 1995-től jogtanácsosként, majd 2003-tól ügyvédként
dolgozott egészen nyugdíjazásáig.
Temetése 2017. május 27-én az
Óbudai Temetőben volt. A szertartásra
sokan eljöttek, népes családja, volt
gimnáziumi osztálytársak, egyetemi
csoporttársak, kollégák és kedves
családi ismerősök. Ravatalánál két
igehely alapján szólt Isten igéje:
„Nagyobb lesz annak a későbbi
templomnak a dicsősége, mint a
korábbié volt, mondja a Seregek Ura,
és ezen a helyen békességet adok! így szól a Seregek Ura. (Haggeus 2,9)
„Jézus így felelt nekik: "Romboljátok
le ezt a templomot, és én három nap
alatt felépítem."” (János 2,19)
Másnap Jászkiséren mondtak érte és
Édesapjáért, Győri Jánosért misét,
ahol volt osztályfőnöke, Papp János
emlékezett meg Róluk. Sok volt
általános iskolai osztálytársa, régi
ismerőse eljött, amit ezúton is

köszönünk nekik.
Nekrológját, amelyet itt idézek,
Gárdai László, családi barátja mondta
el a temetésén:
„Még nem találkoztam olyan férfiemberrel, aki ilyen nyíltan vállalta
volna az érzéseit. Először zavarba ejtő
volt, amikor olykor könnyeit sem
titkolva beszélt a szüleiről, és persze a
gyerekekről, akikről sokat mesélt.
János – másoknak inkább Jancsi –
mindig figyelt a környezetére és
sohasem udvariasságból kérdezett.
Sokaknak zárkózott embernek tűnt,
mert magáról nem sokat beszélt.
Azt is a családjától tudom, hogy az
eljegyzése előtt a nagymamája azt
mondta: nagyon távol találtál lányt
magadnak. Azt válaszolta: ennél
közelebb nem is lehetett volna, hiszen
a kollégiumban csak kétszer kilenc
lépcsőfok választja el a fiúk és a
lányok emeletét.
Éva családja szeretettel fogadta,
különösen szoros kapcsolata volt
apósával és Matildka sógornőjével.
Sokszor utaztak haza Jászkisérre és
Mátészalkára is, ahonnan mindig tele
csomagtartóval érkeztek vissza a
fővárosba. Távolabbi rokonaival
annak ellenére, hogy ritkán találkoztak meghitt kapcsolata volt.
Az élete igazán azzal lett teljes, hogy
1979-ben és 1983-ban megszületett
Zsuzsi és Sándor. A gyerekek most is
meghatottan emlékeznek arra, hogy
amikor kicsik voltak – a mama
elfoglaltsága miatt - reggelente anyjuk
helyett anyjuk volt. Ő vitte őket
óvodába, majd iskolába. Többször is
emlegette: „gyermekeit több-kevesebb segítséggel egyedül nevelő apa
vagyok.”. Mindig büszke volt arra,
hogy Zsuzsit felkészítette a Magyar
Rádió Gyermekkórusába való felvételire, és a tanulmányaiban egészen az
egyetemig segíteni tudta. Sándor
kamaszos dacból ebből nem kért, de a
papától örökölt kivételes memória az
egyetemi években azért jól jött.
A munkám miatt előbb ismertem meg
az ügyész Győri Jánost, mint a
családtagot. Emlékszem: határozott
ember volt. Az egyetemet színjeles
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államvizsgával fejezte be. Éva a mai
napig büszke arra- és ezt János is
említette - hogy a büntetőjog
államvizsga után az elnök, Györgyi
Kálmán, a későbbi legfőbb ügyész a
folyosón azzal fogott kezet vele:
„gratulálok, Uram, ez szuper felelet
volt”.
1993-ban az 56-os sortüzek miatt
indított ügyészi nyomozásokkal
bízták meg, de az ügyészség a legtöbb
esetben elévülés miatt megszüntette
az eljárásokat. Ez - és ezt sem tőle
tudom- megingatta az ügyészi
munkába vetett hitét, ezután már nem
igazán találta helyét a Legfőbb
Ügyészségen. Elhagyta a pályát,
jogtanácsosként, majd ügyvédként
dolgozott. Munkatársa, Zsuzsa és
ügyfelei nemcsak jogi jártasságáért,
hanem emberségéért is becsülték.
Lehet, hogy a szakmai veszteség fájt,
de nekem emiatt sohasem panaszkodott. Azt viszont láttam, hogy a
család sok mindenért kárpótolta. Még
most is - szinte hallom a hangját ahogy Évát a vezetéknevén szólítja,
ami nála - és ezt jól tudom - a barátság
és a szeretet jele volt.
Azt mondják, hogy fiatal korában
sikere volt a lányoknál. Filep Évára
negyedévesen talált rá, és élete

legboldogabb napjaként emlegette
1977. március 5-ét, amikor déli 12
órakor vele együtt vette át jogi
diplomáját, majd délután fél háromkor összeházasodtak.
2011-ben Angliában a gretna greeni
kovács újra összeadta őket. Élete
végéig úgy érezte, hogy megtalálta az
igazit.
Szoros szálak fűzték köztiszteletben
álló szüleihez. Büszke volt elsőgenerációs értelmiségiként elért
eredményeikre, kitüntetéseikre, és
arra, hogy Jászkisér díszpolgárai
lettek.
Vejét, Attilát már a házasságkötés
előtt is fiaként szerette. 2006-ban
született meg első unokája, Barnabás
és újra előkerült egy régi mondat:
„első a munka, a család után”.
2008 karácsonyán született Dani, a
felhőtlen boldogságot azonban
megtörte a tragédia: 5 nappal később
János elveszítette Édesapját. Élete
utolsó éveinek legnagyobb öröme
volt, hogy 2014-ben megszületett
Sára unokája, aki nagymamája, Tóth
Sára után kapta a nevét. Fontos volt
számára az is, hogy Sándor is
megtalálta párját, Adriennt.
2017. március 5-én még otthon,
családi körben megünnepelhette a 40.

házassági évfordulójukat. Két héttel
később kórházba került, ahol miután
életereje láthatóan napról-napra
hagyta el, április 20-án éjjel
megnyugodott, megpihent.
Amikor felhívott még a betegségéről
is úgy beszélt mintha ez nem vele
történne. Most már hiába gondolok
arra, hogy beszélgethettünk volna
gyakrabban is… Méltósággal és – a
távolból figyelve – nagy fegyelemmel
viselte az életét. Azt hittem nem adja
föl. Betegen is utazott Évával.
Amikor nálunk jártak, örömmel
mutatta azt a hatvanadik születésnapjára készült családi albumot,
amiben minden benne volt, ami
számára fontos.
A hétköznapok kíméletlen próbára
tették az utóbbi időben, csak egy-egy
félmondatból tudtam meg, hogy
milyen nagy a baj. A munkát – amit
ügyvédként is komolyan vett – már
nem tudta folytatni. Egy oxigénpalack fogságában nagyon nehéz
másokkal és a holnappal törődni.
Ritkán találkoztunk, de olyan jó vagy
inkább szép mondatokat keveset
őrzök, mint amiket tőle kaptam.
Hiányozni fogsz Jancsi, ég veled!”
Dr. Győri Zsuzsanna

Távozás „kurtán- furcsán”
Reménykedem „nemes”vitánk óta megnyugodott a
Művelődés Háza Igazgató Ura.
Sajnos nagy vétséget követtem el,sem az óvoda
pedagógusok, sem én nem jelentettük be,hogy
körülbelül 30 óvodás kis gyermek 2 csoportba, az
óvónénivel szeretné a Helytörténeti Gyűjteményt
meglátogatni, megnézni.
Mivel a kulcsok nálam voltak (tíz éve) vállaltam a
tárlatvezetést, nem tudván, hogy a bejelentés az
Igazgató Úr részére elmaradt. Örültem a látogatásnak,hiszen szeptembertől iskolába mennek, volt aki
megjegyezte közülük az ősszel már találkoztunk voltunk
itt, mikor szőlő feldolgozása volt a téma. Ez így is volt
hiszen a Kertbarátok segítségével préselték a szőlőt,
majd megkóstolták a finom mustot. Bemutattam a
borkamrában látható régi tárgyakat, melyeket a szőlő
feldolgozásához használtak régen.
Ez csak egy kis esemény volt a sok közül Helytörténeti
Gyűjteményünkben.
A 14 év alatt amíg vendégeket fogadtunk mindig
örömmel töltött el, hogy bemutathattam a Csete Balázs

Szakkör által összegyűjtött tárgyainkat, melyeket 1981ben Győri János tanár úr és Győri Jánosné,Jucika
(művelődési ház igazgató) segítségével létre hozták a
ma is látható értékes szép gyűjteményt.
Természetesen nem a kulcsok elvétele okozott
szomorúságot, hanem a mód a szitkozódás a
facebookról tanultak alapján. Győri Jánosné mikor
átadta nekünk a kulcsokat az első gondolta az volt, hogy
tájékoztassa az utódokat, hogyan mutassák be a
látogatóknak a gyűjteményt.
Sok éves tapasztalat után szívesen kezet fogtam volna az
utódommal....
Nagyon röviden,de „eltanácsolt a Művelődés Háza fura
Ura...”
Szeretettel és nagy tisztelettel köszönöm azoknak a
jászkiséri lakosoknak, családoknak akik szeretteik
hagyatékából gazdagították gyűjteményünket. Kérem
látogassák továbbra is.
Szüle Katalin
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A Jászkiséri Polgárőr Egyesület hírei:
2017. május 20-án MI IS!! /mivel korábban
gondolom tévesen jelent meg a hír, hogy Jászkisért csak
egy polgárőr csapat képviselte/részt vettünk a II.
alkalommal megrendezett Jászalsószentgyörgyi Polgárőr
napon.
Beneveztünk a polgárőrök közlekedési versenyébe,
melyre 11 nevezett.
A Jászkiséri Polgárőr Egyesületet 2 fő, Molnár Tibor és
Nagy János képviselte.
A KRESZ tesztlap kitöltése után az ügyességi pályán
mérték össze tudásukat a versenyzők.
Az összesítés után Molnár Tibor a II., míg Nagy János a
IV. helyezést érte el. GRATULÁLUNK NEKIK!
Köszönetünket fejezzük ki a Polgárőr nap szervezőinek,
külön köszönet a helyi Egyesület elnökének Feketéné
Laczlavik Ildikónak az egyre színvonalasabb szervezésért.
2017. május 29-én egyesületünk egyik tagja közös
szolgálatot teljesített a Jászapáti Rendőrörs rendőrével
illetve a Készenléti Rendőrség kettő tagjával.
Szolgálatteljesítésük alatt sikerült elfogniuk 1 fő Jászapáti
lakost, aki az Aszódi Javítóintézetből szökött meg.
Előállítása után visszaszállítottuk az intézetbe.
2017. május 31-én, az éjjeli órákban Jászkiséren 2
kiskorú, a Szolnoki GYIVI –ből rendszeresen „szökdöső”
lányt kutattak fel a Jászapáti rendőrökkel, ill. a Készenléti
Rendőrséggel közös szolgálatot teljesítő polgárőrünk.
Mivel a „megemelkedett létszám” igényelte, így helyben
szolgálatos polgárőreink a személyek Jászapátira történő
szállításában segítettek be.
2017. június 01-én a délutáni órákban az egyik
/munkája folytán/ határt járó polgárőrünk a település
közeli földúton figyelt fel egy kerékpározó személyre.
Ebben idáig semmi különös nem lett volna, ha a
csomagtartón nem egy 120 literes szemétszállító
edényzetet visz. A személy kérdőre lett vonva, a kuka
szerzés módjára il. a leendő úti célra zavaros válaszokat
adott.
A személy a helyszínre segítségül hívott rendőrök
kiérkezéséig együttműködést tanúsított, ám a rendőrségi
autót meglátva menekülésre fogta a dolgot, ám nem sok
esélye volt a motorral, ill. az autóval szemben.
A rendőri intézkedést követően a kukát
visszaszállítottuk a jászkiséri /Ady E. /
úti lakcímre.
Ugyanezen, napon a Polgármesteri Hivatal kérte a
segítségünket ún. „házalók”
miatt. Egyesületünk két tagja azonnal autóba ült és rövid
időn belül sikerült is felkutatniuk őket. Felhívták a
figyelmüket, hogy a településen az engedély nélküli
házalás-árusítás tilos, ezért ezt a tevékenységet fejezzék
be. Ők ezt tudomásul vették és az őket szállító mikrobusz
megérkezését követően kikísértük őket Jászkisérről.
Ezt követően a Jászapáti rendőrség szolgálatos
munkatársai kérték a segítségünket. A Jászkiséri Általános
iskolából érkezett hozzájuk telefonos segélykérés

miszerint egy gyereket bezártak az épületbe, ahonnan nem
tud kijönni.
Az iskolát kinyittattuk, ahol beigazolódott, a hír igaz, csak
időközben az ott pingpongozók a dörömbölést meghallva
az 5. osztályos gyermeket, /aki a bejárati ajtók közé volt
bezáródva/ az épületből kiengedték.
2017. június 06. Rendőrségi felkérésre négy fő
polgárőrünk vett részt a közelmúltban, Jászkisér
közelében történt halálos, kerékpáros közúti baleset
utólagos helyszíni szemléjének lebonyolításában.
Itt a feladatuk a 3227-es sz. út helyszínelés ideje alatti
adott időben történő teljes útzárása, ill. a forgalom
irányítása.
2017. június 08 – 09. a Kiséri napok rendezvény
biztosításában vettünk részt, ill. a településen járőr
szolgálatokat teljesítettünk önálló és közös szolgálat
keretében.
Polgárőreink szolgálatteljesítés közben 2017.
05. 26-án éjjel a Zrínyi utcában, 06. 09-én szintén az
éjszakai órákban az Akácfa – Kiskör út sarkán illetve
06. 11-én, a délután folyamán találtak 1-1 kerékpárt,
melyeket a Jászkiséri Polgármesteri Hivatalba
leadtak.

„ Az igaz ember hitből él”
( Róm 1:17 b )
Az 500 éves protestantizmus Jász – Nagykun
Szolnok megyében címmel nyílt meg egy
valóban nagyon szép kiállítás a Szolnoki
Galériában.( Templom út 2 volt zsinagóga)
Dr Horváth László igazgató úr köszöntötte a
látogatókat és Szabó József nagytiszteletű úr
így szólt a kiállításról, megköszönte a
munkatársak munkáját, utalva arra, hogy
legutóbb 1934-ben volt ilyen kiállítás
Budapesten. Beszélt a református egyház
iskoláiról, kollégiumairól és az értékes kiállított
tárgyakról. Megemlítve az egyházat is. Benedek
Csaba etnográfus szólt kutatásairól., hiszen
nem csak a Damjanich János Múzeum tárgyai
láthatóak, hanem a gyülekezetektől a megye
református egyházai is rendelkezésére
bocsátották féltve őrzött kincseiket. Így történt
református egyházunknál is, tiszteletteljes
köszönet érte. Örömmel láttam a Kunsági, Tisza
menti települések tárgyai között a szépséges
kelyheket-kenyérosztó tálkát. A Helytörténeti
Gyűjteményünkből kölcsön adott anyagot, igaz
egy nagy hibát követett el aki kölcsön adta és
aki elvitte a szép katolikus egyház oltárterítőjét,
úrasztalterítő nevében.
Mindenkit biztatok, akit érdekel érdemes
megtekinteni a gyönyörű értékes kiállítást,
nagyon érdekes az iskola történeti anyag
gyűjtemény is.
Szüle Katalin
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Házasság kötés
Oláh Aranka – Bokor József
május 12.
Tóth Anna Julianna – Duka Krisztián
május 20.
Bajka Attila Róbert
május 24.

Gergely Virág – Bagi István
május 20.

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Megemlékezés
Tisztelt lakosok!

özv. Tóth Ferencné Szüle Erzsébet
halálának 5. évfordulójára

0

A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-től
az alábbiak szerint módosul:
0

Kedd:
Szerda:

9-13 óráig0
9-13 óráig

„Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem,
még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat,
hogy föld alatt a hazád és a házad,
ugyan hogy érteném.”
Lánya, szerető rokonsága
és az ismerősök

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

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

Halálozás
Szabó Aladárné Marczis Terézia
78 éves korában május 6-án
Földvári Sándor
62 éves korában május 7-én
Duka Sándor
62 éves korában május 10-én
Ragó Jánosné Nagy Irén
77 éves korában május 14-én
Katus László
50 éves korában május 14-én
Kovács Ferenc
63 éves korában május 20-án
Szabó Lászlóné Szeremi Ilona
78 éves korában május 30-án
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2017. május 31-i soron kívüli nyílt
Képviselő-testületi ülés összefoglalója
0


A Képviselő-testület rendeletet alkotott a piacokról és

 A megalapozó tanulmány elkészítésére 3 ajánlat
érkezett, melyekből a legkedvezőbb ajánlatot a Jászsági
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft tette, így vele kötnek
szerződést.

vásárokról.
 Az Önkormányzat piacüzemeltetési szerződést
kötött a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató
Nonprofit Kft-vel.
 Bővítették a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési
Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységi köreit,
módosították az Alapító Okiratát.
 Felhatalmazták a polgármestert a MAKOVECZ
Program keretében megvalósítandó Művelődés Háza
felújításához kapcsolódó tervezői szerződés aláírására.
 Az EFOP 1.8.2-17 kódszámú, „Az alapellátás és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
alapellátás fejlesztés”
elnevezésű pályázatban
konzorciumi partnerként történő részvételről szóló
előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők.
A Zöld város (TOP-2.1.2-16) pályázat benyújtásához
szükséges megalapozó tanulmány elkészítésére szerződés
megkötéséről szóló előterjesztést meghallgatta és
egyhagúlag támogatta a testület.

-juhi-

Tisztelt Lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2017. június 29-én
(csütörtök)
14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma
Megérdemelt munka gyümölcse
Az „Alapító Okirat” tartalmazza, hogy az alapítvány
segíti, támogatja a rászoruló vagy kiváló teljesítményt
elérő gyermekeket és gyermek közösségeket.
Az alapítvány évek óta hagyományszerűen 20162017-os tanévre versenyt hirdetett és értékelte. A
tanévzáró ünnepségen a gyermekek részére az egész
éves munkájukat elismerve okleveleket és
pénzjutalmat osztunk ki.
Köszönjük a sikeres
részvételt és a tanárok támogató munkáját.
Köszönjük mindazok támogatását, akik a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át
az Alapítványnak ajánlották fel.

Legeredményesebb osztályközösségek

0

Felső tagozat
1. 5.b osztály 10000 Ft
2. 6.a osztály 9000 Ft
Alsó tagozat
1. 4.b osztály 10000 Ft
2. 4.c osztály 9000 Ft
3. 4.a osztály 8000 Ft
Legeredménysebb alkotó közösségek
Magyar nyelv barátai
10000 Ft
Kis matematikusok baráti köre
10000 Ft
Kis Történészetek baráti közössége 10000 Ft

0

Az Alapítvány 2017. évben az alábbiakat jutalmazza:

0

Az iskola legeredményesebb tanulója
1. Barna Gábor
8.a 6000 Ft
2. Küri István
8.a 5000 Ft
3. Kóczián Zsuzsanna 8.a 4000 Ft

0

A versenyeken legjobb eredményt elérő tanulók
Felső tagozat
1.Rabi-Nagy Gergő 6.a 6000 Ft
2. Papp Balázs
5.b 5000 Ft
3. Kozma Tímea
7.a 4000 Ft
0

Alsó tagozat
1. Javorek Janka
0

4.a 6000 Ft

0

Jó pihenést és vidám nyarat kíván az
Alapítvány kuratóriuma.
Jászkisér, 2017.június 20.
Gál András
kuratórium elnöke
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Kiséri Napok
Idén, XVII. alkalommal került megrendezése a
Kiséri Napok. Június 9- én pénteken, az eddigi
hagyományoktól eltérően, Jász- Rock Nappal indult a
kétnapos rendezvény. Izgatottan várták a szervezők, vajon
sikere lesz-e a lakosságnál, kilátogató közönségnél az új
műfajnak. A fellépő együttesek között találkozhattunk
amatőr bandákkal, de a közismert Zorall zenekar is
tiszteletét tette. A rockegyüttes 2002- ben alakult, régi
magyar slágerek és rockklasszikusok összegyúrásával,
valamint régebbi magyar popslágerek rockosításával
készít új számokat. Emellett az AC/BC, Edda Forever,
Experience, Anonym Rock Band és a Magánterület is
bemutatkozott. A vártnál sokkal nagyobb sikerrel zárult a
pénteki rendezvény.
A városnap a szombattal folytatódott, ismét a Szent
István Parkba várták a fiatalokat, családokat számtalan
programmal. A reggeli órákban Főző- Sütő versenyre
adhatták le nevezésüket a bátrabbak.
A délutánt a Csete Balázs Általános Iskola majorette
csoportjának felvonulása és színpadi bemutatója nyitotta, a
Jászapáti Pethes Sándor Ifjúsági Fúvós Zenekar
kíséretével. Ezt követte a Csete Balázs Általános Iskola ,,
suligála” bemutatója. Örömmel láttuk, mekkora
izgalommal készültek a diákok, legyen akár 6 vagy 14 éves
a tanuló. Természetesen az egészen kicsi korosztályról sem
feledkezett meg a szervezőség, nem először találkozhattak
a Puding és Palacsinta bohócpárral a gyerekek Jászkiséren.
Sok csillogó szempár követte figyelemmel a móka
mestereit.
Ünnepélyesebb téma váltotta a vidám perceket. Lukácsi
György Polgármester Úr köszöntötte a város lakosságát és
a tisztelt megjelenteket, majd átadta a Főző-Sütő verseny
emléklapjait, a jubiláló véradók okleveleit-emlékplakettjeit, végül két kiváló pedagógus, Básztor Barnabásné
Maróca néni és Szebegyinszki Györgyné vehették át a
gyémánt illetve arany díszdiplomájukat.

Gratulálunk nekik, további jó egészséget kívánunk
családjaik körében!
Jókedvben ezután sem volt hiány, a népszerű humorista, az

ország Kató nénije, Ihos József bírta kacagásra- nevetésre
a közönséget. Köszönjük ezúton is a vidám pillanatokat, ha
csak kis időre is, de kizökkenhettek a látogatók a
hétköznapi gondjaikból.
A Csete Balázs Általános Iskola végzős diákjainak
táncával folytatódott az este, így köszönve meg a
pedagógusok áldozatos munkáját és szüleik támogatását.
Az est fénypontja 19 órakor vette kezdetét, sztárvendégeink Balázs Klári és Korda György vették birtokba a
színpadot, hatalmas hangulatot keltve. Fiatalok és
idősebbek együtt énekelték népszereű dalaikat. A
közönség fantasztikusan érezte magát, a Korda házaspár
személyében nagyon kedves és közvetlen embereket
ismerhettünk meg.
A popslágerek után népies vizekre eveztünk, a Pendzsom
Néptánc Egyesület felnőtt csoportjának és a Viganó
Alapfokú Művészeti Iskola
jászkiséri néptánccsoportjának műsora következett. Bízunk benne, hogy
sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy kilátogassanak a
Pendzsom Néptánc Fesztiválra július 28-29- én.
A műsoros programok befejezésével nem volt más hátra
mint egy buliest, a Smart Zenekar húzta a talpalávalót
hajnalig, régebbi és új slágerekkel meghozták a hangulatot
a tánchoz..
Mint minden évben, a Varga Pirotechnika tűzijátéka zárta a
rendezvényt. Gyönyörű fényjátéknak lehettünk a tanúi.
Akik pedig nem érezték fáradnak magukat, a buli
folytatódott.
Jó hangulatban és gyorsan eltelt a két nap.
Nagyon szépen köszönjük minden szervezőnek,
rendezőnek, támogatónak, vagy aki hozzájárult
segítségével, hogy a VII. Kiséri Napok sikeresen, vidáman
teljenek.
Névszerint senkit sem szeretnék kiemelni, hiszen nagyon
sokan ,energiájukat nem kímélve fáradoztak azon, hogy
Jászkisér lakossága jól érezze magát. Bízunk benne, hogy
jövőre ugyanitt újra találkozhatunk Önökkel!
Kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk
mindenkinek!
Jászkisér, 2017.06.16.
Gócza Fanni

2017. június
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Poénvadászat - Golfpálya

Viccturmix
Egy fickót telefonon felhívja az
orvosa:
- Uram, tegnap megkaptuk a
tesztek eredményét. Sajnos van
egy rossz és egy még rosszabb
hírem.
- Mi a rossz hír?
- Önnek halálos betegsége van,
maximum 24 órája van hátra.
- Úristen, és mi az ami ennél is
rosszabb hír?
- Tegnap elfelejtettem szólni.
Anyós a halálos ágyon:
- Jaj, meghalok... jaj, végem van,
meghalok!
Felnéz a plafonra:
- A plafont meg le kéne festeni!.
Mire a vő:
- Anyuka, egyszerre csak egy
dologra koncentráljon!
- Anyuka drága, miért nem
telefonált, hogy jön? - kérdi a vő
az anyósától.
- Azért fiam, mert látni
akartalak...
Móricka dobol a padon.
- Miért dobolsz Móricka?
- Elijesztem az oroszlánokat.
- De hisz itt nincs oroszlán.
- Na, látja! Ugye milyen jó
módszer?
- Miért olyan szomorú Kovács
úr?
- Kislányunk született.
- És maga talán kisfiút szeretett
volna?
- Nem, én válni szerettem volna.
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Recept túra
Paradicsomleves olasz módra

Mini hot dog

Hozzávalók:

Hozzávalók:


1 fej hagyma

2 gerezd fokhagyma

1 db sárgarépa

1 db zellerszár

40 dkg paradicsom

10 dkg koktélparadicsom (különböző színű)

1 liter alaplé (zöldség- vagy húsleves)

1 kevés olívaolaj

1 maroknyi friss bazsalikom levél

só

bors


1 csomag leveles tészta

16 db virsli

15 dkg gouda sajt (reszelt és szeletelt)

ketchup

mustár

Elkészítés:
A hagymát és a fokhagymát
apró darabokra, a répát, a
zellerszárat és a
paradicsomot kockára, a
koktélparadicsomot félbe
vágjuk.
Egy közepes méretű lábasban felhevítjük az olívaolajat, majd
beletesszük a hagymát, a fokhagymát, a sárgarépát és és a
zellerszárat. Lefedjük, és körülbelül 10 perc alatt puhára főzzuk.
Miután megpuhult, megsózzuk, megborsozzuk, beletesszük a
paradicsomot, és felöntjük az alaplével. Kb. 10 percig főzzük,
miközben egy másik lábasban egy kevés olajon megdinsztelünk
a koktélparadicsomokat.
A paradicsomlevest levesszük a tűzről, és botmixerrel
összeturmixoljuk, majd tányérban szedjük, és a sült
paradicsommal és friss bazsalikommal a tetején tálaljuk

A kenéshez:

1 darab tojás sárgája

Elkészítés:
A leveles tésztát kinyújtjuk, kockákra vágjuk. A virsliket 3
darabra felvágjuk.
A tésztadarabkák egyik felét megkenjük ketchuppal, míg a
másikat mustárral. Ezután belecsomagoljuk a virsliket és a
csíkokra vágott sajtot. A tetejét megkenjük tojássárgával és
megszórjuk a reszelt sajttal.
200 fokra előmelegítettt sütőben 15 perc alatt készre sütjük.

Rakott cukkini tejföllel
Hozzávalók:

50 dkg darált hús

1 db kaliforniai paprika

3 db cukkini

2 ek őrölt paprika

1 doboz tejföl

1 tk fokhagymakrém

15 dkg sajt

só

bors

Jó étvágyat kívánunk!

Elkészítés:
A kaliforniai paprikát és cukkinit megmossuk, felkarikázzuk, és
egy hőálló tálba (vagy tepsibe) tesszük.
A darált húst egy kevés olajon megpirítjuk, megsózzuk,
megborsozzuk, és összekeverjük egy kevés fokhagymakrémmel.
Megszórjuk pirospaprikával, és felöntjük 3 dl vízzel. Sűrű
mártássá főzzük, amíg a hús megpuhul és a víz elpárolog.
Az elkészült darált húst ráöntjük a hőálló tálban lévő cukkinire.
Megkenjük a tejföllel, és ráreszeljük a sajtot.180 fokra
előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük, addig, amíg a sajt
aranybarnára sül. Főtt rizzsel tálaljuk.
forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
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.


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

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

Vörös csirke
0

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

tel:06 20 469 90 94
Jászkisér, Hevesi út 9.
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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

0

0

0

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

06/20/9344-915
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Megyei I. osztály 2016-2017.
A JÁSZKISÉRI SE felnőtt csapatának mérkőzései
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
1:0
6:1
2:2
0:0
0:4
1:0
1:0

Az utánpótlás bajnokság mérkőzései 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
MARTFŰ - 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
5:1
5:2
1:8
15:3
2:8
2:11
2:7

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

Július 28-29.

Folk Fesztivál

U-19
2:4
4:2
1:3
8:1
6:1
3:4
2:3
3:0
4:4
14:0
5:5
4:4
6:5

