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Jászkisér Város díjazottjai 2017. évben

Az idén 2017. május 13-án, a Pedagógus Női Kar hagyományos
templomi hangversenye után, a Katolikus Templomban adták át
a Jászkisér Díjakat.
A 17 órakor kezdődő rendezvényre, a rossz idő ellenére is, telt
ház előtt került sor.

A Pedagógus Női Kar színvonalas hangversenye után Váradi
László zongoraművész játékában gyönyörköd-hetett a
közönség.
A műsor után került sor az idei kitüntetések átadására.

2017-évben Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egyetértés Nyugdíjas Klub részére, amelynek
tagjai az idős emberek segítése és a helyi hagyományok ápolása
terén végzett több évtizedes példaértékű munkájukkal
hozzájárultak a település erkölcsi értékeinek gyarapításához, jó
hírnevének öregbítéséhez
a Jászkisér Városért díjat
adományozta.
A díjat Kiss Jánosné a Klub vezetője vette át.
Szintén Jászkisér Városért díjban részesült Csillik Ferenc,

aki a város sportéletének fejlesztése terén több évtizeden
keresztül végzett kiemelkedő munkát, amivel jelentősen
hozzájárul a jászkiséri labdarúgás kimagasló eredményeinek
eléréséhez, a település jó hírnevének öregbítéséhez.

Váradi László részére, aki rendkívüli tehetségével és a
komolyzene területén végzett kiemelkedően jelentős
munkájával olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez a Képviselőtestület a Jászkisér Város Díszpolgára díjat adományozta.
A díjakat Lukácsi György polgármester és dr. Ádám Mónika
jegyző adta át.
Ez úton köszönjük meg a Pedagógus Női Karnak és Várdai
Lászlónak a színvonalas, tartalmas szórakozást nyújtó műsort és
külön gratulálunk a díjazottaknak.
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Jászkisér Város Önkormányzata,
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága,
A Művelődés Háza és Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. június 2-án (péntek) 16 órára
A Művelődés Házába a

Hősök Napja
és a

Nemzeti összetartozás napja
alkalmából tartandó rendezvényre
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Csete Balázs Honismereti Egyesület életéből
- Az Országgyűlés 2015. március 17.én nyilvánította II. Rákóczi Ferenc
emléknapjává március 27-ét, Erdély
és Magyarország fejedelmének, a
Rákóczi-szabadságharc vezetőjének
születésnapját.
Egyesületünk március 27-én megemlékezett
a fejedelemről és
tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el szobránál.
- Április 7.-én pénteken a Hevesi
Eötvös József református Oktatási
Központban Húsvét alkalmából
szervezett evangélizációs alkalomból
volt jelen 17 fő Egyesületi tag,
valamint Gubicz András emeritus
Jászkapitány, Lukácsi György
polgármester, Cseh Gáborné
igazgató helyettes és Kiss Lajos
igazgató. A megjelenteket Együd
László igazgató köszöntötte.
Meghívott igehirdető: Móricz Árpád
nagytiszteletű úr, a vajdasági
Bácskossuthfalva lelkésze volt ki
nagyon örült, hogy Jászkisért
ennyien képviseltük. Az emlékezetes
délutánt vendégfogadás zárta.
- Életének 68. évében súlyos
betegségben április 8.-án elhunyt
Salgótarján Pro Arte díjas szobrászművésze Bobály Attila.
Bobály Attila 1948-ban a Nógrád
megyei Varsányban született. Az egri
tanárképző főiskolát 1976-ban
végezte el. Szobrászatot Laborcz
Ferenc és Kovács Ferenc szobrászművészek irányítása mellett tanult.
1984-ben felvételt nyert a Művészeti
Alapba és tagja volt a Magyar
Alkotóművészek
Országos
Egyesületének is. 1991 óta volt tagja
a Képző- és Iparművészek Szövetségének és a Szobrász Társaságnak.
Az elmúlt három évtizedben több
díjat is elnyert műveivel.
Résztvevője, segítője volt a Salgótar-

jáni Szabadtéri Szoborkiállításoknak.
Salgótarján közgyűlése a több
évtizeden át folytatott, kiemelkedő
szobrászművészeti tevékenységéért
tavaly a Pro Arte művészeti díjban
részesített. A Somoskőn alkotó
művész alkotásai többnyire kőből és
bronzból készítette, de fát is szívesen
faragott. Számtalan egyéni és
csoportos kiállításon szerepelt
hazánkban és külföldön egyaránt.
Köztéri szobrai állnak Nógrád
megye- és országszerte, valamint
Nagy-Britanniában is. Luxemburgi
Zsigmondról készült szobra helyet
kapott az ópusztaszeri szoborparkban.
Egyik szép szobra, mely II. Rákóczi
Ferencet ábrázolja itt áll Jászkiséren.
Egyesületünk megemlékezett a
művészről. Emlékét tisztelettel és
szeretettel őrizzük.

viselőjének előadásából megismerhettük hogyan alakult meg Kocséron
az egyház és az oktatás. A Népkör
elnöke beszámolt az elmúlt évi
munkájukról, pénzügyi helyzetükről
és ez évi terveikről. Az elvégzett
munka nagyon tartalmas, színvonalas volt, az előttük álló tervezett
feladatok nem különben.
Gratuláltunk az eredményekhez és
átadtuk szerény, jelképes ajándékainkat. Nagypál Zoltán Egyesületünk
tagja Aranyosi Ervin: Üzenet a
Magyaroknak című versét mondta el,
majd a Népkör népdalkörének
műsorát hallhattuk. Bodnár András
Polgármester Úr is köszöntötte a
megjelenteket, ismertette a Község
elmúlt évben végzett munkáját és az
idei terveket. A finom ebédet baráti
beszélgetés és nótázás követte. A
késő délutáni órákban búcsúztunk el
és indultunk haza.

- Április 22.-én szombaton 5 fővel
vettünk részt a Kocséri Népkör 2016.
Benedek József
elnök
évi
záró és 2017. évi nyitó
közgyűlésén. Szokásunk szerint a
Kutyakaparó Csárdában vártuk meg
és találkoztunk a Jászapáti Vándorfy
János Honismereti Szakkör tagjaival.
A Csárdában Járvás József a Népkör
Elnöke férjének vendégei voltunk. Az
Elhozott a május...
emlékkönyvben,
mint már évek óta Elhozott a május, megláttalak újra,
rögzítettük az ese- Valami a szívemet hozzád visszahúzta.
Három szál rózsával, köszöntöttél engem,
ményt.
Rövid beszélgetés és A régi tavaszunkat a mában megkönnyeztem.
a frissítők elfogyasztása után együtt Nem változott meg a mosolyod, a jóságod,
Te vagy,aki a szeretetet mindörökké szolgálod.
indultunk Kocsérra, Én meg szerencsés, mert megmaradtál nekem,
ahol a Népkör nép- Lelked mélyén tiszteletben ott maradt a helyem.
viseletbe öltözött
asszonyainak sorfala Elhozott a május napfény ragyogással,
várt. Járvás Józsefné Találkoztam a tavaszban az igaz boldogsággal.
Népkör Elnöke kö- Olyan vagy nekem, mint a hűséges gólya,
Költöző madár, de a szíve visszahúzza.
szöntötte a megjelenteket. A Katolikus
Nagypál Sándorné
Egyházközség kép-
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Nyugdíjas Klub hírei……
Február 20.-án megkezdte klubfoglalkozásait az
Egyetértés Nyugdíjas Klub, melyen a 2017. évi
Munkatervünk lett megbeszélve és jóváhagyva, valamint
megtartottuk az elmaradt névnapokat: Miklós, István,
Zsuzsanna, Piroska, Aranka.
- Farsangi rendezvényünket egy verssel
köszöntöttük, majd finom fánk, herőce megkóstolásával,
beszélgetéssel, vidámsággal telt el.
- Többen a klubból részt vettünk a Jászárokszállási
Színjátszó Kör „Nagymama” című 3 felvonásos
vígjátékán, mely nagyon tetszett.
- Nőnap-Férfinap rendezvényünkön Lukács Józsi
verssel köszöntötte a női klubtagokat, a klubvezető pedig
férfi társainkat köszöntötte verssel. Többen finom
süteményt hoztak, egy kis ajándékot kapott mindenki
hóvirággal. Lukács Józsi szolgáltatta a zenét, jó
hangulatban telt el a délután.
- A Városi Könyvtárban és a Műv.Házban a Farkas
házaspár által szervezett régi fényképek vetítésén részt
vettünk már két alkalommal. Több személyt, helyszínt
felismertünk a képeken.
- Március 15.-ei ünnepségen többen részt vettünk a
klubból, mely szép rendezvény volt.
- A Könyvtárban Faragó Annamária író-olvasó
találkozóján „Háború és lélek” című új könyvét mutatta be
az írónő. Nagyon szép érzelgős előadást tartott a
munka(fogoly) táborról. Többen megvásárolták a könyvét,
majd filmvetítés volt Dósa László színművész életéről, aki
gyerekként élte át ezt az időszakot.
- A Bocskai úti Óvodások részére Húsvéti kifestő
lapokat és csokis cukrot vittünk ajándékba Húsvét
alkalmából, melynek nagyon megörültek az óvónők és a
gyerekek.
- A Polgármesteri Hivatal Jászkisér idős lakosságát
meghívta egy „Tavaszt köszöntő” vendéglátásra a
Műv.Házába. Sajnos az időjárás inkább a telet idézte fel,
mint a tavaszt, de klubunkból 20 fő megtisztelte és
elfogadta a meghívást. Az óvódások és iskolások táncos
műsorral kedveskedtek, mely nagyon jól esett. Köszönjük,
hogy ott lehettünk.
- A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub hívta meg
klubunk tagjait „Locsoló Bál”-i rendezvényükre. Már az
ajtóban fonalból, saját készítésű tojással és fiolába
locsolóvízzel (pálinka) vártak bennünket. A köszöntések
után bemutatkozott klubunk egy pár mondattal, mivel
velük még nem voltunk baráti kapcsolatban, legalábbis az
új vezetővel. „Nyugdíjasok köszöntése” című verssel
köszöntöttük őket, majd a jászladányi nyugdíjas
klubvezető mondott pár köszöntő szót. A Jászapáti klub
férfi tagjai locsolóverseket mondtak és a klubvezetőket
meglocsolták, akik csoki és horgolt tojással köszönték meg
a kedvességüket. Ezt kultúrműsor követte, melynek
főszereplői a házigazda klub tagjai voltak. Előadtak:

verseket, meséket, jeleneteket, melyek vidámak és
szórakoztatóak voltak. A helyi klubvezető minden
„fiúnak” kiosztott egy kis zsákot, a „lányoknak” pedig
egy-egy csoki tojást. Mindenki annak a
fiúnak adta a tojást, akinek akarta és ebéd után
összeszámolták, ki gyűjtötte össze a legtöbb tojást, a
versenyt a jászladányiak nyerték meg. Ezt finom ebéd,
süti, kávé és vigalom követte. Több ismerős is volt a
Jászapátiak között, akikkel már találkoztunk a kézimunka
szakkörön. Tombolahúzás is kedvezett csoportunknak,
szinte mindenki nyert valamit. Megköszönve a szívélyes
fogadtatást és vendéglátást – megbeszéltük a
klubvezetővel, hogy meghívásukat viszonozva, az év végi
záró rendezvényünkön nagyon szívesen látnánk klubjuk
tagjait, aki elfogadta meghívásunkat, – majd hazafelé
indultunk. Egy klubbal növeltük a barátságfánkat.
Kiss Jánosné
klubvezető

Kézimunka Körről röviden……
A „Jászkiséri Kézimunka Kör” is megkezdte február 23.tól a munkáját. A téli szünetben elkészített munkáit
mindenki bemutatta, melyek nagyon szépek lettek.
- Egy új tájegység hímzését ismerték meg a tagok, a
„Kaposmentit-t”. Drukkolt anyagot kapott mindenki,
hozzá fehér és piros osztott szálú fonalat, mivel e két
színnel kellett kihímezni. A választott mintákat
mindenkinek április végére ki kell varrni, mert májustól
Erdélyi, azaz Mezőségi mintát tanulunk, melynek a fonalát
már mindenki megkapta, amellyel varrni kell.
- A Jászapáti Kézimunka Szakkörnél tett
látogatásunk alkalmával a vezetőtől kaptunk fehér
drukkoló festéket, ugyanis a furtai mintákat (melyek
nagyon szépek), sötétkék, vagy fekete alapanyagra kell
kidrukkolni, melyhez csak fehér festéket lehet használni.
Kaptunk még több drukkoló papírt, melyeken régi falvédő
minta, Mezőségi, nagyírásos (Kalotaszegi), jász,
Seregélyesi minták vannak. Elvittem a mezőségi mintát,
amit már varrtam és megbeszéltük, hogyan kell a hiányzó
részt kivarrni. Tőle kaptam egy nagyon szép Mezőségi
mintával kivarrott faliszőnyeget, hogy megismerjük ezt a
hímzést is, amely láncöltéssel van kivarrva.
- Készülünk már a szeptemberben megrendezésre
kerülő kiállításunkra is. Kaptunk Nemesné Editkétől
lenvászon anyagot, melyet az édesanyja szőtt és arra lesz
rádrukkolva a mezőségi minta, melyet tanulni fogunk.
Köszönjük neki az anyagot.
Párhuzamosan továbbra is varrunk jász mintájú terítőket,
Házi Áldást, könyvjelzőket stb. és egyéb tájegység
hímzéseit.
Kiss Jánosné
Körvezető
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Látogatás Niederlenzbe
Jászkisér svájci testvértelepüléséről, a PJN Niederlenz
Egyesület vezetőitől ebben az évben is meghívást
kaptunk a helyi Református Egyház és a civilszervezetek
által szervezett „Wähenstübli” jótékonysági vásárra. A
Külkapcsolatok Baráti Egyesületét hat fővel
képviseltük.
A kiutazás előtti napokban csomagoltuk össze azokat a
magyar termékeket, melyeket részben itt Jászkiséren
készítettek szorgos kezek, részben megvásároltuk
azokat. A jászkiséri, magyar és PJN jelképekkel, német
és magyar megnevezésekkel készített címkékkel ellátott
áruk kerültek a PJN standjára. A református templom
előtti téren felállított standokon több civilszervezet
kínálta eladásra a többnyire maguk által készített
terméket, a gyerekek kihozták a vásárra megunt, kinőtt
játékaikat. Az Egyház süteményt, kávét, teát, sört és
üdítőitalt árult, melyek bevételét jótékony célra
fordítják.

számunkra. Már korábban is támogatták Váradi László
zenei tanulmányait. Örömmel értesültek a „Virtuózok”
című TV-s versenyen elért eredményéről, melynek
felvételeit az interneten többen látták közülük is. A PJN
Niederlenz elnöksége arról döntött, hogy 1.500 Euro
támogatást küldenek általunk Váradi László részére, aki
a támogatásnak köszönhetően részt tud venni egy
Veronában sorra kerülő mesterképző kurzuson, ami
zenei pályája szempontjából fontos lehet

Jászkisér és Niederlenz testvérvárosi szerződést kötött
korábban, így ez a látogatás jó alkalom volt arra, hogy
Jürg Link Niederlenz polgármesterével megbeszéljük
mi történt a két településen az elmúlt évi vásár óta.
Mebeszélés a PJN elnökségével

Beszéltünk további tehetséges jászkiséri fiatalok
esetleges támogatásáról és egy középiskolás diák német
nyelvtanulásának segítéséről. Sajnos a meghirdetett
diákcsere programra nem jelentkezetek olyan fiatalok,
akik német nyelvtudása megfelelő alapot jelentett volna
ahhoz, hogy egy hónapig Svájcban tanuljanak mindent
német nyelven.

Berente Judit, Ursula Gysi és Rácz Judit a magyar termékekkel

A vásárban jó volt találkozni a sok kedves ismerőssel,
akik meglátogattak bennünket és támogatásként
vásároltak a magyar termékekből.
A PJN Niederlenz vezetőségének tagjaival folyamatos
kapcsolatot tartunk, de a személyes megbeszélésre csak
ritkán van alkalom. Idén is volt meglepetésük

Megbeszéltük, hogy Niederlenzben és itt Jászkiséren is
keresni fogjuk annak lehetőségét, hogyan lehetne az
együttműködést segítők körébe új, fiatalabb
korosztályhoz tartozó személyeket bevonni. Erre azért
lenne szükség, hogy a már több mint húsz éves
kapcsolat még sokáig éljen.
Berente Judit elnök
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete
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Ovi híradó
Egy kiállítás képei
Ha tavasz, akkor óvodai rajzkiállítás. A Művelődés
Háza volt a helyszíne az idei bemutatónak is. Kíváncsi
tekintettel gyülekeztünk 2017. április 24-én délután 16 órakor
az emeleti galérián, és most is Meseországba, Fantáziavilágba
érkeztünk. Mindezt óvodapedagógusainknak köszönhettük,
akik szeptember óta gyűjtögették a gyermekek kész remekeit
az idei kiállításra. Az itt felsorakoztatott szép alkotások az
óvodai mindennapokba is betekintést engedtek.

Az óvodai csoportok mindegyike elhozta kincseit, melyek
idén is bizonyították milyen sokrétű, fejlesztő, nevelő
tevékenység zajlik óvodáinkban. Nevelés, személyiségfejlesztés, ízlésformálás, ötletesség, takarékosság és a
legfontosabb az örömszerzés. Többszörösen. Aki kitalálja,
aki rátalál az ötletre, aki megvalósítja, aki gyönyörködik az
eredményben, aki büszke a gyermekére, unokájára.
Köszönjük, hogy ötleteket adva, példát mutatva
testvéreknek, anyukáknak, nagymamáknak, kollégáknak,
megrendezték a kiállítást a fáradhatatlan óvónénik. S
ahogyan a megnyitón hallottuk, nem biztos, hogy a művek
készítői lesznek a jövő képzőművészei, de hogy örömet
nyertek a munkálkodás során, az biztos. Mi, a közönség,
szintén. Gratulálunk hozzá. Köszönet érte.
0

További jó szorgoskodást kívánva:
0

Tajtiné Selmeczi Éva

Húsvéti meglepetés
0

Végignézve a sok kiállított művet, szinte hallatszik a képek
mögül a sok évszakot idéző dallam, vers, mondóka. A mesék
elhangzását követő beszélgetés, kérdések, válaszok, s
miközben a szorgos kezek papírra vetették a szereplőket,
megmintázták a helyszínként szolgáló fákat, élőhelyeket,
felragasztották a díszítő elemeket, rengeteg új ismerettel
lettek gazdagabbak észrevétlenül is.
Örömmel figyeltem fel ismét arra, ahogyan megbújik az
iskolai tananyagra előkészítő tevékenység szinte minden
alkotásban. Nemcsak a ceruzával, ecsettel, tépkedéssel,
nyírással fejlesztett kézügyesség, hanem sok más is. Hiszen a
bohócok sapkájának sordíszei, a zöldségek föld alatt megbújó
fonalgyökerei, vagy a félbevágott száraz falevelek színes
ceruzával kiegészített részei, s a víz útjának végig követése a
plakáton, mind-mind ezt bizonyították.
Az is évek óta visszatérő, hogy a vegyes korú gyermekek, a
csoportok milyen szépen és eredményesen tudnak együtt
alkotni, alkalmazkodni egymáshoz a tetszetős végeredmény
érdekében.
Az ötletek minden alkalommal lenyűgöznek. Sokféle anyag
került felhasználásra az idei évben is. A „semmiből – valamit”
készítés számomra egyenlő a varázslattal. Itt színpompásan,
gazdagon felsorakoztatva láttunk példákat. Tojáshéj-koszorú,
kartondobozokból bábok, állatfigurák, pazar várak. És a
sokféle termésből nyuszik, madárkák, sünik születtek.
Vidám, új életre keltek a kiürült joghurtos poharak és
flakonok hóemberként. Az eldobandó papírzacskók fává
alakultak át, a tortapapírok álarccá meg Télapókká
nemesültek, s kiszolgált kupakok tartották a szirmokat a
hóvirágokban.

Húsvét előtt meglepetéssel kedveskedett a Nyugdíjas
klub a Bocskai úti óvoda gyermekeinek. Húsvéti
színezőket és édességet kaptak. Örömmel színezték a
nyuszi- és tojás formákat és az édesség percek alatt
elfogyott.
Nagyon köszönjük.
Bocskai úti óvoda

Húsvétvárás
0

Idén is megrendezésre került a húsvéti készülődés az
óvodában. Vendégünk Szüle Katalin volt. A rendezvény a
Kossuth téri óvodaudvaron került megrendezésre és a
nagycsoportos gyerekek vettek részt rajta.
Katika néni örömmel fogadta a meghívásunkat. Szívesen
mesélt a régi húsvéti hagyományokról. Ezt követően
minden csoport elmondta a húsvétra tanult versét. A fiúk
locsolkodtak és a locsolásért matricát és piros tojást kaptak.
Zárásként a gyerekek közös tojáskeresésben vettek részt.
Az óvoda udvarán elrejtett tojásokat kosarakba gyűjtötték,
majd felakasztották a “Tavasz fára”.
0

Köntés Judit
pedagógiai asszisztens

7

2017. május

Jótékonysági bál az óvodás gyermekekért!
Ismételten megrendezésre került a II. tavaszváró jótékonysági
mulatság. A jó hangulatról Bíró-Sípos Karina, az Origó
énekesnője gondoskodott.
A tavalyi bál bevételéből belső- és külső használatra
mozgásfejlesztő eszközöket vásároltunk.
Hogy ez a bál létrejöhetett sok támogatónknak köszönhető. A
kis óvodások nagy örömére rengetegen támogatták
tombolatárgy felajánlással és támogatói jegy megvásárlásával
rendezvényünket, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani. Reméljük a sok támogatónk közül nem felejtettünk ki
senkit sem.
Idei fődíjunk egy 50.000,- Ft értékű vásárlási utalvány volt.
Támogatóink a következők:
Stoszek Istvánné ev.,Rego-Plast Kft., Cseh Gáborné Balogh
Beáta, Lukácsi György, Sebestyén Jánosné ev., Bajzáth Edit,
Szeremi Tüzép (Szeremi András ev.), Krizsai Pékség (Krizsai
Istvánné ev.), Rabiné Ádám Beáta, Sebők Húsbolt (Sebők Péter
ev.), Krizsai Sándor, Dr. Móré Éva ev., Center Büfé (Gócza
Zoltán ev.), Dr. Csejtei Erzsébet, Gubicz András, Papp András
ev., Horgászbolt (Kökény József ev.), Coop, Agroszöv Zrt.
Gazda áruház, Goods Market (Rentlerné Boros Edit), Tó Büfé
(Kovács Attila ev.), Szépség Stúdió (Csillik Tímea és Csillik
Edina), Torma Márta ev., Holló Béla ev., Madár Márta, Holló
Zoltán ev., Gyepi gumi (Gyephár Róbert ev.), Jégcsibe Kft.,
Mini Market (Földvári Judit ev.), Lottózó (Sebestyén Ferenc
ev.), Borbás Józsefné (ev.), Varga Fotó (Varga József ev.),
Balogh Krisztina ev., Nagy Gyula ev., Erika Virág Varázs, Kínai
bolt, Bartók Ildikó ev., Csete Zoltán ev., Sebestyén Zoltán ev.,
Földvári Zoltán (ev.), Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány,
Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Korsósné
Erzsike, Nemes Józsefné, cs. Molnár Tibor és felesége, Nyíri
Zoltán, Nemes János és felesége, Fazekas Erika, Szabó Ernőné,
Tóth Magdolna, Tóth Csaba és családja, Bordáné Boros
Krisztina, ifj. Sebestyén Ferenc, Barnáné Gulyás Judit, Fazekas
Zoltánné, Borsos Ildikó, Ozsváth Ferencné, Nemes Mihályné,
Dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna, Tamás Gáborné, Tamás Jánosné,
Nagy Lászlóné, Balaton Istvánné, Balogh József és családja,
Tóth Tünde, Glodicsné Pásztor Tímea, Kovácsné Túri

Renáta,Deák István és felesége, Kovácsné Mráz Ágnes,Krizsai
Attila és családja, Ifj. Szentpéteri József ( ev.), Karkus Vivien,
Andrási Zoltán és családja, Tamás Margó néni, Tolnai Tamás és
családja, Csillik Ferencné, Farkasné Papp Éva, Tóthné Marika,
Hajdú András és családja, Papp Erzsébet, Tóth Krisztina,
Szentpéteri Józsefné.
Köszönjük a bálon résztvevők jelenlétét és anyagi támogatását.
A jótékonysági bál sikeresen zárult.
0

Sebestyén-Molnár Edina
Szülői Szervezet elnöke

Az első születésnap!
0

Jászkisér Város Önkormányzata Tavaszt Köszöntő
vendéglátásra hívta Jászkisér időseit, 2017. április 19-én a
Művelődés Házába.
Az időjárás nem volt kegyes a rendezvényhez, egész nap
esett az eső és hideg volt. Az önkormányzat autója
segítette a vendéglátásra eljutni az időseket. A zord időből
mi a nagyteremben semmit sem éreztünk, ott tavasz volt.
A melengető napsugárról a kis óvodások „Tulipán”
csoportja és a Viganó Művészeti iskola gondoskodtak.
Az ünnepséget dr. Ádám Mónika Jászkisér Város
jegyzője nyitotta meg, köszöntve a jelenlévőket.
Ezután következett a legifjabbak fergeteges műsora. Az
idősek mosolygó és csillogó szemei minden elárultak.
A vendéglátás közös ebéddel és beszélgetéssel
folytatódott.
Köszönöm az idősek nevében, hogy ezen a délutánon
elfeledkezve a hétköznapok gondjairól együtt lehettünk.

Linett, Maja, és Edina, a Zsigó család pici lányai, május
elsején voltak egy évesek. Boldog Születésnapot kívánunk
az ikreknek, a szülőknek erőt, egészséget a lányok
felneveléséhez!
A kicsik érkezéséről az elmúlt év szeptemberében írtam
Önöknek, kérve fogjunk össze és segítsük a
mindennapokban a családot. Példaértékű az összefogás
amely a felhívásra érkezett. Az adományokat nem is tudom a
teljesség igényével felsorolni, de mindezt átélni, szívet
melengető érzés. Nagyon megható volt, amikor felhívtak
telefonon, hogy halottak az ikrekről és vonattal mosószert és
öblítőt hoztak. A pelenka, a törlőkendő adományról nem is
beszélve. A család kapott szobabútort, szőnyeget,
babakocsit, etetőszékeket, járókát, hűtőszekrényt, rengeteg
babaruhát, bébi ételt, tűzifa adományt A tárgyadományokon
túl, anyagi segítség is érkezett magányszemélyektől. Az
önkormányzat lehetőségeihez mérten természetbeni és
anyagi segítséget nyújt a lányok neveléséhez a családnak.
Az összefogás amely körülvette- körülveszi a családot
lelkileg is megerősíttette a fiatal szülőket. Nagyon hálásak az
Önök segítségért, szavakban nagyon nehéz kifejezni amit
éreznek. Köszönöm a család nevében.
A lányok nagyon szépen fejlődnek, nőnek, de továbbra is
folyamatos orvosi ellenőrzés alatt állnak, Debrecenbe,
Budapestre és Szolnokra kell őket szinte hetente vinni. A
lakhatási gondja is megoldódik hamarosan a családnak. Az
állam otthonteremtési támogatása segítségével sikerült
családi házat vásárolniuk, amelynek a felújítása folyamatban
van. Nap mint nap más gondokkal szembesülnek, a lányokra
nézve azonban mindig sikerül ezeken felülkerekedniük..
Kérem ne hagyjuk magukra a családot!

Farkasné Nagy Márta

Farkasné Nagy Márta

0

Tavaszt köszöntő vendéglátás a „télben”

0

0
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Hírek a Könyvtárból!
Húsvéti játszóház

Felső tagozatos szavalóverseny

0

0

Az elmúlt évek, évtizedek alatt számtalan alkalommal volt
vendégünk a Csete Balázs Honismereti Egyesület
játszóházának csoportja. Meghívásunknak a húsvét
közeledtével is lelkesen tettek eleget a tagok. Március 29én és április 5-én tartottuk a foglalkozásokat, melyre 4 alsó
tagozatos osztályt hívtunk meg, köszönjük a
pedagógusoknak, hogy a szoros napirendjük mellett időt
szakítottak és ellátogattak hozzánk. Köszönjük a tagok
munkáját, sok sikert és jó egészséget kívánunk
mindnyájuknak.

A Csete Balázs Általános Iskola és a Városi Könyvtár
április 10-én, a Költészet Napja alkalmából rendezte meg
a hagyományos felső tagozatos szavalóversenyt. 1905.
április 11-én, 112 éve született József Attila költőnk, ezen a
napon rá emlékeztünk.
A versmondó gyerekek száma 14 fő volt, akik a magyar
költészet színes palettájáról válogattak verseket.
A zsűri tagjai:
Papp János nyugalmazott iskolaigazgató a zsűri elnöke,
Göröcsné Simonyi Edit tanítónő és Gócza Fanni voltak.
0

Író-olvasó találkozó
0

Április 4-én 17 órai kezdettel került megrendezésre Faragó
Annamária filmrendező, író „Háború és lélek” című
kötetének bemutatója a Városi Könyvtárban.
A regény gerincét a szovjet kényszermunkatáborok világa
adja, egy személyes családtörténetre fűződik fel a mű. A
főszereplő megjárja a szaratovi tábort, de sokkal többről is
szól a mű: a magyar történelemről, hitről, hűségről,
szerelemről. A Háború és lélek az egyetlen magyar regény
a szovjet kényszermunkatáborokról és a jászokról. A
drámai erejű regényt Lukácsi György polgármester úr
méltatta, köszönjük, hogy felkérésünket elfogadta. Az est
folyamán a közönség megtekinthette az alkotó „Fáklya
repeszekkel” című, az ötvenhatos forradalmár színész,
Dózsa Lászlóról készített dokumentumfilmjét is.

Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:
5-6. évfolyam:
I. Papp Balázs 5/b
II. Farkas Réka 6/a
III. Jakab Kíra 6/c
Különdíj: Papp Bertalan 6/a
7-8. évfolyam:
I. Nagy Zóra 7/c
II. Szűcs Gyöngyi 8/b
III. Kozma Tímea 7/a
Különdíj: Barna Gábor 8/a
0

A versenyen résztvevő gyerekek emléklapot kaptak,
eredményes szereplésükért.
Gratulálunk minden résztvevőnek! Köszönjük a
nevelőknek a felkészítést és a zsűri munkáját.

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 !

Ingesné Járvás Irén
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Házasság kötés
Sajben Nikolett és Czibak Norbert
április 11-én
0

Farkas Ramóna és Surmon Máté
április 28-án

Gratulálunk az ifjú pároknak!
Helyreigazítás
Bodor Andrea és Kuzman Tibor

Abonyi Zente
április 10-én

március 18-án
0

0

Elnézést kérünk az ifjú pártól és családtagjaiktól, az
előző számban nem jól jelent meg a nevük.

Demeter Norina
április 11-én
0

Tési Lóránt Zsolt
április 22-én

Nevem:
Glodics Dominik
Szüleim:
Tímea és Ádám
Nagyszüleim:
Barbara és Zsolt
Kereszt szüleim:
Zita és Ákos

Emlékezünk

0

0

Egy éves vagyok.

Hűvös Kristóf
halálának 17. évfordulójára

0

Sok Boldog Születésnapot
kívánok
az első dédunokámnak:

0

„ A múltba visszanézve valami fáj,
akit szerettünk nincs már.
Így múlik el az egész életünk,
Fájó szívvel emlékezünk.”

0

Homonnai Jánosné

0

Szerető szüleid és testvéreid

Megemlékezés
0

Vallyon Árpád

Megemlékezés
0

halálának 1. évfordulójára
0

„ Megállt a szív
mely élni hagyott.
Pihen az áldott kéz
mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú
és üres a házunk.”

Kozma Sándor
halálának 1. évfordulóján
0

Fájó szívvel emlékezünk rád.
Örökre itthagytál bennünket.
0

Feleséged, gyermekeid, unokáid

0

Feleséged, 2 fiad,
2 menyed, 5 szerető unokád

Megemlékezés
0

Holló Béla
halálának 2. évfordulójára
0

„ A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De Ő nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”

Halálozás
Mihályi László
58 éves korában április 11-én
0

Tóth Sándor
74 éves korában április 13-án
0

Borbély Béla
56 éves korában április 15-én
0

Bozsó János
81 éves korában április 20-án
0

Dr. Györi János
65 éves korában április 20-én
0

özv. Berényi Istvánné L. Szab Eszter

0

A szerető család

85 éves korában április 21-én
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2017. április 27-i soros nyílt Képviselőtestületi ülés összefoglalója
0

A Képviselők meghallgatták Lukácsi György
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.
 A Dr. Ordodi Anton helyettesítő háziorvossal
megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló
előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta. A szerződés
módosítása az egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának módosítására, a rendelési idő változására, a
helyettesítő orvosok és a helyettesítés rendjének
változtatására vonatkozik.
A jövőben a rendelési idő a következőképpen alakul:
Hétfő:
7:30-11:30
Kedd:
13:00-16:00
Szerda:
8:00-11:00
Csütörtök:
8:00-11:00
Péntek:
13:00-16:00
 A Képviselők elfogadták Jászkisér Város
Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló
előterjesztést.
 Megalkották a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet.
 Tájékoztatót hallgattak meg az I. negyedévi
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül
helyezéséről.
 Meghallgatták a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
 A Jászkisér Város Önkormányzatának a hatályos
településrendezési eszközök módosításáról szóló
256/2013. (XI.28.) számú határozata módosításáról és
kiegészítéséről szóló előterjesztést egyhangúlag
támogatták a képviselők.
 A testület jóváhagyta a belső ellenőr 2016. évi
jelentését.
 A képviselők meghallgatták és jóváhagyták a
Kisér-Szolg Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti tervét.
 Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet képviselői
tiszteletdíjának, Civil szervezetek részére történő
felajánlásáról szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta a
testület.
A felajánlott tiszteletdíj összege:
2017. április 57 975,Mezőgazdasági Géptörténeti magángyűjtemény,
2017. május 57 975,PENDZSOM néptánc fesztivál,
2017. június 57 975,Jászkiséri Lovas Egyesület,
Hagyományőrző lovasnap,
2017. július 57 975,

Jászkiséri Polgárőr Egyesület,
2017. augusztus 57 975,Városvédő Polgárőr Egyesület,
2017. szeptember 57 975,Jászkiséri Bélyeggyűjtő Kör,
októberi bélyegkiállítás,
összesen: 347 850,- Ft.
 Hagyománytisztelő Területi Szántóverseny,
Veterán Gép és Gépésztalálkozó 50.000.- Ft -al támogatja
az Önkormányzat.
 Szintén 50.000.- Ft-al támogatja az V. Jászkiséri
Kettes Fogathajtó Verseny és Baráti Fogathajtó Találkozót.
 A mezőgazdasági földterületek és az állami
fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami
tulajdonban lévő területek tisztán tartására szervezett
közfoglalkoztatási program során kitermelt faanyag
szociális célú tűzifaként történő kiosztásának lehetőségéről szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták a
képviselők.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az alábbi
mennyiségű és minősítésű fára kíván igényt benyújtani:
20 m3 Kezelhető méretű keményfa;
20 m3 Kezelhető méretű puhafa;
5 m3 Nehezen kezelhető keményfa törzs.

A 2017. május 18-i soros nyílt Képviselőtestületi ülés összefoglalója
 A képviselők meghallgatták Lukácsi György
polgármester tájékoztatóját, a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.
 Tájékoztatót hallgattak meg és fogadtak el:
1.
Jászkisér közrendjéről, közbiztonságának
helyzetéről, a rendőrség helyi személyi és tárgyi
feltételeiről, a helyi polgárőrség munkájáról,
2.
A városi védelmi feladatokról, a
katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkáról.
 A Művelődés háza, Könyvtár és Csete Balázs
helytörténeti Gyűjtemény munkájáról szóló beszámolót
meghallgatták és egyhangúlag elfogadták.
 Szintén egyhangúlag elfogadták a KISÉR-SZOLG
Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
 Módosították Jászkisér Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét,
az időközben bekövetkezett változások figyelembevételével.
 Megalkották az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak
mértékéről szóló rendeletet.
 Jóváhagyták a munkamegosztási megállapodást a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
költségvetési intézmények között.
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 A Képviselő-testülete elfogadta a Jászkiséri
Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodást,
amelyben szabályozzák a sportlétesítmények használatát,
valamint elősegítik a jövőbeni pályázati lehetőségek
hatékony kihasználását.
 Szintén egyhangúlag elfogadták a Jászkisér, Ady
Endre út 16–2. szám alatti, 310. helyrajzi számú állami
tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
vételéről szóló előterjesztést.
 A „Segítőkezek az Aktív Évekért Közhasznú
Nonprofit KFT-vel” az Idősügyi Infokommunikációs
Program megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást támogatták a képviselők.
A program keretében a a Kft. vállalja a 65 év életkor feletti
rászorulók egészségének, biztonságának, magányának
enyhítése érdekében saját otthonban állapotmérő-,
vészjelző rendszer felállítását, továbbá a települési
központon keresztül az időskorú személyek számára
otthoni számítógép használatát.
A Program keretében 10 fő jászkiséri lakos közfoglalkoztatására nyílik lehetőség 1 éven keresztül.
 Baloghné Dr. Baka Ibolya 4 havi képviselői
tiszteletdíját ajánlotta fel civil szervezetek részére.
2017. májusi (58.000.- Ft)
a Búzavirág Népdalkör támogatására,
2017. júniusi (58.000.- Ft)
a Hagyományőrző Lovasnap támogatására,
2017. júliusi (58.000.- Ft)
a Jászkiséri Polgárőr Egyesület támogatására,
2017. augusztusi (58.000.- Ft)
a Városvédő Polgárőr Egyesület támogatására.
Összesen: 232.000.- Ft.
 Bója György 2017. májusi képviselői tiszteletdíját

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

(58.000.- Ft) ajánlotta fel a „Hagyományőrző Területi
Szántóverseny, Veterán gép és gépésztalálkozó”
támogatására.
 Menyhárt Ferencné 2017. május havi képviselői
tiszteletdíját (58.000.- Ft) ajánlotta fel a temetőkerítés
felújítására.
 A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2017. évi
működési költségeinek támogatására a Képviselő-testület
50.000.- Ft-ot szavazott meg.
 200.000. –Ft-al támogatja a testület a Pendzsom
Néptánc Egyesület által rendezendő „XXIV. Pendzsom
Néptánc Fesztivált”, az általános tartalék terhére.
 A Jászkiséri Kézimunka Kör támogatására 30.000.Ft-ot szavaztak meg a képviselők. A támogatásból a Tájház
5 ablakára „jász drapéria függöny” készítésének
alapanyagát kívánják megvásárolni a Kör tagjai, mely a
2019. évi Jász Világtalálkozóra készülne el.
-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
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!

2017. május
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Poénvadászat

Viccturmix
- Móricka, te nem tanultad meg a
múltkor feladott imát! Igaz?
- I-i-igaz, plébános bácsi, de
honnan tetszik tudni?
- Látom a szemedről! Nos, mit
fogsz délután csinálni?
- Elmegyek a szemészetre...
- Régóta ismeri a pszichiáter
urat?
- Igen.
- Maga is mániákus depresszióval jár hozzá?
- Nem, én villamossal.
- Ki az abszolút bátor?
- Aki tök részegen, éjjel 4-kor
hazaérve a kezében seprűt tartó,
tomboló feleségét megpillantva
azt meri kérdezni, hogy:
- Takarítani fogsz, vagy csak
elrepülsz valahová?
Ügyfél kérdezi az ügyvédtől:
- Mennyi tiszteletdíjat kér jogi
tanácsokért?
- 20.000 forintba kerül három
válasz.
- Nem túl drága ez egy kicsit?
- De igen. És mi a harmadik
kérdése?
Friss jogosítványos lány először
viszi haza az édesanyját. Amikor
megérkeznek, az anya kiszáll, és
azt mondja:
- Nagyon szépen köszönöm!
- Szívesen, máskor is - mondja a
lány.
- Nem neked szóltam - válaszolja
az anya. - Hanem Istennek!
A bogarak fociznak a réten. A
hőscincér odamegy az egyik,
padon ülő bogárhoz és megkérdezi:
- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a
cserebogár.
A jó tündér azt mondja a
nyuszikának:
- Teljesítem két kívánságodat.
- Legyen inkább három! Hiszen
mindig három kívánság szokott
lenni!
- Rendben, legyen három. És mi
a második kívánságod?
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Recept túra

6,8 dkg krémsajt (megpuhítva)

1 ½ bögre kristálycukor

1 ½ teáskanál vaníliakivonat

4 darab tojás

½ bögre tejföl

1 cs túró

Retekleves
Hozzávalók:

35 dkg hónapos retek

1 fej hagyma

6 dkg bacon

2 ek vaj

1 tk méz

8 dl zöldségleves-alaplé

2 dl író

petrezselyem a díszítéshez

só

A karamell-borításhoz:

½ bögre barna cukor

(összenyomkodva)

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

Sonkás-tojásos pulykatekercs
Hozzávalók:

80 dkg pulykamellfilé

1 csokor újhagyma

1 gerezd fokhagyma

10 dkg sonka

5 dkg vaj

1 db tojás

1 csokor petrezselyemzöld

frissen őrölt bors

só
Elkészítés:
A megtisztított húst téglalap alakúra vágjuk, kiklopfoljuk, majd
megsózzuk és megborsozzuk.
A megtisztított hagymákat finomra vágjuk. Felforrósítjuk a
vajat, majd megfonnyasztjuk rajta a hagymákat és az apróra
vágott petrezselymet. Hozzáforgatjuk a sonkakockákat,
hozzáadjuk a felvert tojást, és megsózzuk. Hagyjuk kihűlni,
majd a masszával bevonjuk a húst. Feltekerjük és zsineggel
rögzítjük.
A tekercset a tepsibe helyezzük, majd alufóliával lefedjük. 180
fokon 60 percig sütjük. A fóliát eltávolítjuk, majd a tekercset
ropogósra sütjük. Friss zöldségekkel kínáljuk.


6 evőkanál sózott vaj

40 dkg édes sűrített tej

2 evőkanál kukorica szirup

(sötét)

1 teáskanál vanília kivonat

A díszítéshez:

Pelyhes tengeri só

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

Karamellás túrókockák
Hozzávalók:

32 dkg vaníliás ostya

½ bögre pekándió

8 evőkanál sózott vaj (megolvasztva)

1 ½ teáskanál vanília kivonat

A töltelékhez:

Jó étvágyat kívánunk!
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.

0

Tisztelt lakosok!
A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-től
0

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


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.

„GYEPI GUMI”
Gumis műhely szolgáltatásai:

autók javítása, szervizelése

műszakira felkészítés,

műszakiztatás,

alkatrész beszerzés helyben,

autó-, motor-, kerékpár- gumi-

abroncsok javítása, forgalmazása

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
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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

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

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

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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!
Jászkiséri Pálinkák Mustrája
A Jászkiséri Pálinkák Mustráját május 1-én
rendezték meg a Jászsági Pálinka Lovagrend
jászkiséri tagjai.
A zsűrizést Kalla Pál, a Lovagrend
nagymestere irányította. Zsűri tagjai voltak
ifj. Erős Sándor, Kovács Péter Jászberényből,
Bertalan János Jászladányból, Farkas Dezső
Jászjákóhalmáról, Simon Gáborné és Mezei
Balázs Jászapátiról.
A zsűri elnöke elmondta, hogy más
versenyeket is figyelembe véve, összességében jó minőségű pálinkákat kóstolhattak.
Gratulál minden versenyzőnek, jó termést és
cefrézést kíván mindenkinek, hogy jövőre is
hasonló eredmények születhessenek!

