2017
MÁRCIUS

j
Ú

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

Április 12. III. Húsvétváró családi nap
Helyszín:

A Művelődés Háza, Csete Balázs Általános Iskola udvara és tantermei
Program:
00

10

“Fel a nyúlcipővel” - futóverseny kicsiknek és nagyoknak
(nevezés a helyszínen)

1000órától
Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület közreműködésével - Népi Játékok

(Népi és történelmi játékok + kézzel hajtott fa körhinta + logikai játékok + kézműves játszóház +
íjászat + jurta állítás)


Hímestojás festő verseny értékes tárgyjutalmakért
(pályaműveket a helyszínen - Csete Balázs Általános Iskola portája - 14 óráig lehet leadni)


Locsolóvers szavaló verseny értékes tárgyjutalmakért
11-12 óra között a Csete Balázs Általános Iskola könyvtárában

(nevezni a helyszínen lehet)


Tojáskeresés

Állatsimogató

Arcfestés

”NYUSZI KUPA” kispályás labdarúgó mérkőzés általános iskolás korosztálynak

Húsvéti kézműveskedés a Csete Balázs Honismereti Egyesület tagjaival

Kocsonyakóstoló (megvásárolt kocsonyajegy ellenében)

Húsvétváró népszokások felelevenítése

1300 Szegedi látványszínház interaktív bemutatója gyerekeknek
(A Művelődés Házában)
00
14 Puding és Palacsinta bohócshow (A Művelődés Házában)
0

A meghirdetett programok ingyenesek!
A Programok kedvezőtlen időjárás esetén is megvalósulnak!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Tóth Istvánné Esztike nénit
A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXIII. évfolyam 3. szám
ISSN 2060-4750
Felelős szerkesztő:
Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Gál Andrásné
Gubicz András
ifj. Ádám Kálmán
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Lektorálta:
Gál András
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztőség címe:
5137 Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenő
hirdetők támogatják.
A lap ára 200 Ft
A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztőségi vélemények, ezekért felelősséget nem
vállalunk!
A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

80.
születésnapján köszöntötték gyermekei és unokái.
Kívánunk neki még hosszú boldog éveket erőben egészségben,
családja körében!
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EBÖSSZEÍRÁS
Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1)
bekezdése alapján Jászkisér Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Jászkisér
Város közigazgatási területén 2017. április 1-től 2017. június 1-ig terjedő időszakban
ebösszeírást végez.
Jászkisér Város Önkormányzata az ebösszeírás alapján az Önök által szolgáltatott adatokról
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más jogainak
személyes biztonságának, valamint tulajdonának védelme, továbbá az ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
A bejelentőlapot az oltási könyv alapján ebenként kell kitölteni. További formanyomtatványt a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal portáján vehet át, vagy a www.jaszkiser.hu oldalról tölthet le.
Felhívom tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az eb tulajdonosa, tartója köteles a törvényben
előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb
összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. Korm. rendelet értelmében 30 000,- Ft.
Az eb tulajdonosa, vagy tartója bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

A kitöltött bejelentőlap a Jászkisér Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett

gyűjtőládába dobható, vagy személyesen leadható a portán.

A kitöltött bejelentőlap postai úton a Jászkiséri Polgármesteri Hivatalnak (5137
Jászkisér, Fő út 7.) címezve megküldhető.

A www.jaszkiser.hu honlapról letöltött bejelentőlap kitöltésével, szkennelésével az
info@jaszkiser.hu e-mail címre megküldhető.

A kitöltött bejelentőlap megküldhető az 57-550-120 faxszámra.
Tájékoztatom a tisztelt eb tulajdonosokat, tartókat, hogy a korábbi ebösszeíráskor
bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni.
A bejelentőlapok leadásának határideje: 2017. június 01.
Együttműködésüket köszönöm!
Jászkisér, 2017. március 02.
Tisztelettel:
dr. Ádám Mónika
jegyző
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CIVIL OLDALAK
Évzáró összejövetel
A 3356-os számú jászkiséri Bélyeggyűjtő Kör a
hagyományaihoz híven 2017. február 26-án megtartotta
évzáró összejövetelét.
Gyorsan eltelt megint egy esztendő, sok eseményt magunk
mögött hagyva – ezzel a gondolattal indítottam a 2016-os
esztendő történéseit összegző szakkörvezetői
beszámolómat.

Üdvözöltem valamennyi kedves megjelent
gyűjtőtársamat, valamint Gyárfás György szolnoki vendég
és Nyolcas Ernő helyi gyűjtőket. Igaz, ők nem
bélyeggyűjtők, hanem a numizmatika felé fordították
érdeklődésüket. Azonban véleményüket ők is elmondták
az elhangzottakról.
Gyuri és Ernő szakmai dolgokról folytattak hosszas
beszélgetést, gyűjtői tapasztalatokat és véleményt is
cseréltek a bélyeggyűjtéshez hasonlóan érdekes és hasznos
gyűjtői ágról.
A tagság és a vendégek meghallgatták a szakkörvezető
beszámolóját az elmúlt évben történtekről:
A bélyegújdonságokat teljes egészében sikerült beszerezni
a MABÉOSZ-tól, a FILA postán megrendelés útján,
előzetesen lefolytatott közös megbeszélés után. Az összes
megjelent vonalkódos bélyegből mindenki eltett a
gyűjteményébe egy-egy darabot. Ezek is gyűjteményünk
szerves részét képezik, növelik gyűjteményünk értékét
(nemcsak darabszámban).
Az ’5 éves Magyarország alaptörvénye’ felülnyomott
blokkot többszöri nekirugaszkodásra, de sikerült
megszerezni – mindhárom változatát: Kristályos-,
Elsőnapi- és Alapváltozatát.
Ezután néhány mondatban felelevenítettük a szombathelyi
kiállítást. Megbeszéltük, hogy 2017. május 14-én
(vasárnap) elmegyünk a székesfehérvári Bélyeggyűjtő
Kör kiállítására, amit ők minden évben megrendeznek.
Szándékunkban áll megkérdezni tőlük – lévén sokkal
rutinosabbak, tapasztaltabbak - a kiállítás szervezéssel
kapcsolatos legfontosabb dolgokat: Mi a teendők

legpraktikusabb sorrendje? Milyen buktatók vannak?
Ezeket hogyan lehet kiküszöbölni? stb. Bízunk benne,
hogy átadják szakmai tapasztalataikat! Ehhez az utunkhoz
az Önkormányzat segítségét kértem, biztosítsák a
gépkocsit részünkre. Nagyon bízom benne, hogy meg is
kapjuk!
A következő téma a szántóverseny, s a veterán gép és
gépésztalálkozó volt: megállapodtunk, hogy ha
lehetőségeink megengedik, a múlt évhez hasonlóan, idén
is szponzoráljuk az eseményt: egy alkalomhoz illő
személyes bélyeggel (megörökítve az utókor számára).
Ezután a helyi bélyegkiállítás témakörébe merültünk bele:
(melynek címe)
50 éves a szervezett bélyeggyűjtés Jászkiséren
Elmondtam kedves gyűjtőtársaimnak, hogy jelenleg hol
tart a szervezés: az időpont és a helyszín már biztos: 2017.
október 14 – 17, a Csete Balázs Általános Iskola aulájában.
Köszönjük az intézmény segítő hozzállását!
Megbeszéltük, hogy a kiállítás ideje alatt vendégkönyvet
helyezünk el. Ezután megvitattuk, hogy a levélzáró
bélyegek és képeslapok milyen formában legyenek
elkészítve – a terveket a pápai nyomda eljuttatta hozzánk.
Mindenki alaposan szemügyre vehette, és véleményt
mondott róla. A darabszámban is közös nevezőre
jutottunk. A tervek véleményezés utáni formáját
továbbítom a pápai nyomdához korrigálásra, finomításra,
hogy a végleges formát készítsék el, majd ismét juttassák
el hozzánk.

Ezután beszéltünk a vendéglátásról, annak módjáról.
Megegyeztünk, hogy az emlékbélyegző alapját az 1543-as
jászkiséri viaszpecsét képezi majd, amit egy fedélzeti
bélyegzővel együtt a Magyar Postával szeretnénk
elkészíttetni. Ugyanis azt tervezzük, hogy a kiállítás ideje
alatt (szombat, vasárnap) alkalmi postahivatal – a helyi
Postával karöltve – működne.
Szeretnénk megőrizni a továbbiakban is a helyi Postával
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CIVIL OLDALAK

kialakított jó kapcsolatunkat különösen figyelve az idei
évre, hiszen az Önálló Magyar Postaigazgatás a 150.
évfordulóját ünnepli.
Majd arra kértem gyűjtőtársaimat, mindenki tervezzen,
szerkesszen elképzelése szerint egy meghívót, hogy aztán
az ötből kialakítsunk egy kulturált, minden igényt kielégítő
formát.
A kiállítás témáját – kisebb-nagyobb függőben maradt
ügyeket leszámítva – lezártuk.
Majd megmutattam gyűjtőtársaimnak azt a magyar

GYÓGYTORNA JÁSZKISÉREN
A foglalkozásokat vezeti:
Urbán Ferenc, gyógytestnevelő
Érvényes: március 1-jétől!
HÉTFŐ:
15:00 GERINCTORNA
16:00 VÁLLTORNA
Helyszín:
Jászkisér, Fő út 25. (régi papírbolt helye)

VÍZITORNA
(Bejelentkezéshez kötött! Elek Ágnes,
Tel.: 06 70 491 2391)
Helyszín:
Jászkisér, Csete Balázs Általános Iskola
tanuszodája

DIETETIKUS – Bakos Judit
Rendelési idők:
Hétfő: 9-15:00
(Jászkisér, Ladányi út 1.
Háziorvosi rendelő)
Kedd-Péntek: 8-16:30
(Jászapáti, Kossuth u. 18.
régi bölcsőde)

bélyegjegyzéket, amit a Postától kaptunk.
Elgondolkodtunk azon, ami benne van: 1970-ig
visszamenőleg lehet bélyeget vásárolni névértékben.
Majd kézbe vettük azt a könyvet, amit Csulák Tibor –
Sebestyén Imre adott ki Kutatómunka Szolnok 5 Ft-os
bélyegről – címmel. A Szolnok várost bemutató 5 Ft-os
bélyeg összes fellelhető nyomdai eltérését, tévnyomatát
tartalmazza a kutatás, ami szöveges formában is olvasható.
Nagyon precíz, sok türelmet igénylő, érdekes tanulmány.
Majd közöltem kedves gyűjtőtársaimmal, hogy a szolnoki
Damjanich Múzeum által meghirdetett pályázat készítés
lehetőségét kihasználva írtam egy pályamunkát. Bízom
benne, hogy eredményes lesz, remélem, hogy ezáltal a
jászkiséri Bélyeggyűjtő Kör jubileumi kiállítása is
népszerűsödik – ezáltal növekedhet a látogatók létszáma.
A beszámoló után egy jó hangulatú, baráti beszélgetés
alakult ki (a gyűjtés kultúráját szem előtt tartva).
Az összejövetel végeztével pogácsát és egy kis házi
disznótorost fogyasztottunk el. Úgy érzem, kis
közösségünk egyre jobban összekovácsolódik.
Minden működő közösség a szűkebb és tágabb pátriát,
végsősoron az egész emberiséget is szolgálja.
Nemes György
szakkörvezető

Előzetes bejelentkezés szükséges
személyesen vagy telefonon:
06 70 682 6552
Milyen problémákkal fordulhatnak
hozzá?
·
túlsúly, elhízás
·
cukorbetegség, emelkedett
vércukorértékek
·
emelkedett vérzsír-értékek
·
magas vérnyomás
·
kismama táplálkozás
·
gyermekkori elhízás
·
köszvény
·
táplálékallergiák és –intoleranciák
·
életmód váltás, egészséges táplálkozás
·
egyéb, táplálkozással összefüggő
kérdések
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ARANY JÁNOS – 200

Petőfi rajza Arany Jánosról, 1846

1817. március 2-án, a bihari
Nagyszalontán, az akkor 55 éves
gazdálkodó parasztember, Arany
György 45 éves felesége, Megyeri
Sára tizedszer is gyermeknek adott
életet. Fiút szült, akinek a János nevet
adták. Egyetlen testvére volt életben,
az elsőszülött Sára, aki a kisfiú
születésekor már maga is férjnél volt.
A Sára után született nyolc gyermek
ilyen-olyan betegségek következtében csecsemő- vagy kisgyermekkorukban mind meghaltak. Érthető,
hogy idősödő szülei mindentől, szó
szerint még a széltől is óvták fiukat.
200 ÉVE, 1817. MÁRCIUS 2-ÁN
SZÜLETETT ARANY JÁNOS.
Életét számtalan monográfiában,
könyvben, cikkben feldolgozták, sok
helyen hozzáférhető, így most csak
nagyon röviden az életéről egy-két
adalék.
Mindössze 3-4 éves volt, amikor
édesapja hamuba rajzolt betűiből
megtanult olvasni, emellett rengeteget
mesélt neki, megszerettette vele a
népköltészetet és az irodalmat.
Csodagyereknek tartották, páratlan
szókincsre tett szert. A szalontai
elemit és algimnáziumot négy
nyelven tudó, művelt ifjúként hagyta
el. 1840-től Nagyszalonta aljegyzője,
s még ebben az évben megnősült,

feleségül vette Ercsey Juliannát,
akivel élete végéig boldog házasságban élt, s akitől két gyermeke
született, Juliska és László.
A Kisfaludy Társaság pályázatára írta
meg a minden magyar ember által
ismert elbeszélő költeményét, a
Toldit. Ez a mű hozza meg számára
Petőfi barátságát, s az utókor számára
pedig ez a barátság hozza meg a
magyar irodalom egyik legszórakoztatóbb gyöngyszemét, a sziporkázó
humorral és bravúros nyelvi megoldásokkal gazdagon ellátott levelezésüket. (Irodalmat kedvelőknek
kihagyhatatlan olvasmány!)
A szabadságharc veresége után 1851től a nagykőrösi gimnáziumban
tanított magyar és latin nyelv és
irodalmat. 1859-ben akadémikusnak
választják és 1860-ban Pestre
költözik, amely várost haláláig sem
tudta igazán megszeretni.
1865-1879 -ig a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára (majd élete
végéig tiszteletbeli főtitkára).
Haláláig a palotában lakott, holttestét
az előcsarnokban ravatalozták fel.
Talán sorsszerű, hogy épp Petőfi pesti
szobrának leleplezésekor 1882.
október 10-én megfázott, tüdőgyulladást kap és 1882. október 22-én
meghalt.
Munkásságának, költészetének tárgyalása végtelen, én erre nem is
vállalkoznék, hanem segítségül
hívom e méltatásban Kosztolányi
Dezsőt, Arany méltó, 20. századi
géniusz utódját. Kosztolányi tehát így
vélekedik Arany Jánosról:
„Nem ismerek az egész földgolyón
nagyobb művészt Arany Jánosnál,
sem az élők, sem a halottak között.
Az ilyen megállapításokat általában
felelőtlennek, gyermekesnek tartom.
Mégis le kell most írnom, mert ezt
érzem.
Van némi összehasonlítási alapom is.
Hat-hét nyelven olvasgattam a világ
legnagyobbjait.
Soha nem találkoztam még költővel,
aki a nyelvvel ily csodát művelt volna.
Nála nyelv és érzés, eszköz és cél,
szándék és kifejezés döbbenetesen
egy. Valahányszor egy szót használ, az

más színt, árnyalatot kap, mint a
közbeszédben, valami varázst, mely
addig nem volt benne, erőt vagy bájat,
zengést vagy selypítést, vagyis eltolja
a költői-képzetes sík felé, s ez az a
boszorkányosság, mely minden
irodalmi alkotás mélységes lényege,
titkos mivolta. Ő maga a magyar
nyelv...
Gyakran jut eszembe Péterfy Jenő
kijelentése. Mindenki, aki magyarnak
született s így akarva-nemakarva
vállalja szenvedésünket, kárpótlást
kap azáltal, hogy Arany Jánost
eredetiben olvashatja.”
Talán nincs is magyar ember, aki ne
ismerne Aranytól valamilyen verset,
balladát. Legjelentősebb műveit
tanultuk iskolában, sorai gyakran
szállóigévé váltak és ott élnek
tudatunkban. Egyszerű paraszti
sorból indulva lett az akadémia
főtitkára, s máig az egyik legnagyobb
magyar költő. A kollektív paraszti
sorból jut el az irodalom egyetemes
univerzumáig.
Csodálatra méltó Aranyban, hogy a
zajos sikerek közepette is ódzkodott a
nagy felhajtásoktól, ha most látná az
országszerte rendezett bicentenáriumi
ünnepségeket, biztosan csak morogna
valamit bajusza alatt ezek fölösleges
voltáról. Ő tényleg sohasem felejtette
el, hogy honnan indult, s példaként
állítható mindenki elé a nem csak
szavak szintjén létező tisztessége,
becsületessége, szerénysége, művészi
és emberi nagysága. Jellemző adalék
ehhez, hogy azon kevesek közé
tartozott, akihez az elveihez oly
szilárdan és indulatosan ragaszkodó
Petőfi sohasem különbözött össze.
Petőfi 1848 decemberében, a fia
születésekor jegyzi fel a következő
mondatot:
„Fiam keresztapja Arany János, a
világ egyik legnagyobb költője, a
legbecsületesebb embere…”
Nem lehet megemlékezni Aranyról
versek nélkül. Idézzük ide e kis
összeállításban Arany talán kevésbé
ismert, főleg idősebb korában
kidomborodó humoros, szatirikus,
önironikus költészetét. Emellett
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ebben a végletekig elanyagiasodott és
SZÜLŐHELYEM
értékválsággal küzdő társadalmunk Szülőhelyem, Szalonta,
előtt álljon itt egy részlet ellenpél- Nem szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
daként Epilógus című verséből.
Kunyhóba és vadonba.

EPISZTOLA PETŐFIHEZ
Imádott barátom, jó Petőfi Sándor
Szives üdvözlését ime küldi Jean d'Or.
Vettem oh nagy férfi, ostoba leveled,
De azért nem mondom: hujj ki! vagy le
veled!
Mert nem üres hólyag és nincsen ebbe
szél;
Kedves ostobaság mind, amit e beszél,
És a sok giz gaz közt, ha ugyan jól értek,
Van sok szép kaláris, s több ily becses
értek!

*

FŐTITKÁRSÁG
Szép megtiszteltetés,
De nem birok vele:
Nem vagyok már a kés,
Hanem csak a nyele.
*

INTÉS

Soha meg se' irigyeltem.
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy' áll orra
Az út szélin baktatóra.
(1865) Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, Félreálltam, letöröltem.
Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
(1869)
Megvolt szívem minden kedve.
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.
Kik hiúnak és kevélynek Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?
(…)

Jó költőktül azt tanultam
S adom intésül neked:
Sose fáradj, sok cifrával
Elborítni éneked!
(1848)
*
Szólj erővel, és nevezd meg
A CSILLAG-HULLÁSKOR
Ön nevén a gyermeket;
I.
Szólj gyöngéden, hol az illik, Azt beszélik, rendjelt kaptam S ne keríts nagy feneket.
Nem vetettem, mért arattam?
Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord
IV.
Földet, poklot és eget,
Járnak hozzám méltóságok,
S ordít, amíg elreked.
Kötik rám a méltóságot:
(1877 szept. 29.)
"Megbocsásson méltóságtok,
*
Nem érzek rá méltóságot."
ÉVNAPRA

V.
Csillagot, keresztet noha rám aggattok,
Boldog ez a kebel nem lesz már alattok.
*

Ma hatvankét esztendeje annak,
Mikor engem megtettek Johannak,
Esztendeim hát bövibe' vannak
Nem sok időt igérek magamnak.
(1879. márc. 2.)

Ülési meghívóra

*

Sár van, hó van, köd, fergeteg,
A szegény tag bús és beteg;
Nem jöhetek Végezzetek.

HASADNAK RENDÜLETLENÜL

Hasadnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar!
Bölcsődtül kezdve sírodig
(1875 körül) Ezt ápold, ezt takard.
*
A nagy világon ekivűl
Egy másik ülési meghívóra
Nincs
más, amit mivelj:
Beteg vagyok, süket, vak és vén;
Áldjon
vagy verjen sors keze,
Tanácskozni miért mennék én?
Itt
enned,
innod kell.
(1880 ápr.)
*
Ez a föld, melyen annyiszor
EGYNÉMELY NAGYOCSKA
Apáid vére folyt,
EMBERRE
Ez a föld másra sem való,
Nagy emberek, nagy emberek,
Csak hogy eltékozold.
Oh, mily kicsinyek vagytok,
Itt küzdtenek honért a hős
Ha vész üvölt, ha reng a föld
Árpádnak hadai;
S az ég villáma csattog!
Bátorság volna ezt a hont
Ilyenkor a nagyok sora
Neked fenntartani.
Fogyton apadva gyérűl;
*
Miért ne mást? - könnyhullatást
EPILOGUS
Választani kenyérűl?
Az életet már megjártam.
(1850)
Többnyire
csak gyalog jártam,
*
Gyalog bizon'...
DISZNAIRÓL HAJDANONTA
Legfölebb ha omnibuszon.
Disznairól hajdanonta,
Láttam
sok kevély fogatot,
Konya fülü nyájról:
Fényes
tengelyt,
cifra bakot:
De ma hires Nagy-Szalonta
S egy a lelkem!
Az ő Aranyáról.
(1857)

(1877. július 6.)

A végére egy négy soros, amit utolsó
születésnapján írt az elmúlásról.(Lehet
e szebben?)
SEJTELEM
Életem hatvanhatodik évébe'
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.
(1882. március 2.)

(1880)

Barabás Miklós:
Arany János portréja, 1864

ifj. Ádám Kálmán
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TÜDŐSZŰRÉS
0

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászkiséren a 2017. évi tüdőszűrő vizsgálatot
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézete az
alábbiak szerint végzi:
Tüdőszűrő vizsgálat helye: Művelődés Háza (Jászkisér, Kossuth tér 10.)

ideje: 2017. március 27. – 2017. április 6.
Hétfő:
12.00 – 17.00
Kedd:
8.00 – 13.00
Szerda:
12.00 – 17.00
Csütörtök:
8.00 – 13.00
Péntek:
8.00 – 13.00
Az utolsó szűrési nap: április 6. csütörtök: 8.00-12.30 óráig.
Szűrési idő naponta:

A szűrésre hozza magával a társadalombiztosítási (TAJ) kártyáját és lakcímkártyáját!
A szűrés elvégzéséhez 40 éves kor alatt iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló,
valamint a helyszínen kapott csekken várhatóan 1.700.-Ft befizetése szükséges.
A szűréshez 40 éves kor felett beutaló nem szükséges.
A tüdőszűrésen való részvétel minden 40 év fölötti dohányzónak ajánlott!
18 éven aluliak esetében szükséges a szülő jelenléte, vagy hozzájáruló nyomtatvány
kitöltése.
A vizsgálat eredménye felbélyegzett, megcímzett boríték ellenében postán, illetve
Szolnokon a Tüdőgondozóban személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át.

0

0

0

0

Kérjük, hogy a szűrésen minél nagyobb számban vegyenek részt!
Panasz nélkül is lehet beteg.
Születésnapodra
(Tréfás vers)
Születésnapodon reggel, ha majd felkelsz,
Ne is gondolj arra, mennyi idő telt el!
Mennyi idő telt el születésed óta,
Elég, ha tudja azt a hosszú csőrű gólya.
0

Születésnapodon reggel, ha majd felkelsz,
Nézzél önmagadba, csak egyetlen egyszer!
Szíved megmutatja a fiatalságod,
Szíved, hidd el, sohasem lesz ráncos!
0

Születésnapodon reggel, ha majd felkelsz,
Legszebb poharadat az asztalra tedd fel!
Kedvenc italoddal töltögessed tele,
De ne igyál olyan sokat, mint egy púpos teve!

Hagyjál nekem is, mert köszönteni megyek!
Egy-két koccintásra benevezhetek?
Aztán szép szavakkal a jó Istent megkérem arra,
Az ünnepeltet egészségben tartsa!
Nem vagyok én nagyravágyó, nem kérem majd arra,
Hogy a futóbajnokságon ott legyél a rajtba.
De adja meg neked a hosszú életet,
Napjaidban a kellemes perceket!
Jászkisér, 2017. 02.20.
Nagypál Sándorné

9

2017. március

Házasság kötés
Balogh Erzsébet Katalin és Vidák József
február 11-én
Gregus Erika és Urbán Csaba
február 11-én
Farkas Joel Máté
február 6-án
Balogh Léna
február 7-én
Bokor Kiara Melissza
február 9-én
Tábori Hanna Kíra
február 16-án
Demeter Zoé Kincső
február 24-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Megemlékezés
0

Bodor János
halálának 10. évfordulójára.
0

El nem múló szeretettel emlékszik:
szerető felesége és családja

Megemlékezés
0

Járvás Sándor
halálának 3. évfordulójára

Emlékezünk
0

Kiss Balázs

Kiss Balázsné
/ Tóth Jusztina /
halálának

11. évfordulóján

7. évfordulóján

0

„Elszorul a szívünk és könnyes lesz a szemünk.”

0

"Fájdalomtól mindig könnyes a szemünk
mert gondolatban mindig itt vagy velünk.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre"
0

Szerető családod

Mert szerető édesanyára, édesapára, dédszülőkre
már csak emlékezünk.
0

Lánya, Fia,
két unokája és a dédike

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
Gulyás Sámuelné Balogh Mária
78 éves korában február 1-én
L. Szabó P. Józsefné Szabó Ilona
87 éves korában február 1-én
Jakab Áronné Demeter Erzsébet
77 éves korában február 2-án
Vágány Márton
65 éves korában február 2-án
Szellő Mihályné Balázs Julianna
75 éves korában február 3-án
Sebők Sándorné Szabó Borbála
88 éves korában február 5-én
Tóth Gerzsonné Darók Ibolya
60 éves korában február 8-án
Darázs Lászlóné Szikszai Julianna Teréz
69 éves korában február 9-én
Tajti András
90 éves korában február 9-én
Gömöri Gerzsonné Kozma Ilona
68 éves korában február 20-án
Á. Tóth Sándorné Füle Terézia
77 éves korában február 26-án

2017. március
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Cseh
Gábornénak, hogy képviselői munkájáért járó
tiszteletdíjából, egy havi összeget a Bocskai úti
Óvodás gyermekek részére felajánlott.
Az összegből vizuális eszközöket vásárolt, melyet
a gyermekek nagy örömmel fogadtak.
Köszönettel:
Bocskai úti óvoda dolgozói és a gyerekek

Adójának 1%-át a következő helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület

18841156-1-16

1%

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

18841376-1-16

Jászkiséri Sportegyesület

19866138-1-16

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

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

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Támogatásukat előre is köszönjük!
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

0

Tisztelt lakosok!
A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-től
0

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

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C medence
használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
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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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2017. február 23. napján tartott
soros Képviselő-testületi ülésről
0

Lukácsi György polgármester szóban tájékoztatta
a megjelenteket a két ülés közt történt eseményekről, a
képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatairól;
 A Jász utca felújítási munkálatairól szóló, a
meghívóban szereplő szóbeli tájékoztatást meghallgatták
és tudomásul vették a megjelentek.
 A jogszabályi előírásnak megfelelően, a következő
három évre várható, Jászkisér Város Önkormányzatának
saját bevételeire, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről szóló előterjesztést egyhangúlag
elfogadta a testület.
 A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
Jászkisér Város 2017. évi költségvetését, melyben
hangsúlyozták, hogy a kötelezően teljesítendő
feladatainkon túl a jövőben is hozzájárulnak a Városi
Bölcsőde és a Városi Uszoda zavartalan működéséhez és
támogatni kívánják a fizikoterápiát és a reumatológiai
szakrendelést, valamint a korábbi szokásoknak megfelelően a civil szervezeteket és helyi rendezvényeket is.


A következőkben a Képviselő-testület az alábbi
előterjesztéseket tárgyalta:
 A települési egészségterv felülvizsgálatáról és az
ehhez kapcsolódó 2017. évi programok meghatározásáról
szóló előterjesztés 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra
került.
 Mivel 2016. évben nem készült el az egészségterv
felülvizsgálata, így az elmúlt két év felülvizsgálatával és az
azóta eltelt időszak változásaival lett kiegészítve a
meglévő dokumentum.
 A Jászkisér Város egészségügyi alap- és
szakellátásának helyzetéről szóló, részletes beszámolót a
testület egyhangúlag elfogadta.
 Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi munkatervét módosította 7 igen 1 nem
szavazattal.
A módosításra a Közmunka programok március 1.
napjával történő indulása miatt volt szükség. Tekintettel
arra, hogy folyamatban van a programok létszámának és az
új programlábak indulásának jóváhagyása, így a
beszámoló teljes körű elkészítése még lehetetlen, amely
végett a februári ülés helyett a márciusi soros ülésen
célszerű a napirendi pontot tárgyalni.
 A Képviselő-testület 2017. évi 6. soros ülése május
25-re lett betervezve, amely a polgármester május utolsó
hetében egyéb elfoglaltságaiból fakadó távolléte miatt,
május 18-án (csütörtök) lesz megtartva.
 Lukácsi György polgármester benyújtott 2017. évi
szabadságtervét a testület egyhangúlag jóváhagyta.
 Szintén egyhangúlag támogatta a Képviselőtestület a Jászkisér Város Önkormányzata és a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosítását, melynek
értelmében a Támogató Szolgálat az Alapszolgáltatási

Központ intézményi épületébe (Kossuth L. út 46.)
költözik, ezáltal egységes szociális szolgáltatási központ
lesz városunkban.
 A Jászkisér Város főépítészi feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződésről szóló előterjesztést
egyhangúlag támogatta a testület.
Gyenes Kálmán az eddigi főépítész, akivel 2016. május 2án kötött megbízási szerződést az Önkormányzat, a
szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a
rábízott feladatait nem látta el, így 2017. január 23-án az
önkormányzat megszüntette megbízási szerződését.
Mivel célszerű és szükséges a főépítész közreműködése a
helyi építési feladatok ellátásában, így az Önkormányzat
megbízási szerződést köt Farkas Renátával (okleveles
építészmérnök, okleveles városépítési-városgazdasági
szakmérnök), aki a jövőben a feladatokat ellátja.
 Módosította a Városi Bölcsőde szakmai
programját, melyre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal által feltárt hiányosságok miatt volt szükség.
 Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a
Városi Bölcsőde alapító okiratát.
A módosításra ismételten azért volt szükség, mert 2016.
évben az akkor elfogadott módosítás nem került
végrehajtásra
 Megtárgyalta a Jászkiséri Pedagógus Női Kar
fellépésének támogatásáról szóló előterjesztést és úgy
döntött, hogy a Soproni kórustalálkozóra benyújtott
költségvetést a szállásköltség (96.050.- Ft) összegével
támogatja.
 Egyhangúlag elfogadta Jászkisér Város
Önkormányzata Önköltségszámítási Szabályzatáról szóló
előterjesztést.
A Szabályzat elkészítésével hosszú és jelentős
munkaterhet meghaladó folyamat kezdődött, ugyanis a
Polgármesteri Hivatalnak – az elmúlt két évről szóló
ellenőrzési jelentés értelmében – valamennyi szabályzatát
újra kell fogalmaznia, illetve felülvizsgálnia.
 A Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság 4 millió
forint helyett 6 millió forint támogatásról szóló kérelmét
megtárgyalva a testület. Az egyhangúlag elfogadott
költségvetésben tervezett 4 millió forint támogatás
növeléséről legkésőbb június hónapban tárgyal újra a
képviselő-testület.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2017. március 30-án (csütörtök)
16 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

2017. március
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Poénvadászat - Tiroli hegyekben

Viccturmix
Idős néni kopogtat a tanári
ajtaján:
- A Pistike nagymamája
vagyok és szeretném elkérni az
unokámat az utolsó óráról.
- Az lehetetlen! Pistike ma nem
is jött iskolába.
- Akkor hol van?
- Azt hiszem, az Ön temetésén.
Az anyós már olyan régóta a
vejénél vendégeskedik, hogy
minden könyvet kiolvasott már
a lakásban.
Egyik este megkérdezi a vejét:
- Mondd fiam, van itt esetleg
valami, amit még nem
olvastam?
- Igen mama, a vonatmenetrend.
A földrajztanár felszólítja
Mórickát:
- Definiáld nekem a szél
fogalmát!
- A szél olyan levegő,
amelyiknek sürgős dolga van.
Süllyedő hajón kérdezi a
kapitány:
- Emberek, van Önök között
valaki, aki hisz Istenben?
Az egyik utas jelentkezik:
- Igen, én buzgó istenhívő
vagyok.
- Akkor jó, mert egy hellyel
kevesebb van a mentőcsónakban.
- Miről lehet felismerni a
repülő nyulat?
- ???
- Sast visz a hátán.
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Recept túra
Sajtgombócleves
Hozzávalók:

3 liter víz

1 fej vöröshagyma (kisebb)

só

2 db leveskocka

1 tk vegeta

bors (ízlés szerint)

2 gerezd fokhagyma

2 szál sárgarépa

1 szál fehérrépa

1 tk zellerlevél
A gombóchoz:

2 db tojás

10 dkg búzadara

15 dkg reszelt sajt

1 ek joghurtos margarin

1 késhegynyi szódabikarbóna
Elkészítés:
A vöröshagymát, a fokhagymát, a sárgarépát és a fehérrépát
megpucoljuk, a répákat feldaraboljuk, a zellerlevelet felaprítjuk.
A leveshez valókat - a vizet, a hagymát (egészben), a sót, a
leveskockát, a vegetát, a borsot, a fokhagymát (egészben), a
sárgarépát, a fehérrépát és a zellert - egy fazékban feltesszük
főni.
A gombóc hozzávalóit - a tojásokat, a búzadarát, a lereszelt
sajtot, a margarint és a szódabikarbónát - összekeverjük. 10
percet állni hagyjuk, majd vizes kézzel diónyi gombócokat
formázunk.
A felforrt levest hagyjuk még 10 percet forrni, majd beletesszük
a gombócokat, és addig főzzük, amíg a répák és a gombócok is
megpuhulnak. Ha elkészült, a hagymákat kidobjuk a levesből.

Bolognai palacsintatorta
Hozzávalók:
A raguhoz:

1 fej vöröshagyma

olaj

5 dkg bacon

3 gerezd fokhagyma

30 dkg marhahús darálva

1 dl száraz fehérbor

1 db közepes sárgarépa

1 fej zeller (kisebb)

1 doboz paradicsomkonzerv (darabolt)

2 ek sűrített paradicsom

olasz fűszerkeverék

só

bors

1 ek kristálycukor

15 dkg reszelt sajt
A palacsintához:

30 dkg liszt

3 db tojás

1/2 liter tej

2 gerezd fokhagyma

1 tk só

bors

olaj a sütéshez + a formához

Elkészítés:
A meghámozott, felaprított hagymát kevés felhevített olajon
üvegesre sütjük. Hozzáadjuk a felkockázott bacont, közepes
lángon tovább sütjük néhány percig, majd beleforgatjuk a
megtisztított, lereszelt fokhagymát, a darált húst, és kevergetve
fehéredésig puhítjuk.
Felönjük a borral, majd kis lángon addig főzzük, amíg az összes
folyadék elpárolog. Ekkor hozzáadjuk a megtisztított,
felkockázott répát és zellert, a feldarabolt paradicsomot a levével
együtt, valamint a sűrített paradicsomot. Meghintjük 1 ek olasz
fűszerkeverékkel és ízlés szerint sóval, borssal. Fedő alatt addig
pároljuk, amíg az összes zöldség megpuhul. Végül ízlés szerint
ízesíthetjük cukorral.
Elkészítjük a palacsintatésztát: sűrű tésztát keverünk a lisztből, a
tojásokból és a tejből. A megtisztított, átnyomott fokhagymával
a sóval és egy kevés borssal ízesítjük, majd kiolajozott
serpenyőben 5 db palacsintát sütünk.
Egy körül-belül 20 cm átmérőjű, kapcsos tortaformát
kivajazunk, és belerétegezzük a palacsintákat és a ragut úgy,
hogy alulra és felülre is palacsinta kerüljön. Megszórjuk a sajttal,
és 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük 30 percre.
Tálalás előtt eltávolítjuk a tortagyűrűt, és néhány percet várunk,
mert nagyon forró a közepe. Felszeletelve, friss salátával
tálaljuk.

Vaníliás krémtúró házilag
Hozzávalók:

2 db tojássárgája

2 dl tej

5-8 dkg cukor

1 csapott ek vaníliás
pudingpor (főzős)

1/2 rúd vanília magjai

csipet só

25 dkg túró
Elkészítés:
A tojások sárgáját a
cukorral, a pudingporral és
egy löttyintésnyi tejjel
alaposan elkeverjük (előzőleg a sárgájákat a cukorral kissé
habosítsuk ki).
A maradék tejetfelforraljuk a vanília magjaival. Ahogy forrt
egyet, beleöntjük a sűrű masszát, majd addig keverjük, míg jó
sűrű pudingot nem kapunk. Ezután hagyjuk kihűlni.
A túrót áttörjük, majd hozzáöntjük a kihűlt vaníliás alapot, és
botmixerrel teljesen krémesre keverjük. Poharakba, tálakba
adagolva lehűtjük.
Tálaláskor megszórhatjuk mazsolával, citromhéjjal, esetleg
készíthetünk karamell- vagy gyümölcsöntetet.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Jászkisér Város 2017. I. féléves rendezvény terve
A rendezvény
időpontja
Március 15.
Március 18.
Március 20.
Március 25.
Április 4.
Április 13. 10 óra
Április 13. 18 óra
Április ....
Április 29.
Április 30.
Május 1.
Május 6.
Május 13. 17. óra
Május 27.
Június 4.
Június 9-10.
Június 23-24.
Június 23-25.

A rendezvény neve

A rendezvény helyszíne

Az 1848-as forradalom ünnepe
Csete Balázs Honismereti Egyesület (Évzáró-Évnyitó)
A Honismeret napja
II. Tavaszi mulatság, óvodai jótékonysági bál
Író-olvasó találkozó (Faragó Annamária)
Húsvétváró családi nap
A Magyar Költészet Napja – Hobo: József Attila est
Közbiztonsági fórum
Retro Disco
„Pattanj terepre”; El-Kisér Fest. és szórakoztató est
Civil Majális, Kiséri pálinkamustra
Jászkun emléknap
A Pedagógus Női Kar hangversenye
Nyílt nap
Hősök Napja, Trianoni Emléknap
XVII. Kiséri Napok
Jokkó Fest – Jászkiséri DJ Fesztivál
Jász Világtalálkozó

A Művelődés, háza,’48-as emlékmű
Napközi konyha ebédlője
A Művelődés Háza
Napközi konyha ebédlője
Városi könyvtár
A Petőfi úti iskola udvara
A Művelődés Háza
A Művelődés Háza
Dohánybeváltó területe
Dohánybeváltó területe
Dongó Sörkert
Redemptiós emlékmű
Katolikus Templom
Mezőgazd. és Géptört. Magángyűjtemény
I. Világháborús és Trianoni emlékmű
Szent István park
Dohánybeváltó területe
Jászladány

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

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

elkészítése egyéni vállalkozóknak és
cégeknek egyaránt.
0

Érdeklődni:

Szirze Lilla
06-30-327-9499
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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

HAJRÁ JÁSZKISÉR!

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 !

eredmény:
0:1
2:1
0:2

