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A tipográfiai munkák a
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Az idén „500 éves a reformáció” ünnepségen
ami 2017. szeptember 15.-én tartottak a helyi
művelődés házban.
Az ünnepség keretén belül, Jászkisér város
önkormányzata posztumusz díszpolgárai címet
adományozott, néhai JUHÁSZ ZSÓFIA
református lelkész, diakónissza, gyógypedagógus és
költő számára.
Köszönetemet fejezem ki a város vezetésének a
nevezetes ünnepi alkalmából.
JUHÁSZ ZSÓFIA posztumusz díszpolgárai címe
postai bélyeg és emlékív formájában is megvan,
örökítve a jelen és az utókor számára.
Nagyon remélem és bízom benne, hogy a helyi
ünnepség és JUHÁSZ ZSÓFIA élte és munkássága
még sokáig fog élni az emberek emlékezetében és
szeretetében. Élete és embersége legyen példa
mindenki számára.
Nemes György

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!

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
a
TELEHÁZBAN!
0

INGYENES

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

Juhász Lászlónál, vagy a 06-20/342-53-12-es telefonszámon,
ahol bővebb felvilágosítást is kaphatnak a képzésekről.
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CIVIL OLDALAK
50 éves a szervezett bélyeggyűjtés Jászkiséren
A helyi bélyeggyűjtő kör megrendezte jubileumi ünnepi
kiállítását, 2017 október 14-17 ig. Csete Balázs Általános
iskola aulájában. Az 50 kenetoldalnyi anyagot
tematikusan összeállítottuk, amelyen igen változatos
témák szerepelnek: jászkiséri posta történet, lovas
nemzet vagyunk, világhódító gőzmozdony, gyermek
vasút, rózsák, olimpiák közül a Moszkvai, Anyagyermek-család. Három oldalon pedig egy kis
helytörténeti bemutató is volt. Jászkisér képeslapokon:
századfordulóról 1940-ig, Juhász Zsófia helyi születésű
református lelkészre is emlékeztünk, szintén jászkiséri
születésű Küry Klára operettprimadonnával fennmaradt,
képeslapok, levelek, kézírását mutattuk be. Kettő darab
nagyobb méretű táblán a településen működő katolikus
egyház története is. Ezen kívül még egy igen említésre
méltó anyag, 500-éves a reformáció címmel, amely talán
az ország egyetlen olyan gyűjteménye ami páratlan
ritkaságnak számít. A csodálatosan feldolgozott
gyűjtemény Dr Kocsis Attila református lelkipásztor
tulajdona. Külön köszönet neki érte, hogy a jászkiséri
bélyeggyűjtő kör, jubileumi kiállítására is elhozta.
Köszönjük színvonalas előadását, és gyűjteményének
bemutatását. A nemzeti színű szalagot Dr Kocsis Attila és
Miklós László a MABÉOSZ egyetlen megjelent
vezetőségi tagja vágta át, és ezzel megtörtént az ünnepi
kiállítás megnyitása.
Nagy öröm volt számunkra, hogy meghívásunkra sokan
eljöttek, emlékezetessé téve ezt az ünnepnapot.
Számomra külön öröm, hogy nagyon sok látogatója volt a
kiállításnak a megnyitó napján, majd vasárnap is sokan
eljöttek rendezvényünkre. Rövid áttekintés után
meghívott kedves vendégeinkkel, átmentünk a napközi
konyhájára ebédelni, ahol 40 főre volt megterítve.
Helyünk elfoglalása után, ebéd előtt egy kis szilva
pálinkát fogyasztottunk. Az igen gazdagon elkészített
egytál ételt, süteményt, majd az ebéd csúcspontjaként a
jubileumi pörkölt tortát, amelyen 50 éves a Szervezett
bélyeggyűjtés JÁSZKISÉREN felirat szerepelt. Két
vállalkozó szellemű fiatal / az egyik a kör ifjúsági korú
tagja/ összetörték és valamennyi kedves vendéget
megkínáltunk, és így el fogyott. Nem csak kiállítás
maradt meg emlékünkben, hanem a torta íze is a
szánkban. Mindenki elfogyasztotta igényének megfelelő
italt. Ebéd után visszamentünk a kiállítás helyszínére,
ahol tovább bővítettük ismereteinket, gyarapítottuk
tudásunkat.
Hétfő és keddi nap pedig az iskolás gyerekek
látogatásával telt el, nagyon sok osztály meglátogatott
bennünket. Köszönet a pedagógusoknak akik elhozták az
osztályaikat, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Látogatásukból nem derült ki,hogy a későbbiek folyamán
lesznek e olyan gyerekek akik a bélyeggyűjtő

tevékenységet szívügyüknek tekintik majd. Négy napos
kiállításunk végén megtörtént a bontás-szétszerelés, és
mindenkinek visszaszolgáltattuk a saját anyagát.
Megköszöntük a MABÉOSZ segítségét, hogy
biztosította számunkra kiállítási keneteket az összes
tartozékaival.
Valamennyi kiállítónknak, segítőnknek, támogatónknak
egy-egy díszes ízlésesen elkészített emléklappal, ajándék
emlékívvel szolgáltunk, emlékezetessé téve
rendezvényünket. Nagyon köszönjük valamennyi
vállalkozó, gazdálkodó és magánszemély támogatását,
valamint a helyi Önkormányzat, Csete Balázs Általános
Iskola, Pócs János országgyűlési képviselő Úr
támogatását és jó hozzá állását.
Szeretném megköszönni a helyi bélyeggyűjtő Kör
tagjainak áldozatos, odaadó, fáradságos munkáját, hogy
ez a kiállítás létrejöhetett. Mert 50 év egy ember életében
nagy idő, ám meg nagyobb egy közösség életében.
Nagyon bízom benne és remélem, hogy kis közösségünk
továbbra is szorgalmas bélyeggyűjtők táborába fog
tartozni. Mert ez a káros szenvedélyektől mentes,
tudásunkat, tájékozottságunkat, ismereteinket gyarapító
hobbinak, közösség formáló hatása is van. Minden jól
működő kis közösség az emberiség jövőjét szolgálja.
Maradjon meg örök emlék mindenkiben a JÁSZKISÉRI
Bélyeggyűjtő Kör kiállítása.
Nemes György
köri vezető

November, november...
November, november bús, borongós hónap,
Valóságod látom, nem kérdezem hogy vagy.
Ködruhádat megkaptad, fázósan viseled,
Érzed messze jár még a ragyogó kikelet.
Rád köszönnek fagyos hajnalok,
A szunnyadozó természetet őrzöd, altatod.
Azt mondják rád, nem szeretem hónap,
Hidd el, azért te is bizony jó vagy!
Rám szólsz, vegyem fel a meleg kabátom,
Vigyázzak magamra, mert még megfázom!
Jászkisér, 2017. október 25.

Nagypál Sándorné
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CIVIL OLDALAK
A Lokálpatrióta
Az elmúlt év folyamán, a többszöri találkozásunk
alkalmával Nemes Gyuri barátomtól kérdeztem, hogy
milyen tervei van 2017 re.
Elmondta, hogy lesz néhány, Jászkiséri rendezvény,
melyekben al illetve fővállalkozóként szerepel. Fő
művének a jászkiséri szervezett bélyeg gyűjtés 50 éves év
fordulóját tekinti.
Ez a nagy tette sikerült is. A-Z-ig minden nagyszerűen lett
lebonyolítva. A városi hivatalok, a gyűjtők- az ország más
területéről is- összefogva az Ő irányításával egy pompás
kiállítást hoztak össze, mely akár egy hasonló
Budapestivel is felért.
Megnyitójában ismertette, hogy milyen sok motívum
területe van, ennek a hobbinak. Ezek szépen voltak,
feldolgozva az ötven darab keretben.

Dr Kovács Attila református lelkipásztor méltatta a
gyűjtők, hasznos munkáját, mellyel önmaguknak és a
közösségnek örömet szereznek.
Saját gyűjteményét is bemutatta harmincnégy tablón,
amely a reformáció ötszáz éves történetét mutatta be
tanulságosan.
Gondolataim végén a többi szolnoki gyűjtő véleményét is
összefoglalva, hasonlóan tartalmas , szépen tálalt és jó
körülmények közt volt bemutatva a tárlat. Végezetül nem
is Nemes Gyuri lett volna, ha étlen, szomjan útnak engedi a
vendégeket.
Kívánunk számára és minden segítőjének további sok
sikert és jó egészséget.
Gyárfás György

2017. 10. 30. Szolnok.

Gonodolatok egy kiállításról.
A Jászkiséri Bélyeggyűjtő Kör
jubileumi kiállításán kiállítóként
vettem részt. Gondolataimat
azonban nem mint bélyeggyűjtő,
hanem mint látogató szeretném
megosztani az olvasókkal (ha
megjelennek soraim).
Talán elnézi nekem Nemes Gyuri
barátom, ha utólag elmondom, hogy
először kételkedő voltam egy ilyen
kis településen rendezendő kiállítás
sikerével kapcsolatban. Belátom
tévedtem. Mert sikeres lett.
A siker Nemes Gyuri energiájának,
kitartásának, rámenősségének
köszönhető. Én ismerem az országos
és nemzetközi bélyegkiállításokhoz
nem hasonlítható kisebb helyi
bélyeg bemutatók némelyikét,

magunk évente rendezünk hasonlót
Székesfehérváron is.
Ezekhez viszonyítva állítom, hogy a
jászkiséri kiállítás mind tartalmában,
szervezettségében és nézettségében
is sikeres volt.
Fontosnak tartom, ami itt megvalósult, hogy a kiállítás tartalmilag is
kapcsolódjon valamilyen aktuális
eseményhez, és helytörténeti ismereteket is bővítsen.
A reformáció 500 éves évfordulóját filatéliai szempontból is - magas
szinten bemutató gyűjtemény
valószínüleg a nem bélyeggyűjtő
látogatóknak is élmény volt.
A város neves szülötteit (Juhász
Zsófia lelkész, Küry Klára operett
primadonna) bemutató tablók, a régi

jászkiséri képeslapok, a katolikus
temlomot ismertető képek is
bizonyosan adtak új ismereteket.
Az ezek mellett szereplő bélyeggyűjtemények pedig a témák
(vasúttörténet, cserkészet, festmények, sport, virágok, lovak, stb.)
színességéval vonzották a látogatókat.
Köszönet a kiállítás támogatóinak.
Ha nem is minden évben adódik
ehhez hasonló kulturális esemény a
városban, remélem és kívánom a
szervezőknek, hogy ne ez legyen az
utolsó bélyegkiállítás Jászkiséren.
Fehérvári József
Székesfehérvár

JÁSZKISÉR, SZERETLEK! - FOTÓPÁLYÁZAT
0

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

A fényképeknek városunk jellegzetességeit kell bemutatnia - ezek lehetnek
helyek, események, stb. - az évszakok változásának tükrében.
Az elkészült fényképeket névvel és telefonszámmal együtt a kiserfoto@gmail.com címre kérjük
elküldeni!
A leadás határideje: 2018. 05. 31. Eredményhirdetés a 2018. évi Városnapon.
Az alkotásokat Önkormányzatunk a későbbiekben a hivatalos kiadványaiban felhasználni
szándékozik.
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Ovi híradó

ÉNEKELNI JÓ!
Október 1 a Zene világnapja. Erről az óvodáinkban is
szerettünk volna megemlékezni, hisz nevelési
programunk is a művészeteken alapul. ( Nevelés a
Művészetek Eszközeivel) Megvalósításra a Feladatellátási helyen külön-külön került sor, így a közösségekre
volt bízva a megvalósítás módja. A lényeg az volt, hogy
énekeljünk.
Hagyományszerűen a mindenkori nagycsoportosok
vesznek részt a külön tervezett elfoglaltságokon, így volt ez
most is. Több aspektusból közelítettük meg a „zenét.
”Beszélgettünk a zene hangulatunkra gyakorolt hatásáról és
arról, hogy milyen alkalmakkor hallgattunk zenét. Arról is
szó esett, hogy mi a módja a zene „leírásának”, hisz kottát
már mindenki látott. A zenei ráhangolódást az óvónők
közös éneklése teremtette meg. Dalcsokrot adtunk elő,
mely az őszhöz, őszi gyümölcsökhöz kapcsolódott. Ezután
a gyerekek egyénenként előadták az óvónénijeikkel együtt
kiválasztott dalukat. Édesek voltak, ahogy teljes
komolysággal, nagy izgalommal kiálltak a közönség elé
énekelni. Nagy bátorság kellett hozzá, dicséretet érdemel
minden kis énekes!
Jutalomként minden szereplő emléklapot kapott. A zenei
műveltség megalapozásának talán legjobb módja az, ha a
zenét megtanuljuk értő füllel hallgatva megérteni.

Hangulati lezárásként meghallgattuk Vivalditól a
Négyévszakból az „Ősz” tételt. Nagyon szépen
ráhangolódtak, ügyes dolgokat mondtak a zenehallgatás
utáni beszélgetésekor.
„A zene minden szomorúságunknak,
minden örömünknek hangot ad.
Senki számára nem kell lefordítani.”
(H. Exley)

Sportnap az óvodában
Óvodánk nevelési programjában kiemelten kezeli az
egészséges életmódra nevelést, nagy hangsúlyt
fektetve a mozgás szerepére. A mozgásban gazdag
életmód kialakítását már kisgyermekkorban meg kell
kezdeni. Ezért ebben a tanévben is megrendeztük a
hagyományosnak mondható sportnapunkat.
Az időjárás is kedvezett a jó hangulatú együttmozgáshoz.
A gyerekek csoportokat alkottak,
ennek megfelelően szerveztük
a játékokat.
A motiváció különösen fontos
szempont volt.
Ezért a szervezők
őszi zöldségfélék
felhasználásával
is színesítették a
feladatokat.

Volt ügyességi verseny tök gurítással, dióval,
termések kutatásával, gyűjtésével. Ha napok múltán
szóba hozták a gyerekek a nap élményeit -jellemzően
az ragadta leginkább meg őket mikor az óvónőket /
Fazekasné Vincúr Tündi és Ragó Eszter / kellett
elkapni.
Az együttjátszás teszi mosolygóssá az óvodai
napokat!!

Köszönet a segítségnyújtásért
Köszönetet szeretnénk mondani Oláh Tibornak,
aki a Jászkiséri Városi Óvoda Kossuth téri
feladat-ellátási helyén felajánlotta segítségét és
elvégezte a darázsirtást.
Nem utolsó sorban kívánjuk megköszönni
Korsós István szülőnek és az Electrolux
vezetőségének, hogy segítségükkel felújításra
került egy meghibásodott porszívó.
A Jászkiséri Városi Óvoda dolgozói
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Huszonöt év emlékei
A Csete Balázs
Honismereti Egyesület
meghívást
kapott
Kolozsvárról a Kőváry
László Honismereti Kör 25
éves fennállásának ünnepi
összejövetelére.
A meg h ív ás r a h eten
utaztunk. A szép őszidő
csak emelte a tájak
szépségét, amely már az
ősz színeiben pompázott.
A szállásunk Tordaszentlászlón volt, kellemes
magán háznál.
Az ünnepi összejövetel 7én de. 10 órakor kezdődött egy magán étteremben. A
tulajdonos ajánlotta fel a kör részére, támogatásként.
A szép nagy terem kényelmes lehetőséget adott az
emlékezésre. Egyesületünkön kívül
Bácskiskunhegyei Honismereti egyesület tagjaival
valamint a Honismereti Szövetség részéről DebreczeniDroppán Béla elnök is jelen volt. Szívből örültünk a
találkozásnak.
„Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre....”
Sajó Sándor vers idézetével kezdődött a program.
Kiss Margit elnök asszony röviden beszámolt a Kör 25
évéről. Eredményes munkájáról.
Utána a vendégek köszöntötték a jubiláló Honismereti
Kört. Előadások következtek:
Kolozsvár Fő tere a régész szemével. Emlékezzünk
Tompa Mihályra és Holy Endrére Reformáció és

„ Nagymamáik öröksége”

Közgazdaság. Verses-zenés köszöntőket hallottunk két
kedves fiatal kislánytól, Darabant Csenge hegedű és Gere
Edit vers.
Az ebédet követően beszélgetések következtek, közben a
köréletét végig kisérő felvételek vetítése ment.
Festmény kiállítás is volt Soós István festményeit,
kolozsvári templomtornyok címmel és Szabó Eszter
gyönyörű hímzéseit láthattuk, mindketten köri tagok.
A rendezvény után Tordaszentlászlóra visszautaztunk és
megnéztük a Kalotaszegi múzeum érdekes szép
gyűjteményét. Megcsodálhattuk a viseletek eredeti
darabjait a festett bútorokat, használati eszközöket.
Másnap hazafelé utunkon megnéztük Bánffyhunyad
református templomát ahol a vasárnapi istentiszteleten
vettünk részt, mely után a református lelkész ismertette a
templom történetét.
Megemlékezve a jeles
helyen megfordult történelmi nagyjainkról akiknek neveit márványtábla
őrzi a templomban és a
gyönyörű kopjafák a
hozzá tartozó parkban.
Örömünkre szolgált a
már több ismerőssel
való találkozás a szép
tájak látványa.
Köszönjük a Kőváry
László Honismereti Kör
minden tagjának, valamint Farkas Lászlónak,hogy vele együtt
saját kocsiját vezetve
vele utazhattunk.

0

Az Egyetértés Nyugdíjas Klub és a Jászkiséri
Kézimunka Kör gyönyörű kiállítást rendezett ezzel a
szép címmel.
A látogatók láthatták a szépséges munkákat az újra
szervezett Kör és a régen készült nagymamáink által
hímzett, kötött és horgolt darabokat. Külön örvendetes,
hogy megtanulták a jászhímzést, szemet gyönyörködtető látvány volt.
Megtisztelőnek tartom Kiss Jánosné Pannika
kedvességét, hogy meghívta a kiállításra azokat is akik
már régen a Németh Gerzsonné tanárnő által vezetett
kézimunka szakkörben tanulták a szép hímzéseket.
Bizony örültünk a sublótfiókból elővett nagymamától
örökölt szép terítőknek és ezt mással is megoszthattunk. Tisztelettel kívánok a Kör minden
tagjának további sok-sok örömöt sikert ízléses szép
munkájukhoz.
Szüle Katalin

Szüle Katalin

Ima
Napisten, Jó Uram.
Te aki mindenkire egyaránt ontod sugaraid válogatás
nélkül, oltalmazz minket.
Tölts fel erővel, hittel,bőséggel gyermekeid, legyen az
barna, fekete vagy fehér bőrű, hisz mind Te élteted.
Világciklusról, világciklusra, újra meg újra, megújulva
hirdeted Te vagy az Egy, a leghatalmasabb az égen,
Isten, Napba öltözötten.......
Fazekas Lajos
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Adventi programajánló
December 17. vasárnap
III. Adventi gyertyagyújtás - a Református
December 3. vasárnap
30

10
- A Búzavirág Népdalkör és a Csete Balázs
Általános Iskola közös hangversenye a Református
templomban, utána
- Szeretetvendégség a Református Templom
közösségi házában
I. Adventi gyertyagyújtás - a Református
Egyházközség képviselőjével
1600 - Óvodások műsora
- Hintón érkezik a Mikulás és krampusza
- Játszóház és kézműves vásár a Csete Balázs
Honismereti Egyesület tagjaival
- A Vöröskereszt Jászkiséri Alapszervezete
szaloncukorral várja a gyerekeket
- vendéglátók:
Városvédő Polgárőr Egyesület és a
Pedagógus Női Kar
0

December 5. kedd
- Mikulás- interaktív zenés műsor
a Művelődés Házában, az óvodás gyerekek részére
0

December 6. szerda
- “Mikuláskupa” óvodásokkal és szülőkkel a
Bem úti tornateremben
0

December 9. szombat
00

9
- XXVIII. “Apáról - fiúra” népi
gyermekjátékok bemutatója a Művelődés Házában
0

December 10. vasárnap
II. Adventi gyertyagyújtás - a Katolikus
Egyházközség képviselőjével
1600 - Iskolások műsora-vers Parát Tamás
- vendéglátók:
Egyetértés Nyugdíjas Klub és a
Kézimunka Kör , valamint a
Jászkisér Sportegyesület tagjai
0

December 16. szombat
00

17
- A Pedagógus Női Kar karácsonyi hangversenye
a Művelődés Házában

Egyházközség képviselőjével
1400-1600 - Mindenki Karácsonya - a Városi Óvoda és
a Csete Balázs Általános Iskola tanulónak műsora
- A mézeskalács készítő és dekoráló verseny
eredményhirdetése (a versenyre nevezett alkotások
leadása 10-órától a Művelődés Házában)
1630 - Mindenki Karácsonya SZANDIVAL
- Karácsonyi kézműves vásár a Csete Balázs
Honismereti Egyesület szervezésében
- vendéglátók:
Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testületének tagjai,
A Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a
Jászkiséri Polgárőrség tagjai
0

December 22. péntek
00

11
- Idősek szeretet vendéglátása a Művelődés
Házában, a szolnoki Szigligeti Színház zenés
karácsonyi előadásával
0

December 23. szombat
IV. Adventi gyertyagyújtás - a Katolikus
Egyházközség képviselőjével
00
16
- A Búzavirág Népdalkör Műsora
- A Pendzsom Néptánc Együttes műsora
- vendéglátók:
A Csete Balázs Általános Iskola
Diákönkormányzata, a “KIS-ÉR”
Kertbarátkör és a Jászkiséri Önkormányzati
Tűzoltóság tagjai
0

December 24. vasárnap
00

14

2200

- Karácsonyi gyermek Istentisztelet a
Református templomban
-Éjféli mise a Katolikus templomban

0

December 25.
- Az Istentisztelet után az újonnan megválasztott Presbitérium eskütétele a Református
templomban
0

December 25-26. hétfő-kedd
30

9
- Úrvacsoratétellel egybekötött ünnepi
Istentisztelet
30
11
- Ünnepi mise a Katolikus templomban

0

A gyertyagyújtások alkalmával közreműködik Cseh Gáborné és Gócza Fanni.

2017. november
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2017. október 26. napján
tartott soros Képviselő-testületi ülésről
0

A Képviselők meghallgatták Lukácsi György
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.
?
A Képviselők meghallgatták az alábbi beszámolókat:
- A Falugazdászt, Jászkisér mezőgazdasági
helyzetéről, a helyi gazdálkodók helyzetéről és lehetőségeiről,
- a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatokról,
- a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon
kívül helyezéséről (III. negyedév),
- a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2017. I.- III.
negyedéves gazdálkodásáról.
A beszámolókat egyhangúlag elfogadták.
?
Az önkormányzat bevételeit befolyásoló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést
egyhangúlag elfogadta a testület.
?
Módosították Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatát.
?
A Tankerületi Központtal kötendő uszoda és egyéb
helyiségek használati szerződéséről, valamint a Csete
Balázs Általános Iskola működtetésének átvétele kapcsán
a Szolnoki Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési
szerződés módosításáról szóló előterjesztéseket elfogadták
a képviselők.
?
Módosították a Jászkiséri Városi Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
?
Megalkották a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
Pénzkezelési Szabályzatát.
?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladákgazdálkodási rendszer átalakításáról szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták a
képviselők.
?
Elfogadták a Jászkiséri Településüzemeltetési
Intézmény, záróbeszámolóját.
?
Kiegészítették a Jászkisér Város Önkormányzata és a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között fennálló
bérleti-üzemeltetési szerződést.
?
Az Egyszeri béren kívüli juttatásról a közalkalmazottak
részére 2017. szeptember 01. és 2017. december 31.
közötti időszakra vonatkozó előterjesztést támogatták a
képviselők.
?
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése” című pályázathoz történő csatlakozást, szintén
egyhangúlag támogatta a testület.
?
A képviselők támogatták Jászkisér Város
Önkormányzata tulajdonában álló, az 5136
Jászszentandrás, Rozmaring utca 8. szám alatti, 307
helyrajzi számú kivett hétvégi ház, udvar művelési ágú

ingatlanának értékesítésre történő meghirdetését.
?
Módosították Tóthné Barna Csilla képviselői
tiszteletdíjának felajánlásáról szlَ ó 216/2017. (VIII.31.)
határozatot, melyben a felajánlott összeg tévesen került
feltüntetésre. A tévesen feltüntetett 58 000,- Ft sِ szeget 48
700,- Ft-ra szükséges módosítani.
?
Módosították a Dr. Móré Éva fogorvossal megkötött
megbízási szerződést.
?
A Jászkisér Város Önkormányzata tulajdonát képező
5121, Jászjákóhalma, Görbe utca 959 hrsz., 949 m2
területű kivett üzem, udvar művelési ágú ingatlanának
eladásáról szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták a
képviselők.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2017. november 30-án (csütörtök)
1400 órakor tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Köszöntő
Földvári Sándor és Szentpéteri Julianna
házasság kötésének

60.
évfordulóján gratulálunk nekik.
További jó egészséget és sok boldogságot
kívánunk.
0

Az egész szertő családjuk
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Házasság kötés
Balogh Rita és Sípos Roland
október 6-án
Farkas Éva és Balog Ferenc
október 14-én
Farkas Médea Linett
október 10-én
0

Papp Anna
október 13-án
0

Emődi Roland Sándor
október 20-án
0

Papp Szidónia és Pataki József
október 20-án
Rékasi Enikő és Farkas Martin József
október 24-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Balogh Larion
október 22-én
0

Bozsó Attila
október 25-én
0

Dankó Ketrin Amália
október 25-én
0

Kotán Boglárka
október 25-én

Köszönetnyilvánítás
0

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
Varga János
temetésén részt vettek,
virágaikkal, koszorúkkal, részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0

a gyászló család

0

Kállai Rikardó Junior
október 29-én

Köszönetnyilvánítás
0

Az orvosi rendelő telefonszámai:

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
Cseh Gyula
temetésén megjelentek virágaikkal,
koszorúikkal részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0

a gyászoló család

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

Helyesbítés
Elnézést kérünk a tisztelt hozzátartozóktól, a múlt
havi számban tévesen megjelent évszám miatt.
Dóka István
70 évesen hunyt el szeptember 01-én

Halálozás
Cseh Gyula
52 éves korában október 18-án
Burai János
54 éves korában október 23-án
Molnár Sándorné Földvári Zsuzsanna
74 éves korában október 24-én
Balogh Lászlóné Pomázi Katalin
65 éves korában október 29-én

2017. november
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Poénvadászat - Hibaforrás

Viccturmix
„Egy perc hosszúságát az
határozza meg, hogy a WC – ajtó
melyik oldalán várakozol!”
Két barátnő találkozik a
cukrászdában:
- Kinek viszed ezt a nagy szelet
tejszínhabos tortát?
- A férjem titkárnőjének.
- Születésnapja van?
- Nem. Túlságosan karcsú.
- Mi az agglegény definíciója?
- ???
- Olyan független férfi, aki
minden reggel más kerületből
érkezik meg a munkahelyére.
- Két muzsikus beszélget:
- Nem tudom már fizetni a
lakbért, kénytelen vagyok zaciba
csapni a gitárt.
- De hiszen te szaxofonozol!
- Persze. A gitáros a társbérlőm....
Szalad az utas a komp felé, hogy
elérje. Bedobja a csomagjait,
majd egy hatalmas ugrással
egyenesen a kapitány előtt
landol. A kapitány megjegyzi:
- Ez szép mutatvány volt, de nem
ért volna rá akkor beszállni, ha
már kikötöttünk?
Egy férfi beül egy taxiba.
Elindulnak, később az utasnak
eszébe jut valami, előrenyúl,
megfogja a sofőr vállát. A sofőr
hatalmasat ordít, majd reszketve
mondja:
- Ne haragudjon, tudja csak nem
régóta taxizom, előtte a
temetkezési vállalatnál voltam
sofőr...
Kérdezi a skót a szomszédját:
- Mi volt nálatok az éjszaka,
láttam, hogy percenként elaludt a
lámpa, majd utána rögtön
visszajött?
- Olvastam, és rájöttem, hogy
lapozni sötétben is tudok.
Történelemórán a tanár kérdezi,
hogy ki tudja megmondani, hány
dúlás volt Magyarországon?
Pistike jelentkezik, majd
magabiztosan vágja rá:
- Három! Tatárdúlás, Törökdúlás,
Felszabadulás.
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Recept túra
Olasz zöldségleves buggyantot
tojással
Hozzávalók:

20 dkg zeller

1 db kápia paprika

2 db sárgarépa

2 db vöröshagyma

2 db paradicsom

1,2 l húsleves alaplé

olívaolaj

2 ág rozmaring

3 gerezd fokhagyma

2 ág kakukkfű

2-3 ág bazsalikom

4 db tojás

1 ek ecet

2 szelet ciabatta

2 gerezd fokhagyma

parmezánforgács

Elkészítés:
A zellert, a paprikát, a répát, a hagymát és a paradicsomot
kockákra vágjuk, majd az olívaolajon megforgatjuk, és pirítani
kezdjük, közben folyamatosan adagolva hozzá az alaplevet.
Hozzáadjuk a rozmaringot, a fokhagymát, a kakukkfüvet és a
bazsalikomot is. Sózzuk, borsozzuk, fedő alatt 10 percig főzzük.
A buggyantott tojáshoz egy másik lábasban 1 l vizet forralunk, 1
evőkanál ecetet hozzáadunk. Beleütünk egy tojást, 2 percig
főzzük, kivéve lecsepegtetjük. Így járunk el a többivel is.
Egy serpenyőben 1 evőkanál olívaolajat hevítünk, a kenyeret
kockákra vágva megpirítjuk rajta. Az utolsó 2 percben
rányomjuk a fokhagymát.
Tálaláskor pár merőkanál levest tányérra szedünk. A
buggyantott tojásokkal, kenyérkockákkal és parmezánforgáccsal kínáljuk.

Bakonyi aprópecsenye
Hozzávalók:

· 70 dkg sertéshús (comb vagy lapocka)

1-2 ek étolaj

2 fej vöröshagyma (közepes)

10 dkg füstölt szalonna

1 db tv paprika

1 db paradicsom

só

bors

1/2 mk őrölt kömény

2 tk őrölt pirospaprika

ételízesítő

csípős gulyáskrém

20 dkg csiperkebomba
(lehet fagyasztott is)

5-6 gerezd fokhagyma

1 ek liszt

3 ek tejföl
Elkészítés:
A húst megmossuk, apróra vágjuk. A vöröshagymát és a füstölt
szalonnát kockára vágjuk és megpirítjuk az olajon, majd
hozzáadjuk az összevágott paprikát és paradicsomot, kis ideig

együtt dinszteljük, majd kb 1 dl vízzel felöntjük. Hozzáadjuk a
fűszereket és a gulyáskrémet, összeforraljuk, majd rátesszük a
húst, jól átforgatjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy éppen csak
ellepje. Lassú tűzön főzzük.
Amikor a hús félig megfőtt hozzáadjuk a gombát és az apróra
vágott fokhagymát, ha kell, pótoljuk az elpárolgó vizet.
Ügyeljünk, hogy le ne égjen, s mire a hús megpuhul, a szaft sűrű
legyen. Ekkor meghintjük a liszttel, elkeverjük, és hozzáadjuk a
tejfölt is. Pár perc alatt összefőzzük, nokedlivel tálaljuk.

Sütőtökös sós pite
Hozzávalók:

2 dkg friss élesztő

1,25 dl langyos tej

27,5 dkg tönkölybúzaliszt + a formához

1 db tojás

2 dkg vaj + a formához

1 csipet só
A töltelékhez:

50 dkg hokkaidó tök

só

bors

cukor

szerecsendió

8 dkg bacon

1 fej hagyma

1 szál póréhagyma

3 db tojás

1,5 dl habtejszín

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

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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„GYEPI GUMI”

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG

Gumis műhely szolgáltatásai:

104
105
107


autók javítása, szervizelése

műszakira felkészítés,

műszakiztatás,

alkatrész beszerzés helyben,

autó-, motor-, kerékpár- gumi-

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

abroncsok javítása, forgalmazása

Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidőben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.

Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szőlő út 14.

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

Tel:

Nyitva tartás:

Hétköznap: 8-16
Szombat:
8-12

Vörös csirke

06-30/782-09-66

Polgárőr ügyelet:

06-20-376-1612

0

Háziorvosok:
Dr. Ordodi Anton
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

kettős hasznosítású
vágásra, illetve tovább tartásra,
folyamatosan kapható!

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

0

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

57/443-421

JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :

57/441-009

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

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

Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :

06-1/348-5120

tel:06 20 496 90 94
Jászkisér, Hevesi út 9.
Jászkisér belterületén zártkert üres ingatlan
2
2445 hrsz. területe 1306 m
ELADÓ!
Érdeklődni:
0

06-20-335-7580
Tisztelt lakosok!

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

Értesítjük Önöket,
hogy a Tanuszoda nyitvatartása megváltozott:
0

Hétfő-Péntek:
00
00
08 -16
- iskolai úszás
Hétfő:
1600-1900 - mozgásrehabilitációs úszás
a Jászapáti Praxisközösség keretén belül
Kedd és Csütörtök:
1600-1900
- lakossági használat
Szerda:
1600-1900
- babaúszás
Szombaton:
- úszásoktatás az iskolásoknak
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Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, tanuló, stb...

550
500

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814
Vírusfutár!
Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás,
vírusirtás, telepítés.
Új és használt számítógép adás-vétele
0-24-ig.

Tel.: 06-30-515-1814

Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

tel: 30/312-0526, 57/443-162
Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZŐ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerződést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bővebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
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Megyei I. osztály 2017-2018.
A JÁSZKISÉRI SE
felnőtt csapatának mérkőzései
a 2017-es őszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2017.08.12.
2017.08.19.
2017.08.27.
2017.09.02.
2017.09.10.
2017.09.17.
2017.09.24.
2017.09.30.
2017.10.08.
2017.10.14.
2017.10.22.
2017.10.28.
2017.11.05.
2017.11.11.
2017.11.19.

szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap

17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:30
14:00
13:30
13:00
13:00
13:00

TÖRÖKSZENTMIKLÓS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KARCAG
JÁSZKISÉR - TÓSZEG
RÁKÓCZIFALVA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JVSE-ROSENBERG
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁNOSHIDA
MEZŐTÚR - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CSÉPA
ÚJSZÁSZ -JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KISÚJSZÁLLÁS
BESENYSZÖG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÖLDVÁR
FEGYVERNEK - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - SZAJOL

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:
6:0
1:4
1:1
2:1
0:3
3:0
0:2
3:1
1:3
4:0
1:3
2:1
1:1
2:0
1:2

