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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

Részletes program a 8.oldalon!

"JÁSZKISÉR, SZERETLEK!" - RAJZPÁLYÁZAT
Jászkisér Város Önkormányzata
rajzpályázatot hirdet 3 kategóriában:
I. kategória: alsó tagozatos tanulók részére
II. kategória: felső tagozatos tanulók részére
III. kategória: középiskolás tanulók részére
Indulni csak A/4-es méretben elkészített munkával
lehet. A kivitelezés technikája bármilyen lehet
(dolgozhattok pl.: ceruzával, zsírkrétával, ecsettel stb.)
Az alkotások témájának azt kell bemutatnia, hogy mi jut
az eszetekbe a "JÁSZKISÉR, SZERETLEK!" szavak
hallatán!
Leadási határidő:
2017. szeptember 27. (szerda) 17.00 óra
Leadás helye:
Polgármesteri Hivatal portája (Fő út 7.)

Leadás módja:
Borítékban, a kategória megjelölésével.
A rajz hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó
nevét, lakcímét, telefonszámát!
Kategóriánként az első 3 helyezett részesül
díjazásban, ami az
"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"
rendezvénysorozat keretein belül kerül kiosztásra a
Művelődés Házában,
2017. szeptember 29-én (péntek) 18.50 órakor.
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A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXIII. évfolyam 8. szám
ISSN 2060-4750
Felelős szerkesztő:
Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Gál Andrásné
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!

Az
Egyetértés Nyugdíjas Klub és a „Jászkiséri Kézimunka Kör”
tisztelettel meghívja városunk lakosságát
A Művelődés Háza emeleti termében tartandó

A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

„NAGYMAMÁINK ÖRÖKSÉGE”

utolsó péntekéig

2017. szeptember 18-tól szeptember 29-ig

szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

című kiállításra, mely megtekinthető
a művelődési ház nyitvatartási idejében:
hétfőtől-péntekig: de: 8-12; du: 14-16 óráig.
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CIVIL OLDALAK
XXIV. Pendzsom Néptáncfesztivál
2017 július 28-29.-én megrendezésre került a XXIV.
Pendzsom Néptáncfesztivál.
A pénteki napon a hagyományokhoz híven a gyermek és
ifjúsági csoportok léptek föl.
Fellépőink voltak:

Pántlika Néptánccsoport Jászapáti

Hajnaltűz Néptánccsoport Jászkisér

Tápiómente Néptáncegyüttes utánpótlás és ifjúsági

csoportja Nagykáta

Mákvirág Néptáncegyüttes Gyöngyös

Szivárvány Néptánccsoport Jászapáti

Sass Éva

Míg a zsűri értékelte a csoportokat, a színpad előtt Bódi
Tamás moldvai táncháza fokozta a hangulatot. Az estét a
Sarkifény Zenei Csoport fellépése zárta.
Szombati felnőtt fellépőink:

Cuháré Néptáncegyüttes Szolnok

Jó Palócok Egyesülete Hollókő

Népidzsadzsa Táncklub Gyöngyös

Borostyán Néptáncegyüttes Gyöngyös

Kamaszka Hagyományőrző Néptánc Egyesület
Visznek

Pendzsom Néptánc Egyesület Jászkisér
Tombolahúzás után a programot a színpadon a
Köztársaság Bandája együttes zárta.
Mindkét napon a sátorban természetesen táncházzal zártuk
a ”hajnalt”, köszönet érte a Jártató Zenekar kitartásának.
Ezúton szeretnénk megköszönni anyagi támogatóinknak
nagylelkű adományaikat, mert ez a rendezvény nélkülük
nem jöhetett volna létre.
Támogatóink voltak:

Jászkisér Város Önkormányzata

Megyei Közgyűlés

Pócs János Országgyűlési képviselő

B-METAL Kft. Jászkisér

B-Tek Trade Kft. Jászkisér

Ronin-Ker Kft. Újszász

Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt

MÁV FKG Kft. Szakszervezet Jászkisér

Rego-Plast Kft. Jászjákóhalma

Balogh Roland Trans Jászkisér

Jász Pharma BT. Dr. Csejtei Erzsébet Jászkisér

Baloghné Dr. Baka Ibolya Jászkisér

Kiss Lajos és felesége

Cseh Gáborné

LAKTORED Kft. Jászkisér

MÁTRAMAG Mezőgazdasági Szövetkezet Jászapáti

Róna-7 Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Jászkisér

Küri András és felesége

Hagyományörző Lovas Egyesület Jászkisér

Holló Béla EV.


Jászkiséri Mezőgazdasági Szövetkezet

TÉBA Tüzép Jászapáti

Jász-Plasztik Autócentrum Kft.

KWS Magyarország Kft. Sipos Géza

Földvári Zoltán EV.

Vajas György

Boros Krisztina

Farkas Zsolt (Gringó Gáz Kft.)

Farkas Ferenc és felesége

Ádám Kálmán és felesége

Nemes József és felesége

Nemes János és felesége

Torma Márta EV.

Sebők Péter Jászkisér

Totó-Lottózó Jászkisér Sebestyén Ferenc és neje

Borbás és Borbás Kft. Jászkisér

Kalla Pál Kádármester Jászberény

Szabó Dénes és neje Jászapáti

Ozsváth Ferenc és felesége Jászkisér

Gál István és felesége Jászkisér

Stoszek Istvánné ev.

Fazekas Erika ev.

Köszönjük továbbá a tombola felajánlásokat, nagyon sok
értékes nyeremény került kisorsolásra a felajánlók
jóvoltából.
Köszönjük mindenkinek (szülőknek, barátoknak, színpad
építőknek szendvics készítőknek), aki bármilyen módon
hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Külön köszönet a segítségért: Cseh Gábornénak, Kissné
Papp Ibolyának, Kiss Lajosnak, Tóth Lászlónak, Balogh
Györgynek és munkatársainak, Kisér-Szolg kft-nek, ifj.
Krizsai Sándornak (színpad szállítás), Hajnal Benjaminnak (szervezés), Jászberényi Tankerületi Központnak,
Regio-Kom kft-nek, Gócza Fanninak (műsorvezetés).
Természetesen köszönet mindenkinek, aki megvásárolta a
„támogató belépő jegyeket”, részt vett rendezvényünkön,
így támogatta a sikeres lebonyolítást.
Holló Zoltán
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CIVIL OLDALAK
Debrecenben jártunk
2017 augusztus 19-én a Jászkiséri bélyeggyűjtő kör
meglátogatta a civis városban megtartott XÍÍ-dik
ELGYÜSZ és a virágkarnevál alkalmából, valamint a 90éves Debreceni bélyeggyűjtő kör kiállítását.
Melynek a helyi művelődési központ biztosított
helyet,ahol a kiállítási anyagok zsűrizése is megtörtént.
A kiállítás megnyitása előtt Miklós László gyűjtőtárs
jóvoltából egy színes előadáson lehetett részt venni, amely
a vívósport olimpikonjairól szólt. Köszönjük áldozatos,
fáradtságos,diavetítéses előadását.
Majd megnéztük a kiállítást,nagyon változatos anyagokkal szolgáltak a kedves gyűjtőtársak.
Szép és színvonalas virágmotívumokat láttunk a Takács
lányok keze munkája által.
Nagyon imponáló volt Somogyi Zoltán rózsa gyűjteménye is, amely kapcsolódott a hagyományos immár 48.
alkalommal megrendezett virágkarneválhoz.
Jól sikerült,ehhez az alkalomhoz készült levélzáró bélyeg
is.
Meg kell még említeni a kiállítás helyszínéhez köthető,
Debrecen parafilatélia-története 1985-ig című feldolgozást, amely az egyik szervező Gáll Richkart keze
munkáját dicséri.
Köszönjük a Debreceni körnek, hogy ehhez az alkalomhoz
három fajta személyes bélyeget is készíttettek. Mindenből
vásároltunk, hogy a saját gyűjteményüket gyarapítsuk,
szépítsük, valamint az ELGYÜSZ kiállítás emlékívből és a
vívó olimpikonokról képes lapot, amelyen Békessy Béla
Debreceni születésű, személyes bélyegével és egy szép

fedélzeti bélyegzővel volt ellátva. (Aki az 1912-es
Stocholmi olimpia ezüst érmese volt.)
Nagyon sok szép téma volt még ezenkívül, levélzáró
gyűjtemény, érdekes futott levelek, Puskás Ferenc
(labdarúgó) motívum. Mind-mid igényesen feldolgozva.
Persze az összes kiállító megérdemelné a felsorolást.
Ezek az emberek akik fáradtságukkal megmutatják a
gyűjtés világát és kis közösségeket alkotnak,mind az
emberiség jövőjét szolgálják.
Külön emelte a kiállítás nívóját,hogy alkalmi postahivatal
is működött 19-én a megnyitó napján 14 és 18 óra között.
Kedves postai dolgozók a lehetőségeikhez mérten a
legjobb tudásuk szerint, a gyűjtők különleges igényeit
elrendezték.
Köszönet kedvességükért és munkájukért.
Nem nagy létszámú lelkes kis csapatunk, nagyon sok
kedves gyűjtő társsal találkozott, köszönjük mindenféle
segítségüket, szakmai tanácsaikat, amelyeket a saját
kiállításunk megrendezéséhez nyújtottak.
Igyekszünk is majd hasznosítani ezeket. Ezek után egy
kicsit megpihenve, a nagy melegben történt folyadék
pótlása után, elindultunk hazafelé, mert vonattal mentünk
oda és vissza a hajdúság fővárosába.
Megszerzett szakmai tudásokat és az élményeket
megőrizzük.
Nemes György
Kör vezető

A Jászkiséri Polgárőr Egyesület hírei
Először is az egyesület nevében szeretnénk gratulálni
tagtársunknak, Molnár Tibornak a nagyszerű
teljesítményéért.

Az idén is megszervezte az Országos Rendőr
Főkapitányság a Polgárőr és Közlekedésbiztonsági
országos versenyét. Ennek a versenysorozat
döntőjébe, megyei elsőként bejutva, a 40 indulóból a
11. helyen végzett Molnár Tibor egyesületi tagunk.

Gratulálunk! Jövőre még sikeresebb versenyzést
kívánunk neki.
Az egyesület több rendezvényen is részt vett, ilyen volt
a műfüves pálya átadója, a Kéklámpás Horgász és
Főzőverseny, ahol Nagy János polgárőrünk főztje
különdíjat nyert.
Felkérést kaptunk a Jászkiséri Sportegyesülettől, hogy
a hazai labdarúgó mérkőzések során a rendezőkkel
együtt biztosítsuk a sporteseményt.
Szolgáltunk során minden Jászkiséren található
utcába elmegyünk, próbálunk mindenhol segíteni a
jelenlétünkkel. Egyik ilyen eset volt, amikor temetés
után járőrözve segítettünk egy mozgássérült
embernek.
Kérünk minden lakost bizalommal forduljanak
egyesületünkhöz, valamint várjuk a belépni szándékozó, tenni akaró leendő polgárőrök jelentkezését.
Tisztelettel:
Szüle Sándor
elnök
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az Alapszolgáltatási Központ nevében szeretettel
köszöntöm településünk időseit, az Idősek Világnapja
alkalmából, melyet több mint két évtizede ünnepelnek
Európa-szerte. Olvastam valahol, hogy a világnapok
kijelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a
társadalomnak.
Igen. Az Idősek Napja is a társadalom lelkiismeretének
napja. Igen, tartozásunk van Önök felé. Nem is kevés.
Müller Péter írásában olvastam: ,,Ősi és érett kultúrákban
az öregember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen
érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy
ki lakik benne!". Nekünk is ezt kell megtanulnunk.
Hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket, hogy
becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett.
Őszinte szívvel kívánom, hogy az Önök felé fordulás, a
szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg
az Önök számára.
A szeretet, a törődés, az odafigyelés, nem anyagi lehetőség
függvénye. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be
valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este
álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb,
betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szerető
gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törődést
mindannyiuknak!

Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek......
Amikor még kicsi voltál,
Ők voltak már a nagyok.
Tanítgattak, így teltek el
egymás után hónapok.
Megmutatták, – mit, hogyan kell,
felöltözni, rendesen.
Cipőt fűzni, begombolni,
nevelgettek kedvesen.
Megmosdattak, rendbe tettek,
mutatták, hogyan csináld.
Jó példából megláthattad,
hogy működik egy család.
Foglalkoztak lelkeddel is,
irányítva hitedet,
minden jóra tanítottak,
amire csak lehetett.
Erkölcsre és etikettre,
emberségre, ahogy kell,
hogy a zajos nagy világban,
egyedül se tévedj el.
Lassan te is nagyra nőttél,
világképed összeállt,
saját lábra tudtál állni,
ma már tudod, hogy csináld!
Mára Ők megöregedtek,
s felejtenek dolgokat.
Emlékezz majd: foglalkoztak,
egykor veled oly sokat.

Farkasné Nagy Márta
intézményvezető

Nem mozog már úgy a testük,
fájhat minden mozdulat.
Elromlik a memória,
ami mindent megmutat:
El-eltűnik egy-egy zokni,
cipőt kötni is nehéz,
begombolni a gombokat,
reszketve nem bír a kéz.
Rakoncátlan minden eszköz,
fésű, kanál, mind remeg.
Szerencsés, ha cipők, zoknik
párban összeillenek.
Az étel a kanalukról,
lecsöppenve menekül.
Zsémbesek, és morgolódnak,
nincsenek már remekül.
Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!
Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.
Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.
Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.
Légy mellettük, ha teheted,
– kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel,
melegítsen a szíved…

Nono!
0

Töröld le a vigyort az arcodról fiam
Régen nem csúfította a lépésem a ficam
Frissen futottam a zuhogó esőben
A melleim táncoltak az őszi szellőben
0

A legények kacsingattak, ha meglátták a fenekem
A fülembe sugdosták a nyakadat megeszem
A lábam is formás volt a mosolyom csábító
Ha a térdem megvillant, azt mondták lázító
0

A szemem még hordozza a régi kalandokat
Az emlék, ha megtalál, felidéz szép napokat
Az idő lassacskán elhervasztja a testet
De a lélek megőrzi, mit egykor színesre festett
0

Ezért ne nevesd ki a szegény öregeket
Az élet majd eléd is görget nagy köveket
Mire feleszmélnél, hogy mennyi mindent tettél
A tükörben meglátod, hogy te is öreg lettél.

Meghívó
az

Idősek Világnapja
városi ünnepségére
0

Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ
szeretettel meghívja a város időskorú lakóit

2017. szeptember 29-én (péntek) 11 órakor tartandó
idősek napi rendezvényére a Művelődés Házába
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Hat hét intenzív német Svájcban
A Külkapcsolatok Baráti Egyesülete lehetővé tett egy 6 hetes
utazást Svájcba és a német nyelvvizsgámra való felkészülést.
Az első napok nagyon nehezek voltak, ugyanis mindenki
németül beszélt. Szerencsére Balog László lányával, Andreával
és a kis Violával tudtam egy kicsit magyarul beszélni.
Felix és Ursula Gisyve

nagyobb kirándulásban volt részem, aminek célja a
Fronalpstock volt, Svájc közepén, ami majdnem 2000 méter
volt. Margritnál nagyon sok könyvet és kisebb történeteket
olvastam, majd ezeknek a tartalmát kellett elmesélnem.
Augusztus elsején, a Nemzeti ünnepen Wildegg Várában több
baráttal találkoztam a PJN Társaságból. Nagyszerű volt az
ajándék sült kolbász! A szép fúvószenét egy alpesi kürtön
játszó férfi és egy pánsípon játszó nő biztosította, egy
zászlódobáló is bemutatta a tehetségét. Margrittal voltam az
Openair moziban, szerencsére jó időnk volt. Erikától és
Goditól kaptam egy meghívást egy utazásra
Schaffenhausenbe.
A rajnai vízesésben is gyönyörködhettem, később a Duna
forrását is megnéztük, ami Németországban van. Egy másik
nap Margrittal, Walterrel, fiúkkal Daviddal és az ő lányával
Octaviával Luzernbe utaztunk. Hajóval egészen Weggisig
mentünk, majd vissza. Átsétáltunk a luzerni híres fahídon, a
Kappelbrücke-n. Egy nagy biciklitúrán is részt vehettem, ami
40 km hosszú volt, a célunk a "Wasserschloss" volt, ami 3 folyó
összefolyása, Reuss, Limmat és Aare. Margrit kényelmes
biciklijét használhattam, amíg itt voltam.
Gyalogtúra

Először Ursi és Felix Gysinél voltam. Minden délelőtt a
szókincsem fejlesztésén dolgoztunk, különböző képeket kellett
leírnom, ami egyre jobban ment. Sok szép kirándulásban volt
részem egy tónál, aminek a neve Hallwillersee. Először hajóval
mentünk, máskor pedig biciklikkel és volt alkalmam egy picit
úszni is. Esténként legtöbbször Scrabbellel játszottunk, a
Wortwürfelt is kipróbáltam, ami egy kocka betűkkel és ezek
segítségével kellett szavakat alkotnom. Egy napot Andrea
Gysivel töltöttem Bernben. Különösen tetszettek a medvék,
akik egy nagy elkerített helyen voltak, az Aare folyó mentén.
Később Wallisba utaztunk, ahol a Gysi családnak van egy saját
hétvégi háza. Saas-feeben nagyon sok mormotát és kecskét
láttam. Természetesen Matterhornt is, ami Svájc leghíresebb
hegye.
A Frey családdal

A harmadik és a negyedik hetet is Niederlenzben töltöttem
Margrit, Walter és Andres Frey-Ammann-nál. Andres
megmutatta nekem Lenzburg Várát és Aarau Kanton
fővárosát. Walter és Andres szervezett egy igazi fárasztó
kirándulást, a célunk Glisliflue volt, ami 772 méterrel van a
tengerszint felett és a Jura hegylánc tagja. Legközelebb egy

Az utolsó 2 hétben Ruth Zschokkénél voltam. Sokat beszéltünk
egymással, mert Ruth csak keveset lát. Viszont tudtam neki
sokat segíteni, mint például az akvárium kitakarításában a pici
békalencsék miatt, egy nehezen nyíló tető kinyitásában a
mosogatógépben, bevásárlásban és a pici dalszövegek a
számítógépbe való begépelésében. Voltunk kirándulni is,
vonattal utaztunk Luganóig, Európa leghosszabb alagútján
keresztül. A gyönyörű tóparton sétáltunk, miközben a virágágyásokban és a pálmafákban gyönyörködtünk.
Paradisóban tartottunk egy kis kávészünetet igazi olasz
fagylalttal. Számos más turistákkal együtt utaztunk hajón
Gandriáig és vissza, ami mögött ott volt már az olasz tópart.
A PJN vezetősége szervezett egy grillezést a rupperswili erdei
házba, így a többi tag is tudott velem találkozni. A tagok között
volt 2 nő, akivel tudtam egy picit magyarul beszélni.
A legnagyobb köszönet minden tagnak Jászkisérről és
Niederlenzből, akik ezt a kinntartózkodást lehetővé tették és
esélyt adtak arra, hogy a német tudásomon javítsak. A
befogadó Gysi és Frey családnak és Ruth Zschokkének pedig
külön köszönet, hogy nálunk lakhattam és szabadidejüket rám
áldozva tőlük oly sokat tanulhattam.
Kiss Viktória
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150 éve született Kovács Mihály
Tb. Kanonok, jászfelsőszentgyörgyi plébános, kerületi esperes.
„Szegény sorsú szülőktől született 1867.
szeptember 29.-én Jászkiséren. Hat
gimnáziumi osztályt Jászberényben, a
többit pedig Egerben végezte, ahol is
1884-ben papnövendék lett. Első
szentmiséjét1890-ben mondta, majd sátai
segédlelkész lett, ahol művészien
restaurálta az ottani plébániatemplom
oltárképét. (Amiért főnökétől, akit Makra
Péternek hívtak, jutalmul egy „Makrapipát” kapott ajándékba, amint maga
később elmondta egyik paptársának.)
Jászfényszarun, Verpeléten és Kunszentmártonban működött, mint segédlelkész.
1897-ben Jászszentandráson lett
plébános, ahol megépítette a mostani
templomot. 1909-ben került Jászfelsőszentgyörgyre plébánosnak, ahol buzgón
működött hosszú éveken át. Közben
1920-tól helyettes esperes, 1922-1935-ig
pedig kerületi rendszerinti esperes volt.
Eredményekben gazdag lelkipásztori
munkájának elismeréséül főpásztora tb.
kanonokká nevezte ki 1928-ban.
Lelkiismeretesen végzett papi kötelességei mellett avatott forgatója volt a tollnak
is.1919-ben megjelent A harang című
könyvével szinte megteremtője volt a
harangokról szóló szakirodalomnak és
nagy sikert aratott. Ezután országszerte
ismert harangszakértő volt Kovács
Mihály kanonok.
Előszeretettel foglalkozott, főként fiatal
korában a festőművészettel is.
Tanulmányozta annak történetét és nagy
mestereit. E témakörből alapos
tanulmányai jelentek meg az Egri
Egyházmegyei Közlöny hasábjain.
Irodalmi működését csaknem haláláig
folytatta. Hagyatékában két kötetre való
kézirata maradt, amelyben az egyházi és
világirodalom klasszikusaiból idézeteket
és közmondásokat gyűjtött össze egy
hosszú élet kitartó szorgalmával.
A buzgó lelkipásztor melegszívű
paptestvér és szorgalma tollforgató
magas kort ért meg. Ő volt az egri
főegyházmegye nesztora és egyben
Magyarországnak is a legidősebb
katolikus papja, amikor 1962. február 1.én Jászberényben elhunyt 95 éves
korában.
Írásaiból:
Mária a festészetben. = EEK. 1890. 1,
5, 9, 10, 12-14. sz.

alkalmával a Szentatya különleges
áldását küldte neki. 95 éves korában
hunyt el. Temetési szertartást Brezanóczy
Pál egri apostoli kormányzó végezte, aki
gyászbeszédében méltatta a buzgó
lelkipásztor a melegszívű paptestvér és
szorgalmas író érdemeit.
Sírja Jászberényben a Fehértói temető II.
parcellájában a 18. sor 2. szám alatt van.
Öreg pap halálára
Írta: Csanád Béla
Nem félt az öregség sötét
sivatagától s lakhatatlan
magányától. Csak ballagott
a faluvégi alkonyatban
botjával, koldus-szelíden,
úgy adakozva, mintha kérne,
mivel nem szorult semmire,
csak a szeretet melegére.
A festői szép. = EEK. 1890. 21, 23, 24.
sz.
A művészek hivatása. = EEK. 1891. 15.
sz.
Ferdeségek. = Jászsági Híradó
A harang. Bp. 1919. (Szent István
Társ.) 242 p.”
„Új ember” Katolikus hetilap 1962.
február 25. XVIII. évfolyam, 8. szám
Eltemették az egri főegyházmegye
nesztorát
Kovács Mihály tb. kanonokot – akinek
elhunytáról hírt adunk - , az egri
főegyházmegye nesztorát, egyben az
ország legidősebb papját, nagy részvét
megnyilvánulásával temették el a
jászberényi főplébánia templomból. Az
elhunytat 1890-ben szentelték pappá,
1897-ben Jászszentandrásra került, mint
plébános, ahol felépítette a később Aba
Novák freskói által híressé vált plébániatemplomot. Hosszú lelkipásztori
munkásság után 1928-ban az egri
főkáptalan tb. kanonokja lett. 1936-ban
vonult nyugalomba. A tollnak avatott
forgatója volt és Harang című könyvével
feltűnést keltett. Irodalmi működését
csaknem haláláig folytatta.
Hagyatékában két kötetre való kézirat
maradt. 1960-ban bemutatott acélmiséje

Útján a nyíló fasorok
árnyéka lassan semmivé lett,
s arcán a tér és az idő
a végső mozdulatra érett.
Érezte, oldott lelke már
nem rabja testnek, sem anyagnak.
Menjen, akinek menni kell,
s készüljön, aki még maradhat,
- ez a vándori bölcsesség,
jól tudta, s nem félt a haláltól.
Csukott szeme most biztató,
s halott közönye szinte lángol.
Köszönés nélkül, csöndesen
lopta ki magát e világból.
Úgy szerette az életet,
hogy megmenekült a haláltól.
Fenti dokumentumokat Balogh Lászlóné
az Ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör
titkára, valamint Besenyi Vendel
jászberényi helytörténeti kutató
biztosította.
Születésnapjáról október 1.-én vasárnap
a katolikus templomban tartandó
szentmisén emlékezünk meg, sírján az
emlékezés virágait helyezi el a Csete
Balázs Honismereti Egyesület.
Benedek József
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Házasság kötés
Sóti Ildikó és Gulyás Dániel
augusztus 10-én
0

Berkes Klára és Bagi Zoltán
augusztus 12-én
0

Takács Edina és Nagy Róbert
augusztus 12-én

Peták Hanna
augusztus 8-án

0

Balogh Friderika és Zsuzses József
augusztus 12-én

0

Rácz Ákos
augusztus 14-én

0

Gyarmati Brigitta és Tóth Dániel
augusztus 12-én
0

Jász- Suba Erika és Duka Béla
augusztus 14-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Az orvosi rendelő telefonszámai:
0

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

Megemlékezés
0

451-936
451-937
450-893
450-205
06-70/682-7399

Farkas János
halálának 9. évfordulójára.
0

„ Az idő elszállhat múlhatnak az évek
Még élünk velünk lesz fájó emléked.
Szíved már nem fáj a miénk vérzik
A hiányodat szeretetteid érzik.”
0

Emlékezünk rád:
0

Orvosi ügyelet

Feleséged, gyermekeid,
menyeid és unokáid

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
Kállai Ferencné Berkes Ottilia
58 éves korában augusztus 1-én
Farkas Sándorné Halász Erzsébet
76 éves korában augusztus 11-én
Zs. Kiss Ferenc
68 éves korában augusztus 19-én

2017. szeptember
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2017. augusztus 31. napján
tartott soros Képviselő-testületi ülésről

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

0

Képviselők meghallgatták Lukácsi György
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.

A képviselő-testületi határozatok II. negyedévi
végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést
egyhangúlag elfogadta a testület.

Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
beszámolóját a testület 3 nem és 4 tartózkodás mellett nem
fogadta el, mivel kérdések merültek föl a beszámolóval
kapcsolatban és a RNÖ részéről senki nem jelent meg az
ülésen.

Módosították az Önkormányzat 2017. évi munkatervét,
amely értelmében a falugazdász az év végén, azaz az
októberi ülésen számol be tevékenységéről.

Szintén módosították a Dr. Ordodi Anton helyettesítő
háziorvossal megkötött megbízási szerződést.

Együttműködési megállapodást kötöttek a „KIS-ÉR”
Sporhorgász Egyesülettel. Az együttműködésnek
köszönhetően a Csalogánytelepi horgásztó vízminőségének javítására kezdődnek meg munkálatok.

Módosították az Önkormányzat és a Jászkiséri
Sportegyesület között létrejött együttműködési
megállapodást, melyre a műfüves pálya felügyelete és
karbantartása miatt volt szükség.

Az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát
módosították.

Döntöttek a 95/1. helyrajzi számú ingatlanon
(Dohánybeváltó szolgálati lakás) álló épület bontásáról,
mivel a szakértői jelentés szerint az épület jelenleg
életveszélyes és felújítása gazdaságosan nem megoldható.

A Települési értéktár Bizottság létrehozásáról,
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták.
A Bizottság bemutatásáról és az Értéktárról lapunk 5.
oldalán olvashatnak bővebben.

Járművekre és egyéb gépekre, bérleti szerződést, az
irodák, műhelyek használatára pedig vagyonhasználati
szerződést kötött az Önkormányzat a Kisér-Szolg
Nonprofit Kft-vel.

A „Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti
járásban” c. pályázat keretében létrejövő foglalkoztatási
paktumban történő részvételről szóló előterjesztést
egyhangúlag támogatták a képviselők.

Szintén egyhangúlag támogatták Tóthné Barna Csilla
képviselői tiszteletdíjának felajánlását, melynek
értelmében a képviselő asszony az augusztus havi
tiszteletdíját a Jászkiséri Sportegyesület támogatására
kívánja felajánlani. A felajánlott tiszteletdíj teljes összege:
58 000,- Ft.

Tudomásul vették Kőtelek község kiválását a Jászkiséri
fogorvosi körzetből.

következő, soros nyílt ülését


A

-juhi-

2017. szeptember 28-án (csütörtök)
14 órakor tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Pályázati Felhívás
A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal valamint
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatokat hirdet
az alábbi állások betöltésére:
0

Jászkiséri Városi Óvoda: óvodapedagógus

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 22.

Jászkisér Város Önkormányzata: területi

védőnő (alapellátás)
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi

Osztály: adóügyi ügyintéző
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi

Osztály: pénzügyi osztályvezető
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, jegyzői

közvetlen irányítás: Jegyzői referens
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási

Osztály: szociális és általános hatósági ügyintéző
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2017. szeptember 22-én pénteken
a Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás

SZÜNETEL!
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JÁSZKISÉRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
JÁSZKISÉRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
augusztus 24., valamint augusztus 31. napján tartott ülésén a
helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének céljából
Települési Értéktár megalkotását határozta el, valamint
megalakította a Települési Értéktár Bizottságot.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve
az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a Települési
Értéktárba bárki írásban – indokolással ellátva –
kezdeményezheti a javaslattételi adatlap kitöltéséve, melyet
a Jászkiséri Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.

0

0

A Települési Értéktár Bizottság tagjai:

Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet Ifjúsági, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke

Cseh Gáborné Csete Balázs Általános Iskola igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselő,

Agócs Tibor Csete Balázs Általános Iskola tanára,

Szüle Katalin Jászságért Díjas honismereti hagyományőrző,

Balogh György A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete
Balázs Helytörténeti Gyűjtemény

A Települési Értéktárba az alábbi kategóriákban – a mellékelt
lista figyelembevételével – lehet javaslatot tenni:

Agrár- és élelmiszergazdaság,

Egészség és életmód,

Épített környezet,

Ipari és műszaki megoldások,

Kulturális Örökség,

Sport,

Természeti és Épített környezet,

Turizmus és vendéglátás.

0

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV.16.) sz. Korm. rendelet kimondja, hogy a
nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei
értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság
értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok
Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint
kell azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság
szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását,
létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba.

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.
Tisztelt Lakosság!
0

0A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – EFOP
3.7.1-17-2017-00001 – „Aktívan a tudásért!” elnevezésű
program keretén belül háromféle (alapkompetencia, szakmai
alapozó, felzárkóztató) képzésre várja a 18-55 év közötti
alacsony iskolai végzettséggel, illetve végzettséggel nem
rendelkező munkanélküli (nem feltétel a regisztrált
álláskeresői státusz) személyek jelentkezését.

A képzésre jelentkezni a Jászkiséri Polgármesteri
Hivatal (5137. Jászkisér, Fő u. 7.) portáján elhelyezett
jelentkezési íven lehet 2017. 09. 29-ig.

A képzések min. 20 főtől indíthatóak (a szükséges létszám
elérése esetén a képzésekről bővebb felvilágosítást – a
Főigazgatóság munkatársai – az október hónapban megtartásra
kerülő tájékoztatón adnak.)

A képzés időtartama alatt megélhetési támogatás
biztosítása

0
További információ városunk jegyzőjénél, valamint a
Települési Értéktár Bizottság tagjainál kérhető.
0
A javaslattételhez beküldendő adatlap letölthető honlapunkról
(www.jaszkiser.hu), a Települési értéktár menüpontból.
0

dr. Ádám Mónika
jegyző

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
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Poénvadászat - Tévedés

Viccturmix
- Miről ismerik meg a székelyt a
budapesti vidámparkban?
- ???
- Bicskával eszi a vattacukrot.
- Pistike, már megint elkéstél! Mi
ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy
lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva:
"Vigyázat, iskola! Lassítson!"
- Hová viszik a beteg nyúlat?
- A nyúlam-bulam-ciára.
A skót kisgyerek lelkendezve
megy haza.
- Képzeld apa! Ma spóroltam 2
fontot.
- Hogyan kisfiam?
- Az iskolából hazafelé nem
ültem fel a villamosra, hanem
szaladtam utána.
- Jajj de hülye vagy fiam, miért
nem taxi után szaladtál? Akkor
sokkal többet spóroltál volna.
Vádlott:
- Bíró úr, én nem részeg voltam,
csak ittas.
Bíró:
- Ebben az esetben nem egy
hónapra ítélem el, csak harminc
napra.
- Mi lesz a lovas ólomkatonából,
ha átmegy rajta az úthenger?
- ???
- Lemez lovas.
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Recept túra
Paradicsomos-mozzarellás
padlizsán

Az utolsó pecekben hozzáadjuk a levestésztát, és készre főzzük.
Citromkarikával tálaljuk.

Hozzávalók:

Mézes csirkemell


1 db padlizsán

só

néhány csepp citromlé

3 db paradicsom

1 csomag minimozzarella

bazsalikomlevél

1 ek olívaolaj (+ a locsoláshoz)

ek reszelt parmezán

Elkészítés:
A padlizsánokat megmossuk, és kb. 1 cm-es szeletekre vágjuk.
Egy tálba tesszük, megsózzunk és ráfacsarjuk a citromlevet (így
nem barnul meg a padlizsán). Negyed órát állni hagyajuk.
A paradicsomot megmossuk és felkarikázzuk. Egy gáztepsit
kibélelünk sütőpapírral, és ráfektetjük a padlizsánkarikákat,
majd mindegyik tetejére egy paradicsomszeletet, egy
mozzarellagolyót és egy megmosott bazsalikomlevelet teszünk.
Megspricceljük mindet olívaolajjal, majd rászórjuk a parmezánt.
180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 25 perc alatt készre
sütjük.

Kapros citromos sertésraguleves
Hozzávalók:

70 dkg sertéslapocka

25 dkg zöldség (vegyes gyorsfagyasztott, pl.: sárgarépa,
fehérrépa, borsó, zeller)

1 fej vöröshagyma (kisebb)

3 gerezd fokhagyma

1 ek zsír

1 csokor kapor (friss)

1 csokor petrezselyem

1 csokor zellerzöld

1/2 db citrom

kevés fehérbor (száraz)

kevés csemegepaprika (őrölt)

só

frissen őrölt bors

3 ek főzőtejszín

1 tk keményítő

2 marék levestészta
Elkészítés:
Az apróra vágott vöröshagymát kevés zsíron üvegesre pirítjuk,
megsózzuk. Beletesszük a darabolt húst, fehéredésig pirítjuk. Ha
a hús kifehéredett, enyhén megborsozzuk, majd hozzáöntünk
kevés száraz fehérbort.
Ezután felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje, és addig
főzzük, míg a hús meg nem puhul, úgy 25-30 percet jelent. A
gyorsfagyasztott leveszöldség-keveréket is hozzáadjuk
(készülhett friss, karikára vágott zöldségekből is).
Apróra vágjuk a zöldfűszereket, a citromból 1 szeletet hagyunk a
díszítéshez, a többit belefacsarjuk. Hozzáadunk egy kevés őrölt
paprikát, majd megkóstoljuk, és ha kell utánaízesítünk még. Ha
a hús megpuhult, beletesszük a zöldfűszereket.
Eközben a tejszínből és a keményítőből csomómentes habarást
készítünk, majd állandó keverés mellett, hozzáadjuk a már
elkészült leveshez.

Hozzávalók:

4 darab csirkemellfilé

2 gerezd fokhagyma

2 dl tej

1 ek méz

só

olaj

Elkészítés:
A csirkemellet egy napra, vagy egy estére beáztatjuk
fokhagymás tejbe. Sütés előtt leöntjük a húsokról a tejet. A
mézet összekeverjük 2 evőkanál tejjel és sóval, majd alaposan
bekenjük vele a csirkemellet.
Sütés előtt papírtörlővel felitatjuk a húsról a pácot, majd kevés
olajon grill serpenyőben pirosra sütjük a csirkemelleket.
Salátával vagy ízlésed szerinti körettel tálaljuk, de jól illik az
édes párolt kukoricához.

Nutellás gofri fagyival
Hozzávalók:
• 3 db tojás
• 1,5 bögre tej
• 2 ek cukor
• 3/4 bögre liszt
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csomag sütőpor
• 1 csipet só
• 1 tábla étcsokoládé
• 1 tk olaj (+ a kenéshez)
• 1/2 üveg Nutella
• porcukor
• fagylalt
Elkészítés:
A tojásokat szétválasztjuk. Egy nagy tálban robotgéppel
összekeverjük a tejet, a tojássárgáját, a cukrot, a lisztet, a vaníliás
cukrot, a sütőport és a sót.
Kemény habbá verjük a tojásfehérjéket, majd óvatosan a
masszához forgatjuk.
A tésztát egy órát pihentetjük a hűtőben, majd kiolajozott
gofrisütőben a szokásos módon kisütjük a gofrikat.
Az apróra tört csokoládét mikróban felolvasztjuk az olajjal,
majd rácsorgatjuk a gofrikra, ízlés megkenjük Nutellával,
megszórjuk porcukorral, és mindegyikre teszünk egy gombóc
fagylaltot.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Zakuszkák
Bizony télen jó visszagondolni a nyárra, annak ízeire. A
saját magunk által elrakott gyümölcsök, zöldségek ízei és
tápértéke sokszor-sokszor magasabb mint az élelmiszer
ipar által tömeggyártásban elkészített termékeké.
Bátorítom a háziasszonyokat, készítsenek zakuszkát is,
vendégváró apró falatnak sem utolsó.
Bolgár zakuszka
Hozzávalók: 2 kg padlizsán, 2 kg paradicsompaprika, 2
kg paradicsom, 1 nagy fej fokhagyma, 3 dl olaj,
babérlevél,só, bors ízlés szerint.
Elkészítése: A zöldségeket alaposan megmossuk. A
padlizsánról csíkokban lehámozzuk a bőrét úgy, hogy
egy-egy csík héj is maradjon, majd karikára vágjuk. A
karikákat félbeosztjuk, és sós vízben
( 1l. vízhez fél evk. Só ) hagyjuk állni 1-2 órán át., hogy a
keserű levet kiengedje. A paradicsompaprikát kicsumázzuk, felnegyedeljük. A fokhagymát meghámozzuk, és
mindegyik cikket kettőbe vágjuk. Egy 5 literes lábosba
olajat öntünk.
Belerétegezzük a hozzávalókat a következő sorrendben:
paradicsompaprika, padlizsán, fokhagyma, paradicsom.
Ráöntjük a maradék olajat, beleszórjuk a fűszereket,
majd a lábost forró sütőbe toljuk. Fél óra múlva
mérsékeljük a hőfokot, és addig sütjük amíg összeroskad,
és az olaj feljön a tetejére. Üvegekbe szedjük, 30 percig
gőzöljük, majd deszkán hagyjuk kihűlni.
Francia zakuszka
Hozzávalók: 1kg paradicsom, 20 dkg hagyma, 2 nagy
alma, 1 húsos paprika, 1 pohár ecet, ( 3 %-os ) 2 citrom
leve, 1 teáskanál só, 10 dkg cukor, 1 teáskanál
szegfűbors, 1 babérlevél.

„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

Elkészítése: Az almát lereszeljük, a hagymát, a
paradicsomot, és a paprikát apróra vágjuk, majd
összekeverjük a többi hozzávalót. Másfél órán át főzzük,
üvegekbe rakjuk, és csak másnap zárjuk le az üvegeket.
Sült cukkinis zakuszka
Hozzávalók: 3,5 kg paprika, 1,5 kg padlizsán, 1 kg
hagyma, 2 dl olívaolaj, 5 dl paradicsomlé, szemes bors,
só.
Elkészítése: A padlizsánt és a paprikát megtisztítjuk,
megsütjük. A cukkinit karikára vágjuk, és egy teflon
edényben állandóan forgatva, kevés olajjal meglocsolva
megsütjük, majd az összes hozzávalót ledaráljuk. A
hagymát megdinszteljük az olajban, hozzáadjuk a
paprikát, a padlizsánt és a cukkinit. Sózzuk borsozzuk, és
beleöntjük a paradicsomlevet. Lassú tűzön főzzük míg
összefő. Forrón üvegekbe szedjük,az üvegeket 40 percig
dunsztoljuk, deszkán hagyjuk kihűlni.
Elkészítéséhez kellemes időtöltést, fogyasztásához egy
jó száraz, minőségi bort kivánok.
Fazakas Lajos

Vörös csirke
0

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

tel:06 20 496 90 94
Jászkisér, Hevesi út 9.
Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C medence
használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
hétfőtől-péntekig
16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4 000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet:
2 400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
600 Ft
Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben a
helyszínen váltható az úszómestereknél!
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Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, tanuló, stb...

550
500

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

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

Tel.: 06-30-515-1814

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

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

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

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

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
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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 - JÁSZKISÉRK
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
0:2

