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A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

A Görbe János Színkör
bemutatja

A Kikapós Patikárius
Bohózat 2 felvonásban

2018. március 4-én 17 órakor
A Művelődés Házában
Jegyek kaphatók a Művelődés Házában
1000 Ft/db áron

NŐNAPI EST
Sok szerettel várjuk Önöket
2018. március 10-én (szombat) 1900 órakor
kezdődő NŐNAPI ESTÜNKRE,
A Művelődés Házába.
Sztárvendégek:

Varga Feri és Balássy Betty.
A rendezvényre a belépés ingyenes!

Megemlékezés
az

1848/49-es

Forradalom és Szabadságharc
ünnepi évfordulójáról

2018. március 15-én
10 órakor
A Művelődés Házában
és a

‘48-as emlékműnél
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Tisztelt Olvasók!
A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXIV. évfolyam 2. 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

A Búzavirág népdalkör nevében szeretnék néhány információt megosztani Önökkel.
A tavalyi év ismételten izgalmas és kihívásokkal teli év volt. A dalkör próbál minden
felkérésnek eleget tenni. Így a városi rendezvényeken kívül voltunk Jászapátin, ahol
térségi minősítőn vettünk rész. Arany minősítéssel tértünk haza. Karcagon a VI.
Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztiválon jártunk. Ez egy tét nélküli kötetlen és jó
hangulatú fesztivál. Valamint Dózsai napok Dalos Találkozón képviseltük Jászkisért
Jászdózsán. Volt részünk meglepetésben is. Ismételten szeretnénk megköszönni Dr.
Baka Ibolya Képviselő asszonynak a felajánlott anyagi támogatást. Jó asszonyokhoz
híven el is költöttük az utolsó fillérig. így hamarosan a nagyközönségnek is meg
mutathatjuk a teljesen új fellépő ruhánkat ,ami a felajánlásból valósulhatott meg. És
megragadnám a lehetőséget, hogy köszönetünket fejezzem ki Nagy Gyulának és kedves
nejének, akik szintén anyagi támogatásban részesítették a kórust.
Az idei év programjai is már körvonalazódni látszik. A helyi rendezvényeken kívül idén
is készülünk a térségi minősítőre hisz a népdalkör az „arany páva” elismerés
megszerzését tűzte ki magának célul. Terveink között szerepel a Karcagi meghívásnak
idén is eleget tenni és szeretne a dalkör Abasárra is eljutni ahol Katona- és Bordal
Fesztivál kerül megrendezésre. Ez egy nemzetközi találkozó ahol már volt szerencsénk
megmutatni tudásunkat. Illetve Püspökladányon lebonyolításra kerülő Nemzetközi
Népzenei Versenyre is készülünk.
Mint minden dalkör életében sajnos nekünk is vannak előre nem látható problémáink.
Így tavaly két alkalommal is az utolsó pillanatban le kellett mondanunk a fellépést. Amit
őszintén sajnálunk, mert a felkészülés és az új dalok tanulása ott volt a háttérben.

Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu

Összességében elmondható, hogy nagyon aktív élete van a kórusnak és bízunk benne,
hogy ez még sokáig így is marad. Jó a tudat, hogy számos helyen jegyzik nevünket és
évről évre visszatérő vendégei vagyunk egy-egy eseménynek.
Jászkisér, 2018-02-16
Héjáné Kalmár Ildikó
dalkör tag

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!

Kedves Polgártársak!
A Jászapáti Sport Klub a sakksportot szerető és gyakorolni kívánó emberek számára
kíván lehetőséget biztosítani.
0

A foglakozásokat a klub Jászapátiban a Közösségi Házban tartja minden szombaton
16 órai kezdettel.
0

A körülmények kitűnőek: világítás, fűtés kiváló, készletek, sakkórák szintén és a
sportbarátok, tehát minden egy helyen. A jászapátiakon kívül is bárkit szívesen
látunk, mindenki, aki jó társaságban akarja magát tudni és szeret sakkozni, jöjjön!
0

A felhívás elsősorban a jászkiséri és Jászszentandrási sportbarátoknak szól.
Elképzelésünk szerint, önszerveződő módon, 1-1személyautóval lenne lehetőségük
átjönni Jászapátira. Életkor nem számít, öt tagunk is túl van a 70 éven. A fiatalok
úgyszintén jöhetnek…
0

A foglakozások időtartama a játékosok kedve szerint alakul, nincs meghatározva a
vége, általában 2-3 órásak.
0

Kapcsolat felvétel a 30/225-47-59 telefonszámon. Kérjük, a szándékukat
mindenképpen jelezzék!
Jászapáti Sport Klub
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CIVIL OLDALAK
POLGÁRŐR BÁL
A Jászkiséri Polgárőr Egyesület 2018. január 27-én,
immár III. alkalommal /plakáton tévesen jelent meg II./
rendezte meg Polgárőr bálját a Napközi otthon
ebédlőjében.

A bál rövid köszöntéssel, az egyesület elmúlt évi
tevékenységének ismertetésével kezdődött.
Ezt követően egy igen finom vacsorával folytatódott azt
este, a hangulatról maguk az egybegyűltek, illetve a
mindenki tetszését elnyerő zenekar gondoskodott, akik
hajnalig „húzták” a talpalávalót.

Csilla, Bója György önkormányzati képviselőknek.
Bálunkon részt vett Hamar Gábor R. alezredes,
Jászapáti Őrsparancsnok Úr, Kisbódi Gáspár Úr
/Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület elnöke, a megyei
Polgárőr Szövetség elnökhelyettese.
Köszönet a finom vacsoráért Stoszek Istvánnénak, a
konyha dolgozóinak,
a zenét szolgáltató Deák családnak/Jásztelek/.
Köszönet azon vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
akik anyagiakkal, tombola felajánlásaikkal segítettek
bennünket:
·
Csete Zoltán
·
Dósáné Földvári Judit
·
Szabados Zsanett
·
Sebestyén Ferenc
·
Sebestyén Jánosné
·
Torma Márta
·
Panni Market
·
Peze Pékség
Köszönet:
Bója Grétának, Deák Istvánnak, Gubicz Andrásnak,
Hajnal Csabának, Hajdú Lászlónak, Kovács Attilának,
Küri Andrásnak, Krizsai Sándornak, Szeremi
Andrásnak, családjaiknak.
/Ha valakit véletlenül kihagytam volna, attól utólag is
elnézést kérek!/
Köszönet az egyesület tagságának!
A bál utáni visszajelzések megerősítettek bennünket
abban, hogy igény, szükség van ilyen, ehhez hasonló
rendezvényekre.
Szüle Sándor
elnök

Tombolasorsoláson mindenki próbára tehette szerencséjét.
Éjfélkor az egyik bálozó –az ő legnagyobb meglepődésére
– köszöntése következett születésnapja alkalmából.
Ahogyan mondani, írni szokták a rendezvény nem jöhetett
volna létre támogatók nélkül, elsősorban azok, akik
eljöttek, jól érezték magukat.
Köszönet Pócs János országgyűlési képviselő Úrnak,
aki jelenlétével megtisztelt bennünket, Lukácsi György
polgármester, Ifj. Sebestyén Ferenc, Vajas György
alpolgármester uraknak valamint Tóthné Barna
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Ovi híradó

„SZÓVARÁZS” versmondó délelőtt a Városi Könyvtárban
Tóth Magdolna nyugdíjas óvodapedagógus, mint zsűri
értékelte a gyermekek előadását, dicsérő szavai
önbizalmat adtak a gyermekeknek, majd mindenki
átvehette a jól megérdemelt oklevelet és kis
ajándékaikat.

A Jászkiséri Városi Óvoda 2018.02.14-én 10:00 órakor
rendezte meg az V. „Szóvarázs” anyanyelvi
versmondó délelőttjét a Városi Könyvtárban.
Az iskolába készülő gyermekek boldogan készültek fel
legkedvesebb verseikkel. Nagy volt az izgalom, mivel
ünneplőbe öltözve, egyedül, közönség elé kiállva
kellett nekik szavalni.

A délelőttöt csemegék fogyasztása, teázás, kötetlen
beszélgetés zárta.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a
segítséget, akik közreműködtek a rendezvényünk
megvalósításában. Köszönjük a Könyvtár dolgozóinak
a helyszín biztosítását, a vendéglátást, valamint a
felkészítő óvodapedagógusoknak a lelkes munkáját.
A csillogó, boldog gyermek szemek megerősítettek
bennünket abban, hogy ezt a hagyományunkat ápolni
kell!

Cseh Gáborné, Bea néni bátorító köszöntője után egy
2.osztályos kislány nyitotta meg versével a
délelőttünket. Őt követte a sorban mindhárom óvoda
csoportonként kiválasztott 2-2 gyermeke, akik tisztán,
hangsúlyozva, érthetően és örömmel adták elő a
kiválasztott költeményt.
Csodáltuk az óvodás gyermekek türelmét, ahogy sorra
csendben hallgatták végig meghatódva társaikat, és
lelkesen tapsolták meg egymást. A szavalást egy 2.
osztályos fiú zárta, mintegy keretet adva
délelőttünknek.

„... nincs arra szó, amit most érzünk,
hagyjuk meg a költőknek a javát.
Hajtsuk meg fejünket némán előttük,
s hallgassuk gyermekeink gyöngyként pergő szavát!
Szálljon a széllel a mindenség felé!
Egyik nemzedék a másiknak adja át!
Repüljön egészen a csillagos égig
hogy aztán majd csillagporrá válva
visszahulljon a Földre reánk…”

Makainé Deák Erika
óvodapedagógus
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Ovi híradó
„Nyitva van az aranykapu”
2018. február első hetén rendeztük meg nyitott napunkat a
nagycsoportos gyermekek szüleinek.

idén először -, hogy olyan bemutató foglalkozást tartunk,
ahol a szülők betekintést nyerhetnek abba, hogyan is
viselkedik gyermekük egy-egy feladat során.
Megérti, végzi-e a feladatot, van-e türelme, kitartása,
hogyan viselkedik a feladathelyzetekben. Ezek a feladatok
fejlesztik az értelmi képességeket, finommotorikát,
viselkedéskultúrát … és még sorolhatnánk.

Lássuk be, nem könnyű! Már egy kis óvodásnak is mennyi
mindent kell tudnia ahhoz, hogy megkezdhesse az első
osztályt.
Ez az 1 óra hamar eltelt. Minden kisgyermek megkapta
jutalmát, a nyomdákat.
Reméljük, hogy azok a szülők akik jelen voltak rálátást
kaptak gyermekük feladatokhoz való hozzáállásáról,
aktivitásáról, a feladatvégzés minőségéről.

Az óvónő és szülő közötti kapcsolat napi szintű és ahogy
közeledik az iskola, egyre többet kerül elő az a dilemma,
hogy a gyermek iskolaérett-e. Ezért is gondoltunk arra – az

Béresné Kovács Andrea
óvodapedagógus

Tisztelt jászkiséri Lakosok!
A Svájci Hozzájárulású Alapellátás-fejlesztési Modellprogram fenntartási időszaka 2018. január
31-vel lezárult.
A Jászapáti Praxisközösség a Jászapáti Városi Önkormányzat által benyújtott EFOP 1.8.2-17
(Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése)
azonosítószámú, "Jászapáti Praxisközösség az egészségért" projekt keretében folytatja
tevékenységét 2018. február 1-jétől. Jászkisér Város Önkormányzata, mint együttműködő
partner vesz részt a programban, így a Praxisközösség szolgáltatásai Jászkiséren továbbra is
elérhetőek.
Pongrácz-Elek Ágnes
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2018. február 22. napján tartott
soros Képviselő-testületi ülésről
0

Az ülésen a képviselők:
 Meghallgatták Lukácsi György polgármester
tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján
végzett feladatokról.
 Meghallgatták a járási tankerület vezetőjét és Kiss
Lajos iskolaigazgatót az iskola udvarán felépítendő fedett
kézilabda pálya fűtési terveiről és kérdéseket tettek fel az
elképzelésekről.
Megállapították, hogy a további tervezéshez szükséges
egy részletes felmérés a fűtési igény kielégítése
céljából.
 A Jászkisér Város Önkormányzata saját
bevételeire, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
előterjesztést egyhangúlag támogatták.
 Elfogadták Jászkisér Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetését.
· Felülvizsgálták a települési egészségtervét és
meghatározták a 2018. évi programokat.
· A Jászkisér város egészségügyi alap- és
szakellátásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadták.
· Jóváhagyták Jászkisér Város Polgármesterének
2018. évi szabadságának ütemezési tervét.
· Megválasztották a Szavazatszámláló Bizottságok
tagjait, póttagjait.
 A helyi civil szervezetek beszámolóját a 2017.
évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról,
meghallgatták és elfogadták.
· Elfogadták Jászkisér Város Önkormányzata 2018.
évi Közbeszerzési Tervét.
· Módosították Jászkisér Város Önkormányzata
2017. évi költségvetését.
· A jogszabályi változásnak megfelelően,
módosították Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 1/2011.(I.17.)
önkormányzati rendeletét.
· Hatályon kívül helyezték Jászkisér Város
Önkormányzat Képviselő-testületének egyes rendeleteit.
Elfogadták Jászkisér város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

 A rendelési időn kívüli alapellátási szintű Központi
Orvosi Ügyeleti szolgálati ellátásról szóló Vállalkozási
Szerződés módosították, így az ügyeleti díj 68.Ft/fő/hónap lesz a jövőben.
 A HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai
szolidaritási programra való pályázat benyújtásáról és a
szükséges adományösszeg biztosításáról szóló
előterjesztést elfogadták.
 Módosították a Regio-Kom Hulladékkezelő Kft.vel kötött szerződést.
 Támogatták Cseh Gáborné képviselő 1 havi
tiszteletdíjának felajánlását, melyet a képviselő asszony
a kóbor kutyák befogására és a kinti telephelyen való
ellátására ajánlott fel.
-juhi-

Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

2018. február 28-án (szerda) 16.00 órakor

Lakossági fórumot
tart, a Városháza Házasságkötő termében,
“JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖRNYEZETE FEJLESZTÉSÉVEL
ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOKRÓL”.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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.

2018. március 29-én (csütörtök)
1400 órakor tartja

Eredményhirdetés
a 2018. évi Városnapon.

a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Az alkotásokat Önkormányzatunk a
későbbiekben a hivatalos kiadványaiban
felhasználni szándékozik.
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Házasság kötés
Bozóki Veronika és Nemes Sándor
január 16-án

Gratulálunk az ifjú párnak!
Madácsi Miranda Virág
január 8-án

Megemlékezés

0

0

Moczó Elizabet
január 12-én

Ujszászi János
halálának 10. évfordulójára
0

0

Bernte Luca
január 16-án

„ Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobban családjáért, messzi vitted istenem!
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Akik szívből szeretnek, nem felednek téged.”

0

Sipos Naomi Feron
január 18-án

0

0

Fájó szívvel emlékezünk!

Seres Máté János
január 24-én
0

Bokor Szabolcs
január 26-án

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Szellő Károly

0

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazon közeli és távolabbi
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik szeretett
özv. Gulyás Jánosné
(született Bende Róza)
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút vagy virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

2018. 01.21-én elhunyt 80 éves korában,
volt Jászkiséri lakos temetésén részt vettek.
Gyászoló család

Halálozás

0

a gyászoló család

0

Megemlékezés
Kusztor Sándor

0

0

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik
szeretet halottunk

halálának 11. évfordulójára
„ Örök az arcod,
Nem szál el szavad.
Minden mosolyod,
A szívünkbe marad.”

Gulyás Istvánné Szüle Mária
63 éves korában 2017. december 30-án
0

Zombori Mihály
86 éves korában január 8-án
0

Gulyás Mihályné Varga Kovács Magdolna
82 éves korában január 9-én
0

Bárdi János
39 éves korában január 11-én
0

Gulyás László
84 éves korában január 13-án
0

Soha el nem múló fájdalommal
örökké szerető családod

id. Bódi Gábor
68 éves korában január 17-én
0

0

Drága édesanyám már egy éve, hogy elmentél.
Szeretettel gondolunk rád.
Lányod: ERIKA és családjai és a PAPA.

„ Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk s nem felejtünk Téged!”

Mihályi János
57 éves korában január 18-án
0

özv. Gulyás Jánosné Bende Róza
83 éves korában január 20-án
0

Papp Edit
47 éves korában január 24-én
0

Csajági András
75 éves korában január 20-án
0

Nagy Miklós
65 éves korában január 28-án
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Tisztelt Lakosok!
Folyamatos törekvésünk, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleink számára, beépítsük a
működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Ennek megvalósításában egy újabb lépcsőhöz
érkeztünk.
A közelmúltban elindult a TRV Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztése - a regionális vízi közmű
társaságok közös tulajdonosa, az MNV Zrt. vezetésével. Ennek egyik célja, hogy egy gazdaságosan működő, a
teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kerüljön kialakításra. A
változás érinti a számlázást és az ügyfélszolgálat rendszerét is.
A fejlesztés eredményeként elérhetővé válik az online ügyintézés.
Ezen fejlesztések segítségével hosszú távon az ügyintézés egyszerűbbé és gyorsabbá válik majd. Az egységes
kiszolgálás létrehozása hosszú távon lehetővé teszi, hogy kérései, kérdéséi könnyebben, gyorsabban kerüljenek
megválaszolásra, megoldásra.
Azonban, mint minden változás ez is járhat némi kényelmetlenséggel.
A terv szerint 2018. áprilisától életbe lépő változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
Az átállás miatt Társaságunk 2018. február 12-től március 18-ig a teljes szolgáltatási területét érintő rendkívüli
leolvasást végez, melyhez kérjük, hogy Ön is tegye lehetővé az ingatlanra való bejutást a leolvasást végző
munkatársunk számára. Erre azért van szükség, hogy a március hónapban kibocsátott elszámoló számlák minél
pontosabb értékekkel készüljenek el.
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben kollégáink nem járnak sikerrel a leolvasás során, mérőállást
diktál az alábbi elérhetőségek egyikén legkésőbb 2018. március 14-ig:
A TRV Zrt. Call Center telefonszámán: +36 80/205-157
honlapunkon
személyesen az illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban
e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon mérőkre, melyekre a fent jelzett határidőig nem érkezik mérőállás, becsült
érték alapján készítjük el az elszámoló számlát.
Együttműködését, türelmét és megértését előre is köszönjük!
Szolnok, 2018.02.12.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fox: (56) 373-029
Web: www.trvzrt.hu E-mail: info@trvzrt.hu

9

2018. február

TÁJÉKOZTATÁS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
3. sz. szavazókör szavazóhelyiségének változásáról
0

A Köztársasági elnök kitűzte az Országgyűlési képviselők 2018. évi választását.
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi
választási irodától (Jászkiséri Polgármesteri Hivatal).
Jászkisér város területén a választópolgárok az alábbi 5 szavazókörben szavaznak:
- 1. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Attila utca 10.
Óvoda
- 2. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Petőfi út 1.
Általános iskola
- 3. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
Kossuth téri iskola
- 4. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Bocskai utca 26.
Óvoda
- 5. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Fő út 23.
Bölcsőde
0

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az előző választásoktól eltérően – tekintettel a Művelődés Háza felújítási,
bővítési munkálataira – a 3. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok 2018-2019. években
a Művelődés Háza helyett a Kossuth téri Iskola épületében (Kossuth tér 10.) szavazhatnak.
A szavazókör helyiségének változása a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti.
0

dr. Ádám Mónika
HVI vezető
Jászkiséri Helyi Választási Iroda

Hamuszürke hajnalon
Hamuszürke hajnalon fáradtan ülök ágyamon,
Megoldatlan problémák súlyosbodnak vállamon.
Készítek egy kávét, kezdődik a nappal,
Vajon sikerül-e eltitkolnom, az életemmel baj van?
A körforgásban élek csendben,
Cipelem a saját terhem.
A megoldásra mindig várok,
Rám fonódnak színes álmok.
Bizakodom, reménykedem,
Változik majd az életem.
Tél után jön a tavasz, jön a nyár,
Rám nevet a napsugár.
Jászkisér, 2018.02.20.
Nagypál Sándorné
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Poénvadászat - Ijedt férj

Viccturmix
Öreg bácsi sétál egy nagyon
ronda kutyával. Szembe jön
vele egy kigyúrt kopasz
"értelmiségi" egy pitbullal.
- Bátyám! Fogadjunk, hogy a
kutyám megeszi a magáét!
Fogadnak, bácsi kutyája 3
másodperc alatt elintézi a
pitbullt.
- Bátyám! 100 forintért
megveszem a kutyáját!
- Fiam, ez a kutya 200000
forintomba van.
- Ez? Miért?
- Hát, 20000 volt a krokodil,
180000 a plasztikai műtétje.
Van egy nagy kutyám.
Labrador és pitbull keveréke.
Jó kombináció. Biztos vagyok
benne hogy egy nap letépi a
lábamat, de vissza is hozza.
- Miért került börtönbe? kérdezi a pap a rabot.
- A hitem miatt börtönöztek be!
- Hogyhogy?
- Azt hittem, hogy a banknak
nincs riasztóberendezése...
Két rendőr beszélget:
- Képzeld, tegnap találtam egy
négylevelű lóherét!
- És szerencséd lett?
- Naná! Ma is találtam egyet!
- Aztán, hogy érzed magad itt, a
katonaságnál?
- Jól.
- És nem szidnak túl sokat?
- Engem nem, csak édesanyámat.
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Recept túra
Pulykahúspástétom
Hozzávalók:

50 dkg pulyka darált hús

50 dkg pulykamáj

2 db tojás

3 dl tejszín

1 dl konyak

1 db vöröshagyma

só

bors

kakukkfű

1 kevés vaj

Elkészítés:
A húst a májjal egy aprítóban pépesre mixeljük. Beletesszük a
tojást, a tejszínt, a konyakot, a lereszelt hagymát, a sót, az őrölt
borsot, a friss kakukkfüvet ízlés szerint, és egyneművé mixeljük.
Egy 28x14 cm-s, hosszúkás formát kivajazunk, belekanalazzuk
a masszát, és egy mély tepsibe állítjuk a formát. Félig felöntjük a
tepsit forró vízzel, és 150 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és 2
órán keresztül sütjük. A pástétomot a formában hagyjuk kihűlni,
majd fogyasztásig a hűtőben tároljuk.

Köménymagos parasztgulyás
Hozzávalók:
1 db vöröshagyma


2 gerezd fokhagyma

10 dkg füstölt szalonna

2-3 db krumpli

1 db sárgarépa (nagy)

1 db paradicsom

1 db zöldpaprika

1 pár debreceni (v. 2 pár virsli)

1 ek étolaj

köménymag

őrölt fehér bors

pirospaprika

1-1,5 l víz

só
Elkészítés:
A vöröshagymát, a fokhagymát, és a szalonnát felvágjuk apróra.
A krumplit kisebb kockákra vágjuk, a sárgarépát vékonyan
felszeleteljük. A paradicsomot cikkekre vágjuk, a paprika
csumáját eltávolítjuk, majd csíkokra felvágjuk. A debrecenit (v.
virslit) felkarikázzuk.
Egy fazékba olajat öntünk, majd beletesszük az apróra vágott
szalonnát, (én szeletelt bacont vágtam fel csíkokra) és elkezdjük
sütni (ha zsírosabb a szalonna, akkor nem kell alá olajat önteni).
Pár perc után hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, majd
tovább pároljuk.
Ezután hozzáadjuk a szintén apróra vágott fokhagymát, majd
rögtön a felkarikázott kolbászt (v. virslit), és megszórjuk ízlés
szerint köménymaggal, és őrölt borssal. Alaposan

összekeverjük, és pár percig pároljuk tovább.
Végül hozzáadjuk a csíkokra vágott zöldpaprikát, a cikkekre
vágott paradicsomot, és a kisebb kockákra vágott krumplit.
Megszórjuk pirospaprikával, majd összekeverjük és felöntjük
annyi vízzel, hogy jól ellepje.
Ezután ízlés szerint megsózuk, majd felforraljuk. Amikor
felforrt, kisebb lángra vesszük, és puhára főzzük. (kb 30 perc
alatt megpuhulnak a zöldségek)
Tálaláskor tányérba merjük a levest és megszórjuk apróra vágott
petrezselyemzölddel, majd úgy kínáljuk.

Betyáros tészta
Hozzávalók:
• 20-25 dkg 8 tojásos lebbencstészta
• 20 dkg szalonna
• 2 szál fehérrépa
• 2 szál sárgarépa
• vöröshagyma
• 3-4 gerezd fokhagyma
• 50 dkg krumpli
• só
• pirospaprika
• bors
• 1 db zöldpaprika
• 1-2 db paradicsom
• 4 tojás
Elkészítés:
Elkészítés: A szalonnát apróra kockázom, és megpirítom
tepertőnek. Ha megsült, kiszedem a zsírból.
A zsírban világosra pirítom a lebbencset, hozzáteszem a
felkockázott krumplit, a felkarikázott zöldséget és répát. Néhány
percig párolom, majd beleteszem az apróra vágott hagymát,
fokhagymát. Nyáron teszek bele karikára vágott zöldpaprikát,
paradicsomot is.
Az egészet fedő alatt párolom 15-20 percig, majd
pirospaprikázom, sózom, borsozom, és annyi vizet öntök rá,
amennyi jól ellepi.
Amikor teljesen elfőtte a vizet, felverek annyi tojást, ahány
személyre főztem a betyárost, és ráöntöm. Jól átsütöm, és forrón
tálalom. A tetejére szórom a szalonnát, díszítem zöldpaprikával,
paradicsommal.
Aki szereti, tehet rá tejfölt is. Bármilyen salátát kínálhatunk
mellé.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt lakosok!

Álláslehetőség!
0

Szarvasmarha telepre traktoros gépkezelőt
és állatgondozó munkatársakat keresünk!
Érdeklődni lehet:

személyesen: a Jászkiséri Laktored Kft.
telephelyén, hétköznap reggel 7,00 – 8,00 óra
között, vagy
telefonon: 06/30/384-8564-es számon.

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

18841156-1-16

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

1%

0

Értesítjük Önöket,
hogy a Tanuszoda nyitvatartása megváltozott:
0Hétfő-Péntek:
0800-1600
- iskolai úszás
Hétfő:
1600-1900 - mozgásrehabilitációs úszás
a Jászapáti Praxisközösség keretén belül
Kedd és Csütörtök:
00
00
16 -19
- lakossági használat
Szerda:
1600-1900
- babaúszás
Szombaton:
- úszásoktatás az iskolásoknak

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG

104
105
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
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-936
57/451-937
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:
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

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

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Városvédő Polgárőr Egyesület

18728141-1-16

Támogatásukat előre is köszönjük!
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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...

600
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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INGYENES
INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
a
TELEHÁZBAN!
0

Részletes felvilágosítás és regisztráció,
hétköznapokon 8-12 óra között a TELEHÁZ-ban,
Juhász Lászlónál vagy a 06-20/342-5312-es telefonon !

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.

