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Egy kiállítás Margójára!
II. Rákóczi Ferenc üzenete:
„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek
Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék,
hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzék meg értékeit és
emlékeit! Beszéljenek róla úgy, mintha kincs lenne!”
Egy kiállítás Margójára!
A Jászkiséri helyi bélyeggyűjtőkör 2019.04.14-én
meglátogatta Debrecenben a Rákóczi év alkalmából
rendezett bélyegkiállítást, amely a Vasutas Művelődési
központban kapott helyet. Szerény létszámú 5 fős lelkes
kis csapatunk reggel 6 órakor vonattal indult
Debrecenbe, 9 órakor érkeztünk meg a Hajdúság
fővárosába. Nagyon jól eső érzéssel fogadtuk Gáll Ricsi
és Botos Lajos gyűjtőtársak felajánlását. Az állomásról a
helyszínre szállítottak bennünket személygépkocsival,
és vissza is vittek a vasútállomásra.
Köszönet nekik érte így utólag is. A szíves vendéglátást is
szintén köszönjük.
A kiállítás megnézése előtt Botos Lajos kedves gyűjtőtárs
útba igazított bennünket, hol kezdjünk és merre
haladjunk sorjában. Itt derült fény arra, hogy ez a kiállítás
minden igényt kielégítő munka igényesen feldolgozott
téma az ő tulajdona teljes egészében. A kiállítás
bemutatta a Rákóczi család történetét és a hozzá köthető
e s e m é - n y e k e t . B e m u t a t ó j á n a k : A V E ZÉ R L Ő
FEJEDELEM címet adta Botos Lajos gyűjtőtárs.
2019-es évet a regnáló kormány II. Rákóczi Ferenc évvé
nyilvánította. II. Rákóczi Ferenc neves főnemesi
családban született 1676. március 27-én Borsiban
/Zemplén V.M./ Meghalt 1735. április 8-án. Családja,
rokonai, szülei mind Habsburg ellenesek voltak.
Magyarország függetlenségéért léptek fel. Az édesanya
első férje halála után Thököly Imre grófhoz ment
feleségül. Munkács vára védésének feladása után /1688.
január 17./ a császár Bécsbe vitette az egész családot.
Kollonics bíborosokat bízott meg a gyerekek nevelésével. II. Rákóczi Ferencet a csehországi Nealounba a
jezsuiták kollégiumába küldte. Nagyon rosszindulattal
bántak vele, nem mint fejedelmi sarjjal. A Prágai
egyetemen természettani és hadtudományi tanulmányokat folytatott. Akkoriban távol tartotta magát a
politikától. A magyar alkotmány elkobzása, megérlelte
benne, hogy mégis a magyar szabadságharc élére kell
állnia. Az európai örökösödési háborút akarta felhasználni segítségképpen és XIV. Lajos segítségével, de a
segítség nem nagyon jött. Az árulók és egyes főurak álnok
viselkedése nagyban nehezítette a szabadságharc
kimenetelét. Többször keresett szövetségest, de a sok
háború a pestis elterjedése kimerítette az országot.
II. Rákóczi Ferenc Lengyelországba ment, hogy az Orosz

cártól kérjen segítséget, de az oroszok a svédekkel voltak
elfoglalva, és segítség nem lett. Közben gróf Pállfy János
báró Károlyi Sándorral békekötésről kezdett tárgyalásokat. 1711. május 1-én megkötötték a Szatmári békét,
Rákóczi tudta nélkül. A főuraknak, nemeseknek,
mindenkinek hűség esküt kellett tenni. Rákóczi nem
ismerte el a békekötést, ezért 1715-ben hazaárulónak
kiáltották ki és vagyonelkobzásra ítélték. A törökök
fogadták be, Rodostóba költöztették. Szervezetét
megtörte hazája feletti bánata. 1735. április 8-án halt
meg. Bujdosó társa Mikes Kelemen édesanyja mellé
temette el. 1906-ban a nemzet haza hozatta. A Kassai
dómban temették el újra édesanyjával, fiával együtt.
1906. október 20-án hozott törvény eltörölte a II. Rákóczi
Ferencet megbélyegző 1715. évi törvényt. A szabadságharc e l buk ot t , de a Ha bs burg ok n em t u d t á k
Magyarországot beolvasztani örökös tartománnyá. Így
Magyarország fennmaradt, de gyarmati sorban.
II. Rákóczi Ferenc mindenét feláldozta
Magyarországért, családját, vagyonát, ezért szerintem
az egyik legnagyobb MAGYAR.
II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem Jászkiséren
1710. március 24 -1710. április 20-ig.
II. Rákóczi bízva a franciák győzelmében képzelte el
haderejének felépítését. Gyulafehérvárott erdélyi
fejedelemmé választották 1704. július 8-án /28 éves
korában/. Azonban 1704. augusztus 13-án a nagyon erős
francia hadsereget a szövetségesek szétverték. A kuruc
felkelés ezzel a Kárpát medencében végleg magára
maradt, a császári hadvezetés pedig mind nagyobb
erőket tudott Rákóczi ellen küldeni.
Több mint 4 évi harc után 1708. augusztus 3-i trencséni
vereség azonban döntőnek bizonyult- /ráadásul 1709.
őszén a lakosság és a csapat erejét a kitörő pestis
megtizedelte/. Rákóczi 1710. elején csapatai zömét a
Jászságba vonta össze. A 10-12000 kuruc katona ellátása
is egyre nagyobb terhet jelentett Jászkisérnek és a
környező településeknek.
A Jászságban ekkoriban a népesség egy részének már
békevágya volt és így összetűzések voltak a kuruc
csapatok vezetőivel. Rákóczi 1710. március 18-án
Jászberényből Bercsényi Miklóshoz küldött levelében írt
először arról, hogy Jászkisérre fog költözni. A fejedelem
a jászkiséri táborából igyekezett bomló haderejét is
rendbeszedni. Április 20-án elgyengült lovakkal a szögi
pusztára vonult a lovak felerősítésére legeltetési céllal
/jelenleg Besenyszög/, április 21-én pedig egy nagyobb
létszámú kuruc katonával bevonult Szolnokra. Ha
átmenetileg is, de 4 hétre JÁSZKISÉR volt a kurucz állam
központja.
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Jászkisér szoboravatás!
II. Rákóczi Ferenc Mellszobrát a Rákóczi szabadságharc
300. évfordulóján avatták fel Jászkiséren, 2003.
november 8-án. A Rákóczi év rendezvénysorozat
keretében felállított bronz szobor Szanics Mihály
szobrászművész alkotása, amelyet Borbály Attila
szobrászművész öntött ki. 2007. február 04-én fém
tol va jok el loptá k. Az önkormányz at az onnali
nyomravezetői díjat ajánlott fel -200.000- Ft -, aminek
eredményeképpen a szobor egészben előkerült.
Visszaállítására 2007. november 17-én került sor. Azóta
is a helyén van. Idén március 27-én koszorúzási ünnepség
volt a Csete Balázs Honismereti Szakkör részéről.
Vissza utunk során már a vonaton értékeltük a nyitott
kiállítási osztályba sorolható bemutatottakat. Mindenki
sok szép élménnyel és tudásgyarapodással tért haza
otthonába. Az esemény alkalmából kiadott személyes
bélyegeket, emlékíveket, alkalmi borítékokat
megvásároltuk gyűjteményünk gyarapítására, szebbé és

gazdagabbá tétele céljára. Külön köszönet jár a kedves
debreceni gyűjtőtársaknak, hogy az emlékívből mind a 7
Jászkiséri gyűjtő kapott ajándékba 1-1 darabot.
Köszönjük ezt a baráti gesztust, munkájukhoz további
sok sikert kívánunk.
Léteznek egyszerű nagyszerű szürke emberek, akik
megtanulták, hogy a kitűzött célt meghatározott
cselekvéssel lehet elérni. Pontosan ragaszkodnak
alkalomról alkalomra, esztendőről esztendőre a
megszokott mozdulatokhoz és munkafolyamatokhoz.
Személyes egyéni érdeklődés szenvedély és gyűjtőmunka nélkül nincs sokoldalú gyűjtemény. Botos Lajos
gyűjtőtársunk ezt még tetézte a régmúlt magyar
történelem egy jelentős szakaszának felidézésével,
feldolgozásával. Mert a múlt ápolása nélkül nincs jelen és
jövő sem. Ez a gyűjtemény széleskörű történelmi
tudásról, hazaszeretetről és honismeretről, kitartó
szorgalmas gyűjtői munkáról tett tanúbizonyságot.
Sebestyén János
bélyeggyűjtő köri tag

Mozgáskorlátozottak kirándulása

Július 9-én 42 fő mozgássérülttel a fedélzeten 08.00 kor
elindult Jászkisérről Berekfürdőre kiránduló busszal.
Minden évben -szűkös lehetőségeinkhez mértenmeglátogattuk egy közeli, vagy kicsit távolabbi
fürdőhelyet, ahol csontjainkat, ízületeinket felmelegíti a
gyógyvíz, lelkünket pedig felüdíti az együtt, közösségben töltött idő.
Jól választottunk amikor Berekfürdőre adtuk a voksot.
Gondosan kiépített többfunkciós, családcentrikus,
felsőbb kategóriájú a strand és területe, mely a kisváros
centrumában található. Hotelvendégeken túl naponta
változó összetételű vendégsereget is fogad. Több
gyógymedence mellett lehetőség van úszásra, gyógytor-

nán való részvételre, különféle vízsugár masszázsra és a
fürdő területén jelentéktelen részt foglal el, ahol a
kisgyermekek fürödhetnek, játszhatnak a szülő felügyelete mellett.
A fürdő jól felszerelt napozásra, pihenésre alkalmas
nyugágyakkal, míg az általunk korábban látogatott
helyeken közelharcot kellett vívnunk, itt mindenkinek
jutott. Mediterrán hangulatot biztosított és emelte
komfort érzetünket a sok-sok többszínű leander és más
rózsaféle dézsákban, illetve nagy cserepekben elültetve,
megtervezetten, hangulatosan elhelyezve. Meleg étel
fogyasztására úgy éttermi, mint büfé jelleggel is
lehetőség volt. Fagyi, jégkása, üdítők, alkoholos italok
beszerezhetőek voltak. Külön kiemelném, hogy az egyik
épületben asztal mellett ülve is elfogyaszthatta a látogató
az otthonról hozott elemózsiáját.
Amit a buszról láttunk, feltűnt a város utcáinak, tereinek
rendezettsége, tisztasága, virágokkal való díszítettsége.
Nyilvánvaló, hogy a város a turizmusban látja a jövőt.
Több tagunkkal is beszélgetve összegezhetjük, hogy a
kirándulás elérte célját, kimozdultunk otthonról. Olyan
helyen jártunk ahol még korábban nem, együtt töltöttünk,
mint sorstársak néhány kellemes órát, mitöbb egészségünkért is tettünk egy kakaslépést.
Többen megfogalmazták: „ Kár lett volna otthon
maradni!”
Balázsné Rácz Tünde
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Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telephely: 5141 Jásztelek, Hrsz 090/2, Tel: 06.57/540-131, 57/462-597
Postacím: 5131 Jászapáti, Pf.: 60, E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Lakosok !
A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. július 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és
zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2019 II. negyedévben:
Hulladék típusa

Július

Augusztus

Szeptember

Zöld zsákos hulladékszállítás: minden hónap
első pénteki napja

05.

02.

06.

Sárga zsákos hulladékszállítás: minden hónap
második pénteki napja

12.

09.

13.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászkiséri
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje
2019. július 1-től az alábbiak szerint változik:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00-13.30
nincs ügyfélfogadás
8.00-13.30
nincs ügyfélfogadás
8.00-13.30
dr. Ádám Mónika
jegyző

Unokámhoz
Látogass el kicsi drágám a jászkiséri mamához,
Ölelő kis karjaiddal búj oda a papához.
Színesíts meg életünket nyáron is, mint tavasszal,
Kéz a kézben önfeledten sétálunk a szabadban.
Veszek neked fagylaltot, tudom melyik a kedvenced,
Nyári ruhát, meg kalapot, abból is a legszebbet.
Büszkeségem határtalan, amikor itt vagy mellettem,
Még azt is elfeledem, az idő elszállt felettem.
Egészségem nem a a régi, de te vagy a gyógyerő,
Többet érsz, mint magányomban szánakozó jótevő.
Te vagy nekem az életem, édes kicsi harmatom,
Gyakran jöjj majd Jászkisérre, ez az egyetlenegy
óhajom!
Jászkisér, 2019.05. 29.
Nagypál Sándorné

Tisztelt Lakosok!
Jászkisér Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy
Jászkisér Város Településrendezési
Eszközeinek
Véleményezési anyaga elkészült.
A tervek megtekinthetők munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő helyiségében,
illetve a
www.jaszkiser.hu weboldalon.
A fenti témában
2019. július 22. napján 16.00 órakor
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartunk a
Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért kuratóriuma pályázatot
hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére
a 2019/20. tanévre

Az Alapítvány célja, hogy támogasson Jászkisér városban lakó első diploma megszerzése végett felsőfokú
intézményekbe felvételt nyert diákokat aktív tanulmányaik folytatásához.
A pályázat feltétele:
- jó tanulmányi eredmény,
- szociális rászorultság (az eltartók alacsony jövedelme, a család szociális helyzete),
A pályázathoz mellékelni kell:
- egyetemi / főiskolai igazolást az adott intézményben való aktív státuszról,
- tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány fénymásolatát,
- az eltartók kereseti illetve jövedelemigazolását (az előző évi nettó átlagkereset alapján) a
nyugdíj és egyéb járandóság ( családi pótlék, gyermektartás stb.) igazolását.
Az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb információk:
A kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 2 fő
A pályázaton keresztül kiosztásra kerülő keretösszeg forrását 10 millió Ft éves kamata biztosítja. Az ösztöndíj
összege maximum 30.000 Ft / hó / fő. Az ösztöndíj egy tanévre szól.
A pályázat benyújtásának módja, határideje és helye:
Zárt borítékban önéletrajz, motivációs levél postai úton ajánlott levélként történő benyújtásával lehetséges.
A pályázatoknak - a kért mellékletekkel – 2019. augusztus 12-ig kell beérkeznie a kuratóriumnak címezve.
„Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért”
Cím: 5137 Jászkisér Ady Endre út 25.
Pályázatok eredményhirdetése:
2019. augusztus 20. 10 órakor a Katolikus Templomban az Államalapítási Ünnepségen
Általános tudnivalók:
- a hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a „Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért ”
ösztöndíjat elbíráló bizottság nem veszi figyelembe,
- a pályázati dokumentációt a pályázónak nem küldjük vissza,
- a pályázónak fellebbezési joga nincs,
- a nyertes pályázóval a kuratórium tanulmányi szerződést köt.
Az Alapítvány a nyertes pályázó számára az ösztöndíjat minden hónap 15-ig utalja a hallgató folyószámlájára. A
nyertest írásban értesítjük.
Jászkisér, 2019.június 25.
„Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért”
Kuratóriuma

Köszönetnyilvánítás
A Jazyges Íjász Egyesület vezetősége nevében
szeretnék köszönetet mondani a XXV. Jász
Világtalálkozó keretében lezajlott íjász programok
sikeres megvalósításához nyújtott anyagi, illetve
természetbeni támogatásáért:
Jászkisér Város Képviselő
testületének,
Borbás Ferenc
em. Jászkapitány Úrnak,
Stoszek Istvánnénak,
Holló Bélának,
Csete Zoltánnak,
Csete Juditnak,
Royal Pékségnek,

-

Peze Pékségnek,
Drávucz Istvánnak,
Farkasné Papp Évának,
Takács Lászlónénak
(Jászszentandrás) és
Heves Gravírnak.

Külön köszönöm azon egyesületi tagjainknak, akik időt,
energiát, pénzt nem kímélve dolgoztak a rendezvény
sikeréért: Pető Józsefnek és családjának, Emődi
Zsoltnak és családjának, Nagy Lászlónak és
családjának, valamint saját családomnak.
Ezúton kívánok mindenkinek további munkájához sok
sikert és jó egészséget!

Kozma Mihály
elnök
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Menyhárt Izabella és Nagy István György
május 07-én
Tóth Adrienn és Sebők József
május 17-én

Moczó Angyal
május 18-án
Balogh Hanna Aliz
május 19-én
Kálai Milán Kristof
május 21-én
Karakó Hanna
május 25-én
Kocsis Mira Hanna
június 14-én

Szabó Anett és Jónás Jenő Attila
május 18-án
Seres Alexandra és Mága Károly
május 31-én
Túri Anita és Bikes Dániel
június 8-án
Dobi Kitti és Vincze Gábor
június 15-én
Fazekas Erika és Simonyi András
június 22-én
Nemes Éva Vivien és Bacskevits Dávid
június 28-án
Hareche Halimad Jamita és Csillik Zsolt
június 29-én

Megemlékezés
Tóth Ferencné Szüle Erzsébet
halálának 7. évfordulójára.
„ Hiányzol nekünk, Anya!
Mindig csak rád gondolok, és azt szeretném,
hogy láthassalak és átölelhesselek,
ahogyan te öleltél engem. (...)
Gyakran arra gondolok, milyen lett volna,
ha Isten úgy akarja, hogy velem maradj...
Mindig ott van a lelkem mélyén, amit terólad tudok,
mert én a te részed vagyok, és te én vagy.
Szeretünk, Anya! ”
Szerető lánya és a rokonság

Fájó szívvel emlékezünk
Káli István
halálának 8. évfordulójára
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél.
Elhagytad a lakást, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már Nélküled jön el a nyár,
az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is,
Nélküled nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled,
Helyettünk angyalok simogassák fejed,
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél.”
Örökké szerető családod!

Borics Andrásné Agócs Borbála
86 éves korában május 4-én
Radics Attila
37 éves korában május 10-én
Kalmár Mihály
68 éves korában május 11-én
Novák Attiláné Szabó Melinda
51 éves korában május 17-én
Dankó Sándorné Duka Ilona
71 éves korában május 18-án
Agócs Józsefné Faragó Erzsébet
87 éves korában május 18-án
Török Istvánné Fodor Klára
83 éves korában május 26-án
Vincze Ferenc
83 éves korában június 2-án
Tóth Jánosné Tóth Katalin
75 éves korában június 10-én
Mráz Zoltán
66 éves korában június 26-án
Farkas István
56 éves korában június 26-án
Pirner Mihályné Káli Erzsébet
80 éves korában június 30-án
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Viccturmix
- Hogy hívják a kövér indiánlányt?
- ???
- Pocakhontas!
A rendőrök a bevetés előtt időt
egyeztetnek.
- Na, emberek, a pontos idő 11:48.
Akiknek digitális órájuk van,
azoknak: vonal, vonal, kisszék,
hóember.
Pistike bőg, mikor az anyja hazaér.
Kérdezi, mi a baj?
- Az apu kétszer is megvert.
- Miért?
- Megmutattam az ellenőrzőt.
- És?
- Tele volt egyessel, kettessel.
- Ezt megértem, de miért vert meg
másodszor is?
- Mert kiderült, hogy az ő gyerekkori bizonyítványát mutattam
meg.
Mit mond a kiképzőtiszt az
újoncoknak?
- Uraim, az egység az, amiben
most vannak. A kétség az, amibe
fognak esni...
Múltkor a felségemmel beszélgettünk az öregkorról. Azt
mondtam neki:
- Tudod, én nem akarok vegetatív
állpotban élni, feküdni egy ágyon,
egy géptől és egy üveg folyadéktól
függve csak létezni. Ha ez megtörténne egyszerűen csak húzd ki a
dugót a falból!
Erre felált, kihúzta a TV-t, majd
kidobta a sörömet az ablakon...
Bíróságon a vádlott nem akar
leülni, tehát a bíró megkérdi tőle:
- Vádlott, nem ül le?
- Nem uram, fogok én még eleget
ülni.
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Cukkini rukkolás zöldborsópürével
töltve
Hozzávalók:
2 db cukkini
 25 dkg zöldborsó
 2 szál újhagyma
 2 marék rukkola
 1 db lime leve
 1 gerezd fokhagyma
 2 ek olivaolaj
 2 ek tejföl
 só
 bors



Elkészítés:
A főtt zöldborsót, a rukkolát és az újhagymát krémesre
mixeljük a tejföllel, kevés lime lével, majd sózzuk,
borsozzuk.
Az egyik cukkinit kb 4 cm-es hasábokra szeleteljük és
karalábévályóval kis gömböket vályunk ki belőlük, amiket
később felhasználunk.
A másik cukkinit zöldséghámozóval óvatosan vékonyra
szeleteljük.
Páclevet készítünk: a lime levét az olajjal és egy zúzott
fokhagymával, sóval elkeverjük, majd beleforgatjuk a
cukkiniket.
Forró felületen megpirítjuk, majd a kis vályatokba
beadagoljuk a zöldborsós – rukkolás pürét és a szeletelt
cukkinikkel, natúr golyócskákkal tálaljuk.

Gyömbéres sárgarépakrémleves
Hozzávalók:
 1 fej lila hagyma
 2 dkg friss gyömbér
 2 db burgonya
 3-4 db sárgarépa
 2 ek olívaolaj
 1 l zöldségleves-alaplé
 só
 0,5 dl cukrozatlan habtejszín
 1/2 csokor petrezselyem a tálaláshoz
 frissen őrölt színes bors a tálaláshoz
Elkészítés:
A hagymát, a gyömbért, a burgonyát és a répát
meghámozzuk. A hagymát és a gyömbért finomra vágjuk,
a többit falatnyi darabokra.
Az olívaolajat felforrósítjuk, megfonnyasztjuk rajta a
hagymát és a gyömbért. Hozzáadjuk a burgonyát és a

répát, majd az egészet néhány perc alatt összepirítjuk.
Felöntjük az alaplével, megsózzuk, a zöldségeket puhára
főzzük.
A levest botmixerrel lepürésítjük, és a tejszínnel
dúsítjuk.Tányérokba merjük, és durvára vágott
petrezselyemmel, egy kevés borssal meghintve tálaljuk.

Marokkói csirkenyárs (Brochette)
Hozzávalók:
 50 dkg csirkemellfilé (vagy pulykamellfilé)
 1 marék koktél paradicsom
A páchoz:
 2 tk só
 2 tk paprika
 1/2 tk bors (őrölt fekete)
 1/2 tk gyömbér (őrölt)
 1/4 tk sáfrány szál (morzsolt)
 1/2 tk kurkuma
 1-2 gerezd fokhagyma (préselt)
 3 ek friss petrezselyem (apróra vágott)
 2 ek citromlé
 2 ek olívaola
Elkészítés:
A csirkemellet
megmossuk, szárazra
töröljük, majd levágjuk
róla a felesleges részeket
(bőr, porcok). Kb. 2x2
centis kockákra vágjuk.
A pác hozzávalóit egy
tálban összekeverjük,
majd beletesszük a húst,
és alaposan átforgatjuk benne. Folpackkal befedjük, és egy
éjszakára hűtőbe tesszük.
Másnap a grill előmelegítése közben feltűzzük a nyársra a
csirkemellkockákat és ízlés szerint koktél paradicsomot.
(Ha fa pálcikákat használsz nyársnak, előzőleg vízbe kell
őket áztatni, hogy ne égjenek meg sütésnél.) Egyenletesen
és szorosan nyomkodjuk a pálcikára a húsokat és a
paradicsomot, hogy ne csússzanak le róla, majd
megsütjük.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Tisztelt 65 év feletti Lakosok!

Ingyenes foglalkozások keretében,
lehetőség nyílik
a Digitákis Eszközök használatának
elsajátítására
a TELEHÁZ-ban.
Jelentkezni lehet a Teleházban, vagy a
06-30/576-7905-ös telefonon
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,
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
Polgárőr ügyelet:
06-30/782-09-66
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
Elmü:
06-80/38-39-40
ÉMÁSZ: ingyenesen hívható 06-80/42-43-44
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120

s

készségek,

