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Kedves Lakosok!
A lap havonta 250
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXVII. évfolyam 11. szám
ISSN 2060-4750
Felelős szerkesztő:
Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Bartos Gyuláné
Gál Andrásné
Nagypál Sándorné
Lektorálta:
Szereminé Járvás Andrea
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.
A szerkesztőség címe:
5137 Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170

A Pedagógus Női Kar tagjai a tavalyi évhez hasonlóan az adventi időszak
hangulatát színesítve 2021. december 20-21-én 16.00 órai kezdettel
lovaskocsival bejárják a település főbb utcáit és énekszóval kedveskednek a
zenekedvelőknek.

Útvonalterv:

December 20.
-

Polgármesteri Hivatal (Fő út)
KTSZ buszmegálló (Fő út)
Agroszöv iroda (Kossuth L. út – Akácfa u.)
Ladányi út – Kiskőr út kereszteződése
Sülyi ABC (Bocskay u. – Sülyi út kereszteződése)
Peze pékség (Petőfi út)
Kossuth tér (Katolikus templom)

December 21.
-

Hősök tere (Református templom)
Vágóhíd út – Nagykőr út kereszteződése
Széchenyi u. – Kölcsey u. kereszteződése
Ez + az élelmiszerbolt (Nagykőr út – Fecske u. kereszteződése)
Nagykőr út – Borostyán u. kereszteződése
Attila u. (óvoda előtt)
Polgármesteri Hivatal (Fő út)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a helyszíneken!

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

Pedagógus Női Kar tagjai

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

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

utolsó péntekéig

szíveskedjenek eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 2022. I. félév
Hulladék típusa Január

Február

Zöld zsákos

07. és
szünetel
21.

Sárga zsákos

14. és
28.

04. és
18.

Március

Április

Május

Június

07.

08.

06.

03.

11. és
25.

15. és
29.

13. és
27.

10. és
24.

LOMTALANÍTÁS
2022. április 23. (szombat)
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A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány november 11-én
„Zűrös Banda„ című hangversenyre hívta a jászkiséri
nagycsoportos óvodásokat.
Többnyire népi dalokat hallhattunk más – más
feldolgozásban és a gyerekek megismerkedhettek a
különböző hangszerekkel. Az előadás egy része
interaktív módon zajlott, amit nagyon élveztek a
gyerekek. A hangulat igazán akkor vágott a
tetőfokára, mikor együtt kellett tapsolni, méghozzá
egyre-egyre gyorsabban. Aki ott volt, nem felejti.
Ezúton is köszönjük ezt az élményt, amit közel egy
órán át hatott kicsikre és nagyokra.
Góth Gabriella
óvodapedagógus

A gyermekek is izgatottan várják a karácsonyi ünnepeket. Az óvodában is folyamatosan ráhangolódunk adventi
koszorú készítéssel, gyertyagyújtással, dekorálással, üdvözlő lap és meglepetés készítéssel.
Az Adventi kézműveskedéshez segítséget kaptunk a "Jászkisér Gyermekeiért" Alapítvány pályázata jóvoltából. Sok
szép alapanyagot, kézműves eszközöket, csillogó dekorgumit, díszeket kaptunk,melyeket a gyerekek örömmel
használtak fel. Átélhették a gyermekek az ajándékkészítés örömét,mert ajándékot nemcsak kapni, hanem adni is jó!
Ezúton is köszönjük a segítséget!
Attila úti óvoda

Nemes József jászkapitány és felesége
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TÁJÉKOZTATÁS

Bankszámlaszámok változásáról
Jászkisér Város Önkormányzata 132/2021. (X.21.) számú képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a
számlavezetést 2022. január 1. napjától a TAKARÉKBANK Zrt.-hez helyezi át, amely valamennyi
önkormányzati bankszámlaszám módosulásával jár.

Jászkisér Város Önkormányzata bankszámlaszámai
2022. január 1. napjától:

Főszámla:

50465552-10000771

Jászkisér Város Önkormányzata Fizetési számla

50465552-10000788
50465552-10000795
50465552-10000805
50465552-10000812
50465552-10000829
50465552-10000836
50465552-10000843
50465552-10000850
50465552-10000867
50465552-10000874
50465552-10000881
50465552-10000898
50465552-10000908
50465552-10000915
50465552-10000922
50465552-10000939
50465552-10000946
50465552-10000953
50465552-10000960
50465552-10000977

Eljárási illeték
Iparűzési adó
Bírság számla
Késedelmi pótlék
Talajterhelési díj
Idegen bevétel
Állami Hozzájárulások Számla
Termőföld bérbeadásból származó bevétel
Egyéb bevételek beszedési számla
Gépjárműadó beszedési számla
Jászkiséri Viziközmű Érdekeltségi Hozzájárulás
Üvegházas növénytermesztés
Jászkisér Város Önk. Közfoglalkoztatási számla
Jászkisér Város Önk. Egészségügyi számla
Helyi jövedéki adó bevételi számla
Jászkisér közfoglalkoztatási elszámolási számla
MAKOVECZ program elszámolási számla
EFOP-3.9.2. Humán kapacitás
Helyi identitás és kohézió
Víziközmű használati díj

Alszámlák:

Intézmények bankszámlaszámai
2022. január 1. napjától:
50465552-10000984
50465552-10001026
50465552-10001019
50465552-10000991
50465552-10001002

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Fizetési számla
Jászkisér Városi Óvoda Fizetési számla
Városi Bölcsőde Fizetési számla
Alapszolgáltatási Központ Fizetési számla
A Jászkiséri Művelődési Ház és Könyvtár Fizetési számla

Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámlaszáma
2022. január 1. napjától:
50465552-10001033

Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Fizetési számla

Kérjük, hogy 2022. január 1. napjától kizárólag a fentiekben részletezett bankszámlaszámokat használják a
befizetésekhez!
Jászkisér, 2021. november 25.
Lukácsi György
polgármester
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Házasságkötés
Kovács Anett és Szirze Géza
november 20-án

Gratulálunk
az ifjú párnak!
Tallósi Szonja Melani
november 16-án

Megemlékezés
Molnár András
halálának 1. évfordulójára

Köszöntő
Szüle Sándornak 80. születésnapja alkalmából.
„Itt születtem én ezen a tájon ez a ház itt születésem helye.
Mintha szüleim és családom itt lennének velem.”
Kovácsné Agócs Katalin

"Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
Elváltál azoktól,
akiket szerettél.
Szívünkben itt él
emléked örökre.
Mosolygós arcod
itt marad szívünkben."
Szerető családod

Megemlékezés
Tóth Ferenc
halálának 20. évfordulójára
„Némán sírnak a felhők ma éjjel
gyászruhába öltözött az égbolt
lámpások égnek halvány fénnyel
egy lágy szellő virágillatot rabolt
Ismét csendesen nyugszik a kert
megannyi bús látogató után
ki szenvedett itt békére lelt
emléke maradt a Földön csupán
Közeledő léptek zaját hallani
egy lány sétál a tompa fényben
minden egyes kisírt könnyét látni
akár egy óceán barna szemeiben
Illatos hajával játszik a szellő
amint odalép egy nyughelyhez
nemes orchideát vesz elő
melyet gyengéden a sírra helyez.”

Szerető lánya

id. Nyíri András
74 éves korában november 6-án
id. Földvári Ferenc
81 éves korában november 8-án
Jász-Suba Ferencné Töröcsik Erzsébet
92 éves korában november 11-én
id. Szüle András
74 éves korában november 12-én
id. Szüle Mihály
86 éves korában november 14-én
id. Duka Ferenc
63 éves korában november 16-án
Gábor Ferencné Pócsai Emillia
85 éves korában november 17-én
Fekécs Imre
92 éves korában november 19-én
Duka László
46 éves korában november 22-én
özv. Papp Józsefné Nagy Erzsébet
82 éves korában november 25-én
Dankó Gyuláné Csajági Judit
65 éves korában november 26-án
Balogné Nagy Ilona
65 éves korában november 26-án
Tarkó József
51 éves korában november 28-án
özv. Nemes Sándorné Oláh Erzsébet
63 éves korában november 28-án
özv. Abonyi Ferencné Balaton Eszter
85 éves korában november 29-én
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Huszonöt év a nyolcvanból
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021-ben ünnepeli
megalakításának 80. évfordulóját. A jubileum alkalmából
kérdeztük Balog Lászlót, aki 1996-óta, 25 éve elnöke a
szervezetnek.

Emlektátgy a tűzoltóktól

Mit lehet tudni a megalakításról?
1941-ben a község vezetői úgy döntöttek, hogy a helyi
iparos emberek bevonásával, akik a településen belül
dolgoztak megalakítják a tűzoltóságot. Név szerint
ismerjük, hogy kik voltak ők. Vállalták a tűzoltóvá
váláshoz szükséges képzést, gyakorlást és a készenléti
szolgálat megszervezését. A település közössége
biztosította a munkájukhoz szükséges felszereléseket. Tűz
esetén a helyi fuvarosok lovai vitték a tűzoltókat a
kárhelyre. Aratási időben a református templom tornyában
figyelő szolgálat volt.
Magyarországon és a környező településeken is sokkal
hamarabb alakultak önkéntes tűzoltóságok. A Gróf
Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1870-ben megalakult
Magyar Tűzoltó Szövetségbe sok település lépett be. Mi az
oka, hogy Jászkiséren ez csak később történt meg?
A válasz a tűzoltóság történetéből kiolvasható. A
megalakítás előtt úgy gondolták a település elöljárói, hogy
itt mindenki önkéntes tűzoltó, baj esetén mindenki
mozdul, igyekszik segíteni. Erre nagyon sok példa volt.
Úgy gondolták, ha létrejön a tűzoltóság, akkor az emberek
passzívvá válnak, ha vannak, akik ezt a munkát elvégzik,
akkor a korábbi összefogás szétesik. A lakosok elvárják
majd, hogy a tűzoltók védjék meg az embereket és anyagi
javaikat. 1941-ben a II. Világháború okozta károk
mérséklése miatt mégis megalakították a szervezetet.
A 80 év tapasztalata alapján kijelenthető, hogy az előzetes
félelmeikben részben igazuk lett.
Mik a tűzoltóság 80 éves történetének főbb állomásai? Ön

mikor és miért vállalt szerepet a tűzoltóság életében?
A II. világháború után újjá kellett szervezni a tűzoltóságot.
Az eszközök egy része megsemmisült és a személyi
állományban is jelentős változások voltak. Egész
Magyarországon központi ösztönzésre alakultak a
települési tűzoltóságok mellett üzemi, vállalati
tűzoltóságok is. Jászkiséren a Gépállomáson majd a MÁV
Üzemben és az Állami Gazdaságban Szellőháton is volt
önálló tűzoltó egység. Ezek együttműködve védték az itt
élők javait. Versenyeken vettek részt a gyakorlottság
erősítésére.
1990-es rendszerváltás után, elsősorban a gazdaság
átalakulása hátrányosan érintette a vidéki településeket.
Megszűntek a munkahelyek, sokan ingázásra
kényszerültek. Nagyon sok településen megszűnt az
önkéntes tűzoltó egyesület. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében a Jászság ebből a szempontból más úton haladt.
Nagy István a jászberényi tűzoltóság parancsnoka
ösztönözte és segítette az önkéntes tűzoltó egyesületek
megmaradását, megújítását.
Szerencsére Jászkiséren is voltak, akik úgy gondolták,
hogy nem szabad engedni a tűzoltóság szétesését, meg kell
újítani, lehetőleg fiatalok bevonásával a szervezetet. Az
önkormányzat mindig segítette ezt a folyamatot.
1996-ban alpolgármester voltam. Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület idősebb tagjai közül többen megkerestek,
segítsek abban, hogy ne szűnjön meg az Egyesület. Akkor
már volt némi tapasztalatom helyi civil közösségek
szervezésében, a felkérésre elvállaltam az elnökséget.
Hogyan sikerült a tűzoltóságot megújítani?
Szerencsére a helyi Ifjúsági Egyesületben sok fiatallal
kerültem jó kapcsolatba, Gyermekönkormányzat is
alakult. Közülük többen a kulturális, szabadidő
tevékenyég keretében a tűzoltóságot is megismerték.
Műszaki érdeklődésük, képzettségük segítette a tűzoltó
eszközök használatának elsajátítását.
A jászberényi tűzoltók segítségével tűzoltó tanfolyamokat, gyakorlatokat szerveztünk számukra.
Külföldi kapcsolatokat is igyekeztünk kiépíteni Svájcban
és Németországban működő tűzoltóságokkal. 1998-ban
Warthausen település polgármestere Franz Wohnhaas
arról értesített, hogy egy Mercedes tűzoltóautót
adományoznak Jászkisérnek, amit a német tűzoltókkal
személyesen hoztak el nekünk. Fiatal tűzoltóink az autó
átvétele után még lelkesebbek lettek. Akkor a szakmai
munkát Kiss István parancsnokként irányította.
A működés költségeit az Önkormányzat adta.
A svájci Niederlenz település közvetítésével 2003-ban egy
akkor nagyon modernnek számító, víztartályos MercedesBrändle gépjárműfecskendőt kaptunk ajándékba
Obersiggenthalból.
Az Európai Unióhoz csatlakozást megelőzőben a
Belügyminisztérium felmérte a települések biztonsági
szintjét. Meghatározták, hol szükséges fejleszteni a
tűzoltóságot annak érdekében, hogy lehetőleg mindenhol
a bajba jutott emberek maximum 25 percen belül
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segítséget kaphassanak. Jászkisér messze van
Jászberénytől, Szolnoktól és Hevestől, ahonnan akkor a
hivatásos tűzoltók vonultak kárelhárításra. Minden
esetben a földrajzi távolságok miatt több mint fél óra telt el
a kiérkezésükig. „Fehér foltnak” számított kistérségünk.
Készítettünk egy fejlesztési tervet. Ebben leírtuk, hogy mit
kell tenni annak érdekében, hogy Jászkiséren a kistérség
védelmét ellátni képes, állandó ügyelettel működő
önkéntes tűzoltóság alakulhasson. A jogszabályok ezt
lehetővé tették.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület csak Jászkisért védte, de
ma már kistérségi feladatokat is ellát a tűzoltóság.
Hogyan lehetséges ez?
2005-ben új időszámítás kezdődött. Jászkisér, Jászapáti,
Jászladány és Tiszasűly települések önkormányzatai és a
Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösen
megalakították a köztestületként működő Önkormányzati
Tűzoltóságot. Az Önkormányzat térítésmentes
használatba adta a tűzoltóságnak a Kiskör úton lévő volt
vízügyes épületet. Ezt pályázati pénzből a tűzoltóság
elhelyezésére alkalmassá tettük, átépítettük. Egyéni védő
és szakfelszereléseket vásároltunk és a Jászberényi
Munkaügyi Központ támogatásával tűzoltó alaptanfolyami és parancsnoki képzést szerveztünk.
2005.december 1-én kezdte meg működését a négy
település védelmét azóta ellátó tűzoltóság. A nap 24
órájában főfoglalkozású tűzoltók és őket alkalmanként
kiegészítve önkéntes tűzoltók látnak el készenléti
szolgálatot. A szakmai munkát Balogh Tamás parancsnok
irányítja. Az évi 150-200 káresemény több mint 90%-át
önállóan, hivatásos állami tűzoltóság közreműködése
nélkül fel tudjuk számolni.
Milyen eszközökkel dolgoznak napjainkban?
Két tűzoltóautót kötelező üzemben tartani. A svájci
adomány tűzoltóautó 2009-óta tartalék jármű, mert akkor
egy új 100 millió forint értékű Mercedes-Atego 4000 liter
víz szállítására alkalmas tűzoltóautót nyertünk pályázaton.
A 10% pályázati önrészt Jászkisér Város Önkormányzata
fizette. A tűzoltók képzettsége, helyismerete és felszerelése lehetővé teszi, hogy a bajba jutott embereknek tűz,
baleset vagy bármilyen egyéb káreseménynél hatékony
segítséget tudjunk nyújtani. Minden jogszabályokban
meghatározott feltételnek meg tudunk felelni, ugyanarra
képes a jászkiséri tűzoltóság is mint bármelyik állami
tűzoltó egység. Nagyon fontos, hogy a földrajzi
távolságok miatt, a segítség időben Jászkisérről érkezik,
nem csak helyben, hanem Jászípátin, Jászladányon és
Tiszasűlyön is. Ezért a tűzoltóság fenntartása minden itt
élő, és ide érkező vagy átutazó ember érdeke.
Milyen nehézségeket kell megoldani a tűzoltóság
fenntarthatósága érdekében?
Az önkormányzati tűzoltóságok éves működési
költségének kb. 60%-át fedezi az állami költségvetés. A
hiányzó pénzt lakosságarányosan, jogszabályi kötelezés
alapján a védett települések önkormányzatainak kell adni.
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Ez nem könnyű feladat a számukra, de a lakosság
érdekében eddig megoldották.
A 2003-ban Svájcból adományként kapott tűzoltóautó 44
éves. Műszaki állapota miatt cseréje szükséges. Állami
forrást nem kapunk ilyen célra, az önkormányzatok a
folyamatos működés finanszírozása mellett ennek
költségét nem tudják vállalni. A 80 éves jubileumhoz is
kapcsolódva meghirdettünk egy adománygyűjtést.
Nyugat-Európából szeretnénk egy használt, de jó műszaki
állapotú olyan tűzoltóautót vásárolni, ami a következő tíz
évben kiszolgál bennünket.
Kértük és kérjük a védett települések lakosinak,
vállalkozóinak, gazdasági egységeinek támogatását.
Keressük a megfelelő autót. Kiderült már, hogy a
vásárláshoz kb. 15 millió forintra van szükség. Ezúton is
kérk mindenkit, hogy lehetősége szerint adományát
juttassa el a tűzoltóságra vagy fizesse be, utalja a
Takarékbanknál vezetett 69400434-10102529-00000000
számú számlánkra. 2022-ben szeretnénk a cserét
megoldani.
Huszonöt éves munka elismeréseként a Magyar Tűzoltó
Szövetségtől szolgálati érmet, Jászkisér polgármesterétől
elismerő oklevelet, tűzoltó bajtársaitól emléktárgyat
kapott. Mire emlékszik legszívesebben a több mint két
évtizedes időszakból?
Rengeteg emlékem van. Öröm volt megélni, hogy sok
fiatalember, akik azóta már felnőtt férfiak, családapák
lettek hogyan váltak mások megsegítésére elhivatott
tűzoltóvá. Egymás barátjaként nem csak a munkában,
hanem az élet minden területén számíthatnak egymásra.
Nagyon sok személyes barátságot adott nekem a tűzoltók
közössége Magyarországon és külföldön is. A tűzoltó
munka mellett más, rászoruló emberek megsegítésében is
értünk el sikereket. A tűzoltó kapcsolatok révén hoztunk
az elmólt tíz évben a megye minden kórházába
Németországból adományként kórházi ágyakat, felszereléseket. Más tűzoltóságoknak tűzoltóautókat, védőruhákat, stb.
Büszke vagyok arra, hogy ez alatt az idő alatt egy, a kor
követelményeinek megfelelő, modern, hatékony
segítséget nyújtani képes tűzoltóságot sikerült felépíteni
Jászkiséren. Ez nem ment volna a tűzoltóságon feladatot
vállalók és a minket támogató közösségek összefogása
nélkül. Bízom benne, hogy ez a tűzoltóság, melynek
munkájára szükség lesz a következő évtizedekben is,
fenntartható marad, és mindig lesznek olyanok, akik a
következő 80 évben, sőt azon túl is vállalják a bajba jutott
embertársaik megsegítését.
-juhi-
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Poénvadászat

Viccturmix
Cseng a telefon. Csak a kutya van
otthon, ő veszi fel a kagylót.
- Vau! - jelentkezik barátságosan.
- Tessék? - szól egy döbbent hang a
vonal túlsó végén.
- Vau! - ismétel készségesen a kutya.
- Halló, nem értem! - kiáltja
kétségbeesetten a férfihang.
Mire a kutya mérgesen:
- Akkor betűzöm, V, mint Viktor. A,
mint Aladár, U, mint Ubul!
Az egyetemi hallgató vizsgázik, de
nem nagyon tudja a választ. Szakad
róla a víz, iszonyú gondban van.
A professzor kedvesen:
- Segíthetek egy kisegítő kérdéssel?
- Igen, persze... köszönöm... Mi lenne
az a kérdés?
- Nos?
- Hogy szökhetett meg a fogoly?
- Kulcsa volt, igazgató úr.
- Hogy tudta ellopni magától a
kulcsot?
- Nem lopta, tisztességesen nyerte
pókeren!
Amikor a követségi fogadáson a
zenekar elkezdett játszani, Lord
George Brown odafordult a
szomszédjához:
- Gyönyörű hölgyem, ebben a szép
vörös ruhában! Jöjjön, táncoljunk
erre a valcerre egyet!
- Semmi esetre sem! - jön a válasz. Először is: maga tökrészeg!
Másodszor, ez nem valcer, hanem
Venezuela himnusza! Harmadszor:
én nem vörös ruhás nő vagyok,
hanem a bíboros!
Rozoga autó áll be a benzinkúthoz.
- Tele kérem - mondja a sofőr a
kutasnak.
A kutas végignézi az autót, és
megkérdi:
- Biztos, hogy elmegy még annyit
vele?
- Móricka, a macskáról szóló
dolgozatod szóról szóra egyezik a
testvéredével!
- Igen, tanító bácsi, hiszen ugyanarról
a macskáról írtuk!
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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

800

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...

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814
FENYŐFA VÁSÁR
Nagy választékkal, minőségi, frissen vágott
fenyőkkel várjuk Önöket!

Az orvosi rendelő telefonszámai:
Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK

Nyitás: 2021. december 6.
-Luc
-Ezüst
-Nordmann
Nyitás: Minden nap 8-17 óráig
Helyszín: 5137. Jászkisér Dobó u 2.
(Kiss Ernő út felől, a régi. Jól megszokott hellyel
szemben.)
Igény esetén Dán Nordmann is rendelhető!
Érdeklődni: Papp Gábor Tel: 06-20-376-19-59

Emlékedre
Tisztesség, hűség, barátság, szorgalom,
Végigkísért egész életutadon.
Valósítgattál sorban nemes célokat, terveket,
Képviseltél példamutató emberi jellemet.
Jászkisér szívében raktál családi fészket,
Bármerre is jártál, visszahozott lépted.
Nem mentél most sem messzire, itt maradtál velünk,
Egyszer mi is sokan, ide hozzád a Jász földbe
érkezünk.
Hatalmas a hiányod, hatalmas a bánat,
A beletörődés elviselése magára még várat.
Közeli szeretteidnek ez lesz az első karácsony
nélküled,
Fenyőfa ágain a könny elered.
Jászkisér, 2021. december 6.
Nagypál Sándorné

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
(5100 Jászberény, Thököly u.13.):
06-70/3703-104
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
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Tolnai halászlé
Hozzávalók:
1 kg ponty élősúlyban
1 db burgonya
1 db vöröshagyma
1 db paradicsom
0.5 db zöldpaprika
1.2 l víz
1.5 ek tört paprika
szódavíz
haltej
gyufatészta
só

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Elkészítés:
A tolnai halászlé elkészítéséhez főzés előtt kb. 1 órával a
megpucolt és szeletelt haldarabokat (1,5-2 cm szélesre
vágva) megsózzuk, minden darabot külön, és állni
hagyjuk. Belekerülhet a fej kettévágva és a farok is.
Megpucoljuk és felvágjuk a hagymát. Megpucoljuk a
burgonyát, félbevágjuk és vízbe tesszük, hogy ne
barnuljon. A zöldpaprikát és a paradicsomot megmossuk.
Lábosba vagy bográcsba tesszük a halat, a burgonyát, a
hagymát, a paradicsomot és a zöldpaprikát.
Ráöntjük a kimért vizet, és erős lángon forraljuk! Soha nem
kevergetjük se fakanállal, se másmilyen eszközzel, mert a
haldarabok összetörnek, csak a lábos vagy a bogrács
forgatásával akadályozzuk meg a haldarabok odaégését.
A felforrás úgy kezdődik, hogy szürkés színű hab
keletkezik, majd átmegy fehér habzásba. Mikor már az
egész lábos fehéren habzik, beleszórjuk a tört paprikát.
Ilyenkor felhabzik, ezért vagy megfújjuk, vagy pici szódát
spriccelünk rá, hogy ne fusson ki, de az erős lobogó forrás
szükséges.
20 perc főzés után beletesszük a haltejet és/vagy a halikrát.
További 10 perc rendesen bugyogó forrás után kész. Menet
közben megkóstoljuk, ha kell, utána sózunk.
A csomagoláson található utasítás szerint kifőzzük a
gyufatésztát, és az elkészült halászlé mellé tálaljuk.

Elkészítés:
A gesztenyemasszát és az
aprított aszalt szilvát keverőtálban villával összedolgozzuk. Ízlés szerint
ízesítjük sóval, borssal,
friss kakukkfűvel.
A pulykamell szeleteket
folpackba csomagolva
kissé kiklopfoljuk, majd
mindkét oldalukat sózzuk,
borsozzuk. Megkenjük a
gesztenyés töltelékkel és felgöngyöljük, majd körbetekerjük a bacon szeletekkel.
Tepsibe helyezzük a húsokat, aláöntjük a fehérbort,
teszünk rá még kevés friss kakukkfüvet és a hideg vaj
darabokat. A 200 fokra előmelegített sütőben szép pirosra
sütjük a pulykatekercseket kb. 30-40 perc alatt.

Céklasaláta fetával
Hozzávalók:

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

3 db cékla
25 dkg feta sajt
friss petrezselyem
2 ek olívaolaj
1 ek balzsamecet
1 ek citromlé
1 mk cukor

Elkészítés:
A céklát megmossuk, szárazra töröljük, majd alufóliába
csomagolva, előmelegített sütőben 180 kb. egy óra alatt
megsütjük. Ha kihűlt a héját lehúzzuk és kisebb kockára
vágjuk.
A fetát kockára vágjuk, a petrezselymet felaprítjuk és
hozzákeverjük a céklához.
Az öntethez az olívaolajat elkeverjük a balzsamecettel, a
citromlével és a cukorral, majd meglocsoljuk vele a
céklasalátát.

Gesztenyével töltött pulyka baconbe
tekerve
Hozzávalók:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

25 dkg natúr gesztenyemassza
1 marék aszalt szilva
só
bors
friss kakukkfű
4 szelet pulykamell
16 db szeletelt bacon
2 dl fehérbor
2 ek hideg vaj

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu

