2021
NOVEMBER

j
Ú

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

Jászkun kapitányok tanácskozása Jászkiséren

A Jászkun Kapitányok Tanácsa szeptember 4-i őszi
tanácskozásának ebben az évben Jászkisér adott helyet. Nemes
József regnáló jászkapitány és polgármester meghívására a jász, nagykun- és kiskunkapitányok, - kapitánynék népes tábora
érkezett ezen a napon Kisér városába, a Dongó Vendégházba.
A vendégeket Nemes József jászkapitány és Lukácsi György
polgármester köszöntötte, majd megemlékeztek az elmúlt
évben elhunyt Gubicz András kapitánytársukról.
A Jászkun Kapitányok Tanácsa 2013-ban alapította meg a
Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat, amelyet minden évben
a Jászkun Redemptio ünnepén, május 6-án adnak át a három
kerületből egy-egy olyan személynek, aki különösen sokat
dolgozik a jász és a kun hagyományőrzésért. A pandémia miatt
sem 2020-ban, sem pedig 2021-ben nem lehetett méltó módon
megünnepelni a jászok, kunok önmegváltását, ezért a
kapitányok elhatározták, hogy a Jászkiséren kerül majd sor a
2020-as és 2021-es kitüntetések átadására. Ennek köszönhetően
a kapitányi tanácskozás még ünnepélyesebb hangulatot kapott.
A jász-, a nagykun- és a kiskunkapitányok 2020-ban Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszonynak (Jászfényszaru), Víg
Márta helytörténeti kutatónak (Kunhegyes), Mészáros Márta
múzeumigazgatónak (Kiskunfélegyháza) ítélte oda a
hagyományőrző díjat, 2021-ben pedig Molnár Levente
hagyományőrző huszárőrnagyot (Jászberény), Bán Andrea
néprajzkutatót (Törökszentmiklós) és Szakál Aurél múzeumigazgatót (Kiskunhalas) ismerték el a díjjal.
Az ünnepélyes díjátadást követően Eszes Béla, Jánoshida
polgármestere adott tájékoztatást a Jász Világtalálkozó 2022.
június 24-25-26-ra tervezett megrendezéséről. Őt Hortiné dr.
Bathó Edit követte, aki bemutatta a Jász Múzeumért Alapítvány
által megjelentetett „Jászkapitányok” című, 208 oldalas
kiadványt, amely hiteles áttekintést nyújt a hagyományőrző
jászkapitányok 23 éves működéséről.
Ezután Nemes József jászkapitány, Nagy András nagykunkapitány és Varga Ferenc kiskunkapitány szólt a 2022-es
esztendő feladatairól, majd újabb ünnepélyes pillanat
következett. A kapitányok tanácsának grémiuma köszöntötte
Nemes József jászkapitányt és Barta László nagykunkapitányt
70 éves születésnapja alkalmából. A rendezvényt ünnepi ebéd
zárta.
A program megrendezését támogatta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés, Jászkisér Városi Önkormányzat és a Jász
Múzeum. Ezúton is köszönjük szíves támogatásukat!
Iris

A 70 éves Nemes József
köszöntése

A 70 éves Barta László

A regnáló kapitányok és szakmai segítségük

Az ünnepség résztvevői
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KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁTHELYEZÉSE
2021. november 01. (hétfő) helyett: 2021. október 30. (szombat)
2021. december 24. (péntek): változatlan, a napján kerül megtartásra

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 2021. II. félév
Hulladék típusa

Szeptember Október November December

Zöld zsákos

02.

06.

03.

Sárga zsákos

09. és
23.

13. és
27.

10. és
24.

utolsó péntekéig

szíveskedjenek eljuttatni
szerkesztőségünkbe!

Július Augusztus

01. és 15. 05. és 19. szünetel
08. és
22.

12. és
26.

03. és
17.

3

2021. november

November 28. (vasárnap) 16:00 óra
I. Adventi gyertyagyújtás
ź Köszöntőt mond: Nemes József jászkapitány
ź A Csete Balázs Általános Iskola műsora
Vendéglátók:
ź Városvédő Polgárőr Egyesület
ź Csete Balázs Általános Iskola Tanodája
Műsorközlő: Suhaj Lilla Vivien
December 5. (vasárnap) 16:00 óra
II. Adventi gyertyagyújtás
ź Köszöntőt mond: Vajas György alpolgármester
ź Egyházi köszöntőt mond:
Somodi Lajos református lelkész
ź A Jászkiséri Városi Óvoda és a
Jászkiséri Pedagógus Női Kar műsora
ź Hintón érkezik a Mikulás és krampusza
Vendéglátók:
ź Jászkiséri Pedagógus Női Kar
ź Jászkiséri Lovas Egyesület
ź „KIS-ÉR” Kertbarát Kör
Műsorközlő: Budainé Balogh Gabriella
December 8. (szerda) 11:00 óra
Idősek szeretet vendéglátása a Napközi Konyhán
December 12. (vasárnap) 14:00 óra
ź 09:30 Az istentisztelet után a Búzavirág
ź
Népdalkör műsort ad a Református
templomban
III. Adventi gyertyagyújtás
ź 14:00 Kutya szépségverseny
ź 15:00 a Mézeskalács kiállítás megnyitója az
Inkubátorházban
ź 15:30 A "Kiskedvencek karácsonya" című
rajzverseny eredményhirdetése
ź 16:00 Köszöntőt mond:
dr. Ádám Mónika jegyző
ź
Egyházi köszöntőt mond:
Kocsis Sándor katolikus plébános
ź 16:30 Sztárvendég: TÓTH ANDI
karácsonyi jazz koncert
ź 17:45 Led zsonglőr show
Vendéglátók:
ź „En-Dog” Környezetvédő és Állatmentő
Egyesület
ź Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Műsorközlő: Berenténé Fazekas Angéla

December 15-17. (szerda-péntek)
ź Karácsonyi hívogató és ünnepi köszöntés a
református hittanos gyerekek közreműködésével
Jászkisér területén
December 19. (vasárnap) 16:00 óra
IV. Adventi gyertyagyújtás
ź 15:00 - mézeskalácsok árverezése az
Inkubátorházban
ź 15:00 – Játszóház a Csete Balázs
Honismereti Szakkör tagjaival
az Inkubátorházban
ź Köszöntőt mond: Lukácsi György polgármester
ź Búzavirág Népdalkör és
a Pendzsom Néptáncegyüttes műsora
Vendéglátók:
ź Jászkiséri Polgárőr Egyesület
ź Jászkiséri Sportegyesület
ź Sztárvendég: ZOLTÁN ERIKA
Műsorközlő: Budainé Balogh Gabriella
December 24. (péntek)
ź 14:00 - Gyermek karácsonyi istentisztelet
a Református templomban
ź 22:00 – Éjféli mise a katolikus templomban
December 25-26. (szombat-vasárnap)
ź 9:30 - Úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi
istentisztelet a Református templomban
December 31. (péntek)
ź 14:00 – Hálaadó istentisztelet
a Református templomban
Január 1. (szombat)
ź 09:30 – Újévi istentisztelet
a Református templomban

A rendezvények az érvényben lévő rendelkezések betartásával látogathatóak.

A Mézeskalács Város 2021. december 12 – 19. között tekinthető meg az Inkubátorházban.
Az Adventi ünnepségek és a gyertyagyújtás a Kossuth téren (a Csobogó előtt) kerülnek megrendezésre.
Mindenkit sok szeretettel várunk a rendezvényeinkre!
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Márton-napi „libaságok”
2021. november 10-én először rendeztünk Márton napi rendezvényt a Kossuth téri óvodában.
Kezdésként az udvaron esett szó a Márton-napi szokásokról, népi időjárás jövendölésekről, majd énekeltünk és
eljátszottuk a „Rétibe és Kapiba” kezdetű dalos játékunkat.
A tornaszobában folytattuk a ténykedést. Előre megrajzolt libaformát kellett a nagycsoportosoknak ollóval kivágni,
majd összeilleszteni, hajtogatni, ragasztani. Mindenkinek elkészült a csodaszép libája. Tetszetősök lettek, a sok kis liba
jól mutatott egy karéjban.
A program zárásaként libazsíros kenyeret fogyasztottunk hagymával, teával. A gyerekek jól érezték magukat szívesen
énekeltek, táncoltak, barkácsoltak.
Köszönöm a munkatársak és dajka nénik segítségét.
Volosinovszki Enikő
Néphagyományörző munkaközösség
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Házasságkötés
Gócza Vanda és Fehér Attila
október 9-én

Pető Nikolett és Krizsai Csaba
október 9-én
Pilinyi Kamilla
október 1-én
Gál Kamilla
október 5-én
Mudris Nimród Nándor
október 6-án
Kollár Vanesza Aranka
október 13-án
Jakab Zsolt
október 13-án
Tóth Csaba Lehel
október 17-én

Mészáros Alexandra és Bogdán Márk
október 14-én

Gratulálunk
az ifjú pároknak!
Megemlékezés
Rácz Iván
halálának 2. évfordulójára
„Sohasem halványul
Szívünkben emléked.
Sohasem szűnik meg
Lelkünk gyásza érted.”
Iván fiam, neje és gyermekei.
Laci fiam, neje, gyermekei és unokái

Megemlékezés
Zöldné Kovács Erzsébet
halálának 3. évfordulója alkalmából
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni,
valakit várni, ki nem jön soha többé,
valakit szeretni titkon örökké!
Ha ránézek a fényképedre, látom arcod mosolyogni,
érzem a könnycseppet arcomon lefolyni.
Ha itt lenné, megkérdeznéd, mi bajom,
én csak annyit mondanék, hiányzol nagyon – nagyon!”

Soha nem feledünk!

Szerető családod

Cékus Mihály
68 éves korában október 6-án
Ficsor Mihály
72 éves korában október 15-én
id. Peták László
75 éves korában október 27-én
Gőz József
84 éves korában október 28-án
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Poénvadászat

Viccturmix
Egy házaspár 10 üvöltő gyerekkel áll
a repülőtéri vámvizsgálat előtt. A
vámtiszt megkérdi a családfőt:
- Van önöknél lőfegyver, szúró-vágó
eszköz vagy kábítószer?
A családfő kicsit idegesen:
- Higgye el uram, ha lenne, már rég
használtam volna!
Pistike az út szélén áll, és keservesen
zokog.
- Miért sírsz, kisfiam? - kérdezi egy
néni.
- Azért, mert az anyukám azt mondta,
csak akkor mehetek át az úton, ha
minden autó elment, de még eddig
egy sem jött!
Egy kislányt mindig az apukája visz
az iskolába reggelente. Egyik nap
azonban a papa beteg lesz, így az
anyuka ülteti be a kocsiba a kicsit.
Este, amikor hazajön az iskolából, a
kislány boldogan újságolja:
- Képzeld papa, ma a mami vitt az
iskolába, és útközben nem
találkoztunk egyetlen baromarcúval
meg köcsöggel sem!
A buszmegállóban két ember
beszélget.
- Hallotta, a város külföldről rendelt
autóbuszokat?
- Ez rémes!
- Tessék? Miért, mi ebben a
borzasztó?
- Már vagy húsz perce várunk a
buszra... mikor fognak azok ideérni?
- Na és, hogy vezet a lányod?
- Sakkosan.
- Sakkosan? Hogy érted?
- Egyszer egy gyalogost, másszor egy
futót üt el.
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Sziciliai csirkeragu leves

Hozzávalók:
ź 20dkg csirkemell filé
ź 2ek olívaolaj vagy szőlőmagolaj
ź 1db sárgarépa
ź 1db zellerszár
ź 1fej vöröshagyma
ź 2gerezd fokhagyma
ź 1mk csili
ź 1doboz sűrített paradicsom
ź 1liter alaplé
ź 2db babérlevél
ź 1tk oregano
ź 1tk bazsalikom
ź 2csok petrezselyem
ź só
ź bors
ź 15dkg makaróni tészta
ź 1doboz bab
ź ördöghaj (szálasra vágott csili)
Elkészítés:
A csirkemellet megtisztítjuk, kockára vágjuk és olajon
megpirítjuk, majd kiszedjük a serpenyőből.
A megtisztított sárgarépát julienne-re szeljük, a
vöröshagymát megpucoljuk és apró kockákra vágjuk. Pár
percig együtt pirítjuk a sárgarépát, a zellerszárat, a
hagymát, az összetört fokhagymát és a morzsolt csilit.
Hozzáadjuk a húst és ráöntjük a sűrített paradicsomot,
majd összekeverjük a húslével.
Hozzáadjuk a fűszereket, a babérlevelet, az oregánót, a
bazsalikomot, petrezselymet, sózzuk, borsozzuk ízlés
szerint. Hozzáadjuk a tésztát is és addig főzzük, amíg al
dente módra meg nem fő benne. Beleöntjük a babot, és
összeforraljuk.

Aszalt gyümölccsel töltött
pulykamell
Hozzávalók:

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1.2kg pulykamell
3dkg fehér kenyér
4ek napraforgó olaj
20dkg aszalt gyümölcs
só
fehér borso
Cayenne bors
0.5tk őrölt fahéj
2db sárgarépa
0.25db zellergumó
1szál póré
2ek paradicsompüré
2.5dl zöldségleves alaplé
6szem szegfűszeg
40dkg brokkoli
2db paradicsom
2ek mandula
2.5dl vörösbor

ź keményítő

Elkészítés:
A pulykamellet hideg vízzel leöblítjük, konyhai
papírtörlővel leszárítjuk, és zsebet vágunk bele a töltelék
számára.
A kenyeret apró kockákra vágjuk, és 1 ek olajon
megpirítjuk. A kevés vízzel felöntött aszalt gyümölcsöt 2
percig főzzük, majd lecsepegtetjük, felkockázzuk és
összeforgatjuk a kenyérkockákkal. A keveréket 1-1 csipet
sóval, borssal, Cayenne-borssal, valamint fahéjjal
fűszerezzük, és a zsebbe töltjük. A nyílást hústűkkel
lezárjuk. Egy sütőbe rakható edényben felhevítünk 3 ek
olajat, és körbepirítjuk rajta a húst.
A megtisztított, durvára darabolt sárgarépát, zellert és pórét
a hús köré szórjuk, kissé megkapatjuk, majd hozzáadjuk a
paradicsompürével elkevert alaplét és a szegfűszeget. Az
edényt a 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk kb. 75
percre. Közben a húst többször meglocsoljuk a szafttal.
A megtisztított, rózsákra szedett brokkolit lobogó sós vízbe
dobjuk. Adunk hozzá egy kevés szerecsendiót, és 15-20
percig pároljuk. A paradicsomokat meghámozzuk,
cikkekre vagy kockákra vágva a brokkolihoz adjuk, és
együtt főzzük 2 percig. Ezután leszűrjük, lecsepegtetjük, és
megszórjuk a zsiradék nélkül világosra pirított mandulával.
A húst kivesszük az edényből és melegen tartjuk. A
visszamaradt zöldséges szaftot felöntjük a vörösborral,
beforraljuk, majd szűrőn átpasszírozzuk és egy kevés
keményítővel besűrítjük. Az így kapott mártást sóval,
borssal, fahéjjal fűszerezzük. Végül a húst felszeleteljük, és
a mártással meglocsolva, a mandulás zöldségkörettel
tálaljuk.

Törökméz
Hozzávalók:

ź 10dkg kristálycukor
ź 3ek méz
ź 3tk szódabikarbóna

Elkészítés:
A törökméz elkészítéséhez a
mézet a cukorral lassú tűznél
halvány barnára karamellizáljuk, majd a tűzről levéve hozzákeverjük a szódabikarbónát. Nem kell megijedni, a szódabikarbóna miatt fel fog
habzani a massza.
A keveréket ezután olajozott tepsire öntjük, és hagyjuk
megdermedni és kihűlni. Utána össze lehet törni, és úgy
fogyasztani. Száraz helyen sokáig eláll, így egy fémdoboz
jó választás a tárolására.

Jó étvágyat kívánunk!

forrás: mindmegette.hu
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Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt
2021. december 3-án 16 órakor
tartandó könyvbemutatóra.
Bemutatásra kerül a

Jászsági Évkönyv 2021 évi kiadása.
Vendégünk:
Berente Judit
szervátültetett sportoló
A bemutató helye:
Inkubátorház konferenciaterme.
A könyvet bemutatja:

Dr. Pethő László egyetemi docens
a könyv szerkesztője

Nemes József jászkapitány

Kedves Jászkiséri Kicsik és Nagyok!
Szeretettel hívunk és várunk benneteket az idei évben is, hogy
felépítsük közösen a "MÉZESKALÁCS VÁROSUNKAT".
Nincs szabály mindenkinek a kreativitására, fantáziájára van
bízva milyen építményt szeretne készíteni.
Fődíj: az alkotás öröme a közös munka és sok csillogó szempár
.
A város megépítésére és megtekinthetőségére az idén a
Jászkiséri Inkubátorház ad teret az ADVENTI rendezvény
sorozatok alkalmával December 12-től-19-ig.
A város bontásra kerülése előtt, az építményeket jótékonysági
célból licitre bocsájtjuk.
Bővebb információ és részvételi szándékod jelzése az alábbi
telefon számon :Kisné Kríger Tímea: 06 -20 -401-7675

Jászkisér Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2021. december 9-én (csütörtök),
17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart,
az Inkubátorház konferenciatermében
(5137 Jászkisér, Fő út 4.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 70 év feletti
jászkiséri idősek részére fejenként 2 kg liszt
kerül kiosztásra.
Az átvétel időpontjai:
December 8. (szerda) 8-11 óra
December 10. (péntek) 8-11 óra
Helyszín:
A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. udvari
irodája.
Lukácsi György
polgármester

Mindenki alkotását szeretettel várjuk a Kicsiktől a
Nagyokig!

Tájékoztatás orvosi ügyelet változásáról
Tisztelt Lakosok!
2020. július 01. napjától Jászapátin és a vonzáskörzetébe tartozó településeken (Jászkisér, Jásztelek, Jászivány és
Jászszentandrás) az orvosi ügyeletet az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el.

A Központi ügyeleti rendelő helye 5100 Jászberény, Thököly u.13.
Ügyelet telefonszáma: 06-70-3703-104
A központi háziorvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon: 16 órától másnap 8 óráig
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon: 8 órától másnap 8 óráig.
A központi gyermekorvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon: 16 órától másnap 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás keretében.
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon: 8 órától másnap 18 óráig.
Jászapáti kiegészítő orvosi ügyelet időtartama:
Jászapáti kiegészítő orvosi ügyeleti rendelő helye: 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 10.
Munkanapokon: 16 órától 18 óráig
Jászkisér Város Önkormányzata
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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-

Búcsúzó ősz
Falevelekből elkészült a színes avartakaró,
Búcsúznak az őszi napok, jön a tél, jön a hó.
Vadludak a magasban csoportokban szállnak,
Elhagyják a ködösödő, csendes, szürke tájat.
Madáretetőket keresnek a színes tollú cinkék,
Kis bőröndjüket ők, sehová sem vinnék.
Füstszag terjengi be az utcák zegzugát,
Mindenki keresi a meleg kisszobát.
Köszön a december: Halihó! Itt vagyok!
Minden jóérzésű embernek kívánok jó napot!
Kellemes készülődést a szép karácsonyra!
Békét, szeretetet minden egyes napra!"
Jászkisér, 2021. 11. 04.
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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A SZERETET MINDENKIÉ

Az EN-DOG Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a december 12-én tartandó Adventi ünnepségre.
Helyszín: A Polgármesteri Hivatal előtti tér

PROGRAMOK
14:00 Kutya szépségverseny
15:30 "Kiskedvencek karácsonya" címmel meghirdetett rajzverseny
eredményhirdetése
15:45 A kutya szépségverseny eredményhirdetése
16:00 Adventi gyertyagyújtás

16:30 Tóth Andi karácsonyi jazz koncertje
17:45 Led zsonglőr show

A rendezvénnyel kapcsolatos további információ az
EN-DOG ÁLLATMENTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET
facebook oldalán található.
Vadonatúj mobil kennelt és kutyaházat vásárolt és vett használatba az
EN-DOG Egyesület.
A beruházás a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által kiírt és elnyert "EN-DOG kutyák rehabilitációjának elősegítése" című pályázati forrásból
valósulhatott meg.

SZÉKHELY: 5137, JÁSZKISÉR, FŐ ÚT. 4.
BANKSZÁMLASZÁM: EN-DOG EGYESÜLET
11745114-23915390 (OTP)
ADÓSZÁM: 19153319-1-16
E-MAIL:
endogyegyesulet@gmail.com, FB: @endogegyesulet,
IG: @endoganimalrescue

