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Az operett dallamai “NŐNAP 2017”
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2017. március 3. (péntek) 1700 óra,
A Művelődés Háza, Jászkisér
Oszvald Marika

Bozsó József

operett énekes, érdemes művész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

színművész

Jegyek ingyenesen igényelhetőek a szabad férőhelyek erejéig a Művelődés Házában és Cseh Gábornénál

Lépjen be a digitális világba!
Térítésmentes informatikai képzések
indulnak!

Részletes felvilágosítás és regisztráció,
hétköznapokon 8-12 óra között a TELEHÁZ-ban,
Juhász Lászlónál vagy a 06-20/342-5312-es telefonon !
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PÁLYÁZAT
A Külkapcsolatok Baráti Egyesülete a PJN Niederlenzzel
2017. évben is pályázatot hirdet
1 hónapos ingyenes intenzív német nyelvtanfolyamra Svájcban.

A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXIII. évfolyam 2. szám
ISSN 2060-4750

A pályázaton részt vehetnek 16-18 év közötti Jászkiséren élő diákok, akik a német
nyelvet vagy középfokon, vagy azt megközelítő szinten beszélik, nyelvvizsga nem
szükséges. A pályázók egy írásbeli és egy szóbeli szintfelmérőn vesznek részt, s a
két legjobb eredményt elért diák fog kiutazni.
A szintfelmérő időpontja:
2017. április 30-ig később meghatározott időpontban
Helye: a Csete Balázs Általános Iskolában
A kinntartózkodás teljes költségét a testvérvárosunk egyesülete a PJN Niederlenz
fizeti.
Az svájci út tervezett időpontja: 2017. augusztus 5 – szeptember 7.
A diákok vendéglátó családoknál fognak lakni Niederlenzben, s egy hónapig
hasonló korosztályú gyerekekkel fognak iskolába járni , külön- külön osztályba
Wohlenbe a a Gimnáziumba.

Felelős szerkesztő:
Gál András
Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Gál Andrásné
Gubicz András
ifj. Ádám Kálmán
Kiss Jánosné
Nagypál Sándorné
Lektorálta:
Gál András

A pályázatra jelentkezni lehet : a pályázati adatlap kitöltésével 2017. április 9.
vasárnapig Berente Juditnál a 06-30/634-8982 telefonszámon, vagy a
berentejudit@pr.hu e-mail címen.

A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.

A pályázati adatlap letölthető a www.jaszkiser.hu weboldalról, illetve beszerezhető
a TELEHÁZBAN (Jászkisér, Fő út 4.).

A szerkesztőség címe:
5137 Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170

JELENTKEZZ !

Internet cím:

NYELVTANULÁSHOZ IGAZI SEGÍTSÉG, TAPASZTALAT
EGY HÓNAPON ÁT, ANYANYELVI KÖRNYEZETBEN.

http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

Külkapcsolatok Baráti Egyesülete
Elnöksége

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenő
hirdetők támogatják.

A „Jászkisér Gyermekeiért” Alapítvány
pályázott és eredményesen támogatáshoz jutott,
az „Adj esélyt”- ifjúsági programsorozat a Jászkiséri fiatalok jövőjéért címmel

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!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program „Ifjúsági programok támogatása” című
felhívására benyújtott EFOP-1-2-2-15-2016-00241 azonosító számmal nyilvántartott
támogatási kérelmét, az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 24.960.400.- Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte.
0

A támogató döntése: Támogatás feltételek és költségcsökkentés nélkül.
Az elfogadott elszámolható összköltség: 24.960.400.- Ft
Elfogadott támogatási intenzitás: 100 %
A szerződés megkötése januárban aláírásra került.
A projekt végrehajtása közösségi ügy.
0

Elkezdődött a lelkes ötletgazdákkal akik, megtalálták a kiírt pályázatot.
Találtunk egy jártas pályázat író céget a „Gyémánt 1 KFT” t akik formába öntötték a
rendelkezésünkre álló dokumentumokat, és sikerrel jártunk.
Megvalósítás egyedül nem megy, társakat keresünk és várunk.
Eredményes megvalósítást kívánunk magunknak.
Jászkisér, 2017.02.17.
Alapítvány és Ötletgazdák
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Hol tanuljon tovább a gyerek ?
Sok családban elhangzik ez a kérdés februárban . Nem
könnyű választani. Miért nem ??
Napjainkban elmegy a család az iskola nyílt napjára,
meghallgatja a tájékoztatót, sok szépet és jót. Megtudja
milyen program szerint fog a gyerek tanulni, milyen
tantárgyakból kell érettségiznie stb. Azt nem szokták
elmondani, hogy a törvények mai állása szerint !!
Napjainkban rohamléptekben változik az oktatás.
Sok mérlegelés után beíratja a szülő gyermekét a
kiválasztott iskolába, de akkor még nem sejti, hogy
előfordulhat, hogy egy év múlva már más lesz az iskola
fenntartója, a gyerek osztályfőnöke és a tanrendje.
Hogy ez érthetőbb legyen nézzünk egy példát. Kiválaszt
a gyerek egy informatikát oktató alapítványi iskolát.
Halljuk, hogy az informatikusokra nagy szükség van.
A
nagyobb óraszámú szakirányú képzés
11-12
évfolyamon történik. Mire a gyerek 11-es lesz
megváltozik az iskola neve szakgimnáziummá, és mivel
ő alapítványi iskolába jár szeptembertől az iskola nem
kap állami támogatást a szakirányú képzésre.
Ezt 2 évvel korábban mikor meghirdette a képzést az
iskola igazgatója még nem tudhatta.
Vagy egy másik példa. Cukorbeteg gyereknek olyan
kollégiumot választ a szülő ahol a menza vállalja a
diétás étkeztetését. Eleinte minden a megbeszéltek
szerint történik. Sajnos mikor a gyerek 10-ik osztályos a

város a menzát üzemeltető vállalkozót 2 hét alatt kirúgja
pedig a szerződése még több évre szól. A következő
üzemeltető már nem főz külön a speciális étkezést
igénylő tanulóknak.
Sokszor olvashatjuk, hogy az érettségi megváltoztatása
a szakgimnáziumokban tanulókat sújtotta legjobban.
Mit jelent az a gyakorlatban? Pl. A rendvédelmi
osztályokban tanuló diákok közül sokan tanultak
tovább műszaki egyetemen, vagy jogi karon. Sokan
választották érettségi tárgynak az informatikát. Most e
helyett a szakirányú tantárgyból kötelező az érettségi.
Mindezt 11-es korukban májusban tudták meg.
2015 májusában még az ilyen osztályba járó tanulók
választhatták pl: a biológiát, földrajzot testnevelést stb.
tantárgyakat. Most is választhatja hatodik tantárgyként.
A középiskolai oktatás 4 vagy 5 évig tart. Ha ez idő alatt
háromszor megváltozik a feltételrendszer az bizonytalanságot eredményez mind a szülő mind a tanuló életében.
A kérdés még mindig ott van: Hová adjuk a gyereket???
Évekkel ezelőtt az egyik fiatal kolléga megkérdezte a
tantestület öreg rókáját mitévő legyen, hová adja a
gyereket.
A válasz: Tibikém amelyik közel van, hogy ne kelljen
neki sokat gyalogolnia.
0

Bendő Éva

2017.január

A Művelődés Háza
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2017. február 27-én hétfőn
17.00 órakor
A Művelődés Házában megrendezendő

ingyenes filmvetítésre,
és az azt követő

“Az íjtól a tüzes ménkűig”
előadásra.
Előadó: Szatmári

László- sámán

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Köszönöm Doktornő!
Sok-sok panasszal köztük Dupuyten kontaktúra kezdődő
jeleivel kerestem fel 2016. decemberében háziorvosomat
dr. Mike Miklóst. Doktor úr a MÁV Kórház Reumatológia
Szakrendelésére utalt, ami helyben működik, Dr. Czifra
Mariann reumatológus szakorvos és Miklósné Helle
Barbara fizikoterápiás szakasszisztens vezetése alatt.
Dr Czifra Mariann türelmesen végighallgatta panaszaimat
végiglapozta korábbi leleteimet kórházi zárójelentéseimet,
kezelőlapjaimat, saját kezűen egész életemről összeállított
fontosabb betegségeimet. Megvizsgált.. Ez azért nagy szó
nekem, mert életem során döntöttek már úgy első látásra,
téli kabátba öltözve, csontkinövéses vállműtétről, hogy
meg sem vizsgáltak.
Tíz fizikoterápiás kezelésen vállaimból, felkaromból
eltűnt a fájdalom. Két hét szünet után folytatjuk a mindkét
kézben jelzett Dupuytren kontaktúra kezelését,
reményeim szerint az előző kezeléshez azonos
eredményességgel.
Egészségi állapotomban bekövetkezett kedvező
változásokért, beleértve a még reményletteket is
elsősorban Dr. Czifra Mariannak tartozom köszönettel.
Áldja meg az Isten szakértelmét, emberi hozzáállását, s
még sokáig teljen öröme a munkájában.
Megköszönöm Miklósné Helle Barbara fizikoterápiás
szakasszisztens munkáját és kívánom, hogy figyelme
érdeklődése a betegek iránti segítőkészsége sohasem
hagyja el, s jövőbeni találkozásaink alkalmával
ugyanolyan türelemmel kezeljen engem és más betegeket,

mint eddig tette.
Nekünk mozgáskorlátozottaknak nagy segítség, hogy
városunkban lehetőség van reumatológiai szakrendelésen
megjelenni. Köszönet illeti a város vezetőségét is, hogy
helybe hozott két szakrendelést, ami a korábbi években
nem volt.
Mozgáskorlátozottként úgy látom, hogy magára a
szakrendelésre és a fizikoterápiás részlegre igen nagy
szükség van, s a fejlesztésével célszerű volna foglalkozni,
gondolok itt a személyi biztosításra, de újabb terápiás
készülékek beállítására is. Az önkormányzatnál lehetne
egy képviselő aki az egészségügyi fejlesztések fő tudósa
lenne.
Érdeklődéssel figyelem mindig a helyi háziorvosok köztük
Dr. Mike Miklós előadásait úgy csoportunknál, a
mozgáskorlátozottaknál, mint más alkalommal. Ezek
előadásokkor tűnt fel többek között, hogy Jászkisér
lakosságának egyharmada évente megfordul a
reumatológiai szakrendelésen, s ami nagyon szomorú,
hogy egyre több az alig húsz éves. Akinek füle van a
hallásra, hallja meg és értse meg: a 24 órával járunk, a
feladat komplex, család, iskola, társadalom.
Ezért írtam azt néhány sorral fentebb, hogy önkormányzati
szinten is kellene egy tudor, illetve azt, hogy szükségesnek
látom a fizikoterápiás részleget tovább építeni –
fenntartani plusz egy fővel megerősíteni illetve újabb
terápiás készülékekkel ellátni.
Kiváló tisztelettel:
Fazekas Lajos

A FARSANG-ról
A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig,
más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése.
Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik
hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A
kereszténység előtti időkből származó farsangi
mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt
tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos
magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is.
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált
(riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi
busójárást.
A magyarság körében:
A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok

középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az
Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló
adatok is.
A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos
„esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már
tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok
elnevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt
utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap az
ifjú férj az após kontójára fogyasztott stb.). A falvakban
a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek,
aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára
tűzte. A báli szezon és táncmulatság lényege az
eljegyzés volt.

forrás: Wikipédia
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2017. január 26-i Képviselő-testületi ülés
összefoglalója
0

Az ülésen a Képviselő-testület:
?
Meghallgatta Lukácsi György polgármester tájékoztatóját,
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselőtestület megbízása alapján végzett feladatokról.
?
Módosította a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet, mely
szerint a jövőben adómentes a településen a vállalkozói
formában végzett háziorvosi, fogorvosi és védőnői tevékenység,
ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg.
?
Módosította az egyes gondozási- és gyermekétkeztetési díj
megállapításáról szóló rendeletét.
?
Módosította Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ),
melyből hatályon kívül helyezte az 5. mellékletet, mivel az
határozati szinten is kezelhető, így nem igényli az évenkénti
SZMSZ módosítást.
?
Meghallgatta Lukácsi György polgármester szóbeli
tájékoztatóját a Jász utca felújítási munkálatairól.
A polgármester levelet kapott Németh Ervintől, aki állítása
szerint az előző polgármesterrel kötött szóbeli megállapodás
alapján felújította a Jász utcát.
A megállapodásról írásos dokumentum nem lelhető fel az
Önkormányzatnál és a régebbi testületi tagoknak sincs
tudomásuk arról, hogy valaha is szóba került volna ez a
megbízás.
A megbízáshoz Képviselő-testületi határozatot kellett volna
elfogadni, ezért az a jogi helyzet állt elő, hogy a megbízottnak
kell bizonyítani a megállapodás létrejöttét és az elvégzett munka
értékét, szakszerűségét.
?
Egyhangúlag elfogadta Furákné Lázók Erzsébet Szociális
és Egészségügyi bizottsági, nem képviselő tagjának lemondását
és helyére, Glodicsné Szikszai Barbarát választotta meg.
?
Elfogadta a 2016. IV. negyedévi képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
?
Meghallgatta és elfogadta a Jászkisér Polgármesteri Hivatal
kiadmányozási rendjéről szóló határozatot.
?
Módosította a Városi Bölcsőde alapító okiratát, melyre a
dolgozók munkahelyi étkeztetésére vonatkozó változás miatt
volt szükség.
?
Döntött a Város Önkormányzata által szervezett rendezvények költségvetéséről, így 2017. évben a rendezvényekre
1.800.000.- Ft-ot kell elkülöníteni a költségvetésben erre a célra.
?
Átnézte és elfogadta a helyi civil szervezetek beszámolóját,
a 2016. évben kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról.
?
A Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi folyószámla és
munkabérhitel igénybevételéről szóló előterjesztést egyhangúlag támogatta.
?
A KISÉR-SZOLG Nonptofit Kft. 2017. évre vonatkozó
üzleti tervét hiányosnak találta és úgy döntött, hogy 2017.
február 7-ig egy kiegészített, részletes tervet kell készíteni a Kftnek.
?
A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági
tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést elfogadta, így a
felügyelő bizottság elnökének Lukácsi György polgármestert
választotta meg.
?
A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény vezetőjének
megbízásáról szóló előterjesztést elfogadta, így 2017. január 26tól az intézmény megszűnéséig, de maximum 2 évig Rácz
Istvánt bízta meg a JÁTI vezetői feladatainak ellátására.
?
A polgármester illetményének és költségtérítésének

megállapításáról szóló előterjesztést elfogadta.
A módosításokra azért volt szükség, mert 2017. január 1-től a
törvényi változások miatt a polgármester illetménye és
költségtérítése, a korábbi helyettes államtitkári illetmények
helyett, az államtitkári illetményhez lett igazítva mely annak
60%-a.
A polgármester illetménye 2017. január 1-től – a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően – bruttó 598.300.- Ft,
költségtérítése 89.745.- Ft.
?
Elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását.
?
Elfogadta Baloghné dr. Baka Ibolya képviselő, januári és
februári tiszteletdíjának a Pendzsom Néptánc Egyesület
támogatására szóló felajánlását, melynek összege 116.000.- Ft.
?
A Jászkiséri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást felülvizsgálta és elfogadta.
?
Az EFOP-3.9.1-VEKOP-16 azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést támogatta.
A pályázat az a jövőben bevezetendő, a lakosság teljes körét
érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való
100%-os támogatásáról szól.
?
Csatlakozott a „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben – kezdeményezett térségek” című 100%-os támogatottságú pályázati kiíráshoz. Jászkisér Város Önkormányzata
Jászapáti Város, mint járásszékhely vezetésével létrejövő
konzorcium tagjaként csatlakozik a pályázathoz.
?
Jóváhagyta a Jászkisér Város Településfejlesztési
Koncepció 2015-2030 tárgyában érkezett tervezői válaszokat és
javasolta azok beépítését a koncepcióba.
?
Ismételten megvitatta a Bokor Ferenc Kovácsműhely
eszközeinek, szerszámainak felajánlásáról szóló előterjesztést
és úgy döntött, hogy fölveszi a kapcsolatot a felajánlókkal.
Mivel az Önkormányzat nem tud megfelelő helyet biztosítani, a
megadott feltételekkel, a gyűjtemény számára így megpróbál
egyeztetni az örökösökkel, a műhely és az eszközök más
formában való helybentartásáról.
?
A Hajdú Zsolt által 2017. évben rendezendő gyermeknap
támogatásáról szóló előterjesztést megvitatta. Mivel pályázati
forrásból lesz megrendezve a Városi Gyermeknap, így külön
támogatást nem tudnak adni, viszont bevonják az ötleteket és
szívesen fogadják a segítséget a rendezvény sikeres
lebonyolítása érdekében.
?
Módosította a 280/2016. (XI.03.) sz. határozatát, mely
tévesen lett megfogalmazva, így a helyesbített határozat a
következő képen szól:
”Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Jászkisér 2119/3 helyrajzi számú, 1230 m2
nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú házas
ingatlant nem vásárolja meg.”
0

A 2017. február 7-i Képviselő-testületi ülés
összefoglalója
0

?
A soron kívüli testületi ülésen, a Képviselő-testület elfogadta

a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére
történő pályázati kiírásról szóló előterjesztést.
?
Megtárgyalta a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási
Társulás Tanácsa Elnökhelyettesének delegálásáról szóló
előterjesztést és Lukácsi György polgármestert delegálta a
társulás alelnökének.
-juhi-
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TÁJÉKOZTATÓ
Jászkisér Város Önkormányzata 2015. - 2016. évekre vonatkozó
pénzügyi-gazdasági-jogi átvilágításának eredményéről
Önkormányzatunk 2016. november 3. napján hozott
határozatával elrendelte a város elmúlt két évének pénzügyigazdasági-jogi ellenőrzését. A magas szakmai színvonalú –
nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban elvégzett
– átvilágítást Renztné dr. Bezdán Edit, Jász-Nagykun-Szolnok
Megye főjegyzője, valamint Csehné Köteles Rozália
könyvvizsgáló végezte.

költségvetés tervezésekor szembesült az új városvezetés a
fentiekben említett átgondolatlan, pénzügyileg megalapozatlan,
mai napig ki nem egyenlített kötelezettségvállalások valós
összegéről, amely idén kb. 22 millió forint terhet ró
önkormányzatunkra. Mindemellett részben a 2016. évben
túltervezett közfoglalkoztatott létszám végett 42 millió forinttal
kevesebb támogatás érkezik a szociális feladatok ellátására.

0

Az ellenőrzés több ponton az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal működésének szabálytalanságait állapította meg,
amelyek közül a legfontosabbak:
0

A könyvvizsgáló megállapításai:
0

2015. év
A város költségvetésében nem mutatták be a Képviselőtestületnek, hogy a költségvetés mely pontokon, milyen
kockázatokat tartalmaz. A szakszerű és gondos költségvetési
tervezés elengedhetetlen eleme a tartalék képzés, hiszen az év
közben történő váratlan kiadásokat ezen tartalékból van
lehetősége az önkormányzatnak finanszírozni. A 2015. évi
költségvetésben azonban sem általános, sem céltartalék nem
került betervezésre, nem állt rendelkezésre, így fordulhatott elő,
hogy több, mint 8 millió forint összegben olyan
kötelezettségeket vállalt az önkormányzat, amelyre nem
volt valós fedezete.
0

Mindez 2015. október 21. napján oda vezetett, hogy „kidurrant”
az általános és céltartalékos „lufi”, mert a képviselő-testület
akkor jött rá, hogy a tartalékból finanszírozni kívánt pályázati
önerőkhöz nem volt valós költségvetési háttér.
0

Az önkormányzati költségvetési rendeletben a bevételi és
kiadási oldal egyezőtlensége jogilag és szakmailag sem
fogadható el. Mindenféle kontroll nélkül ilyen formában
Képviselő-testület elé engedni a költségvetési rendeletet nagy
felelőtlenség.
A jegyző és a polgármester hiába költött tehát százezreket
szabályzat mintákra, ha azokat pont a helyi sajátosságok
kialakítása, bemutatása, gyakorlatban való folyamatos
alkalmazása nélkül vezette be.
0

A likvid és a munkabérhitel folyamatos igénybevételét a
jegyző és a polgármester természetes jelenségként definiálja a
képviselők számára, pedig a 2013. január 01. napjától bevezetett
feladatalapú finanszírozás alapján történő gazdálkodás
egyáltalán nem tekinti annak. A működés biztosításához
folyamatosan fenntartott hitel egy adósságspirált eredményez, amiből csak az okok végleges megszüntetésével lehet
kiszállni.
2016. év:
A 2015. évi zárszámadás elfogadásakor úgy sikerült nullás
költségvetést teljesíteni, hogy 30 millió Ft-os szállítói
állományt – a kifizetések pénzügyi teljesítésének áthúzódásával – egész egyszerűen áttoltak a 2016. évre.
0

2016. évben a hiány finanszírozását az Önkormányzat a
maradvány igénybevételével kívánta biztosítani, azon
maradvány igénybevételével, amely feladattal terhelt,
hiszen kifizetetlen számlák, bérek álltak mögötte.
0

A gazdasági átvilágítást követően, a napokban, azaz a 2017. évi

A jogi átvilágítás során a főjegyző Asszony az alábbi
legfontosabb hiányosságokat állapította meg:
0

A Polgármesteri Hivatal szervezete túltagolt volt az ellenőrzött
időszakban, mindez megdrágította a szervezet működését,
másrészt a jegyző helyettesítése sem volt megoldott.
0

A jogszerű önkormányzati és hivatali működést biztosítandó
szabályzatok ellenőrzése kapcsán megállapítható, hogy nem
minden szabályzat volt aláírva, amely megkérdőjelezi azok
hatályosságát. Elkészítésük jól láthatóan a megvásárolható
szabályzatminták alapján, elnagyolva történt. Az ellenőrzéskor számos szabályzat nem volt fellelhető a Hivatalban.
0

Az önkormányzat kötelezettségvállalásait tartalmazó szerződések hiányosan, vagy egyáltalán nem álltak rendelkezésre.
0

A fentiekben foglalt szabálytalanságok megszüntetése – a napi
munkavégzés mellett – rendkívüli munkaterhet jelent a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, valamint az új
városvezetésnek, hiszen új szabályzatokat kell teljeskörűen
elkészíteni, szerződés nyilvántartási rendszert kell összeállítani és bevezetni, valamint az elmúlt két évben Hivatalban
történt 48 főt érintő személycsere eredményeként, valamennyi köztisztviselőnek új munkaköri leírást kell
elkészíteni.
A pénzügyi-gazdasági-jogi átvilágítás minden tekintetben
hasznos és eredményes volt, a hibák pontos feltüntetése
útmutatóként szolgálhat a jövőre nézve. Egyértelműen
kimutatta a jelentés, hogy melyek azok a feladatok,
amelyeket a hatékony gazdálkodás és városvezetés
érdekében elengedhetetlenül szükséges végrehajtanunk.
0
Jászkisér, 2017. február 09.
0
Lukácsi György
polgármester

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2017. február 23-án (csütörtök)
16 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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Házasság kötés
Menyhárt Edina és Zsigó Róbert
január 14-én

Gratulálunk
az ifjú párnak!

Harnos Patrik
január 7-én
0

Ajtai Vivien Melinda
január 16-án
0

Orosz Imre László
január 29-én

Köszönetnyilvánítás
0

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Szabó András
temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal
részvétnyilvánításukkal enyhíteni próbálták
fájdalmunkat.
0

Szerető család és a rokonság

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak akik

Köszönetet mondunk mindazoknak akik

0

0

Szellő Mihályné (Balázs Julianna)

Balázs Sándor

temetésén részt vettek virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

temetésén részt vettek,
virágaikkal, koszorúikkal, részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

0

A gyászoló család

Az orvosi rendelő
telefonszámai:
0

Dr.Ordodi Anton
451-936
Dr.Mike Miklós
451-937
Dr.Kolláth Bálint
450-893
Védőnők
450-205
Fizioterápia
06-70/682-7399

0

A gyászoló család

Halálozás
Jász József
55 éves korában január 5-én
Töröcsik Sándorné Császár Irén
71 éves korában január 8-án
Horváth Ignác
41 éves korában január 15-én
Balogh Gáborné Forgó Julianna
82 éves korában január 15-én
Nagy Mihály
55 éves korában január 16-án
Bódi Gáborné Simonyi Zsuzsanna
79 éves korában január 26-án
Balázs Sándor
86 éves korában január 27-én
Szabó András
64 éves korának január 27-én
Vajkó Jánosné Kovács Mária
84 éves korában január 30-án
Ragó László
79 éves korában január 31-én
0

0

0

0

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

0

0

0

0

0
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Megemlékezés
Rácz András

Szeretettel emlékezünk
Újszászi János

0

0

halálának 9.évfordulóján.

0

0

"A szívünkben mindig ott élsz,
a lelkünk része vagy.
Szomorú a távolság,
de nem felejt a gondolat.”
A szerető család

Megemlékezés
0

0

0

halálának 15. évfordulójára.
„Ne vádoljunk senkit a múltért,
A vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp lehetett volna, Most már... mindennek vége van!...
Úgy szeretnék zokogni, sírni
A sírra ébredt vágy felett, De ránézek fehér arcodra
S elfojtom, némán, könnyemet.”

Molnár Sándorné
(született Törőcsik Eszter)
halálának 15. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha,
senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok,
Múlhatnak évek,
Szívből szeretünk,
S nem feledünk téged!”

Szerető család

Megemlékezés
Kusztor Sándor
0

halálának 10. évfordulójára.
0

„Benne vagy a szóban,
a lehulló csendben,
Angyalok között,
az örök életbe.”
0

Fájó szívvel emlékezünk.

0

Szerető család

Szerető családja

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
104
TŰZOLTÓSÁG
105
RENDŐRSÉG
107
Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fő út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidőben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tűzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentőállomás:
57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárőr ügyelet:
Háziorvosok:
Dr. Ordodi Anton
57/451-936
Dr. Mike Miklós
57/451-937
Dr. Kolláth Bálint
57/450-893
ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
57/443-421
JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009
HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
06-70/935-64-09
Csőtörés:
06-70/450-86-70
Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :
06-1/348-5120

0

Tisztelt lakosok!
A Reumatológiai szakrendelés

2016.10.01-től
0

az alábbiak szerint módosul:
Kedd:
9-13 óráig0
Szerda:
9-13 óráig

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C medence
használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
hétfőtől-péntekig
16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4 000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet:
2 400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
600 Ft
Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)

Bérlet, illetve belépő
nyitvatartási időben a helyszínen váltható
az úszómestereknél!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a KISÉRSZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (5137
Jászkisér, Fő u. 7. cégjegyzékszáma: 16 09 015889) ügyvezetői
munkakörének betöltésére.
A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit
Kft. Jászkisér Város Önkormányzata egyszemélyes
tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az
ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős
vezetőként irányítja.
Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be –
2017. március 1. napjától határozatlan időre szól. Az ügyvezető
igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat
gyakorolja.
Az ügyvezető főbb feladatai:
1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a
társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban
meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos
által meghatározott szervezet keretein belül,

a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;

az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;

az éves beszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;

a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi
munkavállalója felett;

a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos
kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé
tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;

eredményes marketing tevékenység folytatása;
az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság
érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
2. A KISÉR-SZOLG Kft. tevékenységének részletes
kidolgozása az alábbi szempontok alapján:

Városfejlesztési programok kidolgozása, pályázatok
készítése, menedzselése;

Település fenntartási feladatok (útkarbantartás, zöldterület
gondozás, környezetvédelem, illegális hulladék lerakás
felszámolása, erdőgazdálkodás);

Közreműködés városi rendezvények szervezésében,
lebonyolításában;

Közmunkaprogram szervezése;

Társasági vagyon üzemeltetése;
Lakossági szolgáltatások;

A munkakör betöltésének feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai pénzügyi, gazdasági, településmenedzseri vagy építési, vagy műszaki, vagy agrár szakirányú
végzettség és legalább 2 év vezetői gyakorlat,
- Magyar állampolgárság,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- Cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
-

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- Közigazgatási gyakorlat, önkormányzati gazdálkodási
ismeretek;
- Településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett szakmai
gyakorlat, tapasztalat;

-

Pályázatírói, kezelői végzettség vagy gyakorlat;
Vállalkozásban való jártasság;

Javadalmazás Az illetmény és egyéb juttatások megállapítását
az Mt.-ben foglaltak alapján Jászkisér Város Önkormányzat
Képviselő-testülete határozza meg.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
- A megpályázott beosztással kapcsolatos szakmai,
vezetői koncepció és üzleti terv;
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók
általi megismeréséhez és kezeléséhez;
- Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39.
§-ban meghatározott kizáró feltételekre
(összeférhetetlenség) vonatkozóan;
- Nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja;
- Nyilatkozat a pályázat részeként benyújtandó
dokumentumok hitelességéről;
- Fizetési és egyéb igények megjelölése.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Jászkisér Város
honlapja; Kisér újság; 2 internetes álláskeresési oldal
A pályázat benyújtásának helye, módja: Jászkisér Város
Polgármesteri Hivatalában személyesen (5137 Jászkisér, Fő u.
7.), illetve tértivevényes ajánlott postai küldeményként (5137
Jászkisér, Fő u. 7.). Postai küldemény esetén a benyújtási
határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró
határidőben benyújtottnak.
A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „KISÉRSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.
A pályázat elbírálása: A pályázatokat Jászkisér Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt
szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a benyújtási
határidőt követő ülésén.
Ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az
eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül a
pályázat újra kiírásra kerül.
A pályázattal kapcsolatos további információ Lukácsi György
polgármestertől kérhető a +36-57/550-130 telefonszámon
kérhető
A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Jászkisér, 2017. február 01.

2017. február
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Poénvadászat - Kocsmában

Viccturmix
Kannibálföldön egy utazó
betér egy étterembe. Az étlapon
ez áll:
"Paprikás vadász: 5 dollár
Nyárson sült halász: 6 dollár
Roston sült politikus: 55
dollár"
Megkérdezi a vendég:
- Miért kerül többe a politikus?
- Na de Uram! Tudja mennyibe
kerül a politikusok tisztára
mosása?
Garfield, a macsaka, és gazdája, Jon beszélgetnek:
- Garfield, tudtad, hogy a világ
összes állata közül a macskák a
legjobban én-központúak?
Mire Garfield:
- Miért, vannak más állatok is?
Két kisgyerek játszik egymással:
- Játszunk papás-mamást!
- Rendben van. Kezdheted!
- "Bárcsak soha nem vettelek
volna feleségül!”
Kémiaórán a tanár ezt kérdezi:
- Na gyerekek, ha beledobom
az aranygyűrűmet a savba,
szerintetek feloldódik?
- Nem, tanár úr.
- Nagyon jó! És miért nem?
- Mert akkor nem tetszene
beledobni...
- Hogyan tudsz vitába
keveredni az anyósoddal?
- ???
- Mondj neki bármit.
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Recept túra
Tiroli káposztás fánk (Kiachl)
Hozzávalók:

1,5 dkg élesztő

1,5 dl tej

30 dkg liszt + a formázáshoz

1 ek cukor

1 csipet só

3 db tojás

2 cl olaj + a sütéshez

savanyú káposzta a töltéshez

Elkészítés:
Az élesztőt a langyos tejbe morzsoljuk. A lisztet elvegyítjük a
cukorral és a sóval, majd beledolgozzuk a tojásokat és az
élesztős tejet. Ezután hozzáadjuk a 2 cl olajat, és addig
dagasztjuk, amíg a tészta elválik a tál falától. Letakarva, meleg
helyen kelesztjük kb. 15 percig.
A megkelt tésztát lisztezett deszkán átgyúrjuk, és kb. 5 dkg-os
gombócokat formázunk belőle. Mindet egy tálcára rakjuk,
meghintjük liszttel, majd letakarva, meleg helyen további 15
percig kelni hagyjuk. Végül két kézzel a gombócok alá nyúlunk,
és addig húzogatjuk a szélüket, amíg körben vastag peremük
képződik, a közepük pedig szinte már átlátszóan vékony.
A kihúzott fánkokat bő olajban azonnal kisütjük. Közben
egyszer lapáttal megfordítjuk, hogy mindkét oldaluk színt
kapjon. Végül konyhai papírtörlőn lecsepegtetjük, és a
közepüket megtöltjük savanyú káposztával.

Sütőtökös serpenyős krumpli
Hozzávalók:

60 dkg burgonya (apró szemű)

só

1 db alma

40 dkg sütőtök

1 dl olívaolaj

1 fej fokhagyma

3-4 ek almalé

friss kakukkfű
Elkészítés:
A gondosan megmosott burgonyát félpuhára főzzük a sós
vízben. Az almát és a tököt meghámozzuk, kimagozzuk, azután
cikkekre vágjuk.
Az olívaolajat összekeverjük egy kevés sóval és 1-2 gerezd,
megtisztított, átnyomott fokhagymával. A burgonyát leszűrjük
és lecsepegtetjük, majd öntöttvas serpenyőbe vagy tűzálló tálba
tesszük az alma- és tökcikkekkel, továbbá a megmaradt
fokhagymagerezdekkel együtt.
Fokhagymás olívaolajat locsolunk rá, majd óvatosan
összeforgatjuk az egészet, és almalét locsolunk rá. Megszórjuk
rá néhány ág kakukkfű lecsipkedett levelével, és forró sütőben,
fólia latt, kb. 60 percig sütjük. Friss kakukkfűágakkal díszítve
tálaljuk.

Kelbimbó sajtos takaróban
Hozzávalók:

2 darab póréhagyma

20 dkg kelbimbó


3 dkg vaj

3 dkg liszt

só

bors őrölve

szerecsendió reszelve

1 teáskanál mustár

13 dkg sajt

5 dkg zsemlemorzsa

Elkészítés:
A póréhagymákat vékony
szeletekre vágjuk, és jól
megmossuk. A kelbimbóval együtt forrásban lévő vízbe tesszük,
s a forrás után 2 percig főzzük. Leszűrjük és lehűtjük hideg víz
alatt és a szűrőben hagyjuk.
Egy serpenyőben megolvasztjuk a vajat, rászórjunk a lisztet, és
krémet készítsünk belőle. Főzzük néhány percig. Fokozatosan
hozzáöntjük a tejet, majd főzzük, és sima állagú szószt készítünk
belőle. Sóval, borssal és szerecsendióval ízesítjük. Hozzáadjuk a
mustárt és a sajt felét.
A kelbimbót és a póréhagymát egy tűzálló tálba tesszük,
ráöntjük a szószt, óvatosan összekeverjük, megszórjuk a
maradék sajttal és a zsemlemorzsával. 200 fokra előmelegített
sütőben körül-belül 20 percig sütjük, addig, amíg a teteje
aranysárga nem lesz.

Farsangi fánk egyszerűen
Hozzávalók:
50 dkg liszt
3 dkg élesztő
4 tojássárgája
10 dkg margarin
10 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
kb. 3 dl tej
1 evőkanál rum
fél citrom reszelt héja
Elkészítés:
Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél deci tejjel felfuttatjuk. A
lisztet, a tojássárgával, a vaníliás cukorral és a maradék cukorral
összekeverjük, majd a felfuttatott élesztőt is hozzáöntjük.
Annyi langyos tejjel, amennyit felvesz, összedagasztjuk.
Amikor már szép hólyagos, az olvasztott margarint is
hozzádagasztjuk. Kevés liszttel meghintjük, aztán meleg helyen
duplájára keleszjük.
Miután megkelt, lisztezett deszkára öntjük, és sodrófával kb.
hüvelykujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Fánkszaggatóval
kiszaggatjuk, majd a maradékot újra összegyúrjuk és újra
szaggatjuk.
Mikor elfogyott a tészta, még egy negyed órát kelesztjük a nyers
fánkokat. Addig egy lábasban olajat hevítünk, és amikor már jó
meleg, a fánkokat beletesszük.
Először fedő alatt kis lángon sütjük, majd megforgatjuk, és nagy
lángon, de fedő nélkül sütjük. Így lesz szép szalagos a fánk.
Porcukorral és lekvárral kínáljuk!

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Jászkisér Város 2017. I. féléves rendezvény terve
A rendezvény
időpontja
Március 3. 17 óra
Március 4.
Március 11.
Március 15.
Március 18.
Március 20.
Március 25.
Április 4.
Április 13. 10 óra
Április 13. 18 óra
Április ....
Április 29.
Április 30.
Május 1.
Május 6.
Május 13. 17. óra
Május 27.
Június 4.
Június 9-10.
Június 23-24.
Június 23-25.

A rendezvény neve

A rendezvény helyszíne

Nőnapi rendezvény - Oszvald Marika - Bozsó József
Színházi előadás, Csiki gergely: A nagymama
Polgárőr bál
Az 1848-as forradalom ünnepe
Csete Balázs Honismereti Egyesület (Évzáró-Évnyitó)
A Honismeret napja
II. Tavaszi mulatság, óvodai jótékonysági bál
Író-olvasó találkozó (Faragó Annamária)
Húsvétváró családi nap
A Magyar Költészet Napja – Hobo: József Attila est
Közbiztonsági fórum
Retro Disco
„Pattanj terepre”; El-Kisér Fest. és szórakoztató est
Civil Majális, Kiséri pálinkamustra
Jászkun emléknap
A Pedagógus Női Kar hangversenye
Nyílt nap
Hősök Napja, Trianoni Emléknap
XVII. Kiséri Napok
Jokkó Fest – Jászkiséri DJ Fesztivál
Jász Világtalálkozó

A Művelődés Háza
A Művelődés Háza
Napközi konyha ebédlője
A Művelődés, háza,’48-as emlékmű
Napközi konyha ebédlője
A Művelődés Háza
Napközi konyha ebédlője
Városi könyvtár
A Petőfi úti iskola udvara
A Művelődés Háza
A Művelődés Háza
Dohánybeváltó területe
Dohánybeváltó területe
Dongó Sörkert
Redemptiós emlékmű
Katolikus Templom
Mezőgazd. és Géptört. Magángyűjtemény
I. Világháborús és Trianoni emlékmű
Szent István park
Dohánybeváltó területe
Jászladány

Kutyasors
0

A kiskutya megszületett, egy régi házhoz került.
Rossz lesz majd a sorsa, bennem fel sem merült.
Ólját az udvar közepére, fa alá tették,
de úgy érzem, igazán sohasem szerették.
Nyakáról a rövid lánc, évek óta nem lett levéve,
nem futkározhatott, kényére-kedvére.
Így is boldog volt, gazdáját munkából hűségesen
várta,
majd egy napon örökre elvesztette, így maradt ő
árva.
Mindenütt fagyossá vált a levegő, nem kímél a
hideg,
nyüszítené búját-baját, de nem tudja, hogy kinek.
Valaki szokott a táljába ennivalót hordani,
ilyen egy kutyasors, csak ennyit akartam mondani.

0

0

0

Jászkisér, 2017. január 12.
0

Nagypál Sándorné


Teljes körű könyvelés, tanácsadás,

hatóságok előtti képviselet,

bér és munkaügyi feladatok ellátása,

bevallások és egyéb adatszolgáltatások

elkészítése egyéni vállalkozóknak és
cégeknek egyaránt.
0

Érdeklődni:

Szirze Lilla
06-30-327-9499
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A

Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, tanuló, stb...

550
500

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

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

Tel.: 06-30-515-1814

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

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

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

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

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

0

0

0

Sírkő Készítés
Jász-Suba Zoltán
Gránit-Márvány-Műkő
betűvésés, felújítás,
Csiszolás
Tel:

06/20/9344-915
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Másfél millió forint az
I. világháborús emlékműre

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

Településünk évek óta próbál pályázati forrást találni az I.
világháborús emlékmű teljes felújítására, de eddig
eredménytelenül.
2017. január 26-án érkezett a jó hír, hogy a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, kiírásra benyújtott pályázaton
1.500.000.- Ft-ot nyert településünk.
A támogatást az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek - Jászkisér esetében az I. világháborús
emlékmű - rendbetételére, helyreállítására lehet fordítani.
Lukácsi György
polgármester

18841156-1-16

1%

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

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

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Támogatásukat előre is köszönjük!

