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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!

Panasz
Ez a kicsi ház nagyon beteg,
már nem ápolják szorgos kezek.
Az új lakónál napról-napra lejjebb épül,
meglátod majd, rom lesz végül!
A kertjében a szemét széjjel szórva,
itt a kutyának sincs kutyaólja.
A trehányság uralkodik,
az utcabeli szomszéd bosszankodik.
Hideg a tél, kell a meleg,
Szétszedték már amit lehet.
A kéményből bűzös füst gomolyog,

hát csoda-e, hogy elrontja a mosolyod?
Autó az van! Segédeszköze az éjszakai
"árunak",
már meg sem lepődöm, nálam elmarad az
ámulat.
Amit írtam, akinek nem inge,
ne vegye magára!
Azoknak meg gratulálok,
akiknek tiszta , becsületes, szorgos a
családja!
Nagypál Sándorné
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A Doni Hősökre emlékeztünk
,, Ne feledd a tért, ahol elestek ők!” 2018. január 12- én a
Don melletti harcok áldozataira emlékeztünk. A tragédia
75. évfordulója alkalmából először a jászkiséri
temetőben helyezték el koszorúikat a jelenlévők, majd a
Művelődés Házában folytatódott a történelmi esemény
megemlé-kezése.
,,A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg
Hadműveletei a Donnál 1945. januárjában” címmel
tartott előadást Babucs Zoltán hadtörténész, akitől a
megemlékezők sok új információval gazdagodtak a
magyar nemzet egyik leggyászosabb napjáról.
Az est színvonalát emelte Bogdán András énekes,
zeneszerző, aki megzenésített költeményeket adott elő.
Ezt követően Gócza Fanni, Antóni Sándor A DonBabucs Zoltán
kanyarnál című versét szavalta el.
hadtörténész
A megemlékezés végén csendítéssel tisztelegtünk azon
jászkiséri katonák előtt, akik kötelességük teljesítése
közben estek el a távoli, jéghideg, havas tájakon.

Bogdán András
énekes, zeneszerző

Gócza Fanni

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik hivatalosan a piros betűs ünnepek közé,
de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és
szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását, Szatmárcsekén január 22- én. Így az eseményre
emlékezve 1989 óta e napon tartjuk a Magyar Kultúra Napját.
Itt Jászkiséren 2018. január 20- án került sor az ünnepi műsorra. Gubiczné Dr.
Csejtei Erzsébet a Kulturális bizottság elnőke köszöntötte a tisztelt jelenlévőket. A
Himnusz felcsendülése után, Takaró Mihály irodalomtörténész tartott nagyszerű
előadást ,, A Magyar kultúra tegnap, ma, holnap” címmel. Nagyon fontos, hogy a mai
fiatalok álljanak meg egy pillanatra a jelenben és nézzék meg a múlt értékeit és
fedezzék azt fel újra. Éppen ezért a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskolában már
hagyománnyá vált, hogy e jeles nap alkalmából rajz –és versmondó versenyt rendeznek
a tanulóknak. A versmondó verseny egyik díja, hogy az alsós osztályokból minden
Takaró Mihály
évfolyam 1. helyezettje bemutathatja tudását A Magyar Kultúra Napja alkalmából
irodalomtörténész
rendezett ünnepségen. Szintén itt kerülnek átadásra a rajzverseny díjai is. Az ünnepség
végén a Pendzsom Néptánc Együttestől ,,Jászsági táncokat,, láthatott a közönség.
Természetesen a Szózat zárta a színvonalas ünnepi összeállítást. Köszönjük a szervezők és a fellépők munkáját és
előadását!
Gócza Fanni
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Ovi híradó
„ Ünnepvárás”
Az Egyetértés Nyugdíjas Klub tagjai 2017 decemberében
nagy meglepetést szereztek gyermekeinknek.
A karácsonyi ünnephez kapcsolódva szép kifestőket, és
finom csokoládét kaptak a gyermekek, aminek nagyon
örültek.
A felnőttek sem maradtak ki a meglepetésekből, szépen
díszített mézeskalács mécsestartót kaptak ajándékba.
A gyermekek a kifestőket szívesen színezték szabadidőben,
a csokoládé percek alatt elfogyott.
Nagyon köszönjük mindenkinek!
Bocskai úti óvoda
gyermekei

Vannak még jó szakemberek
Ami elromolhat az el is romlik (tartja a mondás), de
sajnos egyre kevesebb a jó szakember, aki a hibát
orvosolni tudja. Ezt a saját „bőrömön” tapasztaltam. A
Jászkiséri Városi Óvoda Kossuth téri feladat-ellátási
helyének hátsó szárnyában decemberben napok, hetek
óta nem volt világítás. Ez érintette a csoportszobát, az
ahhoz tartozó gyermeköltözőt, WC-, mosdó
helyiségeket, tornaszobát, irodát, folyosót, felnőtt
öltözőt. Délutánonként a szülők elemlámpával
felszerelkezve jártak gyermekükért az óvodába, mert az
öltöztetés 4-1/2 5 óra körül sötétben igazán nagy gondot
okozott.
A két hét során írásban és szóban többször jeleztem a
problémát a Kisér-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
(a karbantartási munkálatok hozzájuk tartoznak). A Kft.
szakembere még a probléma észlelésekor jelezte, hogy
hívjam ki az ÉMÁSZ szakembereit, mert a hibát ők tudják
orvosolni. Ez megtörtént. Megállapították, hogy a hiba
nem rájuk tartozik, ezért a kiszállási díjat számlázni
fogják az óvodának. Ismét a fenntartó által kijelölt
szakemberhez fordultam segítségért, aki 2-4 naponta
meglátogatta az óvodát, vizsgált, mért, de a probléma
nem oldódott meg.
Az én türelmem is véges! Jeleztem a problémát Pap
András egyéni vállalkozónak, aki munkatársával már
másnap a rendelkezésemre állt. 5 perces munkával (na
jó, talán 10 perc is volt) sikerült orvosolni a problémát. A
hibás relé cseréje megtörtént és „láss csodát”, ismét
fénybe borult az óvodaépület hátsó szárnya! Azaz fénybe
borult volna, ha a hónapok során leadott karbantartási
munkálatokat elvégezve folyamatosan megtörtént volna
az izzók, fénycsövek cseréje, lámpatestek javítása.
De ne legyünk telhetetlenek! Van áram!
Köszönettel tartozok Pap Andrásnak, hogy felajánlásával
és segítségnyújtásával támogatta az óvodát!
Ádám Anikó
óvodavezető

Itt az új év
Az új évet közénk elhozták a percek,
Ilyenkor sokan fogadalmat tesznek.
Pezsgővel koccintunk, mindig valamire várunk,
Reménykedünk, vágyakozunk teljesüljön álmunk.
Legyen egészségünk, szaporodjon pénzünk,
Bizonytalanság karmai között ne kelljen majd
félnünk.
A hétköznapok sűrűjében ne szembesüljünk azzal,
Bizony-bizony a szeretet erejével láthatóan baj van.
Kössünk barátságokat, a régebbinél többet,
Együtt egymásért minden sokkal könnyebb.
Legyen több mosolyunk, kerüljön a bánat,
A rosszindulat ajtajára tegyük rá a zárat!
Nagypál Sándorné
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Suli Hírek
A Csete Balázs Általános Iskola tehetségfejlesztő és támogató munkájáról
Ismét eredményes pályázatokról számolhatunk be
Önöknek, melynek köszönhetően a tanév során tanulóink
hat különböző tartalmú és célú tanítási órán kívüli
programsorozat részesei lehetnek. A pályázatokat az
Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja
alapján hirdette meg.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai
és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató
tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a
tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a
hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek
együttműködésének segítése.
Az NTP-KNI-17-0207 pályázati azonosító számú,
„Hulladék vagy szemét? - Fenntarthatóság a
hétköznapokban” című pályázati program célja a
fenntartható fejlődés problémáin keresztül a különböző
területeken tehetséges gyermekek kíváncsiságának
felkeltése, információéhségük kielégítése, együttműködési készségüknek fejlesztése. A foglalkozásokon a
tudományos megismerés módszereinek elmélyítése
mellett a kreatív gondolkodás, a csoportmunka erősítése,
kutatás és tervezés mellett az alkotás, általában komplex
személyiségfejlesztés valósul meg: az egyénben rejlő
értékek megkeresése és kibontakoztatása.

halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók
komplex tehetségfejlesztése valósul megintegrált
környezetben.
Az NTP-MTTD-17-0127 pályázati azonosító számú,
„"Enviro" - természettudományos,digitális és matematikai
komplex tehetséggondozó program” című pályázati
program lényege, hogy az erre szánt idő eltöltésénél többet
nyújt.
Izgalmas tapasztalatgyűjtésre, a természettudományok és
a műszaki tudományok együttes felfedezésének örömre
alapoz. Módszertanunk súlypontját a személyes
megtapasztalásra, a felfedezés őrömén keresztül történő
elsajátításra, a tudásgyarapításra, a készségfejlesztésre
fektetjük.
Az NTP-TFJ-17-0063 „"Robo Science" - MTMI témájú
eszközfejlesztés a tehetségsegítés javításáért” című
pályázati program a tanórán kívüli tehetséggondozó
munkát és a tanulók képességkibontakoztatását segíti elő,
hogy szakmai szempontokon alapuló megalapozott,
kiegyensúlyozott fejlesztés valósuljon meg. A matematika
és a robotika alapjainak együttes felfedezésének örömére
alapoz,hangsúlyt fektet az érdeklődés felkeltésére és a
szemléletformálásra. Az eszközök segítségével a
személyes megtapasztalásra, a tudásgyarapításra és a
készségfejlesztésre fektetjük a súlypontot.
Csete Balázs Általános Iskola

Az NTP-MŰV-17-0163 pályázati azonosító számú, „Kis
képző - és iparművészek műhelye” című pályázati
program Csete Balázs rajztanár, néprajzkutató,
festőművész (iskolánk névadója) életművére alapozva a
jász képző - és iparművészet rejtelmeibe vezeti be a
tehetséges tanulókat, akik tudatos és célirányos
tehetségazonosítást követően kerülnek be a programba.
Az NTP-KTK-17-A-0015 pályázati azonosító számú,
„Tehetségsegítő programsorozat a jászkiséri sajátos
nevelési igényű tanulókért” című pályázati program
keretében azon SNI-s tanulók, akik vonzódnak az
irodalomhoz, színházművészethez, lehetőséget kapnak a
személyes fejlődéshez, intra- és interperszonális
képességeik komplex kibontakoztatásához.
Az NTP-KTK-17-B-0021 pályázati azonosító számú,
„"Adj esélyt!"-programsorozat a jászkiséri roma és
halmozottan hátrányos helyzetűtehetségekért” című
pályázati program keretén belül roma, hátrányos és
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2018. január 25. napján tartott
soros Képviselő-testületi ülésről
0

 A Képviselők meghallgatták Lukácsi György

polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.
 A 2017. IV. negyedévi képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót meghallgatták és jóváhagyták a képviselők.
 Meghatározták a 2018. évi önkormányzat által
szervezett rendezvények költségeit.
 Felülvizsgálták és elfogadták a Jászkiséri Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást.
· Jóváhagyták az Önkormányzat 2014-2019. évekre
szóló Gazdasági programjának felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést.
· Elfogadták a KISÉR SZOLG Nonprofit Kft. 2018.
évre vonatkozó üzleti tervét.
· Módosították Jászkisér Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. évi munkatervét.
· A köztisztviselői illetményalapról szóló rendeletet
elfogadták. E rendelet értelmében a köztisztviselők illetményalapját 49.000.- Ft-ban állapították meg.
 Jászkisér Város Önkormányzatának Ifjúsági,
Kulturális és Sport Bizottsága nem képviselő bizottsági
tagja (Drávucz Tamás) lemondott tagságáról, helyette új
bizottsági tagot, Gócza Fannit választották meg.

JÁSZKISÉR, SZERETLEK! -

FOTÓPÁLYÁZAT
0

Kedves Fotózni Szerető Jászkisériek!
Jászkisér Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet:
0

A fényképeknek városunk jellegzetességeit
kell bemutatnia - ezek lehetnek helyek,
események, stb. - az évszakok
változásának tükrében.
Az elkészült fényképeket névvel és
telefonszámmal együtt a
kiserfoto@gmail.com címre kérjük elküldeni!
A leadás határideje: 2018. 05. 31.

Eredményhirdetés
a 2018. évi Városnapon.
Az alkotásokat Önkormányzatunk a
későbbiekben a hivatalos kiadványaiban
felhasználni szándékozik.

· A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát módosították. A módosítás
értelmében, a Bizottság két új taggal, Győri Jánosnéval
és Ozsváth Ferencnével bővült.
· A Jászkisér Város Önkormányzata és a Jászkiséri
Sportegyesület között együttműködési megállapodás
módosították.
· A Jászkisér külterületén lévő, önkormányzati
tulajdonú vízterületek, csatornák rendeltetésének
meghatározásáról szóló előterjesztést támogatták a
képviselők.
· Elfogadták az Ifjúsági, kulturális és Sport
Bizottság javaslatát, így Jászkisér Város Önkormányzata
Dr. Nemes Andrást javasolja 2018. évben, a „Jászságért”
Díjra.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2018. február 14-én (szerda)
1600 órakor tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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Házasság kötés
Sipos Zsanett és Farkas Attila
december 22-én
Oláh Antónia és Peták József
december 22-én
Nagy Karolina
december 07-én

Gratulálunk az ifjú pároknak!

0

Tallósi Hanna Anna
december 12-én
0

Duka Aliz
december 15-én
0

Duka Nikolasz
december 28-án

Megemlékezés
0

Balázs Sándor
halálának 1. évfordulójára
„Elmentél oly hirtelen,
És én vagyok védtelen.
Nem tudok már hozzád szólni,
Az öledbe ülni és hozzád bújni.”
Szerető felesége, és családja

Az orvosi rendelő telefonszámai:

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra,
Béres Ferencné
szül: / Dóka Zsuzsanna /
1944-2018. jan.4.
halálának 2 . évfordulóján.
„ Csak az idő múlik,
feledni nem lehet.
Szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet.”
„Az édesanyák nem halnak meg,
csak fáradt szívük pihenni tér.”
Szerető fiad: Fercsi.
Leányaid: Zsuzsika és Klárika, és annak családjai,
és az összes rokonság.

Megemlékezés
Szabó András
halálának 1. évfordulója.

0

Dr.Ordodi Anton
Dr.Mike Miklós
Dr.Kolláth Bálint
Védőnők
Fizioterápia

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

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány,
Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa,
Jászjákóhalma, Jásztelek

Délután 16 órától másnap reggel
8 óráig
Vasárnap és ünnepnap egész nap

„Lelked remélem, békére talál
s Te már a mennyekből vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk szívünkben szeretünk,
s örökkön örökké emlékezünk Rád!”
Szerető párod Erzsi és rokonság

Halálozás
Szepcsik Mihály
72 éves korában december05-én
Barna János
61 éves korában december 14-én
Duka Csaba
48 éves korában december 23-án
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Jászkisér 2017. évi demográfiai statisztikája
Jászkisér 2017. Évi Demográfiai Statisztika
Születések
Hó
Fiú
Leány
Összesen
1.
2
1
3
2.
1
3
4
3.
2
0
2
4.
2
1
3
5.
1
0
1
6.
2
3
5
7.
3
1
4
8.
1
1
2
9.
4
3
7
10.
4
4
8
11.
2
2
4
12.
1
3
4
össz
23
24
47

Házasság
Hó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
össz.

Halálozás= Havibontásban - Neme - Vallása szerint - Elszármazott
Férfi
Hó
Ö
E
F
E
K
P
E
R
P
Nő
1.
10
6
5
1
4
2.
11
1
2
2
9
3.
6
1
4
1
3
1
1
2
4.
3
1
5
1
4
2
1
1
1
5.
7
1
4
2
1
2
3
6.
5
4
3
1
1
1
1
7.
8
4
2
1
2
1
4
8.
3
1
1
2
9.
5
5
3
1
2
1
10.
4
2
2
2
11.
7
3
3
1
2
1
1
4
12.
3
1
3
1
3
1
Ö
75
8
43
4 31 6
4
12
3
32
Hely
67
39
27 6
12
3
28
Elsz.
8
8
4
4

Halálozás =Életkor-Neme-Vallása szerint-Elszármazott
Férfi
Ö
E
F
K-P
E
R-P
E
0-30
1
1
1
31-40
0
41-50
3
3
3_1
51-60
15
10
8_2
2_1
61-70
24
4
17
12_2
3
5_1
71-80
18
3
6
3
1
3_1
81-90
13
6
3
3
91-100
1
1
Összes
75
8
43
30_6
4
13_3
Helybeli
67
39
24_6
13_3
Elszárm.
8
8
4
4

Születések száma:
26-al kevesebb
Fiú
9-el kevesebb
Leány 17-el kevesebb.
Házasságok száma:
6-tal kevesebb.
1 Katolikus
2 Református
7 Polgári

Ö

5
7
12
7
1
32
28

E

1
2
4
2
3
1
2
6
2
4
2
2
31

K
3

Nő
P
E

1
1
1
1

2
4

Katolikus
Remormátus
Összes

Keresztelő
Leány Összesen
17
19
36
5
8
13
22
27
49

Esküvő
Katolikus
Református
Polgári
Összes

1
3
27
31

Fiú

1
1
2
1

1

2
1

2
2

2

1

20
18

2
2

2

1
2
1
4
4

Nő
K-P E

3_1
4
3_1
2
12_2
10_2

2

K
8
2
4
4
3
4
4
1
3
2
4
3
43
35

2

2

R-P

2
3
9_1
5_1
1
20_2
18_2

2

E

1
2
2
1
1
1

8
6

1

1
2

K-P
1
3_1
11_4
16_2
6_1
5
43_8
37_8

2

E

3
3

6
6

Ö
10
11
6
6
7
5
8
3
5
4
7
3
75
67

4_1
8_1 1
12_2
8_1
1
1
32_5 2
30_5
2

K = 90 év
K = 84 év

E

P

1
1
1
1

1
1
2
2
2
3
2

3
1
8

13
13

8

Vallás szerint
R-P E Össz
1

Halálozások száma:
21-gyel kevesebb
Férfi
8
Nő
13
Helyi 16-tal kevesebb
Férfi
5
Nő
11
Legfiatalabb:
Férfi K= 11 év
Nő
K= 53 év
Férfi
Nő

Férfi
Nő
Katolikus
Református
Polgári
Elszármazott

Vallás szerint
E
R
P
2
9
1
1
2
1
2
1
4
1
1
4
2
2
2
1
2
2
3
1
6
32
5
36
2
6

P

2

Legidősebb:
Keresztelők száma:
10-el több
Katolikus:
5
Református 5

1

1

1
2

1

4

E

E

1

1
2
12
10

R P
1
9 1
1
1
2

F
N
K
R
P
E

3
15
24
18
13
1
75
67

P

1
5
3
3
1
13
13

E

4
3
1
8
8

R = 58 év
R = 52 év
R = 89 év
R = 99 év
Készítette:

Gál Andrásné

9

2018. január

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
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;

Szolgáltatási, intézményi karbantartási és üzemeltetési
feladatok a megkötött szerződések szerint.
A munkakör betöltésének feltételei:
- Egyetemi vagy főiskolai műszaki, településmenedzseri, pénzügyi, gazdasági, vagy agrár
szakirányú végzettség.
- Magyar állampolgárság,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- Cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- Közigazgatási gyakorlat, önkormányzati
gazdálkodási ismeretek;
- Legalább 2 év vezetői gyakorlat;

-

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 vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállalja;
- Nyilatkozat a pályázat részeként benyújtandó
dokumentumok hitelességéről;
- Fizetési és egyéb igények megjelölése.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Jászkisér Város
honlapja; Kisér újság.
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: 2018. február 12.
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.
A pályázat kiírója fenntartja annak a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
Jászkisér, 2018. január 25.

2018. január
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Poénvadászat - Gondolatok

Viccturmix
Két skót lakberendező beszélget:
- Képzeld, kibővítettük a
lakásunkat!
- Tényleg? És hogyan?
- Lekapartuk a tapétát!
Józsi és Sanyi focimeccsre
mentek.
Egy üveg pálinkát is vittek
magukkal és megbeszélték,
hogy amikor gól esik a
meccsen, lehajtanak egy-egy
kupicával.
A meccs befejeződött, a
végeredmény 0:0.
Nagy csend után Sanyi leverten
megszólalt:
- Te Józsi, legközelebb
menjünk inkább kosárlabda
meccsre.
- Hogy hívják a szabadságon
lévő indiánt?
- ???
- Üdülő Bika.
- Hogy haladsz a házépitéssel?
- kérdi az egyik tolvaj a
másikat.
- Téglát már szereztem.
Cementet, homokot és meszet
is. De hogy kőműveseket
honnan lopok?
Az egyetemista diák először
megy haza iskolakezdés óta.
Az anyja mondja neki:
- Kisfiam, levágtam két tyúkot.
Mit főzzek belőlük?
Erre a diák:
- Pálinkát!
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Recept túra
Becsinált leves májgaluskával
Hozzávalók:
A leveshez:

50 dkg csirke (tetszőleges darabok, akár aprólék)

3 db fehérrépa

3 db sárgarépa

0,5 db zeller

0,5 db karalábé

4 db gomba szeletelve

1 db paradicsom

1 db paprika

0,25 db karfiol

zellerlevél

1 db vöröshagyma

babérlevél

szemes bors

só


1 ek édes csiliszósz

4 ek kesudió

2 szál újhagyma

Elkészítés:
A wokban felhevített
földimogyoróolajon
megpirítjuk a felkockázott
csirkemellet. Hozzáadjuk a
felaprított vöröshagymát, és néhány percig együtt pirítjuk.
Beletesszük a lecsepegtetett bambuszrügyet és a felcsíkozott
kaliforniai paprikát, és roppanósra sütjük.
Meglocsoljuk a szójaszósszal és a csiliszósszal, majd
hozzáadjuk a kesudiót és a felkarikázott hagymát.
Összeforgatjuk, majd 2 perc pirítás után rögtön tálaljuk.
Rizskörettel fogyasztjuk.

Kókusztejes-mangós vaníliapuding

A galuskához:

Hozzávalók:


3 db csirkemáj

·
5 dl kókusztej
·
1 dl víz
·
1 tasak vaníliaízű


1 tk zsír

1 tk liszt

1 db tojás

só

bors

fahéj

zsemlemorzsa

Valamint:

petrezselyem

2 dl tejföl

tárkonyecet

Elkészítés:
A húst hideg vízben feltesszük főni, ha felforrt, a habját
leszedjük. Beletesszük a répákat, a zellert, az apróra vágott
karalábét, a felszeletelt gombát, a paradicsomot, a paprikát, a
karfiolt, a zellert és a hagymát és puhára főzzük. Közben
babérlevéllel, borssal és sóval ízesítjük.
A galuskához a csirkemájat felaprítjuk, beletesszük a zsírt, a
lisztet, a tojást, a sót, a borsot, késhegynyi fahéjat és annyi
zsemlemorzsát, hogy szaggatható legyen. A levesbe szaggatjuk.
Vágott petrezselyemzölddel megszórjuk. Tejföllel
behabarjuk, tárkonyecettel tálaljuk.

pudingpor
·
5 dkg cukor
·
A díszítéshez:
·
1 db mangó
·
4 ek kókuszreszelék
(elhagyható)
Elkészítés:
A kókusztejet összekeverjük a vízzel. A pudingport elvegyítjük a
cukorral, majd hozzáadjuk a kókusztejes keveréket a tasakon
olvasható utasítás szerint. Végül a pudingot elosztjuk 4 db
tálkában vagy desszertkehelyben, és a hűtőbe tesszük.
A mangót meghámozzuk, és kockákra vágjuk. A pudingot az
adagonként elosztott gyümölccsel díszítve és ízlés szerint,
száraz serpenyőben átpirított kókuszreszelékkel megszórva
kínáljuk.

Kesudiós csirke házilag
Hozzávalók:

1-2 ek földimogyoróolaj

50 dkg csirkemellfilé

1 fej vöröshagyma

1 üveg bambuszrügy

2 db kaliforniai paprika

5 ek szójaszósz

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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Tanácsok távirati stílusban
Emlékezet memória javítása

Székrekedés

Lecitin tabletta, vagy kapszula orvosa, vagy gyógyszerésze
tanácsa szerint. Szója termékek máj, tojássárgája bevitele az
étkezés során. KARDAMOM Manapi 3x1 mokkáskanállal
őrölve, mézbe teába, langyos tejbe keverve vagy zöldség köret
tetejére szórva. FAHÉJ (őrölt) kávéba, mézbe keverve 3x1
mokkás-kanállal naponta.
Pop zene rövid időre frissíti a memóriát ha hosszan tartó
eredményt akarunk elérni hallgassunk klasszikusokat
Beethoven Bach Csajkoszkij, Mozart, Vivaldi stb. Hosszútávú
memóriát javítja a tökmagozás, omega3 tartalma miatt olvasás
napi szinten új ismereteket szerzel, netezés módjával
keresztrejtvény fejtése, baráti társaságba járás új dolgok
kipróbálása, társas kapcsolatot kialakítása ha nincs
szellemiekben fejlődés klasszikus zene hallgatás mind- mind a
hosszú távú memóriát erősíti.

Folyadékbevitel legyen meg a napi 2-2.5l. Mértékeljük vagy
hagyjuk el a cukorfogyasztást. Együnk meg naponta 1 nagy
almát (Idared ) lefekvés előtt 1 evőkanál cukor nélküli
(Besztercei) szilva lekvárt. Étrendünkbe építsük be az alábbi
rosttartalmú élelmiszereket: barnarizs, zabpehely, útifűmaghéj,
búzakorpa, quinoa. Tésztafélék helyet részesítsük előnyben a
főzeléket.
A székrekedést legfőként a cukor okozza, a nem elegendő
rostbevitel mellett. Fontos még az optimális folyadék bevitel is.
Fenti módszereket jó szívvel ajánlja és
Boldog új évet Kíván:
Fazekas Lajos

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK

Tisztelt lakosok!
0

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

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

0

18841156-1-16

1%

MENTŐ
TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG

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

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Polgárőr ügyelet:

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

18841376-1-16

Háziorvosok:
Dr. Ordodi Anton
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

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

Városvédő Polgárőr Egyesület

18728141-1-16

Támogatásukat előre is köszönjük!

104
105
107

06-30/782-09-66
57/451-936
57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):

57/443-421

JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :

57/441-009

HIBABEJELENTÉS:
Szennyvíz hibabejelentés:
Csőtörés:
Elmü:
ÉMÁSZ: ingyenesen hívható

06-70/935-64-09
06-70/450-86-70
06-80/38-39-40
06-80/42-43-44

Állati tetemek elszállítása:
ATEV Zrt. :

06-1/348-5120
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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...

600
500

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

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

Tel.: 06-30-515-1814

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

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

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

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

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
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INGYENES
INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
a
TELEHÁZBAN!
0

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

INGYENES
informatikai képzések folyamatosan indulnak,
melyekre lehet jelentkezni
16 és 64 év közötti érdeklődőknek.
A képzés időtartama 35 óra.
Jelentkezni lehet a TELEHÁZBAN (Fő út 4.),

Juhász Lászlónál, vagy a 06-20/342-53-12-es telefonszámon,
ahol bővebb felvilágosítást is kaphatnak a képzésekről.

