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NŐNAPI EST
Sok szerettel várjuk Önöket
2018. március 10-én (szombat) 1900 órakor kezdődő NŐNAPI ESTÜNKRE,
A Művelődés Házába.
Sztárvendégek:

Varga Feri és Balássy Betty.
A rendezvényre a belépés ingyenes!

2018. február
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2018. január 25. napján tartott
soros Képviselő-testületi ülésről
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 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
Kedves Fotózni Szerető
Jászkisériek!
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Jászkisér Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet:
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.
Jó munkát kívánunk!

· 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 üléseit

2018. február 14-én (szerda)1600 és
február 22-én (csütörtök) 1400
órakorFotót
tartja
készítette: Fodor Orsolya

a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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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
megemlékezése.
,,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

2018. február
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Lakosok!
A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
2018. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és
zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak
ingyenes.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontja
Jászkisér településen:

„Sárga zsákos” hulladékszállítás: minden hónap
első hét csütörtöki napja:
2018. január 04.,
2018. március 01.,
2018. május 03.,
2018. július 05.,
2018. szeptember 06.,
2018. november 01.,

2018. február 01.,
2018. április 05.,
2018. június 07.,
2018. augusztus 02.,
2018. október 04.,
2018. december 06.

„Zöld zsákos” hulladékszállítás: minden hónap
második hét csütörtöki napja:
2018. január 11. és 26.(péntek)
2018.február zöld zsákos elszállítás szünetel.
2018. március zöld zsákos elszállítás szünetel
2018. április 12.,
2018. május10.,
2018. június 14.,
2018. július 12.,
2018. augusztus 09.,
2018. szeptember
13., 2018. október 11.,
2018. november 08.,
2018. december zöld zsákos elszállítás szünetel

Köszönjük együttműködését!
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:

06-57/540-131
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

08 h – 11 h
08 h – 11 h
08 h – 11 h
07 h – 19 h

Péntek:
08 h – 11 h
E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu
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A Görbe János Színkör
bemutatja
A Kikapós Patikárius
Bohózat 2 felvonásban

2018. március 4-én 17 órakor
A Művelődés Házában
Jegyek kaphatók a Művelődés Házában
1000 Ft/db áron
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TÁJÉKOZTATÁS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
3. sz. szavazókör szavazóhelyiségének változásáról
0

A Köztársasági elnök kitűzte az Országgyűlési képviselők 2018. évi választását.
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi
választási irodától (Jászkiséri Polgármesteri Hivatal).
Jászkisér város területén a választópolgárok az alábbi 5 szavazókörben szavaznak:
- 1. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Attila utca 10.
Óvoda
- 2. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Petőfi út 1.
Általános iskola
- 3. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
Kossuth téri iskola
- 4. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Bocskai utca 26.
Óvoda
- 5. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Fő út 23.
Bölcsőde
0

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az előző választásoktól eltérően – tekintettel a Művelődés Háza felújítási,
bővítési munkálataira – a 3. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok 2018-2019. években
a Művelődés Háza helyett a Kossuth téri Iskola épületében (Kossuth tér 10.) szavazhatnak.
A szavazókör helyiségének változása a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti.
0

dr. Ádám Mónika
HVI vezető
Jászkiséri Helyi Választási Iroda

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

18841156-1-16

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

1%

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!

2018.február
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Új mentőautót kapott a jászkiséri Mentőállomás, amihez
egy GPS készüléket adományozott a Nagypál és Fiai Kft.

Elkezdődtek a Közútkezelő fenntartásában lévő utak - Fő út bevezető szakasza, Kossuth Lajos út,
Petőfi út, Kiskőr út, Sűlyi út - felújításának munkálatai.
Jászkisér belterületén 370.000.000 forintból, a külterületén 1.780.000.000 forintból végzik
el a pályaszerkezet cseréjét, az aszfaltburkolat kiépítését.

Megújult a Bajcsy Zsilinszky utca is!
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