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TÁJÉKOZTATÓ
0

Tisztelt Fiatal! Tisztelt Szülők! Tisztelt Nagyszülők!
0

Tudjuk, hogy a fiatalok pályaválasztása, a munkavállalásra felkészülése az egész család számára fontos. A
szülők, nagyszülők mindent megtesznek azért, hogy a középiskola befejezése után gyermekeik, unokáik talán
egész életüket befolyásoló, jó döntést hozzanak.
0

A döntés nem könnyű, ehhez kívánunk a magunk lehetőségei szerint segítséget nyújtani.
0

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország kormánya által meghirdetett, az Európai Unió által támogatott
„Önkéntesség személyre szabva” pályázaton az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisérről sikeresen pályázott.
Az EFOP-1.3.8-17-2017-00030 számú, „Fiatalok közösségi szerepvállalásának erősítése Jászkiséren és
környékén” című pályázati program keretében, nem csak Jászkiséren, a következő három évben a 18 és 22 év
közötti fiataloknak kínálunk együttműködést, akik középiskolai bizonyítványt szereztek. A programban való
részvétel önkéntes.
A részvételi szándék bejelentéséhez egy jelentkezési lap és az önkéntes szerződés aláírására van szükség.
A programban mindenki hat hónapig lehet benne, ez idő alatt kell önkéntes munkát végezni. Ez mellett saját
választás szerint angol vagy német nyelvvizsga felkészítő tanfolyamon lehet részt venni. Aki úgy gondolja, hogy
számára hasznosabb egy gépjárművezető engedély megszerzése, az „B” vagy ha az már van, akkor „C1”
kategóriás jogosítványt szerezhet. A nyelvi képzés vagy a jogosítvány megszerzés költségeit a pályázatból mi
fizetjük.
Térítésmentesen további képzéseket szervezünk tűzmegelőzési, tűzoltási alapismeretek elsajátítására,
pályaválasztást segítő, személyes képesség fejlesztést biztosítunk. Minden résztvevő a saját érdeklődésének
megfelelő területen végezhet önkéntes munkát.
Az önkéntes munkáért fizetés nem jár, de a havi egészségbiztosítás díját mi fizetjük azoknak, akiknek ez más
módon nem rendezett. A fél év alatt nem lehet munkaviszonyt vagy hallgatói jogviszonyt létesíteni.
A programról további információ kérhető, jelentkezési lap, önkéntes szerződés igényelhető személyesen
Jászkiséren a tűzoltólaktanyában (Kiskör út 7, ahol 24 órában mindig van valaki) vagy nyitvatartási időben a
Teleházban (Fő út 2.) Héjáné Kalmár Ildikótól.
Természetesen telefonon vagy interneten, e-mailben is lehet jelentkezni a következő elérhetőségeken:
Tűzoltóság Jászkisér telefonszám:
+36/57/550-025, e-mail: kiserituzoltok@pr.hu
Balog László mobil telefonszám:
+36/20/341-1218, e-mail: baloglaci@pr.hu
Balogh Tamás mobil telefonszám:
+36/20/213-2300, e-mail: tbalogh1973@gmail.com
Héjáné Kalmár Ildikó mobil telefonszám: +36/70/395-5237, e-mail: esztermaci@gmail.com
0

Kérem hívja fel erre a lehetőségre rokonai, barátai, ismerősei figyelmét is, mert a következő három évben
sokak számára szeretnénk biztosítani a részvétel lehetőségét.
EFOP-1.3.8-17-2017-00030
„Önkéntesség személyre szabva” pályázat
Önkéntes Tűzoltó Egyesület - JÁSZKISÉR

2018. június 2-án Jászberényben,
a pedagógusnapi díszünnepségen,
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Értesítjük a lakosságot, hogy a
Tanuszoda karbantartási
munkálatok miatt,
augusztus hónapban

Molnárné Zana Ágota,
Göröcsné Simonyi Edit

ZÁRVA TART!

és

0

Tábi Rita

Megértésüket Köszönjük!

0

“Kiváló Pedagógus”
díjban részesültek

0

Ez úton is gratulálunk nekik!

Kisér-Szolg Nonprofit Kft.
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TÁJÉKOZTATÓ - IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
0

Jászkisér Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2018. (VI.1.) önkormányzati rendeletével a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 2018. évi
munkarendjében
2018. július 9. napjától 2018. július 20. napjáig
igazgatási szünetet rendel el (10 munkanap).
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a születések és a halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz
ügyfélfogadás az anyakönyvvezetőnél a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti anyakönyvi irodájában.
2018. július 11.
800-1200
1300-1700
2018. július 13.
800-1200
00
00
00
00
2018. július 18.
8 -12
13 -17
00
00
2018. július 20.
8 -12
Egyéb anyakönyvi ügyben (pl. kivonat kérelem, házasságkötés bejelentés, hazai anyakönyvezés,
névmódosítás stb.) továbbá valamennyi egyéb ügyben történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően
van lehetőség.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap 2018. július 23. (hétfő).
Jászkisér, 2018. június 1.
dr. Ádám Mónika
jegyző

A mezőgazdasági közmunkaprogramon belül termesztett szamócával leptük meg
a bölcsödéseket, az óvodásokat és az Alapszolgáltatási Központba látogató időseket.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és családját
a Jászkiséren tartandó
0

Hagyományőrző Veterán
Szántóversenyre
és
Gép és Gépésztalálkzóra
0

A rendezvény időpontja:

2018. augusztus 4.
0

Helyszín:
Jászkisérről Jászapátra vezető 3227-es út bal
oldala, 23 és 24-es km kő között

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy
Jász-Nagykun Szolnok megyére

2018. június 1-el
tűzgyújtási tilalmat
rendeltek el.
A tűzgyújtási tilalom nem csak erdőkre terjed
ki, hanem helyi égetési rendelettel
rendelkező önkormányzatok belterületére is
érvényes (helyi rendeletek tartalmazzák).
A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és
feloldásáról az erdotuz.hu oldalon található
bővebb információ.
0

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2018. június

4

Az elmúlt hetek eseményei képekben
III. Jászkiséri Autós és Tunning találkozó május 19.

Pendzsom Folk Fesztivál május 25-26.

Május 26-án nyílt nap a Mezőgazdasági és
Géptörténeti Magángyűjteményben

5
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Kiséri Napok 2018. június 8-10.

Jászkiséri Pálinkamustra 2018.

A Kiséri Napok keretein belül
köszöntötték Jubileumi Véradókat.

Túri Sándor
Kökény Ferenc
Nagy Attiláné
Petőné Nagy Marianna

100x
60x
25x
20x

önkéntesen segítettett a rászorulóknak.

A 2018. június 9-én megrendezett pálinkamustrán a
zsűri az alábbi pálinkákat díjazta:
Jászkisér 2018-as év pálinkája:
Muth József: Sárga muskotály
Jászkisér legjobb pálinkája:
Nagy Gyula: Birs
Jászkisér 2018-as év különlegessége:
Muth József: Borseprű
Arany fokozatú pálinkák:
Mezei Balázs:
Kajszibarack
Kökény József:
Cseresznye
Ozsváth Ferenc:
Szilva
GubiczAndrás:
Irsai Olivér
GubiczAndrás:
Szilva
Kökény József:
Birs
Muth József:
Szőlő
Nagy Gyula:
Otello szőlő
Gubicz András:
Érlelt szilva
Ezüst fokozatú pálinkák:
Polyák Csaba:
Cseresznye
Gubicz András:
Körte
Muth József:
Besztercei szilva
Mezei Balázs:
Szilva
Muth József:
Bodza
Bronz fokozatú pálinkák:
Muth József:
Alma
Muth József:
Boros viasz szilva
Polyák Csaba:
Téli vadkörte
Ádám Kálmán:
Szilva
Kökény József:
Ágyas szilva

1 évre Diákpolgármesternek választották meg
Kövesdi Izabellát.
Diák alpolgármestereknek,
Papp Bertalant és Makula Biankát.
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Az elmúlt időszakban két idős lakost is köszönthettünk

90.
születésnapjuk alkalmából.

Vajas György

Szőke Sándornét
és
Lukácsi György

alpolgármester

polgármester

Balog Ferencet
Lukácsi György és dr. Ádám Mónika
polgármester

jegyző

köszöntötte.
További jó egészséget kívánunk nekik!
A május 31-i Képviselő-testületi ülés előtt
Lukácsi György polgármester köszöntötte a
nyugdíjba vonuló dolgozóinkat.

A “Pattanj Nyeregbe” kerékpáros rendezvényen
több mint 100 regisztrált résztvevő vett részt
június 10-én.

Balog Ferencnét

Balogh Károlynét

Garcsik Józsefet
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