
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA     XVII. évfolyam 7. szám

Leadási határidõ: Jászkisér Város Önkormányzata 
2017. szeptember 27. (szerda) 17.00 órarajzpályázatot hirdet 3 kategóriában:

Leadás helye: 
Polgármesteri Hivatal portája (Fõ út 7.)

I. kategória: alsó tagozatos tanulók részére
Leadás módja: 

II. kategória: felsõ tagozatos tanulók részére
Borítékban, a kategória megjelölésével. 

III. kategória: középiskolás tanulók részére
A rajz hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó 

Indulni csak A/4-es méretben elkészített munkával 
nevét, lakcímét, telefonszámát!

lehet. A kivitelezés technikája bármilyen lehet 
Kategóriánként az elsõ 3 helyezett részesül 

(dolgozhattok pl.: ceruzával, zsírkrétával, ecsettel stb.)
díjazásban, ami az 

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" 
Az alkotások témájának azt kell bemutatnia, hogy mi jut 

rendezvénysorozat keretein belül kerül kiosztásra a 
az eszetekbe a "JÁSZKISÉR, SZERETLEK!" szavak 

Mûvelõdés Házában, 
hallatán!

2017. szeptember 29-én (péntek) 18.50 órakor.

                   rendezvénysorozat

            Jászkisér
2017. szeptember 29.

            "Itthon vagy - 
                 Magyarország, szeretlek!"

Jászkisér Város Önkormányzata,  

     

A Mûvelõdés Háza és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2017. szeptember 29-én pénteken A Mûvelõdés Házába 

     rendezvény programjaira.

18.50 óra Jászkisér Szeretlek!“   
“               -rajzpályázat eredményhirdetése

19.00 óra Kerekasztal beszélgetés
                 Törõcsik Zsolttal

 ”Mert mindannyian kisériek vagyunk!”
                - beszélgetés olyan sikeres jászkiséri          

                  fiatalokkal, akikre büszkék lehetünk!
20.00 óra  Pendzsom táncház tûzgyújtással

21.00 óra 
            SZ4P    zenekar élõ koncertje

A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
?Jármûvekre és egyéb gépekre, bérleti szerzõdést, az Tájékoztató a 2017. augusztus 31. napján 
irodák, mûhelyek használatára pedig vagyonhasználati tartott soros Képviselõ-testületi ülésrõl
szerzõdést kötött az Önkormányzat a Kisér-Szolg 
Nonprofit Kft-vel.

?A Képviselõk meghallgatták Lukácsi György ?A „Foglalkoztatási együttmûködések Jászapáti 
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt járásban” c. pályázat keretében létrejövõ foglalkoztatási 
fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-testület megbízása paktumban történõ részvételrõl szóló elõterjesztést 
alapján végzett feladatokról. egyhangúlag támogatták a képviselõk.
?A képviselõ-testületi határozatok II. negyedévi ?Szintén egyhangúlag támogatták Tóthné Barna Csilla 
végrehajtásáról, lejárt határidejû határozatok végrehaj- képviselõi tiszteletdíjának felajánlását, melynek 
tásáról, hatályon kívül helyezésérõl szóló elõterjesztést értelmében a képviselõ asszony az augusztus havi 
egyhangúlag elfogadta a testület. tiszteletdíját a Jászkiséri Sportegyesület támogatására 
?Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kívánja felajánlani. A felajánlott tiszteletdíj teljes összege: 
beszámolóját a testület 3 nem és 4 tartózkodás mellett nem 58 000,- Ft.
fogadta el, mivel kérdések merültek föl a beszámolóval ?Tudomásul vették Kõtelek község kiválását a Jászkiséri 
kapcsolatban és a RNÖ részérõl senki nem jelent meg az fogorvosi körzetbõl. 
ülésen. -juhi-
?Módosították az Önkormányzat 2017. évi munkatervét, 
amely értelmében a falugazdász az év végén, azaz az 
októberi ülésen számol be tevékenységérõl.
?Szintén módosították a Dr. Ordodi Anton helyettesítõ 
háziorvossal megkötött megbízási szerzõdést.
?Együttmûködési megállapodást kötöttek a „KIS-ÉR” 
Sporhorgász Egyesülettel. Az együttmûködésnek 
köszönhetõen a Csalogánytelepi  horgásztó vízminõsé-
gének javítására kezdõdnek meg munkálatok.
?Módosították az Önkormányzat és a Jászkiséri 
Sportegyesület között létrejött együttmûködési 
megállapodást, melyre a mûfüves pálya felügyelete és 
karbantartása miatt volt szükség.
?Az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát 
módosították. 
?Döntöttek a 95/1. helyrajzi számú ingatlanon 
(Dohánybeváltó szolgálati lakás) álló épület bontásáról, 
mivel a szakértõi jelentés szerint az épület jelenleg 
életveszélyes és felújítása gazdaságosan nem megoldható.
?A Települési értéktár Bizottság létrehozásáról, 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról 
szóló elõterjesztést egyhangúlag támogatták.
A Bizottság bemutatásáról és az Értéktárról lapunk 5. 
oldalán olvashatnak bõvebben.
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Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselõ-testülete 

következõ, soros nyílt ülését
2017. szeptember 28-án (csütörtök) 

14 órakor tartja 
a Városháza házasságkötõ termében,

melyre sok szeretettel várunk 
minden érdeklõdõt!

Meghívó
az 

Idõsek Világnapja
városi ünnepségére

Jászkisér Város Önkormányzata 
és az 

Alapszolgáltatási Központ
szeretettel meghívja a város idõskorú lakóit 

2017. szeptember 29-én (péntek) 
11 órakor tartandó

idõsek napi rendezvényére
a Mûvelõdés Házába
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Pályázati Felhívás
A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal valamint Jászkisér 
Város Önkormányzata pályázatokat hirdet az alábbi 
állások betöltésére:

?Jászkiséri Városi Óvoda: óvodapedagógus 
Jelentkezési határidõ: 2017. szeptember 22.
?Jászkisér Város Önkormányzata: területi védõnõ 
(alapellátás) 
Jelentkezési határidõ: 2017. szeptember 30.
?Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály: 
adóügyi ügyintézõ
Jelentkezési határidõ: 2017. szeptember 30.
?Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály: 
pénzügyi osztályvezetõ
Jelentkezési határidõ: 2017. szeptember 30.
?Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, jegyzõi közvetlen 
irányítás: Jegyzõi referens
Jelentkezési határidõ: 2017. szeptember 30.
?Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály: 
szociális és általános hatósági ügyintézõ
Jelentkezési határidõ: 2017. szeptember 30.
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2017. szeptember 22-én pénteken
a Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás SZÜNETEL!
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Polgárõr Nap

július 28.

VII. Jászkiséri Hagyományõrzõ Lovasnap
július 15.

A nyár eseményei képekben

35 éve Jászkiséren 
a Somodi házaspár

XXIV. Pendzsom Folk Fesztivál
július 28-29.
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Autós és Tuning találkozó
augusztus12.

Hagyománytisztelõ Szántóverseny 
és Veterán Gép és Gépész találkozó

augusztus 12.

Augusztus 20-i
ünnepség

Az augusztus 20-i ünnepség keretében került sor a 8 éven át 
kitûnõ eredményt elért tanulók díjazására. 
Ezen tanulók 1-1 db tabletet kaptak ajándékba.
A tableteket Lukácsi György polgármester és Pócs János 
országgyûlési képviselõ adta át.
Az ajándékozottak:
?Barna Gábor
?Béres kinga
?Csillik Sára
?Jakab Jázmin
?Kóczián Zsuzsanna
?Küri István
?Molnár Réka
?Szûcs Gyöngyi
?Tóth Gréta

Mûfüves pályaátadó és az 
FTC-Jászkisér öregfiúk 

jótékonysági mérkõzése

V. Jászkiséri kettes fogathajtó verseny
augusztus 20.
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JÁSZKISÉRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
JÁSZKISÉRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tartalmazó gyûjteményt, és megküldi azt a megyei 
2017. augusztus 24., valamint augusztus 31. napján tartott értéktárba.
ülésén a helyi értékek tudatosítása, számbavétele és A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhetõ, 
védelmének céljából Települési Értéktár megalkotását illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a 
határozta el, valamint megalakította a Települési Értéktár Települési Értéktárba bárki írásban – indokolással 
Bizottságot. ellátva – kezdeményezheti  a javaslattételi adatlap 

kitöltésével, melyet a Jászkiséri Polgármesteri 
A Települési Értéktár Bizottság tagjai:

Hivatalba kell eljuttatni.
?Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet Ifjúsági, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke A Települési Értéktárba az alábbi kategóriákban – a 
?Cseh Gáborné Csete Balázs Általános Iskola mellékelt lista figyelembevételével – lehet javaslatot tenni:
igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselõ, ? Agrár- és élelmiszergazdaság,   
?Agócs Tibor  Csete Balázs Általános Iskola tanára, ?Egészség és életmód,
?Szüle Katalin Jászságért Díjas honismereti ?Épített környezet,
hagyományõrzõ, ?Ipari és mûszaki megoldások,
?Balogh György A Mûvelõdés Háza, Könyvtár és Csete ?Kulturális Örökség,
Balázs Helytörténeti Gyûjtemény ?Sport,

?Természeti és Épített környezet,
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

?Turizmus és vendéglátás.
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) sz. Korm. rendelet 
kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, További információ városunk jegyzõjénél, valamint a 
tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, Települési Értéktár Bizottság tagjainál kérhetõ.
a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, 

A javaslattételhez beküldendõ adatlap letölthetõ 
valamint a Hungarikumok Gyûjteményében az egyes 

honlapunkról ( ), a Települési értéktár 
szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és 

menüpontból.
rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a 
településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, dr. Ádám Mónika 
létrehozza a településen fellelhetõ nemzeti értékek adatait jegyzõ
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www.jaszkiser.hu

Amikor még kicsi voltál,                N   e  m     m  ozog már úgy a testük,
Õk voltak már a nagyok. fájhat minden mozdulat.
Tanítgattak, így teltek el Elromlik a memória,
egymás után hónapok. ami mindent megmutat:
Megmutatták, – mit, hogyan kell, El-eltûnik egy-egy zokni,
felöltözni, rendesen. cipõt kötni is nehéz,
Cipõt fûzni, begombolni, begombolni a gombokat,
nevelgettek kedvesen. reszketve nem bír a kéz.
Megmosdattak, rendbe tettek, Rakoncátlan minden eszköz,
mutatták, hogyan csináld. fésû, kanál, mind remeg.
Jó példából megláthattad, Szerencsés, ha cipõk, zoknik
hogy mûködik egy család. párban összeillenek.
Foglalkoztak lelkeddel is, Az étel a kanalukról,
irányítva hitedet, lecsöppenve menekül.
minden jóra tanítottak, Zsémbesek, és morgolódnak,
amire csak lehetett. nincsenek már remekül.
Erkölcsre és etikettre, Most már rád vár a feladat,
emberségre, ahogy kell, nyisd hát meg a szívedet!
hogy a zajos nagy  világban, Jusson nekik gondoskodás,
egyedül se tévedj el. melegítõ szeretet.
Lassan te is nagyra nõttél, Ne azért, mert elvárható,
világképed összeállt, ne azért tedd Õvelük.
saját lábra tudtál állni, Csak emlékezz, te rólad szólt
ma már tudod, hogy csináld! sokáig az életük.
Mára Õk megöregedtek, Légy mellettük, ha teheted,
s felejtenek dolgokat. – kis világuk oly rideg.
Emlékezz majd: foglalkoztak, Öleld Õket szeretettel,
egykor veled oly sokat. melegítsen a szíved…

Az Alapszolgáltatási Központ nevében szeretettel 
köszöntöm településünk idõseit, az Idõsek Világnapja 
alkalmából, melyet több mint két évtizede ünnepelnek 
Európa-szerte. Olvastam valahol, hogy a világnapok 
kijelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a 
társadalomnak. 
Igen. Az Idõsek Napja is a társadalom lelkiismeretének 
napja. Igen, tartozásunk van Önök felé. Nem is kevés.
Müller Péter írásában olvastam: ,,Õsi és érett kultúrákban  
az öregember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen 
érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy 
ki lakik benne!". Nekünk is ezt kell megtanulnunk. 
Hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket, hogy 
becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett.
Õszinte szívvel kívánom, hogy az Önök felé fordulás, a 
szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg 
az Önök számára.
A szeretet, a törõdés, az odafigyelés, nem anyagi lehetõség 
függvénye. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be 
valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este 
álomra hajtják a fejüket, ami erõt ad a nehezebb, 
betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szeretõ 
gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törõdést 
mindannyiuknak! 

                                                                                                         
Farkasné Nagy Márta    

intézményvezetõ

Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek......

IDÕSEK VILÁGNAPJA 
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Munkában a zsûri
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500 ÉVES A REFORMÁCIÓ

ÜNNEPI EMLÉKÜLÉS 
JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN

2017.szeptember 15-én délelõtt 9-tõl

A MÛVELÕDÉS HÁZÁBAN JÁSZKISÉREN

Mindenkit szeretettel várunk!
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2017. SZEPTEMBER 16.2017. SZEPTEMBER 16.

Rajt/cél: Dongó Vendéház és Sörkert

Jászkisér, Fõ út 75.

2017. szeptember 17. vasárnap

30 30Gyülekezõ: 8 -tól  Rajt: 9 -tól

Távok: 22 km/ 42 km
Útvonal: 

Jászkisér Fõ út - Vágóhíd út - Pélyi út - 
Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó gát - Pélyi út - 

Vágóhíd út - Fõ út

A tervezett program:

-08.30:   
Gyülekezõ a Polgármesteri Hivatal elõtt (Fõ út 7.).  
Az elõre feltérképezett szemetes helyek felosztása
-09.00:    
Indulás az akcióterületekre (saját és önkormányzati 
gépjármûvekkel, kerékpárral)
-12.00:    
A “TeSzedd! 2017” hulladékgyûjtési akció vége. 
Indulás vissza a Polgármesteri Hivatalhoz

0

További információk a 

esemény alatt, 
illetve az alábbi telefonszámokon:
Boros Gabriella: 06-70/50-90-137

Bagi István: 06-20/975-39-84

“Pattanj nyeregbe 2017”


