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A TELEHÁZRÓL 

 

A Jászkisér Gyermekeiért Alapítványt 1994-ben hozták létre az alapítók: Jászkisér 

Nagyközség Önkormányzata, a Csete Balázs Általános és Szakiskola valamint Gál András és 

Gál Andrásné nyugdíjas pedagógus házaspár. Ez volt az elsı olyan civil szervezıdés 

Jászkiséren, mely vállalta a kötöttségeket és cégbírósági bejegyzéssel, bankszámlával 

rendelkezett.  

A kezdeti idıkben tevékenységének legfıbb eredménye a szemléletformálás, a 

„csodavárás” helyetti öntevékenység erısítése volt. 1996-ban az Európai Unió keretébıl 1 

millió forintot nyert pályázaton és sikeresen lebonyolított egy olyan fiataloknak szóló 

demokrácia képzı programot, melyben a térség 10 településérıl 180 résztvevı jelent meg 8 

alkalommal Jászkiséren.   

Balog László önkormányzati képviselı, aki a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány - 

Teleház pályázatának programfelelıse lett és Gál András az alapítvány kuratóriumának elnöke 

az Önkormányzattal és a Jászkiséri Mezıgazdasági Szövetkezet vezetıivel kezdeményezte 

egy Teleház Információs Iroda létrehozását. A pályázaton elnyert 1850000 forint 

felhasználásával és néhány lelkes támogató segítségével, fél éves elıkészítı munkával sikerült 

a Teleházat kialakítani. Az induláskor leginkább a fiatalok figyeltek fel az új lehetıségre, de 

egyre többen érdeklıdnek a Teleház szolgáltatásai iránt. Egy helyi vállalkozó szintén 

társadalmi munkában végezte el a parketta csiszolását és lakkozását. Az Ifjúsági Egyesület és 

a Gyermekönkormányzat segítségével 1997 májusában megkezdıdtek az épület helyreállítási 

munkái. A fiatal önkéntes segítık készségesen vettek részt a takarításban és a festésben.  

A Polgármesteri Hivatal támogatásával elıfizetett két telefonvonal májusban került 

bekötésre. Ezekkel a dolgokkal párhuzamosan felvettük a kapcsolatot irodabútorgyártó cégek 

vezetıivel. Próbálkozásaink nem voltak hiábavalóak, a számítógép asztalokat és 

irodaszékeket sikerült támogatásként megkapnunk egy szolnoki és budapesti cégtıl.  

A pályázaton nyert összegben szereplı bérköltség egy dolgozó munkabérét foglalta 

magában. Mivel a Teleházunk nyitva tartása rugalmas és egy hétre vetítve 49 óra - ami nem 

kevés - egy dolgozóval nem tudtuk megoldani az idıbeosztást, ezért szükség volt még két 



részmunkaidıs fiatal alkalmazására. Erre lehetıséget teremtett számunkra a Munkaügyi 

Központ által biztosított támogatás.  

Miután megkaptuk az irodatechnikai eszközöket igyekeztünk a lakosság igényeit 

szolgáltatásainkkal kielégíteni. Kezdetben a Teleház a fiatal korosztály figyelmét keltette fel. 

İk a nyári szünetben a játékprogramok adta szórakozási lehetıséget használták ki eleinte, 

majd késıbb egyre inkább érdekelte ıket a számítástechnika így tanfolyamaink iránt is nagy 

érdeklıdés volt. Mivel a Teleházról és az általa biztosított szolgáltatásokról a megnyitás 

idıpontjában rengeteg szóróanyag, plakát készült, fokozatosan kezdte a lakosság is igénybe 

venni a kínált lehetıségeket. A Teleházról a plakátokon kívül több cikk is megjelent a helyi- 

és megyei újságokban, több riport is elhangzott a Szolnok Rádió és a Rádió Jászberény 

adásaiban, valamint a DUNA Televízióban és a Szaturnusz Rádióban, hírét víve így 

Jászkisérnek is. 

A Teleház és munkatársai már 1997 júliusában és augusztusában jelentıs szervezı 

munkát vállaltak magukra az angliai Coventry városából érkezı ifjúsági csoport 

vendéglátásakor, akik nálunk, Jászkiséren találkozhattak Richard Watsonnal, a Brit 

Nagykövetség Kereskedelmi Osztályának másodtitkárával. Mivel ez egy csereprogram volt, 

ezt megelızıen mi, a Teleház dolgozói is részt vehettünk egy angliai úton, ahol ifjúsági 

szerveztek vendégei voltunk. Richard Watson és az angol fiatalok is nagy érdeklıdéssel 

fogadták ezt a mőködı Információs Irodát és nagy lehetıségeket láttak benne. Augusztus elsı 

heteiben szerepet vállaltunk a Jászkiséren megrendezendı Országos Gyermek Néptánctábor, 

majd az azt követı Néptáncfesztivál lebonyolításában. A szervezı munka mellett a 

számítógépek és a fénymásoló adta lehetıséget kihasználva a fesztivált propagáló plakátok, 

programismertetık, kitőzık és ital-étel jegyek elkészítését is a Teleház végezte. Nagy 

megtiszteltetés volt számunkra, hogy a résztvevı csoportoknak mi készítettük el az 

okleveleket. A néptáncosok között voltak szerbiai magyar, lengyel és erdélyi fellépık is. 

Az irodai szolgáltató tevékenységen túl program és tanfolyam szervezéssel is 

hozzájárulunk településünk életének alakításához. Segítettük az 1998 augusztusban szervezett 

I. Országos Váltvaforgató Szántóverseny lebonyolítását, 1998 elejétıl a Teleház készíti a 

KISÉR újságot, mely tájékoztató jellegő havi lap, erısítve a helyi nyilvánosságot, folyamatos 

információt adva az itt élıknek a Jászkiséren történtekrıl. 

Az eltelt két év alatt bevételeinkbıl és további pályázati források felhasználásával 

tovább tudtuk fejleszteni technikai eszközeinket és szolgáltatásainkat. Jelenleg egy, a szociális 



helyzet javítását megcélzó projekten dolgozunk a Jászberényi Munkaügyi Központtal és a 

Polgármesteri Hivatallal karöltve. 


