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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

VI.évfolyam 1. szám január

Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
A szennyvízberuházás kivitelezési
munkálatai a téli idõjárás végett pillanatnyilag nem folynak, ez a tény
azonban nincs hatással a Víziközmû
Társulat irodájának mûködésére és
munkájára. Az egyeztetések, az ingatlan-nyilvántartás folyamatos vezetése, változásrögzítések, a lakosság
ügyeinek intézésében való közremûködés továbbra is jelentõs feladatot ad
számunkra. A kötelezettségek azonban
nemcsak a Társulatot, természetesen a
Lakosságot is érintik. A lakosság
leginkább az ügy anyagi oldalával
szembesül, hiszen harmadik éve jelent
anyagi terhet a vállalt formákon
keresztüli érdekeltségi hozzájárulások
megfizetése, ingatlanainknak ezen
közmûvel történõ ellátása érdekében,
errõl valamennyien tudunk.
A Társulat irodájának 2005. december 31-i adatai alapján a magánszemélyek többsége ezért fizetési kötelezettségének tisztességgel, a vállalt fizetési lehetõségeken belül - lakás-elõtakarékossági szerzõdés, vagy a Társulat felé történõ közvetlen megfizetés
útján - eleget is tesz. Az ingatlantulajdonosok többségének fizetési elmaradása nincs, vannak, akik az ltp
adta lehetõséggel élve, a Társulatra
engedményezett teljes fizetési kötelezettségüket (140.000,- Ft, 150.000,-Ft)
már a futamidõ lejárta elõtt rendezték.
Azok a befizetõk, akik pedig nem
rendelkeznek lakás-elõtakarékossági
szerzõdéssel, jelenleg választhatják a
160.000,- Ft, illetve 200.000 Ft részletfizetést az erre vonatkozó rendelkezések alapján. Az ezen befizetéseket
választók száma 2004. évhez képest
folyamatosan emelkedik. Számukra az
Önkormányzat minden negyedévet
követõ 60 napon belül (jogszabály
alapján) kifizeti a közmûfejlesztési
hozzájárulást, ezáltal csökkentve a
tényleges költségeket. Köszönjük

valamennyiük együttmûködését!
Minden lakás-elõtakarékossági
szerzõdött 2005. év során megkapta az
OTP Lakástakarékpénztár Rt-tõl az
elsõ egyenlegközlõ értesítést, melyet a
futamidõ alatt minden évben az adott
év befizetéseit részletezve megkapunk,
ennek segítségével tételesen is
leegyeztethettük befizetéseinket, a
számlánkon történõ pénzmozgásokat.
Az OTP 2005, szeptember 30-i záróegyenlege alapján Társulatunk munkatársai ismételten átvizsgálták a lakástakarékpénztári szerzõdésekre
történõ lakossági befizetéseket, és bizony meg kellett állapítani, hogy vannak olyan személyek, akiknek elmaradása keletkezett, egyáltalán nem,
vagy éppen minimális befizetéseket
tettek számlaszámukra. Értesítéseinket
követõen sokan az elmaradást pótolták, igazolták annak befizetését.
Kérjük õket, a késõbbiekben befizetéseiket rendszeresen tegyék meg, ebben
az esetben a Társulat részérõl nem
fognak felszólítást kapni! Mivel a
szerzõdések élõ szerzõdések, éljenek a
lehetõséggel, amit az ltp szerzõdés
nyújt, hiszen így 150.000 Ft a lakossági teljes kötelezettség!
A Víziközmû Társulat vagyonát képezõ LTP befizetés nem teljesülés
esetén, illetve a Társulat felé nem fizetõk esetében is adók módjára behajtható köztartozás keletkezik. A behajtási
eljárás megindítható közvetlen letiltással, ingó- illetve ingatlan végrehajtással. Célunk nem a behajtás,
azonban minden ingatlantulajdonos a
saját tulajdonáért kell hogy felelõsséget viseljen, nem hagyhatjuk, hogy a
tisztességgel fizetõkkel szemben a
„szándékos" nem fizetõk elõnyt élvezzenek. Ezért elmaradásaikat, hátralékaikat mielõbb rendezzék, ellenkezõ esetben a követelések behajtásáról intézkedem.

A Társulat irodájában ügyfélfogadási
napokon változatlanul kedd és csütörtöki napokon 8-12 óráig továbbra is
fogadják az ügyfeleket munkatársaink.
A tél beálltával és a kemény fagyok
elérkeztével jelenleg nem észlelhetõ fõ
probléma, de szólni kell az utak állapotáról is. Tudjuk, és már nagyon
vártuk, végre november, december
hónapokban több olyan utca helyreállítása történt meg, amelyekrõl a Kivitelezõ végleg levonult. A többnyire
útalappal ellátott utcák zúzott kõvel
megtérítésre kerültek a megfelelõ
mélységben, minõségben. Eredményeként megelégedéssel tapasztaltuk a
zökkenõmentes utcai közlekedést.
Ezt az útburkolatot azonban nemcsak
elkészíttetni kellett, meg is kell
õriznünk annak jelenlegi állapotát.
Ezért kérek mindenkit, a „friss", ezért
kellõen még nem megülepedett utakat,
saját udvarunk elõtt kövessük
figyelemmel. A jármûvek által elõidézett kisebb kátyúkat a kõ visszatömörítésével saját kezûleg is megszüntethetjük, megakadályozhatjuk, hogy a
szépen helyreállított utak tönkremenjenek. Ne várjuk meg, míg azok
ismét járhatatlanná válnak! Csak így
tudjuk elérni azt, hogy az utcák állapotára hosszú évek múlva is elmondhassuk: járható és használható!
Jászkisér, 2006. január 23.
Tisztelettel:
HAJDÚ LÁSZLÓ
polgármester
Intézõ Bizottság Elnökes
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BELVÍZVÉDELEM

2006. január elsõ napjaiban lehullott nagyobb mennyiségû csapadék
hatására a településen kialakult belvízveszély miatt január 4-én I. fokú
belvízvédelmi készültség lépett érvénybe. A Vágóhíd és Damjanich úti
stabil szivattyúházakban 2-2 db szivattyú üzemelt folyamatosan 0-24
óráig.
A Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulattól bérelt Warynski
kotró belterületi csatornák iszapolását folytatja, melyet már az elmúlt
évben megkezdett. Összesen kb. 3000 m csatorna iszapolása
szükséges. 13 fõ közmunkás járta be a veszélyeztetett területek csatornáit és ahol az szükségessé vált megszüntették a vízfolyási akadályokat. Két mobil szivattyúval víztelenítettük a Vércse út 11., Rózsa út
8., Ladányi út 38. számú ingatlanok lefolyástalan udvaraiból a vizet. A
Nagykörút és Zrínyi út keresztezõdésében és a Nagykörút 62. sz.
ingatlan elõtti lefolyástalan árkokból kellett átszivattyúzni a vizet. Kút
út 6 sz. elõtti nagykapubejáró alá átereszt kellett beépíteni, hogy a
Nagykörút felõl érkezõ víz a Béke út felé le tudjon folyni.
A 24. számú belvízcsatornában kialakult magas vízállás miatt a
betorkoló csatornák tiltóit le kellett zárni, ezért a Jászkiséri Mezõgazdasági Szövetkezettõl bérelt szivattyúval emeltük át a Hevesi úti
csatornából a vizet a 24. számú belvízcsatornába.
Az I. fokú belvízvédelmi készültség január 9-én 16 órakor szûnt
meg, addig a fentiekben felsorolt munkák és szivattyúzás, illetve
szükség szerint mai napig folytatódik.
Tapasztalatunk most is az - mint az elmúlt belvizes években volt - ,
hogy a lakosság egy része nem tesz semmit azért, hogy az ingatlana
elõtti árkot, átereszt tisztán és karbantartsa, sõt több helyen feltöltik,

megszüntetik azokat, nem gondoskodnak az épületeket veszélyeztetõ káros vizek elvezetésérõl. Sajnos ezek a problémák akkor
jelentkeznek, amikor a víz már veszélyezteti a környezetet.
A település fejlõdése során beépültek a mélyfekvésû, vízkárveszélyes területek. A megemelkedett talajvízszint számos esetben eléri az
épületek alapozási szintjét, pincéket önt el. Már közepes mennyiségû
csapadék is sok település részen felszíni elöntéseket önt el. A vízkárok
mind nagyobb értéket veszélyeztetnek, mind gyakrabban ismétlõdnek.
A lakosság jogos igénye a vízkárok megelõzése, a bekövetkezõ
károk mérséklése, az élet- és vagyon védelme.
A közigazgatási rendszer megváltozása megnövelte a települések
vezetõinek vízkárelhárítással kapcsolatos felelõsségét, feladatait. A
helyi önkormányzat vezetõinek önállóan kell dönteniük a vízkárvédekezés elrendelésérõl és önállóan kel irányítaniuk a védelmi munkák
végrehajtását.
A munkában segítséget kapunk a KÖTI-KÖVIZIG-tõl, Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulattól, kikkel az elmúlt évekhez hasonlóan jó a kapcsolatunk és
együttmûködésünk.

A K Ö T I - KÖV1ZIG ár- és belvízvédelmi tájékoztatója
szerint az elmúlt napok folyamán sem a Tisza vízgyûjtõin, sem az
Igazgatóság területén nem hullott csapadék. A levegõ hõmérséklete
folyamatosan fagypont alatt volt.
A hideg, csapadékmentes idõjárás hatására minden folyón apadás
figyelhetõ meg. A belvízvédelmi szakaszon folyamatosan mûködõ
szivattyúk hatására ez tapasztalható településünk belvizeinek befogadó csatornáiban ( 22. és 24. sz. belvízcsatornák) is, lassan csökken az elöntött területek
nagysága.
A KÖTI-KÖVIZIG, Jászkiséri VGT és a település kezelésben lévõ csatornák mindenhol
befogadóképesek, fõmûvi szivattyúzási kapacitás megfelelõ, illetve szükség szerint mobil
szivattyúkkal növelhetõk.
A megyénkben, így területünkön is igen
magas a talajvízszint, ezért a hozzáfolyás
meggyorsítása érdekében - felkészülve a késõbbiekben várható belvízhelyzetre is - a torkolati vízszinteket a lehetõségekhez mérten
alacsonyabb szinten tartjuk.
A belvizes idõszaknak még nincs vége a
károk megelõzése érdekében kérjük a lakosság
közremûködését, hiszen az eredményes
vízkárelhárítás csak akkor lehetséges ha azt
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Felhívás, tájékoztatás
a Szolgálat
igénybevételéhez
ÚJ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS A JÁSZSÁGBAN

az állampolgárok, illetve társulataik, az önkormányzat és az
állami szervek egymással együttmûködve végzik. Mit tehet a
lakosság:
- Figyeli környezetének állapotát: ha ingatlana vízkároknak kitett
helyen fekszik, biztosítást köt rá és folyamatosan figyeli a helyzetet.
- Figyeli az idõjárás alakulását: ha nagyobb mennyiségû csapadékot jeleznek elõre, megnézi, mit tehet az Önt fenyegetõ károk megelõzése, illetve csökkentése érdekében.
- Tisztán, megközelíthetõ állapotban tartja a medreket: nem nézi
tétlenül, hogy a mederbe felesleges tárgyakat dobáljanak, ne vágja
át a töltéseket, depóniákat.
- Megismeri az önkormányzat védelmi tervét: a védelmi tervek
az állami, társulati és önkormányzati eszközök és erõk mellett a
lakosság részvételére is építhet.
- Az elõírások betartásával választja ki házának helyét: az építkezés megkezdése elõtt az önkormányzatnál meggyõzõdik arról,
hogy kell-e vízkárokra számítania és menynyire védett azok ellen a
terület.
- Gondoskodik lakhelyén a káros vizek elvezetésérõl: ha szükséges másokkal összefogva elõkészületeket tesz annak érdekében,
hogy az esetleges káros vizek szabadon eljussanak az elvezetésük
érdekében épített önkormányzati medrekbe.
- Részt vesz a védelmi munkába: magától is megteszi, amit tud,
illetve készenlétben áll arra, hogy a védekezés arra jogosult vezetõje bevonhassa a védekezési munkákba.
- Segíti a védekezõket: a védekezésnél szinte mindenkinek juthat
hasznos szerep: jármûvet, gépet, anyagokat adhat, munkát végezhet, de segíthet számos egyéb formában is.
- Nem vezeti másokra az azoknak kárt okozó vizeket: ne feledje,
hogy más is okozhat kárt Önnek: mivel a víz nem ismer határokat. A
vízkárok megelõzése, mérséklése csupán az egyéni érdekek követésével nem lehet eredményes.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének keretében e KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.
megkezdte a település belterületi csapadékvíz-csatorna hálózat
tervezését, a vízjogi létesítési engedély beszerzését, ennek
birtokában készül majd a kiviteli terv és követheti majd a
megvalósítás, akkor nagy biztonsággal megoldódik a
vízkárelhárítás.
Benedek József

A Jászsági Többcélú Társulás ez év elsõ napjával útjára indította elsõ saját intézményét, a Jászsági Támogató Szolgálatot. A Szolgálat
feladata kettõs: egyrészt segítséget nyújthat a fogyatékkal élõk mindennapi életéhez; másrészt pedig a pszichiátriai betegek számára
adhat támogatást. A Társulás célja a jászsági lakosok életkörülményeinek javítása az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett, elõsegítve az önálló életvitelt. Elérhetõvé kívánjuk tenni a fogyatékos
emberek számára azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel teljesebbé
válhat az életük, szeretnénk hozzájárulni a depresszióval küzdõ
embertársaink állapotának javulásához. A Szolgálat minden jászsági településen, a Jászság teljes lakossága számára elérhetõ.
Érdeklõdjenek az orvosi rendelõkben, a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban. Az alábbi
telefonszámokon közvetlenül a Szolgálat munkatársaival vehetik
fel a kapcsolatot: 30-549-9978 vagy a 30-555-0038 vagy a 30-5499913 vagy az 57-500-606. A munkatársak készséggel segítenek az
érdeklõdõk számára, útbaigazítást adnak arról, hogy hogyan és hol
tudják igénybe venni a szolgáltatásokat.
A Jászsági Többcélú Társulás másfél éves korára elérte azt a
célt, ami miatt létrejött: intézményfenntartóvá vált 2006. január l-jén megkezdte mûködését a Jászsági Támogató Szolgálat,
amellyel a Társulás megtette a kistérségi szociális ellátás kezdeti lépéseit. Az új intézmény munkáját 22 fõ képzett szociális
és egyéb szaktudású szakemberrel indította útjára. Az intézmény szervezeti struktúráját - a kistérség földrajzi kiterjedése
miatt - 3 illetve 4 telephellyel hozták létre. 3 telephelyen mûködik a támogató szolgáltatás, míg 4 telephelyen van jelen a
közösségi ellátás. A támogató szolgáltatás keretén belül a fogyatékkal élõk mindennapi életéhez kívánunk segítséget adni,
míg a közösségi ellátáson belül a pszichiátriai betegek számára
szeretnénk támogatást nyújtani. A Szolgálat minden jászsági
településen, a Jászság teljes lakossága számára elérhetõ.

Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
A Jászsági Többcélú Társulás 2005. évi tevékenységei közül kiemelkedik egy olyan pályázat, amelynek segítségével 6 kistelepülésen élõk
élete vált biztonságosabbá. Alattyán, Jánoshida, Jászdózsa,
Jászfelsõszentgyörgy, Jászjákóhalma, Pusztamonostor településeken
50-50 lakásban alakították ki azt a csengõs riasztórendszert, amelyre a
polgárõrök is felügyeletet gyakorolnak. Minden egyes településen 10
körzetet létesítettek, ahová egy-egy mobiltelefon került, hogy ezzel is
meggyorsítsák a segítségkérést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
amint egy lakos meghallja a szomszédjában a csengõt, azonnal
megnézi, hogy mi történhetett.
„Egy alkalommal a jászdózsai csengõkkel kívánták szemléltetni
nekünk, hogyan is mûködik a Szomszédok Egymásért Mozgalom.
Egy faluszéli házban megkértük az ott lakó idõs bácsit, hogy kapcsolja
be a csengõt, majd várakoztunk. Kisvártatva megjelentek a
szomszédok: elõször a közvetlen szomszéd jött ki, majd a két házzal
távolabb lakó szomszédok telefonnal a kezükben jelentek meg, hogy
akár azonnal segítséget tudjanak hívni." - mesélte Dányi Olga a
pályázat megírása elõtti tapasztalatait. A pályázat eredménye arra
sarkalhatja a Társulást, hogy az ebben az évben rendelkezésre álló
pályázati lehetõségeket is használja ki, és' bõvítse tovább ezt a rendszert.
Dányi Olga, titkárságvezetõ
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AZ ÓVODA ÚJJÁSZÜLETÉSE
Örömteljes esemény részesei lehettünk január 12-én, amikor az Attila úti óvoda mûszaki
átadás-átvételére került sor.
Jelen volt Hajdú László polgármester úr,
Simon Gábor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács részérõl, az illetékes szakhatóságok képviselõi /ÁNTSZ,
Jászberényi Tûzoltóság/, mûszaki ellenõr,
tervezõ és a helyi mûszaki csoport vezetõi.
Az elõzõ évben a Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a korszerûtlen
óvodai épületek felújítására, bõvítésére.
Sajnos a pályázat sikertelennek bizonyult, ám
az ÁNTSZ által évek óta kifogásolt Attila úti

tálaló felújítását, a felnõttek szociális helyiségének kialakítását vállalta az önkormányzat.
A munkálatot saját építõcsoport végezte -a
pályázathoz beadott terv szerint - a nyári
szünetben.
Bontás közben azonban megsüllyedt az
egyik teherhordó fal, több helyen födém dúcolásával biztosították a még nagyobb kár
elkerülését.
Laikus szemlélõnek félelmetes körülmények
között dolgoztak a munkások.

Kellõ anyagi forrás hiányában, a Polgármester úr a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz fordult segítségért.
Közbenjárásával több, mint 6 millió Ft
területfejlesztési vis maior támogatásban részesültünk.
Az épület teljes kiürítésérõl kellett gondoskodni és a gyermekek megfelelõ elhelyezésérõl. Sok ember összefogására, a szülõk
megértõ hozzáállására volt szükség.
Szeptemberben egy csoportot a Bocskai úti
óvodában, egyet pedig a Mûvelõdés Háza
„tánctermében" fogadtak be, melyért hálás
köszönet.
Július 15-tõl december
21-ig tartott a bontás, új
teherhordó válaszfalak
építése, burkolás, szakipari
munkák.
A támogatás és az önkormányzat saját forrásából csodát mûveltek a
dolgos kezek, élükön
Szabó Gyulával, aki a legtöbb munkaidõt töltötte az
épület felújítása során.
Csajági Sanyi bácsi, mint
mûszaki vezetõ
mindvégig felügyelte,
irányította a munkát,
ügyelve a statikai
megfelelõségre, az értékekre, környezet rendben
tartására.
Tisztes távolságból a nagycsoportos gyermekek is figyelemmel kísérték óvodájuk átalakulását, a rossz idõ beálltáig gyakran mentek
a nagy udvarra játszani.
Elégedettségük jeléül mikuláscsomagot
készítettek az ott dolgozó mestereknek.
A téli idõjárás késlelteti a beköltözést, de
azon leszünk, hogy a használatba vételi engedély kiadása után minél hamarabb a helyükre
kerüljenek a gyermekek. Jól esõ érzés volt a
szülök segítõ felajánlása takarítás, pakolás
terén.

Az épület belsõ falai teljesen újak, a beosztása megváltozott, korszerû óvodaképet
mutat. A kis helyiségek kibõvültek, két
nagyméretû csoportszobához egy-egy öltözõ
tartozik. A gyermekek mosdója, WC-je
higiénikus, esztétikus.
A felnõttek szociális helyiségével bõvült az
óvoda, ahol öltözõ, WC, zuhanyozó kapott
helyet. A tálaló tágas, világos, régi helyén
írásbeli munkák végzéséhez „kis" irodát
alakítottak ki.
Szívesen és boldogan megmutatjuk községünk fejlõdését jelentõ épületet az érdeklõdõknek. Nagyon örülünk, hogy sikerült
megvalósítani a fejlesztést és szeretnénk
megköszönni mindazoknak, akik közremûködtek a tervezéstõl a kivitelezésig.
Az óvoda közössége nevében
Csillik Ferencné óvodavezetõ
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A Pendzsom
Néptánc Egyesület
2005. évi tevékenysége
Mellékelve bemutatom azt a tevékenységet, amit 2005-ben az
egyesületünk csoportjai végeztek. Szerencsére abban a
helyzetben vagyunk, hogy Jászkisér lakossága ismeri, nyomon
követi munkánkat, és elvárásokat támaszt felénk. Ezeknek az
elvárásoknak szeretnénk a 2006. évben is megfelelni, szeretnénk
a település jó hírét erõsíteni, hordozni belföldön és külföldön
egyaránt.
Hónap

Nap

Rendezvény

Helyszín

Fellépõ,
résztvevõ
csoport

Január

29.
30.
12.
28.

Néptáncantológia
Néptáncantológia
'48-as Bál
Húsvéti locsolkodás

Budapest
Budapest
Jászkisér
Jászkisér

Pendzsom
Kiscsillag
Pendzsom
Pendzsom

2.
9.
10-17.
1.
15.
18.
27-28-29.

Táncháztalálkozó
ÁFÉSZ napok
Gyûjtõ út Sziget
Fesztivál Falunap
Ovinap

Budapest
Jászkisér
Moldva-Erdély
Csepel Pély
Jászkisér

Falunap

Ómoravica

4.

Falunap

Jászkisér

Pendzsom
Kiscsillag
Pendzsom
Kiscsillag
Pendzsom
Boróka
Pendzsom
Kiscsillag
Pendzsom
Boróka
Kiscsillag
Toporgok

12.

Viganó Tanévzáró

Jászberény

2.S.

Jászok Világtalálkozója Jánoshida
.Tûztánc Fesztivál
Debrecen
Falunap - Néptánctalálkozó

Február
Március
Április
Május

Június

Július

2.
23.
27-

Boróka
Kiscsillag
Toporgok
Kiscsillag
Pendzsom
Bodony
Pendzsom

aug. 4.

Néptáncfesztivál

Augusztus 5.
19-20.

Csángó Fesztivál
Pendzsom Folk
Fesztivál

Spanyolország - Pendzsom
Bakio
Jászberény
Pendzsom
Jászkisér
Kiscsillag
Pendzsom
Boróka
Kiscsillag
Toporgok

Szeptembe : 2-3.
i
17.

Országos Szántóver.
Romanap
Aba Napok

Jászkisér
Jászkisér
Kazár
Jászkisér

Újtikos

Pendzsom

10.

Aradi vértanuk
emlékünnepsége
„Tisza térség kincsei"
Mûvészeti Feszt.
Mobilitás Ifjúsági
Rendezvény
Apáról-Fiúra

Boróka
Kiscsillag
Kiscsillag

Jászkisér
Jászkisér

Kiscsillag
Boróka
Kiscsillag

16.

Viganó Karácsony

Jászberény

20.

Roma Fenyõünnepség Jászkisér
Pendzsom
Bogács

Boróka
Kiscsillag
Boróka
Pendzsom

30.
Október
4.
8.
December 9.

30-31.

Pendzsom
Pendzsom

5

Fellépéseink száma:
Más településen
Külföldön
Jászkiséren
2003.
10
8
2004.
16
11
5
2005.
14
14
4
Utazásaink költségeit 3 esetben a meghívó fél állta, 3 esetben
az egyesület fizette, 4 esetben a Viganó Alapfokú Mûvészeti
Iskola, 7 esetben a táncosok maguk finanszírozták.
Új táncokat, és az ebbõl készült koreográfiák tanításáért
tiszteletdíjat fizettünk, ennek összege: 116.600 Ft.
Viseletek készítésére ebben az évben nem volt anyagi fedezet,
eredeti moldvai viseletet vettünk 2 db-ot /5.555 Ft/, és 10 db
kalapot /17.361 Ft/ moldvai-erdélyi utunk során.
Zenekari kíséretre 303.000 Ft-ot áldoztunk. A pince éves
villanyszámlája 40.366 Ft volt.
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Kiemelkedõ programjaink 2006-ban:
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Bemutatkozik a
Központi Statisztikai Hivatal II.rész
A Tudósító elõzõ számában bemutattuk
a KSH tevékenységét, most az önkéntes
lakossági adatfelvételek egyi kérõl
tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat.
A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
FELMÉRÉS egyike a KSH önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló adatgyûjtéseinek, melyet 1949 óta végeznek hazánkban.
A felmérés véletlenszerû mintavételen
alapszik. Ez azt jelenti, hogy az ország
teljes lakosságából véletlenszerûen
kiválasztott címeket keresnek fel az
összeírok. A feldolgozás során az ott lakók
válaszait vetítik ki a teljes népességre. A
Háztartási költségvetési adatgyûjtés a
legismertebb statisztikai mutatószámok
(GDP, inflációszámítás, létminimumszámítás stb.) fontos részét képezi, a
lakosság életszínvonalával foglalkozó
kutatások, elemzések nélkülözhetetlen
információforrása. Az ada-

tokát a minisztériumok, országos szervek,
egyetemek, kutatók, nemzetközi
szervezetek, de a TV, rádió, újságok is
rendszeresen felhasználják.
A felvétel részesei a társadalom különbözõ rétegei - fiatalok és idõsek, dolgozók
és nyugdíjasok, gyermekesek és gyermek
nélküliek, városban és községben élõk tehát a felkeresett családok valamelyik
csoportot biztosan képviselik.
- Jászkiséren minden hónapban 3
háztartást kérünk fel adatszolgáltatásra.
- Az összeíró - Kövesdi Lászlóné -csak
a számára kijelölt címeket keresheti fel és
kérheti meg az ott élõket, hogy vegyenek
részt ebben a felmérésben. Átad számukra
egy háztartási naplót, melyet egy
hónapon keresztül kell vezetni. Ebbe
feljegyzi a család a rendszeres és napi
kiadásait. Természetesen az összeíró
részletesen ismerteti a napló vezetésének
módját, és segítséget is nyújt az
adatszolgáltatóknak.

Óvoda dolgozói

- Amennyiben Önöket is felkeresi
összeírónk, kérjük fogadják bizalommal, segítsék munkáját válaszadásukkal! Köszönjük együttmûködésüket!

MEGHÍVÓ

Búcsú a
„kiskocsitól”
Január 3-tól megoldódott a központi
ételhordás, Stoszek István szállítja autóval
valamennyi óvodába.
Végre sikerült kivonni a forgalomból a
megalázó minõségû kézi-kocsit, amibõl a
kilöttyent leves és zsírfoltok mutatták az
utat a konyhától az óvodáig.
Esõben, sárban, hóban, fagyban nem kis
fizikai munkát igényelt a tízórai és az
ebédszállítás, hiszen a gyermekek
többsége ebédelõs az étkezési kedvezmény jóvoltából.
Az így felszabaduló idõben a daduskák
aktívabban részt vehetnek a gondozási
teendõkben, többet lehetnek a gyermekekkel.
Köszönjük!

- A hónap folyamán az összeíró kitölt
egy „Általános háztartási jellemzõk" címû
kérdõívet, melyben az adatszolgáltatók
élet- és lakáskörülményeirõl, fogyasztási
szokásairól érdeklõdik. Természetesen
ezen a kérdõíven sem szerepel név.
- A kapott adatokat a KSH hivatali titokként kezeli, azokat más szervek és
személyek számára nem szolgáltatja ki. Az
eredményeket név és egyedi adatok nélkül,
összesített statisztikai táblázatokban közli.
- Kérdéseikkel, észrevételeikkel a KSH
Debreceni Igazgatóságának Szolnoki
Képviseletéhez fordulhatnak, amely
Szolnokon a Kellner Gyula u. 2-4. alatt
található, illetve az 56/372-148 telefonszámon érhetõ el.

A CSETE BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS A NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR
2006. JANUÁR 31-ÉN 15 ÓRAI KEZDETTEL

FELSÕ TAGOZATOS
SZAVALÓVERSENYT
rendez a Könyvtár olvasó termében.
A rendezvényre minden költészet kedvelõ érdeklõdõt
várunk.
A szervezõk
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