
Jászkiséri TudósítóJászkiséri Tudósító
MEGHÍVÓ

Államalapításunk ünnepe 
augusztus 20.

Felhívás!

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA VII.évfolyam 6.szám

A Kisér Sportegyesület tisztelettel és szeretettel meghív minden érdeklõdõt és futballrajongót 
2007. augusztus 04-én (szombat) tartandó 

JÁSZKISÉRI SPORTNAP-jára, 
melyen az 1981-ben Szabad Föld Kupát nyert csapatra emlékezik. 
Az ünnepség díszvendége: Buzánszky Jenõ az Aranycsapat tagja

Program: 
09.30  „Hétfõ Este” Baráti Kör – Bácskossuthfalva Öregfiúk meccs
13.00 Kiséri lányok - Siketek FC (Budapest)- Fiatalasszonyok SC - Vándor SC 

2x20 perces mérkõzés
14.30  Felnõtt csapatok felkészülési villámtornája 3x 45 perc

          Jászapáti – Jászberény – Jászkisér
18.00 Szabadföld Kupa gyõztes (1981) Öregfiúk – Nemzeti válogatott Öregfiúk

          Játékvezetõ: Varga Sándor volt FIFA bíró
          2x35 perces mérkõzés

20.00 Élõ zenés buli a sportpályán!
Napközben büfé, sörsátor, bográcsban fõtt gulyás

Tombola húzás: 17.30 és 19.30-as idõpontokban 
                  Fõdíjak: Színes TV, Kerékpár, Konyhai kisgépek, 

valamint számtalan  értékes ajándéktárgy
Belépõjegy: csak a sportnapra 500 Ft/fõ                   Sportnap és az esti buli együtt 1000 Ft/fõ

Fõ támogatóink:
- Fejér Andor a Megyei Közgyûlés Elnöke, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata
- Hajdú László polgármester, Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
- Borbély Gyula, Jászkiséri Halas Kft.
- Agrocentrum Kft., Jászapáti
- Krizsai Pékség
- Korsós Ferenc, Környép Kft.
- OTP Garancia BiztosítóRt.
- Tóth Simon Sándor vállalkozó
- Tóth István vállalkozó
- Vajkó János vállalkozó

Tisztelt Lakosok!
Szeretnénk visszaállítani a 2007. februárjában 
eltulajdonított, majd rövid idõn belül sikeresen 

megkerült 
II. Rákóczi Ferenc szobrát. 

A szobor eredeti biztonságos helyére való visszaállításhoz 
nincs elegendõ anyagi forrás, mely közel 500.000 forintba 
kerül. 
A Jászkisériek Baráti Egyesülete a Jászkisér 
Nagyközségért Díjjal együtt járó pénzjutalmat (60.000 Ft) 
a szobor visszaállításához felajánlotta. Ehhez kérjük az 
Önök segítségét. 
Amennyiben hozzá kíván járulni  a  szobor  
visszaállításához a következõ módon teheti meg:
 - a Polgármesteri Hivatalban kapott sárga színû 
csekken befizetheti a felajánlott pénzösszeget, 

a közlemény rovatban feltüntetett következõ 
szöveggel: Rákóczi szobor visszaállítására; 

-vagy átutálással a következõ számlaszámra: 
11745114-15409766, szintén 

a közlemény rovatban feltüntetett következõ 
szöveggel: Rákóczi szobor visszaállítására. 

Hozzájárulásukat elõre is köszönjük.

Mûsor:

10.00 helyszín: Jubileum tér, Mûvelõdési Ház 

 Himnusz (Búzavirág Népdalkör)

          ünnepi beszédet mond: 

dr. Szûcs Attila  jegyzõ

          koszorúzás  

10.30 helyszín: Csete Balázs Helytörténeti 

Gyûjtemény, Bocskai út

 ünnepi beszédet mond:

 Hajdú László polgármester

          az új kenyér áldása, szentelése

          kenyérszelés

          vers

          Szózat
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ- - Eredményesen dolgozik a központi orvosi ügyelet. Az 

testületének június havi ülésérõl Egészségügyi Munkacsoport térségi szintû kialakítást javasol, 
amelynek finanszírozási elõnyei is lehetnek.1. Beszámolt tájékoztatási jelleggel a Jászsági Többcélú Tásulás végzett 

munkájáról a társulás elnöke Hajdú László polgármester: 2004. november - A társulás belsõ ellenõrzési feladatokat is ellát. A tapasztalatok 
3-án 18 jász település közös akaratából jött létre a társulás. A munkát három kedvezõek. A pontos, igényes munkán kívül jelentõs a 
alelnök segíti (Jászberény, Jászladány és Jászdózsa polgármesterei). költségtakarékosság. 
Székhelye Jászberény, itt dolgozik a Titkárság is.  Az adminisztratív - A társulás számtalan más területen dolgozott ki feladatokat vagy 
feladatok ellátásán túl a térség menedzseri, vidékfejlesztési és végez tapasztalat gyûjtést a lakossság megelégedésére és nem 
pályázatfigyelés és készítõ szolgálat a legfontosabb tevékenység. A társulás utolsósorban a gazdaságosság elvének érvényesülése. Fõ 
munkáját bizottságok (pl. Pénzügyi Bizottság a közbeszerzések szempont, hogy az új helyzet senkinek sem jelentsen hátrányt. 
lebonyolításához), munkacsoportok segítik. A társulás eredményes és - A jövõt illetõen elkészítették a Középtávú Területfejlesztési 
egységes arcot adhat területén a következõ feladatokban: porgramot (2007-2013). Ajánlást készítettek a kistérségi oktatási 
- oktatás, nevelés feladatok ellátására és a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
- szociális és gyermekjóléti ellátás fejlesztésére. 
- egészségügyi ellátás - A társulás számtalaln pályázatot készített és nyert el pl. 

eredményes közmunka program. Sajnos ez a térség egyik talán - területfejlesztés
legnagyobb problémája. - környezet és természetvédelem, hulladékgazdálkodás

2. Beszámolt 2006. évben végzett munkájáról az ifjúsági referens. A feladat - turizmus, idegenforgalom
ellátására határozott idõre, pályázat útján nyílt lehetõség. - belsõellenõrzés
Foglalkoztatásának számtalan oka volt és lenne a jövõben is! A település Mûködési tapasztalatok: 
lakóinak egyharmada (5929 fõbõl 2059 fõ) 0-25 éves korú, akik az Megyei feladatot átvállalva a Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadást 
intézményes keretekbõl (a településrõl eljárók, máshol tanulók) jobban Jászberény város látta el. A térségi szintû ellátás szervezése jelenleg folyik. 
kiesnek a 15-18 évesek (318 fõ) és a 19-25 évesek (615 fõ). Jellemzõen - A Támogató Szolgálat eredményesen mûködik. Sajnos a 
megállapítható, hogy a referens minden közösségbe igyekezett eljutni, ahol tapasztalat azt mutatja, hogy egyre több ember veszi igénybe 
fiatalok is megtalálhatóak, másrészrõl programokat szervezett közösségek jogosan a szervezet munkáját. 
megteremtésére. Kidolgozta a település fiatalkorúakat megtartó terveit. - Jelzõrendszeres Szolgálat tevékenységét szintén többen veszik 
Ebben figyelembe vette a jelenlegi erõsségeket pl: oktatás helyzete, civil igénybe. A kihelyezett készülékek információi (veszély esetén) 
szervezetek nagy száma, hagyományos rendezvények és ebben a fiatalok központi ügyeletre futnak be és gyors segítséget garantálnak. 
szerepe, külkapcsolatok és hozadéka pl. nyelvek tanulása. 

Tájékoztató 
a Jászkisér-Pély Intézményfenntartó Társulásról

2007. tavaszán megkereste a Jászkiséri óvodába, illetve iskolába. A tanárok utaztatá-
Önkormányzatot a Pélyi Község Képviselõ- sával megoldható az iskolában az, hogy minden 
testületet iskolai intézményfenntartó társulás tantárgyat a megfelelõ képesítéssel rendelkezõ 
létrehozása céljából. pedagógus tanítson.  

A költségvetési törvény alapján az Az intézményfenntartó társulás három 
oktatás akkor finanszírozható, normatíva akkor évre köttetett, de szükség esetén felülvizsgálható. 
igényelhetõ, amennyiben az iskolai osztály- A társulásból jelentõs többletnormatívához 
létszámok megfelelnek törvényben elõírt juthatnak az önkormányzatok és az intézmények, 
létszámnak, amely alsó tagozat esetében amely megkönnyítheti az intézmények 
legalább  21 fõ, de legfeljebb 26 fõ, felsõ tagozat mûködését ezáltal csökkentheti azt az összeget, 
esetében legalább 23 fõ, de legfeljebb 30 fõ. A amellyel az önkormányzat saját költségvetésébõl 
2006/2007.  tanévben 7. és 8. évfolyam a finanszírozza az intézmény mûködését.
maximális osztálylétszám felével, azaz legalább Alapvetõen fenti konszenzust részle-
15 fõ diákkal indítható. Ezeknek az osztálylét- teit tartalmazó megállapodást fogadott el a Pélyi 
számot meghatározó évrõl évre szigorodó Község Képviselõ-testülete 2007. június 28-i, 
követelménynek a pélyi általános iskola a míg Jászkisér Nagyközség Önkormányzata 
jövõben nem tudott volna eleget tenni.    Képviselõ-testülete 2007. június 29-i képviselõ-

A Képviselõ-testületek áprilisban testületi ülésén. Módosításra kerültek az 
elfogadták szándéknyilatkozatot tartalmazó intézmények alapító okiratai, illetve az 
határozataikat az intézményfenntartó társulás intézményvezetõi megbízások is. A régi 
megalakításáról.  Ezt követõen megkezdõdtek az megbízások visszavonását követõen, az iskola 
érdemi tárgyalások a társulás részleteinek igazgatója egy évi idõtartamra Kiss Lajos, míg az 
kidolgozásáról. óvoda vezetõje Csillik Ferencné lett. A 

Az intézmények új fenntartója a megbízások leteltét megelõzõen az állásokat 
Jászkisér-Pély Intézményfenntartó Társulás, a meg kell pályáztatnia Jászkiséri Képviselõ-
társulás döntéshozó szerve Jászkisér Nagyköz- testületnek. 
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete. J á s z k i s é r  N a g y k ö z s é g  
Az intézményfenntartó társulás érinti mind Önkormányzata, mint oly sok az ország 
jászkiséri óvoda és iskola, mind a pélyi óvoda és önkormányzatai  közül,  gazdasági  és  
iskola intézményét. A két iskola önálló finanszírozási okokból az  oktatási és nevelési 
gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ intézmény- intézményei fenntartását 2007. július 1. napját 
ként társul, elnevezésként a Csete Balázs követõen társulási formában látja el. A jogi forma 
Általános Iskola marad. Az óvodák részben változott, de az intézmények tovább mûködnek. 
önálló gazdálkodású intézményként mûködnek A társulás megalakításával Jászkisér térségi 
tovább, a gazdálkodási feladataikat a jászkiséri szerepe, szerepvállalása is erõsödik, amely a 
Polgármesteri Hivatal látja el. A pélyi Petõfi várossá nyilvánítás egyik feltétele is.  
Sándor Általános Iskola, valamint a Pélyi Óvoda      
is, mint tagintézmény mûködik tovább. Az dr. Szûcs Attila
intézményekbe járó óvodások és tanulók jegyzõ
továbbra is saját településükön járhatnak 

ÉLELMISZER-SEGÉLY 
PROGRAM

Jászkisér Nagyközség Önkormányzata 
az Európai Unió Intervenciós Gabona Program 
keretében  Gabona Segély szállítmányt kapott a 
Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat 
Közvetítésével. 

A segélyprogramban 1370 fõ rászoruló 
részére oszt ki csomagot a Polgármesteri Hivatal. 
A programban munkanélküliek, hajléktalan 
személyek, kisnyugdíjasok, hátrányos helyzetû 
gyermekek vehetnek részt. A segélyszállítmány  
2740 kg étkezési búzadarát,  13700 db 
gyümölcsdarabokat is tartalmazó kelt tésztát 
tartalmaz, így  fejenként 2 kg búzadara, és 10 
csomag tészta jut. A segélycsomag kereskedelmi 
forgalomba nem hozható, nem értékesíthetõ!
A segély kiosztásáról értesítést küld a 
Polgármesteri Hivatal a rászorulók számára. 
A segély ugyan nem oldja meg a rászorulók 
gondjait, de a kis segítség is, segítség és az 
Önkormányzat szívesen segít.

SZOCIÁLIS 
GYERMEKÉTKEZTETÉS

Jászkisér Nagyközség Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala a rászoruló gyermekek 
nyári, szociális gyermekétkeztetésére 525 ezer 
forint állami normatívát igényelt. A normatíva 
összegébõl 131 adag konzerv csomag 
kiosztásával, legfeljebb 65 fõ gyermek ingyenes 
nyári étkeztetését biztosítja az önkormányzat. Az 
étkezési csomagot az Alapszolgáltatási Központ 
segítségével osztjuk ki a legrászorultabb 
gyermekek számára.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ
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Pendzsom Folk Fesztivál
XIV. Nemzetközi 

Gyermeknéptánc-fesztivál
Jászkisér, 2007.augusztus 10-11.

A pénteki nap programja: 
18 órától Csoportok felvonulása népviseletben 

a Fõ úton
19 órakor Fesztiválmegnyitó 

a Polgármesteri Hivatalnál
20 órától       Gyermekcsoportok mûsora 

   a szabadtéri színpadon
          /esõ esetén a szomszédos Mûvelõdés Házában/
22 órától      A Cimbaliband zenekar mûsora
23 órától      Eredményhirdetés 

a gyerekcsoportok részére
23.30 órától Nemzetközi Táncház 

A szombati nap programja:
20. órától           Felnõtt csoportok mûsora 

a szabadtéri színpadon
22 órától            Jászberényi Hagyományörzõ Együttes mûsora  
23 órátó „Szûcs Béla  Vándordíj” átadása, és

eredményhirdetés a felnõtt csoportok részére
23.30 órától            Tûzijáték
24. órától      Nemzetközi Táncház

A Fesztivál résztvevõi:

Gyermekcsoportok:
Rozsnyói Gyermeknéptánc Együttes- Szlovákia
Bácskossuthfalvai Gyermeknéptánc Együttes – Vajdaság

Pátria Mûv.Alapiskola Néptánccsoportja – Tiszafüred

Pátria Mûv.Alapiskola Néptánccsoportja – Tiszaszentimre

Margaréta Gyermeknéptánc Együttes – Zagyvarékas

Néptáncszakkör – Jászjákóhalma

Boróka Gyermeknéptánc Együttes – Jászkisér

Kiscsillag Gyermeknéptánc Együttes – Jászkisér

Ifjúsági, felnõtt csoportok:
Bácskossuthfalvai Néptánc Együttes – Vajdaság

Kóka N.E.
Kisújszállás N.E.
Ördögszekér N.E. – Gyöngyös

Hétszínvirág N. E. – Jászapáti

Cuháré N.E. – Szolnok

Jászberényi Hagyományörzõ Együttes 
Pendzsom N.E. – Jászkisér

Zenekarok:
Cimbaliband zenekar – Budapest

Bíró zenekar - Kunmadaras

2007. augusztus 16.  Vidéki versenyzõk érkezése du. 14 óráig, 
érkezési hely: AGROSZÖV Zrt. Jászladányi 
úti telephelye, 17 órakor megbeszélés a 
versenyzõkkel, gyakorlati pálya 
megtekintése

2007. augusztus 17. A versenyzõk gyakorlási programja, 
gyakorlati bemutatók   elõkészítése, 
a kiállítók megérkezése.

  7.00 Egész napos tréning
15.00 Bírók megbeszélése, egyeztetés a gyakorló, 

illetve versenypályán
18.30 A versenyzõk - bírók megbeszélése, 

versenyparcellák sorsolása, rajtszámok 
kiosztása
Helyszín: A Mûvelõdés Háza Jászkisér

2007. augusztus 17. KWS fajtabemutató
  9.30-10.00 Regisztráció: A Mûvelõdés Háza Jászkisér

10.00-11.30 Szakmai elõadások /KWS, BASF, Genezis,
IKR, 4M-ECO, LEMKEN, HORSCH /

11.30-12.30 KWS szántóföldi fajtabemutató
12.30-14.00           Szántóföldi gépbemutataó /IKR, HORSCH,

LEMKEN/
14.00- Ebéd

 2007. augusztus 18. Szántóverseny
 8. 00 Ünnepi felvonulás a gépegységekkel a

 Mûvelõdés Házától
 8.00- 8.20 A versenyzõk üdvözlése: Hajdú László

Jászkisér Nagyközség  polgármestere
Ekeszentelés: Kladiva Imre
Római katolikus kanonok,  plébános
Szántóversenyzõk himnusza, elõadja:
a Csete Balázs Általános Iskola Énekkara
Szavalat, elõadja: Mihályi Kristóf tanuló
Jászkiséri Pendzsom Néptáncegyüttes
mûsora

 8.20- 8.50 Kivonulás a versenypályára
 8.50- 9.50 Üdvözlés a versenypályán

A versenyt megnyitja: 
Benedek Fülöp - FVM szakállamtitkár
Dr. Csizmazia Zoltán  - egyetemi tanár

          (DE-ATC)
10.20 A verseny kezdete (nyitóbarázda készítése)
10.40              A nyitóbarázda befejezése
10.40-11.20    A nyitóbarázda értékelése (váltvaforgató

szántásnál az ékszántás jelölõbarázdájának
 elkészítése)

11.20-14.00    Versenyszántás folytatása
14.00 Befejezés
15.00-16.00 Eredményhirdetés - Díjkiosztás

Dr. Jóri István - Magyar 
Szántóverseny Szövetség elnöke
Dr. Soós Sándor - Magyar
Szántóverseny Szövetség titkára

Szakmai és egyéb programok 

Pendzsom Néptánc Egyesület mûsora, STARLIGHT táncsoport mûsora, 
Jászkiséri Postagalamb Egyesület bemutatója,  öreg-veterán traktorok, stabil 
motorok,  kombájnok bemutatója, talajmûvelési eszközök kiállítása, szántás 
nélküli talajmûvelõ eszközök bemutatója,  Jászkiséri Honismereti Szakkör 

külön programja, Búzavirág Népdalkör mûsora, gépgyártók és 
gépforgalmazók kiállítása, lófogatú szántás, többször díjnyertes Jászkiséri 

Kócos Komondor kennel komondor tenyészet kiállítása, traktoros  ügyességi 
verseny, veterán traktorok szántóversenye, ijászbemutató, solymászbemutató, 

Fazekas György rendõrkutya bemutatója, Sárkányrepülõ bemutató, 
Sószobrász bemutató, Faszobrász bemutató, Papp Viktor tanuló mesét mond, 
Fatér Imre elõadása: “Madárvédelem az agrárélõhelyeken” címmel, Üllõparti 

Gazadszövetkezet és Hubai és Társai Kft. biotermékeinek kiállítása, Rácz 
Aladár zeneiskola mûsora Balla Tibor tekerõlantos mûsora stb. 

Felhívás
Kéréssel fordulok a tisztelt lakossághoz, 
a Jászkiséri Etnikai Szervezet ebben az évben emlékkönyv 
kiadását tervezi az elhunyt jászkiséri cigányzenészek életérõl, 
munkásságáról. 
Aki rendelkezik régi fotókkal, újságcikkel, bármi egyéb 
dokumentummal ebben a témában kérjük segítse munkánkat. 
A fotókat, dokumentumokat a Teleházban legyenek szíves 
leadni. Segítségüket elõre is megköszönöm. 

Tisztelettel Suki Izidor

Országos Váltvaforgató, 
Ágyszánt ó és Lófogatú Szánt óver seny

X. Jász kisér i Területi Döntõ
és  KWS Faj tabem utató

 

JÁSZKISÉR
2007. augusztus 17-18.

2007. július-augusztus
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Országos tûzgyújtási tilalmat rendeltek el !
2007. június 19. kedd 15:20

Az erdõk védelmében szerdától országos tûzgyújtási tilalom lép érvénybe. 
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a 
tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõkben 
és az erdõterületek határától számított 200 méteren belüli területen, a 
kijelölt tûzrakó helyen is, valamint a közút-és vasút menti fásításokban 
mindennemû tûzgyújtás - beleértve a parlag és gazégetést is - átmeneti 
idõre tilos. A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ 
tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszakában is 
végezhetõ. A tárca ugyanakkor kéri a közúton és vasúton utazókat, hogy 
égõ cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, 
mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok 
esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek. 
Felhívják továbbá az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági 
területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ dohánynemût eldobni nem 
szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani. Aki a tûzvédelmi 
rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

Egyesülettel tûzoltó bemutatón vettünk részt. A kisériek mûszaki mentési 
bemutatóján, egy közelekedési balesetet szenvedett autóból került személy 
kimentésre.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján elmondhatjuk, havi 
Balogh Tamás

ciklusokban jelentkeznek az erõs széllel, heves esõzéssel és jéggel járó 
Tûzoltóság parancsnoka

nagy viharok.  Jászkisért azért kevésbé súlytották mint Jászapátit, 
minket mindig a kevésbé intenzív zóna érintett. A tapasztalatok alapján 
kérjük a lakosságot, amikor a szél kezd élénkülni és sötét viharfelhõk 
gomolyognak rögzítsék le, pakolják el az udvaron elmozdítható 
tárgyakat. Ilyen idõjárás során és után rengeteg a kidõlt fák kivágására, 
eltávolítására a felkérés. Fontosabb feladat lenne a megelõzés! Ez azt 
jelenti, hogy nem amikor a vihar következtében már a háztetõn landol a 
fa és több százezer forintos kárt okoz, és ugyanekkor egyszerre másik 
húsz helyen ugyan ez a probléma akkor hívjuk a tûzoltóságot, hanem 
„békeidõben” kivágatjuk az elkorhadt, kiszáradt fát. Hangsúlyozom az 
elkorhadt és kiszáradtat! A fák kivágatása nem mehet át tarvágásba, az 
ép egészséges növények kiirtásába!
A jászkiséri tûzoltók 2007. június 10. és július 15-e között 38 
káresemény felszámolását végezték el. A káresemények jellegük szerint 
ismét vegyes képet mutatnak. Többségük viharkár volt és többnyire 
Jászapáti területén történt, voltak kisebb szabadtéri tüzek a gondatlan 
tûzgyújás - szemétégetés, dohányzás – következtében, és személyi 
sérülésekkel valamint nagy anyagi kárral járó közlekedési balesetek is 
történtek a környezõ országutakon.
A kárelhárításon kívül…
Folyamatosan zajlik a Békés – dánfoki nemzetközi tûzoltótáborba menõ 
10 ötödik és hatodik osztályos gyermek elméleti és gyakorlati 
felkészítése. A gyerekek minden hétfõn és csütörtökön 18 órától a 
tûzoltólaktanyában tanulják az elsõsegélynyújtást, égés elméletet, 
ismerkednek a tûzoltó-szakfelszerelésekkel, szerelési gyakorlatot 
hajtanak végre, megismerkednek a magyarországi tûzoltóságok 
kialakulásának történelmével. Igyekszünk õket a táborra felkészíteni, ne 
ott halljanak elõször ezekrõl a dolgokról. Köszönet a felkészítõ 
munkáért!
Június 20-án Mezõtúron a megyei tûzoltó szakmai versenyen 
tûzoltóságunkat Varga Zoltán képviselte. A 25 versenyzõ közül a 
középmezõnyben végzett, 12. helyezést ért el. Gratulálunk!
Július 7-én a Jászapátin megrendezett „Arató napon” a Jászapáti Tûzoltó 

Önkormányzatunk az Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési IV.  s zak mu n k ás k ép zõ  i s k o la , s zak i s k o la i , i l l e t ve  
Tanácshoz három pályázatot nyújtott be az idei évben. Sajnos két technikusképzésben nappali tagozaton résztvevõ magyar 
pályázatunk az „Önkormányzati hévízfûtési rendszerben keletkezõ állampolgárságú cigány tanulók 3,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig.
használt termálvíz visszatérõ zárt csatornájának kiépítése” (HÖF TEKI) és Benyújtási határidõ: 2007. szeptember 30.
a „Napközi konyha berendezéseinek korszerûsítése” (HÖF CÉDE) V. külföldi tudományos, mûvészeti, felsõfokú intézményekben 
forráshiány miatt elutasításra kerültek. Viszont a „települési tanulmányokat folyató magyar állampolgárságú cigány fiatalok,
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” Benyújtási határidõ: 2007. október 30.
támogatására beadott pályázatunk nyert, így az idén az Attila út, Bem út, Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen 
Dózsa Gy. út burkolatfelújítására kerül sor. A beruházás teljes költsége osztályzat nélkül zárta az elõzõ tanévet! 
4.477.680,- Ft, a kapott támogatási összeg pedig 2.597.054,- Ft. Az Javítóvizsgát nem fogadunk el!
önkormányzat továbbra is keresi a pályázati lehetõségeket, forrásokat Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom 
megvalósítandó terveihez. osztályzat!
Megjelentek Elõnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik 

Örömmel tájékoztatom a cigány kisebbséghez tartozó tanulókat, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû tanulók.
hogy megjelentek az oly régóta várt ösztöndíj pályázatok, melyet a Továbbá elõnyt élveznek azok a diákok is, akik a pályázat benyújtása 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi során pályázati adatlapjukon jelzik hogy a tanulmányi elõmenetelük 
Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen hirdet meg cigány 

sikeresebbé tétele érdekében milyen egyéb szolgáltatás kívánnak tanulók részére. A pályázaton rész vehetnek a 2007-es tanévben: 
igénybe venni a kapott támogatás terhére.I. az általános iskolák 7., 8. osztályos, a hat évfolyamos 
A pályázati kiírás és adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, valamint gimnáziumok 1., 2. osztályos, valamint a nyolc évfolyamos 
a , a , és a  gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú 
honlapokon megtalálhatók, letölthetõk.cigány tanulói,
 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Szociális,  1.“TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ”
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága pályázatot hirdet cigány - 3,5-tõl - 4,49-es tanulmányi átlagig,
származású fiatalok részére, tanulmányaik támogatására. A pályázaton                  2.“CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ”                          
részt vehet az a Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosú fiatal,  aki:- 4,5-es tanulmányi átlag felett
- gimnázium, vagy szakközépiskola 10-13. évfolyamát nappali benyújtási határidõ: 2007. szeptember 30.
tagozaton végzi és tanulmányi eredménye legalább 3,0II. gimnáziumi, és érettségit adó szakközépiskolai 
- a szakiskola 10-12. évfolyamát nappali tagozaton végzi és tanulmányi tanulmányokat folytató, nappali tagozaton tanuló magyar 
eredménye legalább 3,5.állampolgárságú cigány diákok 3,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 25. benyújtási határidõ: 2007. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei III. azon magyar állampolgárságú cigány hallgatók, akik valamely 
Önkormányzati Hivatal Mûvelõdési és Népjóléti Iroda 5000 Szolnok, fõiskolán, vagy egyetemen az elsõ diploma megszerzéséért 
Kossuth L. út 2nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén 

A pályázati kiírás és adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban. fõiskolai vagy egyetemi diplomát szereznek.
Benyújtási határidõ: 2007. október 15.
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