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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA VII.évfolyam 7.szám

2007. augusztusában Farkas László összegért oda adta a tejcsarnokot felújítására. A többlet a jászkiséri és a pélyi 
falugazdász tájékoztatta az önkormányzat mûködtetésre. iskola társulása kapcsán képzõdött a 
testületét a mezõgazdaság helyzetérõl és megemelt normatív támogatásból.

Beszámolt éves munkájáról a bölcsõde 
beszámolt a bölcsõde vezetõje a 

vezetõje. Elöljáróban megjegyzem , hogy Átcsoportosította a költségvetésben 
tárgyévben végzett munkáiról.

a település lélekszámát tekintve a bölcsõde önrészként a napközi konyha felújítására 
Farkas László elmondta, hogy az idõjárás fenntartása önként vállalt feladat. tervezett összeget. (A tárgyban benyújtott 
2007-ben keményen próbára tette a Korábban sem és most sem merült fel a pályázat nem kapott támogatást.) Az 
mezõgazdasági dolgozókat. Csapadék megszüntetés gondolata. A szülõk és a átcsoportosított összegbõl a lakókat 
hiányában alacsonyak a termésátlagok, és neveltek szemszögébõl is nagyon fontos tájékoztató hangosítás, a Rákóczi szobor 
ebbõl következõ magas árak csak részben feladatot lát el. A munkát vállaló szülõ jó helyreállítása és a hivatali mikrobusz 
nyújtanak kárpótlást, ugyanakkor minden helyen tudhatja gyermekét, nem kevés javítása történik.
fogyasztó a pénztárcáján tapasztalja a gyermek pedig az otthoni körülmények Módosította a társulási megállapodást 
kedvezõtlen hatást! miatt (a szociális területen dolgozók (Jászkisér-Pély általános iskolája és 
Az agrártámogatás az EU-s támogatás 60 határozott kérelmére) kerül a bölcsõdébe. óvodája társult), mi szerint július, 
%-a, ez a versenyképességet befolyásolja. Egészséges életmódot tanul, képessé válik augusztus hónapban a normatív állami 
2007-ben hektáronként 36800 Ft támo- a társas együttlétre a közösségi életre. támogatást Pély önkormányzata igényli 
gatáshoz juthattak a gazdálkodók. Testi, lelki tulajdonságai, értelmi intézményei részére és ezt átadja a 
Kétharmada SAPS, egyharmada pedig képességei gyarapodnak. A szakirányú gesztornak. Ezt követõen az igénylést és 
kiegészítõ nemzeti támogatás. Az EU-val ellenõrzések ezeket visszaigazolták. annak elszámolását Jászkisér végzi.
kötött megállapodás értelmében a SAPS Mindezeket úgy érik el, hogy szoros A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola 
támogatás mértéke 10 %-kal 2008-tól kapcsolatot tartanak a családokkal és igazgatója e tárgykörben bejelenti, hogy a 
növekedni fog. mindennemû és rangú közösséggel nevelõtestületbõl senkit nem kell 
FVM rendelet alapján a kiegészítõ nemzeti egészen az óvodáig, ami egy újabb elbocsájtani. A két iskola tantestülete 56 
támogatás 2008. évtõl a termeléstõl közösségi lét lesz a gyermekek életében. fõs és óraadóként 7 személynek kell átjárni 
elválasztott formában adható. A jogosultat A gondozónõkre nehéz feladat hárul, egyre Pélyre.
termelési kötelezettség nem terheli. több gyermek kerül bölcsõdésbe Hajdú László polgármester bejelenti, hogy 
Az állattartók szintén jogosultak külön- szociálisan hátrányos helyzete miatt. beiskolázási támogatásra (A Szociális 
bözõ támogatásokra. Mértékérõl és a (Védõnõ, háziorvos, családgondozó, vagy Bizottság elõzetes véleményezése alapján) 
hozzájutás módjáról a falugazdásztól gyámhatósági javaslat). Védelembe vétel 2 millió forintot költenek. Ezzel az 
kérésre részletes tájékoztatást kaphatnak. miatt 2005-ben és 2006-ban 10 gyermek általános, közép fokú és felsõ fokú 
Az aszálykárról és annak enyhítésérõl került így a közösségbe. képzésben résztvevõk támogatása 
elmondotta a falugazdász, hogy csak azt a egységesen 4000 Ft/fõ. A támogatást azok A férõhely kihasználtság jó. Az 
termelõt illeti meg, akik beléptek a kapják, akik jogosultságuk révén nem engedélyezett létszám 20 fõ (2 csoport) 
biztosítási rendszerbe (1000 Ft/hektár) a részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.2006. évben 100 %-os a kihasználtság. A 
kártalanítás azt a gazdálkodót illeti meg, nyári hónapokban az idény munkát Egyhangú döntés alapján a Bursa 
akinek a hozam-érték kiesése (kára) vállalók miatt magasabb a létszám. Hungarica pályázóit fél millió forinttal 
meghaladja a 30 %-ot. támogatja. Mértéke 3000 Ft/fõ/hó.A bölcsõdei dolgozók létszáma 6 fõ, 
A pályázati lehetõsségek tára bõséges: pl. (Vezetõ és gondozó 1 fõ, gondozónõk 3 fõ, Interpellációkra adott válaszok alapján a 
termelés indítása, korszerûsítés, gépek, szakácsnõ 1 fõ, mosónõ, takarító 1 fõ.) hivatalvezetés keresi a módját, hogyan 
technológia beszerzése, kedvezõtlen éves költségvetése 12 millió 885 ezer Ft. A lehet az utcán kóborló kutyáktól 
területek hasznosítása, erdõsítés, környe- munkavégzés tárgyi feltételei közepes megszabadulni.
zetvédelem, turisztika stb. minõsítést kaphatnak. Az elhasznált Többen szóvá tették a közmunkások 
A kedvezõtlen árak és a mezõgazdaságot dolgokat pótolni és korszerûsíteni kell. munkamorálját (Tisztelet a kivételnek.) és 
érõ minden nehézség ellenére a gazdál- Felújítás, karbantartás folyamatos, de kérték a szorosabb ellenõrzést, ha 
kodók bizakodók, szántanak, vetnek, mindig van mit tenni. Az épület lakóház szükséges akár elbocsájtás útján is!
bíznak a jövõbe – mondotta Farkas László volt és államosítás útján jutott közösségi A település aljegyzõje tájékoztatott a 
falugazdász. tulajdonba. lakásfenntartási támogatás jogosultsá-
Hajdú László polgármester a testület A polgármesteri összefoglaló az elismerést gáról. Ezek szerint a számítás módja képlet 
elismerését is tolmácsolva megköszönte a tolmácsolta, kihangsúlyozva, hogy a alapján történik, ahol a lakás nagysága, a 
tájékoztatást és hangsúlyozta, hogy a korábbi vizsgálatok a kihasználtságot jövedelmi viszonyok és a lakásfenntartás 
településen közvetve és közvetlenül mai kifogásolták, most ez igen jó. tényleges költsége a mérvadó.
napig sokan élnek a mezõgazdaságból. 

Elõterjesztések körében többlet bevétel Papp János
Kötelességének érzi a település vezetése, 

terhére az önkormányzat testülete 
hogy ha valahol segíteni tud, segítsen, mint 

elfogadta pénzösszeg átcsoportosítását az 
ahogyan a tejtermelõ gazdáknak jelképes 

általános iskola belsõ udvarának 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar történelemben és elsõsorban szülõket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit 
Tisztelt Polgármester Úr! a XX. század magyar történelmében, megszabtak atyai elõdei, az isteni törvényekre 
Tisztelt Lelkész Úr és Tisztelendõ Úr! amennyiben augusztus 20-a ünneplésére sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat 

visszatekintünk is ezt láthatjuk. A monarchia gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy Tisztelt Képviselõ Úr/Urak és Hölgyek, 
idejében még az új kenyér ünnepe volt augusztus szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával Díszpolgárok!  
20-a. A két világháború között Szent István király szemben áll, Isten ellenségének áll. […] Az én Tisztelt Ünneplõ  Közösség! 
dicsõ emlékét ünnepelték elõdeink. A második szokásaimat pedig, melyekrõl látod, hogy a 
világháborút követõen az Országgyûlés új királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés Eljöttünk és összegyûltünk, hogy 
alaptörvényt, alkotmányt fogadott el, amelyet a minden béklyója nélkül kövessed. […] Ezért hát megemlékezzünk az államalapító Szent István 
augusztus 20-án hirdetett ki és léptett hatályba. kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így királyról. Ünnepi beszédemben - a szónok jogán 
Ezért az elõzõ rendszerben ez a nap, augusztus leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.”– szeretnék megosztani néhány gondolatot 
20-a a szocialista alkotmány ünnepe volt. A Az ünnepelés is olyan szokás, amelyet Önökkel magáról augusztus 20-a ünnepérõl, az 

mint magatartást mi államalapító Szent Istvánról, az ünneplésrõl és a 
ö r ö k í t ü n k  á t  szokásokról, valamint ezek összefüggéseirõl. 
utódainknak. Ünnepelni 
többféleképpen lehet.  I.
Lehet akár otthon is, Szent István király és augusztus 20-a. 
szûk körben,  lehet  Hogyan is kapcsolódik össze?-kérdezhetnénk. 
kisebb közösségben, Ehhez egy kicsit ismernünk kell elsõ királyunk 
baráti társa-ságban, vagy életének néhány részletét. 
lehet nagyobb embercso-Néhány részletét - mondtam az imént.  Szent 
portban és hivatalosan, István életét, életmûvét és annak jelentõségét egy 
úgy mint mi tesszük egész élet kellene, hogy megértse az egyszeri 
most. Magasztosan és ember, mint amilyenek vagyunk, mint 
büszkén. Bárhogyan is amilyennek gondolom magam.
ünnepelünk a legfon-Géza és Sarolta Vajk nevû fia nehéz 
tosabb az, hogy õszintén korban került a magyar törzsszövetség élére 
és szívbõl tegyük, értsük fejedelemként. Válaszút elõtt állott az ország - 
és érezzük, hogy miért akkor is. A kérdést a végletekig egyszerûsítve: 
ünnepelünk. Ekkor mint vagy alkalmazkodik, vagy hasonul a korabeli 
jó szokást fogjuk tovább-Európa államaihoz, vagy szilárd állam és 
adni és jó példával Európában elfogadott vallás híján elveszik a 
járunk utódaink elõtt.történelem süllyesztõjében. Beolvad, vagy 

szétszóródik, mint oly sok más nép elõttünk itt a 
rendszerváltást követõen a mai napon Tisztelt Jászkiséri Polgárok! Kárpát medencében. 
államalapító Szent István királyunkra Felmerülhet a kérdés Önökben, Vajk a keresztségben az elsõ vértanú nevét vette 
emlékezhetünk. Mint ahogyan azt az egyház is hogyan is függhet össze ez a három gondolat, fel. István király nehéz utat, de helyes döntést 
tette a halálától számított mintegy ezer éven át a amirõl eddig szó esett? Az augusztus 20-ának választott. Megszervezte a magyar államot és a 
mai napon. állami megünneplését, Szent István királyunk római keresztény egyházat, megvédte hatalmát 

Az állam és képviselõi a XX. századtól személyét, történetét, valamint az ünneplés belsõ ellenségeitõl, megvédte az országot az 
törvények alkotásával és állami ünnepélyekkel is szokásának átörökítését egy közös gondolatban idegen hatalmaktól. Törvényalkotó volt, elsõ írott 
megemlékeztek elsõ királyunkról és a magyar próbálom egyesíteni:törvényeinket neki köszönhetjük. Erkölcsi 
állam megalakításáról, vagy újabban használt Atyáinktól tanultuk államalapító Szent tanításait és õt magát, mint embert Szent István 
kifejezéssel élve Magyarország születésnapjáról. István tiszteletét  és azt, hogy próbáljunk olyanok király intelmei Imre Herceghez írott irodalmi 

lenni mint amilyen õ is volt. Az egész korabeli és mûbõl ismerhetjük meg.
III. az õt követõ magyarság életét meghatározta egy István király államférfi volt. Meglátta a célt. 

Végezetül néhány gondolatot fontosnak tartok EMBER, az õ sorsa. Felismerte a helyes utat: a megfelelõ 
felvetni az ünneplésrõl és a megemlékezésrõl is. Mintegy 1000 éve ezen a napon Õrá emlékezünk kormányzati eszközökkel és kihasználva a 

Manapság az emberek nem nagyon és az ünneplésen nem fogunk változtatni bárhogy kedvezõ lehetõségeket vezette az országot azért, 
szeretnek nemzeti ünnepekre járni és a is  változzék Magyarország állam és  hogy a korabeli modern, keresztény európai 
közösséggel ünnepelni. kormányformája, vagy törvényei. királyság megvalósítása által, a MAGYAR 

Az emberek életét a szokások alakítják népnek jobb élete és a magyar nemzetnek jövõje  Wass Albert, költõ szavait idézvén: „Minden 
és az ember alakítja szokásait. Ez visz az ember legyen. embernek kell, legyen egy feladata ebben az 
életébe rendszert és egyfajta biztonságot. Az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is Elsõ királyunk 1038. augusztus 15. 
ember pedig szereti és igényli a biztonságot. Az talán -, mert különben nem lenne értelme annak, napján hunyt el. 1083. augusztus 19-én avatták 
ember életére, így mintegy szokásrendszerre is hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint szentté, majd augusztus 20-án emelték oltárra 
tekinthetünk. Ilyen szokás például az, hogy egy bonyolult szerkezetû gép, melyben minden Budán szent ereklyéit. Az egyház a XI. század óta 
munkahelyre járunk dolgozni és azt szeretjük is ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden megemlékezik elsõ és egyben szent királyunkról, 
netán, vagy italozik valaki, vagy csak nem embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos Istvánról.
dolgozik, vagy mindig arra vár, hogy más oldja küldetése, mely Istentõl való.”
meg helyette az õ problémáját. Ilyen szokás az Amíg magyar ember él a Földön   II. 
ünneplés is, az ünneplésnek ez a formája, emlékeznie kell I. Szent István királyra és addig a Az emberiség történelme során több 
ahogyan mi is tesszük. Ezek a szokások, mint létezik magyar nép, nemzet a Földön, amíg ünneppel is elõfordult az, hogy bár naptár szerint 
jellemvonások örökíthetõek át gyermekeinkre. emlékezik, emlékezni fog Szent István királyra. változatlan idõpontban került megtartásra, de 
Ezt fogjuk csinálni, hiszen ezt csinálták a EZ minden MAGYAR „küldetése”. Mi ezáltal is azon a napon, attól függõen, hogy milyen vallási, 
szüleink is. És az csak jó lehet, hiszen a gyermeki vagyunk magyarok.vagy világi rendszer dominált hivatalosan mást 
ész úgy gondolja, hogy az a jó amit a szülõ tesz.     Köszönöm, hogy meghallgattak. ünnepeltek, mást kellett ünnepelnie, az 

embereknek. A magyar nép történelmében is 
Mint István király mondta Imre herceghez Jászkisér, 2007. augusztus 20.elõfordul példa erre nézve, hogy a hivatalos 
intézett intelmeiben:  „A FIAK KÖVESSÉK AZ állami ünneplés jogcíme ugyanazon az                                                    dr. Szûcs Attila
ELÕDÖKET A legnagyobb királyi ékesség, az ünnepnapon változott, mást és mást kellett 
én tudásom szerint, a királyelõdök után járni, a ünnepelnünk. 

Szent István napjára
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Államalapításunk és elsõ királyunk, Szent István 
napjára augusztus 20-án délelõtt emlékeztek településünk lakói.

Az ünnepség a Jubileumi téren a Millennium 
tiszteletére állított kopjafa elõtt zajlott. Településünk jegyzõje, 
Dr. Szûcs Attila mondott ünnepi beszédet, majd koszorút 
helyeztek el a kopjafánál. Az ünnepségen a Búzavirág 
népdalkör közremûködésével közösen énekelték el a részt 
vevõk a Himnuszt és a Szózatot. A megemlékezésen jelen 
voltak a Polgármesteri Hivatal dolgozói, képviselõk, egyházak 
képviselõi, civil szervezetek és településünk lakói. Az ünnepi 
megemlékezés a Csete Balázs Helytörténeti Gyûjteményben 
folytatódott, ahol Hajdú László polgármester köszöntötte a 
vendégeket. Rövid megemlékezésében a kenyér jelentõségérõl, 
az új kenyér fontosságáról beszélt.

 Ezután Tóth István káplán felszentelte az új kenyeret, 
majd a Polgármester Úr felszelte az új kenyeret és körbekínálták 
a honismereti szakkör tagjai finom bor kíséretében. Az új, 
kemencében sütött kenyér Fodor Pálné Boróka néni ajándéka 
volt. Ezután a vendégek megtekinthették a helytörténeti 
gyûjteményt, és közben a Búzavirág népdalkör szórakoztatta a 
jelenlévõket néhány helyi dallal.

-TM-

Augusztus 20. Meghívó
A Pedagógus Nõi Kar 

szeretettel hívja és várja kedves 
közönségét hangversenyére.

Ünnepeljük együtt Kodály Zoltán 
születésének 125. évfordulóját, 

a Zene világnapját,

kórusunk 9. születésnapját, valamint 
új handgszerünk felavatását! 

Közremûködik: 

Balogh József zongoramûvész

Réz Lóránt orgonamûvész

Hangversenyünk helyszíne:

a jászkiséri a Katolikus templom

Ideje:

2007. szeptember 22-én 17 óra 

Ez úton is köszönetetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik hozzásegítettek 
bennünket az elektromos zongora 

megvásárlásához!

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját, 

2007. október 12-én 18 órai kezdettel a 

Mûvelõdés Házába 
a II. Rákóczi Ferenc szobor 

visszaállítására rendezett jótékonysági 

estre. 
A mûsorban fellépnek:
 a Csete Balázs Általános Iskola tanulói,
 a Pendzsom Néptánc Egyesület, 

a Pedagógus Nõi Kar, 
a Búzavirág Népdalkör 
és más jászkiséri fellépõk.

Belépõdíj nincs, a helyben adott adomá-

nyokat a szobor visszaállítására költjük. 

Aki a helyszínen nem tud hozzájárulni, az a 

következõ számlaszámra megteheti 

felajánlását: 
11745114-15409766

Szeretettel várunk mindenkit és kérjük 

adományaikkal segítség a szobor méltó 

helyére való visszahelyezését. 

Tisztelettel meghívjuk Önt és 
kedves családját, 

az aradi vértanúk emlékére 
rendezett megemlékezésre

2007. 10. 05-én 
18 órai kezdettel

 a Mûvelõdés Házába.
Elõadó:
 Katona Tamás történész
Énekel:

Bolla János 
hagyományõrzõ huszár 

Díszvendég:
Batthyány Bálint 

és 
Zichy László
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Szennyezik a környezetünket az illegális szemétlerakással és mind Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
e mellett elvárják, hogy az önkormányzat, vagy a többi normális A Képviselõ-testület többször tárgyalta az elmúlt idõszakban a 
lakos takarítsa fel az õ mocskukat. Pedig nem feltakarítani kellene, településen gazdátlanul kóborló ebek befogásának lehetõségét. 
hanem nem lerakni! Képesek felrakni a szemetet kiskocsira, Tudjuk, hogy nem könnyû feladat, de azt is tudjuk, hogy az itt élõk 
utánfutóra, de csak a jászkiséri határ valamely szélére viszik el. testi épségének – felnõttek, gyermekek – megóvása érdekében 
Pedig a kapujuk elõl hetente el is vinnék a hulladékot. Mondják már határozott intézkedést kell foganatosítani. Hamarosan kezdõdik a 
meg milyen ember az ilyen? Ember?!tanév. Sok a felelõtlen lakos, aki gyermekével együtt kiengedi a 
Vannak bizony olyan embernek mondott élõlények is, akik a másik kutyáját az utcára, a többi iskolába járó tanulót ezzel veszélyeztetve 
munkáját elõszeretettel, tudatosan rongálják. Gondoljunk a a közterületen.
Rákóczi szobor ellopására, vagy a Kossuth emléktábla mögötti Kérem a tisztelt lakosokat, hogy kutyáikat a törvényi elõírásnak 
tuják kitörésére, és most augusztus végén a katolikus templom megfelelõen saját ingatlanjaik határain belül tartsák vagy 
melletti Holokauszt emlékparknak kialakított területen lévõ, szép megkötve, vagy más módon elzárva, hogy ne veszélyeztessék a 
öntöttvas szeméttárolókat szedték ki a földbõl, hogy ki borogassák járókelõket. Amennyiben az utcára kiviszik, úgy pórázon kell, hogy 
tartalmát. Ha az emlékpark jellegét nem is tiszteli, aki (vagy akik) vezessék, ezzel biztosítva mások testi épségének megóvását.
ezt cselekedte, legalább azt tisztelné, hogy valakik szebbé és Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
kulturáltabbá akarták tenni a környezetünket, munkájukat és az Kérem a fentiek betartását, mivel szeptember elejétõl „kóbor 
anyagiakat is erre áldozták. Ha olvassa e sorokat, aki a fentieket kutya” befogási akciót kívánunk eszközölni. Így különösen a 
cselekszi, azt üzenem, hogy jó lenne az az erõ még másra is! napközben gazdátlanul közterületeken (fõleg iskola) járkáló kóbor 
Tisztelt jó érzésû jászkiséri polgárok! Kérem önöket, fogjunk össze ebeket kívánjuk ártalmatlanítani.
és ne engedjük a bunkóságokat elharapózni településünkön. Kérem Kérem óvják meg kutyáikat az ebtartásra vonatkozó törvény 
segítsenek megakadályozni a - normális ember által elítélendõ – betartásával!
tetteket! Úgy az illegális szemétlerakásokat, mint a rongálókat, Hamarosan lesz eb oltás is, ezért felhívom az ebtartók figyelmét 
vagy lopásokat.ezen kötelezettség betartására is!
Próbáljuk már megérteni, hogy mi, itt élõk alakítjuk a Kérek minden jászkiséri lakost óvjuk településünket, óvjuk az itt 
környezetünket. Vagy így, vagy úgy! És ehhez bizony kevés a élõket az alapvetõ emberi egymásmellett élés elvárásainak 
képviselõ-testület, vagy a polgármester. Ehhez itt élõ lakosság kell!betartásával!
Az önkormányzat és mi, választott tisztségviselõk Önökért, Köszönöm megértésüket és segítõ szándékukat!
jászkisériekért dolgozunk! De nem Önök helyett! (Ez fizikailag is 
lehetetlen volna!)Kedves Jászkiséri Lakosok!

Több okból kifolyólag ragadtam tollat. Sajnos egy ok sem a pozitív 
Köszönöm figyelmüket, bízva együttmûködésükben.dolgokhoz tartozik. 

A Jászkiséren élõ, jóérzésû emberek elvárása igen sokrétû az 
                         Tisztelettel:önkormányzat felé, aminek mi, választott képviselõk igyekszünk 

                                                Hajdú Lászlómesszemenõkig eleget is tenni. Sajnos az itt élõk egy része 
                                                polgármestermindennemû toleranciát, és az egymásmellett élés leghalványabb 

elvárásait sem tartja be.

Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az 1998./VI.3./ NM. sz. 
rendelet 19. §-a alapján a lakosság részére az idõszakos tüdõszûrõ vizsgálat 

2007. szeptember 18.-tól – 2007. október 01.-ig kerül megtartásra.
Helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti A Mûvelõdés Háza épülete

Fontos tudnivalók!

Szûrési idõpontok:
hétfõ: 12 - 17 óráig
kedd:   8 - 13 óráig
szerda: 12 - 17 óráig
csütörtök:   8 - 13 óráig
péntek:   8 - 13 óráig

1. Fekvõbeteg, vagy járóképtelen személy a háziorvossal igazoltathatja távolmaradását
2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával.
3. A szûrés éves kortól ajánlott, 30 éves kortól kötelezõ!
4. Akik szûrõvizsgálatra kötelezettek és helyben nem jelennek meg, Szolnokon pótszûrésen kell megjelenniük. Az

 útiköltséget az OEP nem téríti meg. Ezt követõen az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete küld felszólító határozatot a
 pótszûrésre, amelynek nem teljesítése 100.000 Ft-ig terjedõ pénzbírság kiszabását vonja maga után.

5. A szûrõvizsgálat alól mentesek azok, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek illetõleg a
 Tüdõgondozóban gyógykezelés alatt állnak. Az errõl szóló igazolást be kell mutatni.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekükben szíveskedjenek megjelenni!

Jászkisér, 2007. augusztus 27.
dr. Gócza Tamás

aljegyzõ

Értesítés tüdõszûrésrõl
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„Ellát az orvos, vagy fizetnem kell a vizsgálatokért? Kellett volna Kik az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek?
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnem?” Minden olyan személynek aki a Tbj. szerint nem minõsül biztosítottnak és 
A média és a sajtó sajnálatos hiányos tájékoztatása, valamint a fenti kérdés egyéb jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra, 
egyértelmûvé tétele miatt tájékoztatjuk az érintett lakosságot az egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. A járulékfizetési 
egészségügyi szolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatosan a legfontosabb kötelezettség teljesítését követõen õk is jogosulttá válnak külön térítés 
tudnivalókról. nélkül a biztosítottakkal azonos módon egészségügyi szolgáltatások 
Egészségügyi szolgáltatásra jogosult- a biztosított, az Eu-rendeletek, igénybevételére. A Tbj. módosítása következtében 2007. április 1-jétõl az 
valamint a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó személyeken eltartott közeli hozzátartozónak minõsülõ személyek hozzátartozói jogon 
túl- az, aki már nem jogosultak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. 

1. táppénzben,  terhességi-  gyermekágyi  segélyben,  A  települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának 
gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki- 
járadékban, annak a személynek akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem 

2. saját jogán nyugdíjban hozzátartozói nyugellátásban, nem haladja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló 
3. öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb 

fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban, összegét (jelenleg: 65.500.-Ft).
4.  nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadi gondozotti A magánszemélynek tehát amennyiben nem éri el az egy fõre esõ havi 

ellátásban, jövedelem a minimálbért elsõként az önkormányzat polgármesterét kell 
5. bányászati keresetkiegészítésben megkeresnie a hatósági bizonyítvány kiállítása céljából. Ezt követõen a 
6. gyermekgondozási segélyben hatósági bizonyítvány birtokában lehet a bejelentést megtennie az állami 
7. rendszeres szociális segélyben, idõskorúak járadékában, ápolási adóhatósághoz.

díjban, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküliek Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítása 
jövedelempótló támogatásában részesül, továbbá napjáig az egészségügyi szolgáltatási járulék alapja a mindenkori 

8. középfokú nevelési-oktatási vagy felsõoktatási intézmény minimálbér összege. Amennyiben kérelmüket késedelmesen nyújtják be a 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar állampolgár hatósági bizonyítvány iránt, az adóhatóság 2007. 04. 01-tõl a bejelentés 

9. megváltozott munkaképességû, és munkaképesség- napjáig havi 5.895.-Ft egészségügyi szolgáltatási díjat fog 
változásának mértéke az 50%-ot eléri, valamint az illetékes megállapítani abban az esetben is ha esetlegesen a családjukban az egy 
hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik fõre jutó jövedelem pl. csak a minimálbér 50%-a.

10. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem A fizetési kötelezettség teljesítését az adóhatóság az adóév utolsó napját 
haladja meg a minimálbér 30%- át ( 19.650.-Ft), követõ 60 napon belül az adózó adószámláján megvizsgálja, és az 

11. a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ kiskorú elmulasztott járulék-kötelezettségbõl eredõ tartozás megfizetési 
személy kõtelezettségrõl határozatban rendelkezik!

12. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi A fentiek elkerülése miatt,- mivel megítélésünk szerint Nagyközségünkben 
III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult személy, és errõl még vannak szép számmal akik nem kértek hatósági bizonyítványt és nem 
a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt rendelkezik egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal- saját 
állít ki. érdekükben kérjük, forduljanak bizalommal a polgármesteri hivatal 

Szociálisan rászorult személy: hatósági csoportjához amennyiben a fenti tájékoztató nem adott teljes 
– akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az körûen választ a kérdéssel kapcsolatos egyéni problémájukra!
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg: 27.130.-Ft) Jászkisér, 2007. szeptember 
– aki egyedül élõ és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb dr. Gócza Tamás
összegének 150 %-át nem haladja meg (jelenleg: 40.695.-Ft.) aljegyzõ
és nem rendelkezik vagyonnal.

Biztosított az egészségem?!

kapcsolatos feladatokat is.
A tûzoltóságoknak komoly problémákat okoztak (okoznak) a 
növénytermesztéssel összefüggõ égetések, fõképpen a A rendkívüli száraz idõjárás és az emberi gondatlanság igen sok 
tarlóégetések, mivel ezek általában nem kerülnek bejelentésre és feladatot ró a megyénkben és a településünkön szolgálatot ellátó 
nem az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló tûzoltók vállára.
35/1996. (XII. 29.) BM rendelet 67. §-ban meghatározottak szerint Június és július hónapban 665 alkalommal volt vonulás, ezek közül 
kerülnek végrehajtásra.320 alkalommal szabad területen történt tûzesethez riasztották a 
Külön figyelmet kell fordítani az országos tûzgyújtási tilalmak tûzoltókat. Mint a számok is mutatják a vonulások felét a szabad 
elrendelésére, melyet a rendkívüli szárazság esetén rendelt el az téren égetett gaz, hulladék tüzek oltása tette ki.
FVM és a ÖTM.A fenti feladatok a gondatlanság és szándékos gyújtogatás 
A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ eredményei.  Ne feledkezzünk meg arról sem, ha a megyében  
erdõkben és az erdõterületek határától számított 200 méteren belüli mûködõ tûzoltóknak a szomszédos megyébe, vagy településekre 
területen – a kijelölt tûzrakó helyen is - , valamint a közút és a vasút kell vonulni segítségnyújtás miatt, akkor a mi területünkön 
menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag- és lényegesen kevesebb tûzoltó gépjármû és tûzoltó marad az 
gazégetést is, átmeneti idõre TILOS!esetlegesen itt keletkezett tüzek oltására.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ A tûzmegelõzés, tûzvédelem egyik nagyon fontos területet a 
el.szabadban történt tûzokozás elkerülése, amely fontos feladatokat ró 

mind az önkormányzatokra, mind a tûzoltóságra. A tûzoltóságok A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi 
vonulásainak tükrében szembetûnõ, hogy kb. 50 %-ot tesz ki az idõpontban intézkedik a minisztérium.
avar, gaz, szemét- és tarló tüzekhez való riasztás. Ezeket, az emberi Az egyes szabálysértésekrõl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 
felelõtlenségen alapuló tûzeseteket kell visszaszorítani a 20. §-a tartalmazza a tûzvédelmi szabálysértéseket.
jogszabályok, elõírások betartásával akár szankcionálási A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény feljogosítja a 
intézkedések megtételével is. hivatásos tûzoltóságot helyszíni bírság kiszabására.
A levegõ tisztaságának védelmérõl szóló 21/1986. (VI.2. ) MT Ezen tájékoztatóval hívjuk fel a területet járók, a föld és erdõ 
rendeletet (amely egyes égetések jegyzõi engedélyezését tulajdonosok (kezelõk, mûvelõk), figyelmét az égetési tilalomra.
szabályozta) 2001. július 1-tõl hatályon kívül helyezi a levegõ A közös akarat eredménye lehet a tisztább levegõ a természetben és 
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. ( II. 14. az ember által létesített értékekben keletkezett kár csökkenése.
) Korm. rendelet és ezzel egyidejûleg megszünteti a korábban ezzel 

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM
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Pendzsom Folk Fesztivál 2007. 

Kedves Gyerekek!

Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér
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Szeretnétek világhírû sztárokkal egy színpadon 
szerepelni? Szeretnétek bejárni az országot-világot? 
Szeretnétek egy jó közösségbe kerülni? Ha igen, akkor 
gyertek a Pendzsom Néptánc Egyesület új 
gyermekcsoportjába táncolni! 

 ¢
Kedves Szülõk!
Önöknek csak annyi dolguk van, hogy gyermeküket, 
aki ebben az évben tölti 6. életévét, hétfõn és szerdán 16 
órára elhozza a Mûvelõdés Házának próbatermébe! 
Várjuk Önöket szeptember 19-ig!

Felemás érzésekkel írom e sorokat, értékelve az idei év rozsnyói gyerekeket vendégül látták, a szervezésben, 
néptáncfesztiválját. Az elõkészítõ munka, a szervezés az elmúlt lebonyolításban résztvevõ szülõknek, a tombolatárgyakat 
évekhez hasonlóan már a tavasz folyamán elindult. Akkor már felajánlóknak, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
két pályázatunkat utasították el, tehát elég kedvezõtlenek voltak Ö n k o r m á n y z a t n a k ,  a  J á s z k i s é r  N a g y k ö z s é g  
az elõjelek is. Sokáig maga a rendezvény megtartása is Önkormányzatának, a Mûvelõdés Házának, a Csete Balázs 
kérdõjeles volt, de a már „hazajáró”csoportok érdeklõdése, a Általános Iskolának, az Agroszöv Zrt.-nek, a '48-as Polgári 
határon túli csoportok készülõdése /vízumkérés/ is arra sarkalta Egyesületnek, a Dongó Sörkertnek, Mezei Balázs 
az egyesület tagságát, hogy vágjunk bele.  Az ország, és az ebbõl fogtechnikusnak, Stoszek Istvánné és a konyha dolgozóinak, 
fakadó rossz helyzetben lévõ, és mégis a kultúrát támogató  a Jászkiséri Mg-i Szövetkezetnek, az Aranykorona Mg-i 
vállalkozók támogatása, azok bizalma is arra késztetett minket, Szövetkezetnek,  a Varga Fotónak, a Jász Tejnek, a Jászapáti 
hogy nem szabad feladni, próbáljuk meg, talán utoljára. Strandnak,  Ifj. Sebestyén Ferencnek, Holló Zoltánnak, 
Rendben is mentek a dolgok addig, míg a rendezvény kezdetét Vajkó Jánosnak, Fülöp Dénesnek, Balla Lászlónénak, a 
nem vette. Sajnos az idõjárás mindkét napot, és egyesületünk MÁV Fkg. Kft.-nek, a Krizsai Pékségnek, és a                          
költségvetését is tönkretette. Talán ez a legkevésbé fájó, a B-Metálnak. Nélkülük tényleg nem jött volna létre!
tartozásainkat mindig kiegyenlítettük, és ez így lesz most is, csak A jövõ évi fesztiválunk a 15. lesz(?), ehhez kérjük az Önök 
türelmet kérek. Jobban az fájt a szervezésben résztvevõknek, tanácsait, észrevételeit néhány kérdés erejéig. A válaszokat 
hogy a sok munka, idegeskedés mind hiába való volt, kevés nézõ kérem a Polgármesteri Hivatal portáján leadni, postaládámba 
láthatta a magas színvonalú /szakemberek mondták/ bedobni, e-mailen eljuttatni ( ), amit 
elõadásokat, nem volt igazi fesztivál hangulat. elõre is köszönök!                        
Köszönettel tartozok azoknak akik a bácskossuthfalvi,  Lukácsi György

pendzsom@freemail.hu

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját,

2006. október 23-án hétfõn 
17 órai kezdettel 

a Mûvelõdés Házában tartandó 

az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc

ünnepi megemlékezésére.

FELHÍVÁS MAMMOGRÁFIÁS EMLÕSZÛRÉSRE 
A Népegészségügyi program keretében a Jászkiséren élõ 45 – 65 ÉVES  ASSZONYOK RÉSZÉRE   emlõszûrést 

szervezünk.
A SZÛRÉS IDEJE:   2007. szeptember 25. kedd és 28. péntek.

A SZÛRÉS HELYE:  Mamma Klinika  Szolnok Hõsök tere 2-4. (Rendelõintézet)
útiköltség térítési igényét a Mamma Klinikán kell jelezni!

Amennyiben nem tud megjelenni a behívó levélen szereplõ idõpontban, új dátum kérhetõ hétfõ, kedd és pénteki 
napokon az 56/230-560 telefonszámon. 

BEHÍVÁS MÓDJA: Személyre szóló, lakcímre kiküldött meghívó levelek alapján, melyet a behívást megelõzõen 
kb. 1 héttel kézbesítenek.
A behívó levél egyben a beutalót helyettesíti és mentesít a vizitdíj megfizetésétõl. 
Amennyiben panasza van és behívó levelet nem kapott, kérjük keresse fel háziorvosát! (A lelet postán történõ 
kiküldése érdekében kb 400 Ft-ot szíveskedjen magával vinni a szûrésre!)
A daganatos betegségek okozta halálozások ellen a szûrõvizsgálat segítségével történõ korai felismerés és kezelés a 
legígéretesebb módszer.
Kérem a hölgyeket, hogy saját érdekükben vegyenek részt a szûrõvizsgálaton!

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete
Tel: 57/ 501-490


