
Jászkiséri TudósítóJászkiséri Tudósító
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA VII.évfolyam 8.szám

Soros ülésen tárgyalta a képviselõ-testület az 2007. év elsõ elsõsorban tisztességes és önfeláldozó munkájuk elismerésére 
félévének gazdálkodását. A következõ megállapításokat tette: tartanak igényt! A szerzõ megjegyzése: hónapról-hónapra 
a 2007. évi bevételi és kiadási terv 820.898.100 Ft növekszik a lopások száma – fémet, terményt, állatot, fát minden 
a bevétel teljesítése 481.718.000 Ft (59 %) mennyiségben és ez már régen túl van a megélhetési bûnözésen! 
a kiadások teljesítése: 451.369.600 Ft (55%). Ha a rendõrséget, polgárõröket nem támogatjuk és egymás 
Az iparûzési adóalap a vártnál több lett. A költségvetést azonban értékére nem vigyázunk eljutunk az önbíráskodáshoz és ettõl 
ez lényegében nem módosítja, ugyanis abban az esetben az mentsen meg a teremtõ!
állami normatív támogatás csökken. Az elsõ félévben 1624 e.Ft.- Az Önkormányzat Testülete elismeréssel szólt munkájukról, 
ot elvontak. feladataikat, törekvéseiket látva a testület egy tagja jelezte 
A kiadási oldalon a személyi jellegû kiadások teljesítése 50 %, a csatlakozása szándékát a csoporthoz. 
dologi jellegû kiadások teljesítése 41 %. Kifizetésekben túllépés Megismerte a testület a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
a szociális jellegû kiadásoknál jelentkezik. Oka, hogy az állami társulásban történõ mûködésének tervét. Támogatja  azzal a 
finanszírozású ezekben az esetekben utólagos pl. lakásfenntartás, kitétellel, hogy most Jászkisér nem csatlakozik, a rendszer jól és 
szociális segély, ápolási díj. Kiadási oldalon nagyobb összegek a hatékonyan mûködik. Amennyiben a társulás bizonyítja 
a következõ munkákra kerültek kifizetésre: 2006. évi belvíz hatékonyságát a csatlakozásnak nincs akadálya.
okozta károk helyreállítása, önkormányzati közutak javítása Elõterjesztések körében tárgyalta a termálvíz visszatérõ ágának 
(Vércse, Árok, Zrinyi, Pacsirta utak). Kicserélték a mûvelõdés hasznosítását. Megállapodást köt a Halas Kft.-vel, aki kiépíti a 
háza bejárati ajtaját, részlegesen javítani kellett a Pélyre vezetõ hûtõtavat, az önkormányzat pedig 2008. június 30-ig a 
önkormányzati utat. vízelvezetésrõl gondoskodik.
Mind összesen a Testület megállapította, hogy az elsõ félévi Nem támogatta a Vágóhíd út 3. sz. alatti üzlethelyiség vásárlási 
bevételek és kiadások idõarányosak, a takarékosság teljes kérelmét.
egészében jellemzõ. Hasonló mutatók vannak az önállóan vagy Kérelem érkezett több önkormányzati tulajdonú lakás 
részben önállóan gazdálkodó intézményeknél is. vásárlására. A döntésrõl az érdekeltek értesítést kaptak. 
Tájékoztatást adott végzett munkájáról a jászkiséri Polgárõr Elfogadta a testület a Leader csoporthoz való csatlakozást 
Egyesület. 2006. november hónapban 17 fõvel alakult, azóta a (vidékfejlesztési program). A csoport tagjai jelenleg Jászapáti, 
létszám 5 fõvel bõvült. Jászszentandrás és Jászdózsa önkormányzatai.
Feladatuk a lakosság körbiztonságának védelme, a legtöbb Tájékoztatott a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérõl az 
bûncselekmény (lopás a köz és magán tulajdon sérelmére, üzemeltetõ társulás igazgatója. A rendszer jól mûködik az a 
rongálás) az éjjeli órákban történik, ezért a szolgálat is erre az megállapítás legfontosabb mondanivalója. A hiányosságok 
idõre esik. Támogatást az önkormányzattól, a Megyei Polgárõr felszámolása folyamatos. November 10-én új bejárás következik 
Szövetségtõl és kis mértékben a lakóktól kaptak (5 fõ). Áldozatos és annak eredményérõl tájékoztatás. Megerõsítette a több éves 
munkájukhoz (éjjel végzett járõrözés, rendezvények biztosítása) garancia tényét!
szívesen fogadnak támogatást – azt gondolom ez közös érdekünk Papp János
is. Az anyagi támogatás mellett (Saját gépkocsikat használnak!) 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját, a 2007. október 23-án tartandó 

1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezésére
3016  Czeglédi Gizella festõmûvész kiállításának megnyitója a Mûvelõdés Háza galériáján
00

17  Ünnepi mûsor:
             Himnusz
            Köszöntõt mond Hajdú László polgármester
             Utasi László pedagógus énekel
             Verset mond Gócza Fanni
             Beszédet mind az ünnepség díszvendége Nagy Alajos a Nemzeti Fórum 1956   
             Munkacsoport vezetõje
             Búzavirág Népdalkör énekel

Ezt követõen az ünnepség az 1956-os emlékmûnél folytatódik. 
             Verset mond Nagypál Zoltán
            Búzavirág Népdalkör énekel
             Koszorúzás
             Szózat

Kérjük jelenlétével tisztelje meg ünnepségünket és hozzon magával egy gyertyát!
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Ez történt településünkön
 Idõsbarát Önkormányzati Díj átadás a Parlamentben által választott dalt énekelte el. A közönség pedig tapssal jutalmazta 
Immár negyedik alkalommal ítélték oda az Idõsbarát õket, mivel a közönség nem tudott dönteni a versenyzõk között, 
Önkormányzat Díjakat, amelyeket dr. Lamperth Mónika szociális alakalmi zsûri alakult Hajdú László polgármester, Sülyi Károly 
és munkaügyi miniszter és dr. Virág Rudolf, közjogi és énekes és Torda Ferenc részvételével. Végül az alábbi sorrendet 
koordinációs szakállamtitkár adtak át 2007. szeptember 27-én az állították fel: elsõ helyezett Bende József, második hely Szabó 
Országos Idõsügyi Önkormányzati Konferencia keretében tartott Andrásné, a harmadik  helyezett pedig Lukács József lett, õk egy-
ünnepségen. Dr. Lamperth Mónika szerint a települések tehetnek a egy díjban részesültek. Stoszekné Erzsike és munkatársai 
legtöbbet az idõsekért; az önkormányzatok látják a legpontosabban, jóvoltából finom marha pörköltet ebédeltek a vendégek, az 
mire van szüksége az ott élõ nyugdíjasoknak. 2004-tõl az Országos üdítõitalokat pedig az EZ+AZ bolt, Kovács Erzsike finanszírozta. 
Idõsügyi Önkormányzati Konferencia keretében a Parlament Ebéd után a 07 Együttes: Varga Tamás és kollégája szórakoztatta a 
Felsõházi Termében került sor a díj átadására. Az önkormányzatok résztvevõket. A nagyon jó hangulatú rendezvénynek délután lett 
idõsbarát tevékenységének ösztönzésére 2004-ben alapította a díjat vége. Köszönet az Alapszolgáltatási Központ minden 
az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter és a dolgozójának a szervezésért, a fáradságos munkáért és 
belügyminiszter. A díjra valamennyi helyi önkormányzat pályázhat, mindenkinek, aki segített abban, hogy örömet szerezzenek idõsebb 
ha alapfeladataikon túl példamutató kezdeményezéseket tettek korú embertársainkért. 
idõskorú lakosságuk érdekében. Az idõsügy területén, 
alapfeladataikon túl kiemelkedõ tevékenységet végzõ, illetve az Új növényzet kiültetése
idõs emberek életminõségének javítása, nyugdíjas éveik aktív Önkormányzatunk gondot fordít arra, hogy közterei, parkjai 
eltöltése érdekében példamutató, a társadalom széles körét rendben legyenek tartva. Közmunkások foglalkoztatásával látják el 
mozgósító és együttmûködést megvalósító települési 
önkormányzatokat részesítették az elismerésben. Az idei évben 
Jászkisér Nagyközség önkormányzata is benyújtotta pályázatát a 
díjra. A díjátadáson településünket dr. Gócza Tamás aljegyzõ 
képviselte. Az egymillió forintos  díjazásban nem részesültünk, 
viszont sikeres pályázatunkért oklevelet kaptunk. Azonban a díjtól 
függetlenül is fontos támogatnunk az idõs korosztályt, továbbra is 
segíteni mindennapi életüket, valamint kulturális tevékenységüket.   
/forrás: www. szmm. gov. hu/

Idõsek Napja 
2007. október 03-án rendezte meg az Alapszolgáltatási Központ az 
önkormányzattal karöltve az immár hagyománnyá vált Idõsek napi 
rendezvényét a Mûvelõdés Házában. Ezen a napfényes õszi napon a 
mûvelõdési ház nagyterme színültig megtelt az ünnepségre érkezõ 
idõs emberrel.  Farkasné Nagy Márta az Alapszolgáltatási 

a feladatokat. Sajnos az utóbbi idõben több növény is áldozatul 
esett a vandalizmusnak. Rácz János saját tiszteletdíját ajánlotta fel a 
Kossuth emlékmû növényzetének pótlására. Új leylandi 
ciprusokat, borbolyákat és tûztöviseket, valamint árvácskákat 
ültettek ki október elsõ napjaiban. Köszönet érte. Legyen ez példa 
mások számára is.

Közhasznú foglalkoztatás
Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszik közcélú 
és közhasznú foglalkoztatással visszasegíteni a tartósan 
munkanélküli személyeket a munkavilágába. Közcélú 
foglalkoztatásban ez évben 57 fõt alkalmazott idõszaki jelleggel az 
önkormányzat. 2007. április 01-tõl július 31-ig 20 fõt 8 órában, 
augusztus 01-tõl szeptember 30-ig 5 fõt 6 órában, szeptember 10-
tõl november 30-ig 5 fõt 8 órában sikerült foglalkoztatni és most 

Intézmény vezetõje megilletõdve üdvözölte a megjelenteket, a 
október elsejével újabb 5 fõt sikerült felvennünk. A munkavállalók 

vártnál jóval többen jelentek meg, amit az intézmény dolgozói 
az önkormányzat intézményeiben végeznek különbözõ 

örömmel vettek tudomásul. Szakálné Torma Eszter Óbecsey István: 
feladatokat, általában takarítási, kerti munkákat végeznek, valamint 

Szeressük az öregeket c. versével köszöntötte az idõseket, majd 
az önkormányzat köztereit, parkjait tartják rendben. Ezek a 

Hajdú László polgármester kedves szavaival méltatta az idõsebb 
foglalkoztatások azok számára jelentenek segítséget, akik maguk is 

korosztály képviselõit és kívánt mindenkinek továbbra is jó 
keresik a lehetõséget a munkába állásra. Sajnos nem egyszer fordult 

egészséget és szórakozást a délután hátralévõ részére. Sülyi Károly 
már elõ, hogy a kiértesített személyek nem fogadták el a felajánlott 

és Murányi Zsigmondné Marika, énekesek szórakoztatták a 
munkát. Aki kicsit is felelõsen gondolkodik, az tudja, hogy a mai 

megjelenteket nótával, operett dalokkal és együtt éneklésre 
világban nem engedhetjük meg magunknak, hogy otthon üljünk. 

ösztönözték a közönség tagjait. A polgármester úr a közönség 
Nemcsak magunkra, családunkra, gyerekeinkre is gondolnunk kell, 

soraiban ülve együtt énekelt az idõsekkel. A közönségnek még 
az õ ellátásukról is gondoskodnunk kell. Nem mindig mástól várni 

dalversenyt is rendeztek, a három önkéntes jelentkezõ a saját maga 
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a megoldást. Önmagunknak is tenni kell azért, hogy a társadalom kialakított épületben tölthetik napjaikat. Hiányosságok azért még itt 
megbecsült tagjai legyünk. is akadnak, a szennyvízcsatorna elkészülte után a beton felületet 

nem hozták helyre, valamint kerékpárok tárolása nem megoldott, 
Ismét csomagot osztottunk
Augusztus folyamán, több napon keresztül osztottuk az EU gabona 
segély programjának keretében a Baptista Szeretet Szolgálat, által 
eljuttatott élelmiszer csomagokat, melyet most 2007. október 10-én, 
11-én és 15-én 8-11 óra között vehetett át a kiértesített 1370 fõ. A 
csomagokat a Hõsök téri Iskola épületben az önkormányzat 
dolgozói osztották ki. Ez alkalommal porcukrot és teasütemény 
termékeket vihettek haza. Reméljük, hogy sikerült örömet 
okoznunk a kiosztott élelmiszerekkel és mindenki saját 
háztartásában hasznát tudja majd venni. 

Járdaépítés
Az idei évben is a lakosság bevonásával felmérték a települést, hol 
van szükség járdák készítésére, illetve javítására. A 
Területfejlesztési és Pénzügyi Bizottság augusztus hónapban 
döntött a szétosztható összegrõl és utcákról. A lakosok a 
járdaépítéséhez megkapták a megfelelõ mennyiségû sódert és 
cementet, amit a Krizsai Tüzép szállított ki a lakosok részére.  
Voltak olyan utcák, ahol a lakosok összefogással együtt készítették 

szükség lenne egy fedett tárolóra, ahová biztonságosan el járdát, de volt, ahol az önkormányzat dolgozói végezték el ezt a 
elhelyezhetõk a kerékpárok. Az udvari és a szobai játékok, fejlesztõ munkát. Reméljük az elkövetkezendõ években is lesz lehetõség a 
eszközök rendelkezésre állnak, így az óvodai ellátás biztosított a járdák továbbépítésére, javítására. 
gyerekek számára. A következõ a Kossuth téri óvoda épülete volt. 
Megfelelõek a csoport szobák kialakítása, igényes belsõ képet Új hangosbemondó berendezés
mutat mindegyik. Viszont szûkös az adminisztrációs helyiség, a Az utóbbi évek során egyre többet volt kifogásolható a 
konyha és a raktár részleg bõvítésre szorul, melyet csak az épület hangosbemondó minõsége. Több bizottsági ülésen elhangzott, 
bõvítésével lehetne megoldani. Ebben az óvodában található a hogy ideje lenne javítani a berendezésen. Hosszas egyeztetések, 
legtöbb udvari játék, melybõl a legújabbat a szülõk segítségével árajánlat kérés és terepszemle után, 2007.  szeptember 22-én a 
tudták létrehozni. Végezetül pedig a Bocskai úti épületet tekintették Vetítéstechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Bt., Molnár András 
meg a bizottság tagjai. Az eredetileg is óvodának készült épület ügyvezetõ úr vezetésével megtörtént a hangosbemondó berendezés 
nyílászárói nem megfelelõek, redõny felszerelése szükséges, mert a felújítása. Új keverõ-elõerõsítõ, mikrofon, valamint egy CD-
délutáni napsütés gátolja az ebéd utáni alvást. Szükséges a lejátszó került beszerelésre. Figyelem felkeltés céljából pedig saját 
mellékhelységek bûzelzáróinak kijavítása, valamint a külsõ szignált is sikerült megalkotni, melynek szerzõje Tóth Tamás 
ereszcsatorna kijavítása.   Az óvodák közül ebben az óvodában jászkiséri, ifjú zeneszerzõ. A szöveget pedig a Jászkiséri Pedagógus 
található a legkevesebb udvari játék, melyet igyekeznek pályázat és Nõi Kar énekelte fel. Köszönjük minden közremûködõnek a 
egyéb segítséggel beszerezni a gyermekek részére. Összességében segítségét. 
elmondható, hogy az óvodák belsõ képe mindenütt tisztaságról, 
rendrõl, az óvónõk kiváló esztétikai érzékérõl tanúskodik. Óvoda épületek látogatása

A kulturális bizottság munkaterve szerint szeptember hónapban az 
Útfelújításóvodák épületeit tekintették meg. A bizottság a Polgármesteri 
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács a decentralizált „települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújítása” (TEUT) pályázati felhívásán 2.597.054 Ft 
támogatási összeget nyert, a teljes beruházás 4.477.680 Ft . A 
pályázati összegbõl a Bem, Attila és a Dózsa Gy. utak kerültek 
felújításra, melyet a HEDO Kft. készített el 2007. október 5-én. 

Hivatal elõtt gyülekezet 2007. szeptember 20-án.  A kis csapat 
elõször az Attila úti épületet tekintette meg. Az óvodák épületei 
közül ez van a legjobb állapotban, ami köszönhetõ annak is, hogy 
2005-ben vis maior támogatásból sikerült az óvoda teherhordó 
falait kicserélni, új mellékhelységeket készíteni az elõírásoknak 
megfelelõen. Mind a gyerekek, mind a felnõttek egy igényesen 



Jászkiséri Tudósító

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Pesty Party

Felhívás!

2007. október 18-án (Csütörtök) 
és 

október 19-én (Péntek)
 LOMTALANÍTÁST

végzünk. 
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Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

A Jászapáti Városüzemeltetõ Kft. értesíti a 
tisztelt Jászkisér és Szellõhát lakóház   

tulajdonosokat, hogy 

Kérjük, hogy az elszállítandó anyagokat 
reggel 7 óráig a házuk elé kirakni 

szíveskedjenek.  Lomtalanítás alkalmával 
kihelyezhetõk a lakóépületben fölöslegessé 

vált bútorok, egyéb használati tárgyak.
 A kirakott tárgyak és anyagok közül 

nem szállítjuk el a veszélyes 
hulladékokat, trágyát, törmeléket és 

kerti komposztálható anyagokat, 
akkumulátort, elektronikai 
hulladékokat, gumiköpenyt. 

Megértésüket és együttmûködésüket 
elõre is köszönjük.    

                                                                        
                      Városüzemeltetõ Kft. 

vezetõsége

Az idén, szeptember 14-én, péntek délután rendeztük meg a 
bölcsõdei ballagást. Évtizedes hagyomány az intézményben, 
hogy szeptember közepén zárjuk az évet. Ez alkalomra rövid 
mûsorral készültek a gyermekek és a gondozónõk, majd 
ünnepi zsúrral zártuk a napot. Sok — sok szülõ, nagyszülõ 
tisztelte meg jelenlétével ünnepségünket. Szeptember 17-tõl 
már óvodába jár az a 17 gyermek, akik nem is olyan régen még 
csak totyogva lépték át a bölcsõde küszöbét, akik egy — két 
szóval, esetleg halandzsa nyelven hallatták hangjukat, akik 
még, „liberóval” és cumival érkeztek a csoportba. 
Ma már önálló akarattal rendelkeznek, mindent szeretnek és 
szeretnének „egyedül – egymagam” csinálni.
Kommunikálnak velünk, olykor kitalált dolgokat mesélnek, 
de otthoni valós, átélt élményeiket is elmondják, pletykálnak, 
kérnek, esetleg feleselnek is. Elsajátították az alapvetõ 
közösségi szabályokat, védik egymást, segítik a bajba jutottat, 
s vigasztalni is tudnak, ha erre van szükség. Akad olyan, aki a 
gondozónõt is tudta már „helyettesíteni”. Ezek után már 
tényleg kinõtték a bölcsõdét. Ezentúl az óvó nénik 
gondoskodását, szeretetét élvezhetik, egyre inkább kitágul a 
világ számukra, egyre nagyobb tudásra tesznek szert. 
Büszkék lesznek óvodásságukra. Szeretnek majd iskolásnak 
lenni, szeretnének nagyobbnak látszani, azután megijednek 
egy kicsit, ha majd felnõtté kell válni. Most még az út elején 
vannak, de mi büszkék vagyunk arra, hogy itt és ekkor, kicsit 
részesei lehettünk életüknek. 
Megköszönjük a szülõknek a velünk való együttmûködést, 

a tõlük kapott ajándékokat, és a sok-sok jó szót.
Az óvodába induló gyermekeknek további sikereket, és 

töretlen fejlõdést kíván minden bölcsõdei dolgozó!

Búcsú a Bölcsõdétõl 

A Pendzsom Néptánc Egyesület
tagságának nevében tisztelettel megköszönöm azt, 

hogy
2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával,

 274.826 forinttal 

hozzájárultak a csoport öltözékének a 
fejlesztéséhez, rendezvényeink lebonyolításához, 

mûködési feltételek biztosításához.
Kérem Önöket, hogy az idei évben is támogassák 

egyesületünket!

Adószámunk: 18827903-1-16

Támogatásukat köszönve:
Lukácsi György egyesületi elnök

Helye:   A Mûvelõdés Háza
Idõpont: 2007. október 27. 19 óra
Belépõjegy: 3500 Ft

Jegyek válthatók:
Miklósné Gulyás Katalin,
Szórádné Bozorádi Erzsébet,
Gócza Lászlóné, 
Cseh Gáborné nevelõknél,
és az alábbi telefonszámon:

30/635-3459

A Csete Balázs Általános Iskola jótékonysági bált szervez 
az iskolaudvarok szépítéséért, szabadtéri játékok beszerzésére, 

melyre minden kedves szórakozni vágyó 
és gyermekeinkért tenni akaró vendéget szeretettel várunk!

- mûsor, vacsora, zene,
tánc, tombola-

Zenét szolgáltat: 
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