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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA VIII.évfolyam 3.szám

Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ- által büntetendõ cselekmény! Számos információ a 
testülete március havi soros ülésén tárgyalta az ivóvíz település honlapján jelenik meg, melynek frissítése 
ármegállapítását. Meghallgatta az elmúlt évi szolgál- folyamatos. (www.jaszkiser.hu) A KISÉR újság és a 
tatással kapcsolatos költségek alakulását és döntését ez Tudósító a jövõben is az eddigiek szerint tájékoztat. 
alapján hozta meg. A költségek milliós nagyságú tételei a Az önkormányzat elvégezte a Karbantartó csoport 
következõk: átszervezését. A csoport tagja lett a 2 fõ iskolai és az 1 fõ 

Energia költség: 5.315.000,- Ft óvodai karbantartó is, akik teljes jogutódlással kerültek a 
Anyagköltség: 3.237.000,- Ft szervezethez. Bemutatták a csoport új vezetõjét Kis Ernõ 
Egyéb szolgáltatás: 3.390.000,- Ft építész urat, aki pályázat alapján nyert alkalmazást. 
Gépköltség:  1.374.000,- Ft
Bér költség: 8.655.000,- Ft Elfogadták a Jászberény és Térsége Szennyvízközmû 
TB járulék:  2.640.000,- Ft Társulás megszûnését. A gesztor Jászberény feladatát 
Vízkészlet járulék:  1.423.000,- Ft elvégezte, a társuló tagok a gesztori kötelezettségeket nem 
Üzemi általány:  3.560.000,- Ft kívánják fenntartani. A tagok egyhangú döntése alapján a 

megvalósult létesítményeket a dokumentáció beruházási 
2008. évben lényegesen drágul az energia, növekedtek a arányaihoz viszonyítva felosztják (a vagyonfelbontási 
bér és járulék költségek, a vízkészlet járulék  és minden javaslatban meghatározott beruházási arány szerint) és a 
más szolgáltatással kapcsolatos költség. Ezek alapján a települések tulajdonába a gesztor átadja. Az anyagot a 
vízdíj mértékét 220 Ft/m3+ ÁFA költségben állapította Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elõzetesen 
meg. A szolgáltatás díja április 1-tõl változik. tárgyalta és a mûszaki átadással kapcsolatban több 
Tárgyalta a település önszervezõdõ csoportjainak kifogást emeltek. Hajdú László polgármester a kifogásolt 
önkormányzat által történõ támogatását (a csoportok az dokumentumokat beszerezte és a testületnek bemutatta. 
elmúlt évi gazdálkodás pénzmaradványából kaphatnak Ezek alapján a megszûnést elfogadták!
támogatást mûködésükhöz, fejlesztéshez, eszköz-
beszerzéshez, rendezvényszervezéshez). A támogatáshoz Elõterjesztésben szerepelt a Jászsági Könyvtárellátó 
pályázat alapján juthatnak. A pályázati adatlapot a Szolgáltató Rendszer létrehozása és az ezzel kapcsolatos 
Polgármesteri Hivatalban kereshetik. A pályázatok szakmai elképzelések. Az önkormányzat testülete a 
bírálatát 7 fõbõl álló csoport végzi, közülük 4 fõ döntést átnapolta és kérte, hogy az anyagot a Kulturális 
önkormányzati képviselõ, 3 fõ pedig önszervezõdõ Bizottság véleményezze!
csoport tagja. A bizottság elnöke Sebestyén Ferenc. 

Elõterjesztésben tárgyalta a képviselõ-testület az 
Tárgyalta a lakossági kapcsolattartás módját és eszközeit. önkormányzati tulajdonú földek hasznosítását. A bérlõk 
Megállapította, hogy a hangosbemondó hatósugara az kérelmére 2008. évre m2-ként 2 Ft haszonbérleti díj 
elmúlt évi átalakítással javult, de más egyéb eszközre is megfizetése mellett a kérelemnek helyt adtak. 
szükség van. Minden lényeges információ megjelenik a Kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz az 
Polgármesteri Hivatalnál kifüggesztett és üveggel védett Ericsson Magyarország Kft., miszerint távközlési 
tárlókban. A település számos pontján hirdetõtáblát berendezést szeretnének telepíteni a piactéri víztorony 
helyeztek ki, az információk ezeken is megjelennek! tetejére. A rendszer semmiféle károsító hatást nem jelent. 
Ezeket a táblákat vehetik és vegyék igénybe a település A testületi döntés elõtt errõl írásos szakmai véleményt kell 
lakói is. Kérjük, hogy az aktualitását vesztett hirdetést a beszerezni! A megajánlott évi 600.00,- Ft bérleti díjat 400. 
feltevõje vegye le! Szeretnénk elérni, hogy a kerítéseken, 000,- Ft-tal megemelni javasolta a Pénzügyi és 
villanykarókon ne legyenek hirdetések, ezért a frekventált Településfejlesztési Bizottság. 
helyeken (pl. piactér) újabb hirdetõtáblát helyezünk ki. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rongálás, leszaggatás és az Papp János
ezzel együtt járó szemetelés a környezetvédelmi rendelet 
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2007. évben az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete felmérést 
végzett a Jászsági középiskolások körében. A felmérés a A szakmunkásképzõkben a kipróbálási arány a kilencedik és 
kábítószerek ismeretérõl és fogyasztásáról kérdezte a tizenkettedik évfolyamban is magasabb,(46%) mint a 
középiskolába bekerülõ 9. és a középiskolát elhagyó 12. osztályos gimnáziumokban és szakközépiskolákban (31%). A 
tanulókat. szakmunkásképzõ iskolákban a kábítószerek hatásainak ismerete 
A középiskolások 40%-a töltötte ki az ÁNTSZ Jászberényi is hiányosabb és pontatlanabb.
Kistérségi Intézete által összeállított 13+1 kérdésbõl álló Iskoláktól függetlenül elmondható, hogy mindenképpen 
kérdõívet. meghatározó szerepe van a kilencedik évfolyamnak.
A középiskolások között voltak gimnáziumba, szakközépiskolába A gimnáziumokban a kilencedik évfolyamon szinte egyáltalán 
és szakmunkásképzõbe járó diákok. nincsenek használók és a tizenkettedik osztály végére is ez a szám 
A felmérés célja az volt, hogy információt gyûjtsünk a alacsony.
középiskolások ismereteirõl a kábítószerekrõl ill. megismerjük Az iskolázottság a kérdõívben szereplõ adatok alapján 
kábítószer-fogyasztási szokásaikat. egyértelmûen azt mutatja, hogy nagy hangsúlyt kap a 
A feldogozott adatok magukban foglalják azt is, hogy esetenként a kábítószerek kipróbálása terén. 
tanulók nem õszinték vagy bizonytalanok a válaszadásban, ezért 
inkább tippelnek. Mégis átfogó képet nyújtanak a jászsági fiatalok Életkorukat tekintve meghatározó a 14-18 éves kor. Az új 
droghasználatáról, hiszen a középiskolások magas százaléka környezet, új ismerõsök, szabadabb életvitel, szórakozóhelyek 
(40%) töltötte ki a kérdõíveket. látogatásának kezdete, ideálképek kialakulása sokat jelenthet 
A kábítószerek hatásaival a diákok nem minden esetben voltak mind pozitív, mind negatív értelemben egyaránt. A szülõknek 
tisztában, esetenként pontatlanok és bizonytalanok, mindezek a ebben a korban látszólag kevesebb dolguk van a gyermekeikkel, 
kipróbálási esélyeket növelhetik. hiszen önállóan mennek iskolába, önállóan tanulnak, ellátják 
Két kérdésre adott válaszok alapján az is bebizonyosodott, hogy magukat zsebpénzükbõl, úgy érzik, ráléptek a felnõtté válás 
minden harmadik diák úgy gondolja, a kábítószer-fogyasztás útjára. Ebben a korban valószínûleg nem is a fizikai szükségletek 
boldogsággal, pozitív élménnyel jár, sõt a kipróbálók közül kielégítése az elsõdleges feladata a szülõknek. Beszélgetni 
háromból kettõ azt vallotta, hogy „felpörögtem, boldognak kellene velük. Jóval gyakrabban, rövid, célzatos beszélgetésekkel 
éreztem magam”. Válaszaik sörreklámra emlékeztetnek: boldog kellene hatni meggyõzõdéseikre és értékítéleteikre. Nem lenne 
emberként ábrázolják a sörivókat, de sohasem mutatják be a szabad sajnálni az idõt arra, hogy a fontos témákat- így a 
lecsúszott alkoholistákat és a részeg karambolozókat. kábítószerezést- megbeszéljék. A szülõk tapasztalata és tudása 

világítótoronyként szolgálhat a viharos tengeren biztonságosan A kérdõívet kitöltõk fele tudja, hol lehet kábítószert vásárolni, 
hajózni kívánó tinédzserek számára. Csak az a baj, hogy nemcsak szinte valamennyien az éjszakai szórakozóhelyeket jelölték meg. 
biztonságot adhat a szülõ, hanem hajótörést is okozhat érthetõ és Minden második diáknak van olyan ismerõse, aki használ 
meggyõzõ érvek nélkül.kábítószert.
A tiltás csõdbe torkolhat! Értelmes érvelés nélkül csak azoknál A megkérdezett középiskolások közül minden negyedik diákot 
lehet számítani sikerre, akik amúgy is meg vannak gyõzõdve a már kínáltak meg valamilyen kábítószerrel, minden nyolcadik 
kábítószer ártalmasságáról.diák ki is próbált valamilyen kábítószert, sõt többet is. Legtöbben 

a marihuánás cigarettát próbálták ki (66%), de igen magas az 
Exstay, Speed ill. nyugtató- és altatószerek fogyasztása is. Jelenleg a megkérdezettek mindössze 5%-a kérne segítséget a 

szülõktõl, ha kábítószer használattal kapcsolatos problémája 
lenne. Ez sajnos nagyon kevés. Ez az adat el kell, hogy Szembetûnõ, hogy a középiskolában töltött 4 év alatt a diákok 
gondolkodtasson minden szülõt! A kábítószer itt van testközelben mennyi mindenen keresztül mennek, zajlik az életük: még a 
és egyetlen gyermek sem immunis a kábítószerezés ellen!kilencedikesek közül csak minden tizedik, a tizenkettedikesek 

közül már minden hatodik kipróbált valamilyen kábítószert.
A legfiatalabb 14 éves volt, aki marihuánás cigarettát használt. A kábítószer-ellenes háborúnak több fronton kellene aktívan, 
Extasy 16 éveseknél fordult elõ elõször. folyamatosan és hatásosan folynia. Ebbõl a szülõk csatája 

kétségtelenül a legfontosabb, de hasonlóan nagy jelentõségû az A kipróbálók 89%-a tudja, hol juthat kábítószerhez, ha újból 
oktatási intézmények falai között folytatott nevelés, oktatás.szüksége lenne rá. De ha nem is fogyaszt, a középiskolások közül 

minden nyolcadik be tudja beszerezni. Sajnos, azáltal még nincs semmi megoldva, ha egy középiskolába 
négy év alatt egyszer-kétszer meghívnak egy elõadót.A megkérdezett középiskolások közül 10%-uk a marihuánás 

cigarettát, 7%-uk az Extasy és Speed tablettát akár egy napon Az iskolavédõnõi hálózat mostoha-gyermekként van kezelve, az 
belül is be tudja szerezni. Összességében ötbõl két diák akár egy agyonterhelt területi védõnõk végzik a tûzoltó munkát, ami nem 
napon belül hozzá tud jutni a leggyakoribb kábítószer foglalja magába a drogprevenciót, a szükséges mennyiségû és 
valamelyikéhez. alapos felvilágosítást.
A kábítószer használati szokásokra rákérdezve megtudtuk, hogy Ezen a területen az ÁNTSZ-nek, mint a védõnõk szakmai 
minden tizenkettedik középiskolás naponta használ kábítószert. A felügyeletét ellátó ill. az egészségfejlesztési tevékenysége 
kábítószer használók közül minden negyedik használ napi, keretében koordináló feladatokat ellátó egészségügyi igazgatási 
minden nyolcadik heti, ill. minden második diák havi szervnek is vannak feladatai: át kell gondolnunk nekünk is a 
rendszerességgel. stratégiát, meg kell követelnünk, hogy minden osztályban minden 

évben tartson felkészült szakember, iskolavédõnõ elõadást.A kábítószert kipróbáló diákok 46%-a, azaz, kb. fele abbahagyta a 
kábítószer fogyasztását; nem vált függõvé. Ez jó hír is lehetne, ha Mivel a mai szülõk túlnyomó többségének nincsenek 
az 54% is abbahagyta volna, de õk még csak tervezik. tapasztalatai, információi a kábítószerezésrõl -jó lenne szülõi 

értekezleteken is hasonló elõadásokat tartani. 
A felmérésbõl kiderült, hogy iskolánként is változik a drogokra 
vonatkozó ismeretanyag, és a használat egyaránt. 

Középiskolások drogfogyasztásáról készült felmérés tapasztalatai
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Húsvéti ünnep a Bölcsõdében

Pendzsom Folk Fesztivál
Jászkisér 2008. augusztus 15-16.

A bölcsõdés gyerekek az idén is lelkesen készülõdtek a haza vihessék és megmutathassák szüleiknek. Az óvodások is 
húsvétra. Mikor tavaszi, húsvéti hangulatba öltöztettük a eljöttek hozzánk látogatóba húsvéti jókívánságaikkal. A fiúk 
csoportszobákat, a nagyobbacska gyerekek már mesélték is a locsolóverseket mondtak és meglocsolták a lányokat, gondozó 
tavalyi emlékeiket. Így a délelõttök sokszor a húsvéti néniket. Mi pedig húsvéti tojással köszöntük meg 
készülõdéssel teltek el. A locsolóverseket örömmel mondták látogatásukat. A húsvét-várás befejezéseként az udvaron 
fiúk-lányok egyaránt, míg alkotásaik készültek. Mindenki bokrokban tojásokat kerestünk, amit a nyuszi rejtett el nekünk. 
hozott otthonról tojást, melyekre mintát rajzoltak, majd Boldogan hozták, hogy tegyük a kosárba, amit a nagy munka 
közösen különbözõ színûre festettük. Izgalommal várták, hogy után jóízûen elfogyasztottunk. 

A fesztivál tervezett („csontváz”) programja:

augusztus 15. péntek:
20 óra Felnõtt néptánccsoportok autentikus mûsora 
22 óra Görög est a Pyrgos csoport vezetésével (táncház tányértöréssel, hastáncbemutató)

augusztus 16. szombat:
20 óra Gyermekcsoportok autentikus mûsora 
22 óra Flaszter Néptánc 

A Pendzsom Folk Fesztivál rendezõsége a „Csillag születik” televíziós mûsoron keresztül országos 
hírûvé váló 4 For Dance csoport sikerén felbuzdulva meghirdeti a Flaszter Néptánc kategóriát!

A verseny célja:
- az autentikus népzene-néptánc világát újra a nagyközönség érdeklõdésébe vonjuk a moderni-
zált kor világában, és annak lehetõségeivel, felhasználásával.
- Új kulturális forma létrehozása.
- A 15-30 év közötti fiatalok mozgósítása, a modernizálás révén a tradíciók megismertetése.
- Az autentikus koreográfiákat készítõknek és táncolóknak újítási lehetõség, szárnypróbálgatás,
 új megfogalmazások létrehozása, az esetleges sematikusságból való kilépés.

A csoportok a  Flaszter Néptánc kategóriában 1 mûsorszámmal indulhatnak, ami nem hosszabb 10 
percnél. A tánckoreográfiákhoz felhasználható bármilyen stílusú zene.

 Lukácsi György
Pendzsom Néptánc Egyesület 
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TÛZOLTÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
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Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

csapatzászlaja elõtt ezt eskütétellel is megerõsítette. Sikeres Köztestületi tûzoltóságról…
munkát kívánunk!2008. elsõ negyedévében a jászkiséri tûzoltók 58 esetben 

avatkoztak be különbözõ káreseményeknél. Az esetek jellegüket 
tekintve változatosan alakultak. A januári – februári fûtési szezon Országos vonatkozású hírek…
alatt több esetben a gondatlanság okozott lakóházakban, A Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége 
alsóépületekben tûzkárokat. Nem megfelelõen tisztított (továbbiakban LÖTOSZ) 2008. március 27-28-án tartotta éves 
kémények, fokozottan éghetõ anyagokkal körül rakott kályhák a közgyûlését Pécelen. A LÖTOSZ az Önkéntes Köztestületi 
bajok elsõdleges okozói. Februárban többször erõs, viharos szél Tûzoltóságok országos érdekvédelmi és szakmai szervezete. 
söpört végig Jászapáti – Jászkisér – Jászladány térségében. Itt az Képviseli tagszervezeteit az Országos Katasztrófavédelmi 
elgyengült, kiszáradt fák leszakadó ágai okoztak károkat Igazgatóságnál, mint legfõbb szakmai szervezetnél, a Magyar 
háztetõkben villany- és más légkábelekben. Viharos körülmények Tûzoltó Szövetségben, és a különbözõ szakminisztériumoknál. 
között a lakóházakban történõ károk például a tûzfalak bedõlése Teljes tagsága 84, amiben az egyéni és pártoló tagokon kívül közel 
elsõsorban hanyag kivitelezések eredményei. 60 tûzoltóság szerepel tagként az ország területérõl. A jászkiséri 
Itt fontos megjegyeznem: a lakók ne akkor várják el a házuk Köztestületi Tûzoltóságot 3 fõvel képviseltük.
„fölfalazását” a tûzoltóktól, amikor bekövetkezett a baj! Elõzzék A tagság megtárgyalta és elfogadta a 2007. év szakmai és 
meg, legyenek otthonuk gondos gazdái!  Ehhez, mint tûzoltóknak gazdasági beszámolóját. Megbeszéltük a LÖTOSZ 2008-as 
sem szakképzettségük, sem szerszámuk, sem anyaguk nem áll legfõbb szakmai és érdekvédelmi célkitûzéseit, az elismerési és 
rendelkezésre, és ami a legfontosabb NEM KÖTELESSÉGÜK! kitüntetési szabályrendszerét valamint a szervezeti és mûködési 
Kötelességük a közvetlen életveszély elhárításáig tart! A fák szabályzat esetleges célszerû változásait a késõbbiekben.
esetében is igaz ez, a veszélyesnek ítélt fákat nem a szélvihar A LÖTOSZ vezetõsége már a közgyûlést megelõzõen bejelentette 
közben az ágakon mászva kell gallyaltatni, hanem megfelelõ lemondását, így a péceli találkozón az új vezetõség megválasztása 
idõben normális körülmények között megelõzni a bajt, ki kell is szükséges volt. 
vágatni az elszáradt fákat! Az új 9 tagú elnökségben Balog Lászlót választották elnöknek. 
A kárelhárítás mellett helyismereti és begyakorló gyakorlatokat Sok és felelõsségteljes munkát igényel egy országos szervezet 
tartottunk Jászladányon. Ezek célja a mûködési területünkhöz képviselete, eredményes munkádhoz kívánunk neked Laci erõt, 
csatolt település megismerése, tûzcsapok használhatóságának egészséget!
ellenõrzése. Tûz kialakulása szempontjából és nemzetgazdasági 
jellegébõl fakadóan jelentõs üzem a T-Plasztik szivacs üzeme. Ez Balogh Tamás
az üzem elsõk között került bejárásra. Egyébként az 58 eddigi Tûzoltóság parancsnoka
káreseménybõl 14 történt Jászladányon, ezek vegyesen tûz, vihar 
és közúti balesetek.

Tûzoltó Egyesületrõl…
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesületünk hagyományosan Nõnap 
alkalmából köszöntötte hölgy támogatóit és az egyesület hölgy 
tagjait.
Március 7-én megtartottuk éves közgyûlésünket. Itt beszámoló 
hangzott el a 2007. évi szakmai és gazdálkodási munkáról. A 
vendégek elismerõ nyilatkozatait követõen ezt a tagság elfogadta.  
Felvázoltuk a 2008-as év programtervét, mely a 2007-évhez 
hasonlóan tartalmasnak ígérkezik. A tagság egyetértésével és 
közremûködésével igyekszünk végrehajtani a terveknek 
megfelelõen a kitûzött célokat. 
Közgyûlésünkön vendégeink voltak Jászkisér jegyzõje Dr. Gócza 
Tamás, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 
Csomós Mátyás ezredes, titkárság vezetõje Juhász György 
alezredes Urak, a Jászberényi Hivatásos Önkormányzati 
Tûzoltóság Tûzmegelõzési osztályvezetõje Szappanos Róbert 
õrnagy Úr, Banka Emánuel a Magyar Tûzoltó Szövetség alelnöke, 
az önkéntes tagozatának elnöke, valamint Jászalsószentgyörgy, 
Jászapáti, Jászárokszállás, Jászjákóhalma, Jászivány, 
Jászszentandrás önkéntes tûzoltó egyesületeinek vezetõ 
tisztségviselõi. 
Balogh András egyesületi tagunk 40 órás önkéntes tûzoltói 
tanfolyamon vett részt, ahol sikeres vizsgát tett. Ehhez gratulálunk 
neki! A tanfolyam elvégzésével lehetõsége lesz önkéntesként részt 
venni a kárelhárítási munkákban. A közgyûlésen a tûzoltóság 

Apropó apró!

A Pendzsom Néptánc Egyesület számára három helyen 
gyûjtötték (gyûjtik) a forgalomból kivont   1-2 forinto-
sokat. 
Ennek eredményeként Holló Zoltán boltjában 14.000.ft, a 
Totó-Lottózóban 9.950.ft, a Gyógyszertárban 4.250.ft 
gyûlt össze a vásárlók és a dolgozók jóvoltából. Köszönjük 
a támogatását mindenkinek!

Lukácsi György
egyesületi elnök


