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Dr. Nemes András a Jászkisériek 

Baráti Egyesületének elnöke,
Gubiczné Csejtei Erzsébet, 

egyesületünk fõtámogatója
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Koszorúzás - Szózat

Ünnepi program

Az ünnepségen közremûködik: 
Vámosi László tárogatómûvész

Augusztus hónapban két testvér településünk delegációját is 
vendégül láttuk. 2008. augusztus 15-16-17-én a lengyelországi 
Szcyrk település polgármestere és a település néhány képviselõje, 
valamint a néptánc csoportjuk látogatott el településünkre. Nagy 
örömmel és készülõdéssel vártuk a vendégeket. A szcyrk-i 
polgármester magyarul üdvözölte a jászkisérieket. Itt létük alatt 
ellátogattak a Pendzsom Néptánc Fesztiválra, ahol a szcyrk-i 
néptánc csoport is fellépett, bemutatta lengyel néptánc 
hagyományaikat, valamint a moravicai gyermek néptánc csoport is 
nagy sikerrel szerepelt.  Másnap a Szántóversenyen is részt vettek. 
Tartalmas és élményekben gazdag hosszú hétvégét töltöttek nálunk. 
Másik testvértelepülésünk Bácskossuthfalva (Ómoravica) csoportja 
augusztus utolsó hétvégéjén érkezett hozzánk. A polgármesteri 
hivatalban fogadtuk a vendégeket frissítõvel, harapnivalóval, majd 
a délutáni Tájház látogatás után a Mûvelõdés Házában vacsoráztak. 
Szombaton Egerben, vasárnap pedig Debrecenben kirándultak. A 
mihamarabbi viszontlátás reményében búcsúztunk tõlük. 

Torma Márta

Testvértelepülések látogatása
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Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Beszámolót vitatott meg a testület a 2008. évi költségvetés 
augusztus 28-án tartotta soros ülését. teljesítésérõl. A költségvetés módosított elõirányzata 1 milliárd 47 

Hajdú László polgármester hagyományosan beszámolt az millió 203 ezer Ft. A teljesítés a beszámoló idõszakában 549 millió 681 
elmúlt ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl. Megállapította, hogy a ezer Ft (52%). a jogcímenkénti teljesítésben túllépés az ellátottak 
nyári úgynevezett „uborka szezon” nagyon is bõvelkedett pénzbeni juttatásánál jelentkezik (pl.  lakásfenntartás, szociális 
eseményekben. Ezek közül néhány: Egymást érték a színvonalas segély), ugyanis az állami finanszírozás a kifizetések után történik. 
ünnepségek: Néptánc Fesztivál, Szántóverseny, augusztus 20-i Utólag finanszírozzák az elnyert pályázatokat is. A tervezés idõszaka 
ünnepség. Célegyenesbe ért az ún. akkumulátor  újrahasznosító üzem után történtek áremelések pl.: gáz, villany. A beszámoló idõszakában 
létesítése. Igennel szavazott a Képviselõ-testület  miután mérlegelte a jelentõs beruházások is történtek pl.: napközikonyha berendezésének 
környezet és egészségvédelem garanciáit. 100-150 munkahely szép vásárlása, gépkocsi vásárlása a karbantartó részleg részére, gépkocsi 
eredmény! Az ügyben rendezett közmeghallgatás (bár nagyobb is vásárlás a Pélyre átjáró tanárok részére ( a társult iskolában hiányoznak 
lehetett volna az érdeklõdés) kedvezõen fogadta az üzem szakos tanárok). A Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve, a 
megépítésének gondolatát. Jelenleg az engedélyek beszerzése történik! fegyelmezett és eredményes gazdálkodásért elismerését fejezte ki a 
Sikeresek a település fejlesztésre beadott pályázatok. Félmilliárdos polgármester a hivatal dolgozóinak. 
gyarapodásra nyílt lehetõség – amirõl bõvebben számot adunk. A Állást foglalt a testület az Észak-Alföldi Régió ivóvíz-javító 
testvérvárosi kapcsolatok keretében lengyel és bánsági magyarok programjának koncepciójáról és a feltett kérdésekre igennel válaszolt. 
látogattak Jászkisérre. Ragaszkodnak a kistérségi pályázatokhoz és lehetõség szerint a 

Tájékozódott a Képviselõ-testület a közrend és közbiztonság beruházással tulajdonba maradó viziközmû vagyon üzemeltetését 
jászkiséri helyzetérõl. A rendõrség parancsnoka Lajmer György õrnagy vállalják. A 10-15 éves távlatban való megvalósítási lehetõséget 5 év 
megköszönte a település vezetõinek az anyagi és erkölcsi támogatást. múlva újra megvizsgálják a hatékony és biztonságos üzemeltetés 
Új helyen és részben új eszközökkel gazdagodva dolgoznak a körzeti érdekeit szem elõtt tartva. 
megbízottak. Az õrsparancsnok saját feladatukként jelölte meg a Elfogadta és a megvalósítást támogatja az önkormányzat 
következõket: 2 fõvel növelni a körzeti megbízottak számát, a testülete miszerint a 2008. évi október 6-i az Aradi Vértanúk emlékére 
közlekedési helyzet javítása (ittas és jogosítvány nélküli vezetõk), a rendezett ünnepségen emlékmûvet állít a Jászkisériek Baráti 
bûnügyi felderítés fokozása. Továbbra is a vagyon elleni Egyesülete. A tanulmány tervet bemutatták. 
bûncselekmények vezetik a sort. 45 ismertté vált esetbõl 29 a vagyon Az önkormányzat 1 millió forintot fordít az általános 
elleni. Sok a külterületi eset! Az elmúlt évhez képest több a lopás, de iskolások tankönyvcsomagjainak támogatására. Ez tanulónként 35 %-
csökkent mintegy felére a betöréses lopás. Garázdaság miatt 5 esetben os támogatást jelent. A közép és felsõfokú iskolák jászkiséri tanulóit 
történt intézkedés. Rablás miatt 1 fõ jelenleg letartóztatásban van. egységesen 4000 Ft-tal támogatja. Ebben a tanévben is fél millió Ft 
2008-ban 7 esetben történt személyi sérülés közlekedési balesetbõl – 5 támogatást hagyott jóvá pályázat alapján megszerezhetõ ösztöndíj 
fõ súlyos, 2 fõ könnyû sérülést szenvedett. Minden kategóriában támogatására. A sikeres pályázó havi 3000 Ft juttatásban részesül. 
növekedett a felderített esetek száma! A testület tagjai által feltett Módosította a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a 
kérdésekre pl.: védelmi pénzek behajtása, uzsorakamat, nincs következõ feladattal: Ellátja „Halmozottan hátrányos helyzetû 
intézkedés – a sértettek nem vállalják a nyilatkozást, félnek a gyermekek integrált nevelését” Megtárgyalta és elfogadta a közérdekû 
következményektõl. Beszámolt munkájáról a polgárõrség is. Jelenleg adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét és 
24 fõ önkéntes végzi ezt az áldozatos munkát. Saját munkájuk mellett elfogadta szabályzatát. 
járõröznek szolgáltai beosztással. Szeretnék ha szorosabb, élõ 
kapcsolat alakulna ki a rendõrséggel. Hétvégéken is van beosztott, akit Papp János
munka végzésre a tûzoltók és a rendõrök is mozgósíthatnak. Néhány Kisebb fejlesztések a településen
esetben már igénybe is vették a segítségét. Szeretnék, ha szolgálati 

Önkormányzatunk lehetõségéhez mérten igyekszik önerejébõl is gépkocsi is segítené a munkájukat. A képviselõ-testület mindkét 
megvalósítani kisebb fejlesztéseket, felújításokat. A 2008. évi beszámolót tudomásul vette és a végzett munkát megköszönte.
költségvetésbõl sikerült a ravatolozó környékét térkõvel lefedni és két Beszámolt munkájáról a Jászközmû Kft. és a Régio-Kom 
új padot kihelyezni. Reméljük a következõ években továbbfolytatódik Kft. A Jászközmû Kft. vezetõje havi bontásban közölte a hozzá tartozó 
a felújítás. A tavasz folyamán kihelyezésre került információs tábla települések bekötési számát, a tisztítóba elhelyezett szennyvíz 
mellé három új parkolóhelyet tudtunk elkészíteni. Az általános iskola mennyiségét, a kiszámlázott összeget és a hátralékokat is. Elmondta, 
Petõfi úti épülete elé a gyerekek biztonságosabb átkelését segítve hogy igyekeznek földeríteni az engedély nélküli rákötéseket, az 
védõkorlát került kihelyezésre, és majd kerül a Fõ úti iskolaépület elé emésztõbõl szivattyúval történõ betáplálást, a csapadékvíz bevezetést. 
is. A benti buszmegállót sikerült egy kicsit esztétikusabbá és Ezekhez kéri a lakosság segítségét is. Testületi döntés alapján a 
kényelmessebbé tenni a kihelyezet faházzal. Így esõben, rossz idõben tulajdonosok (polgármesterek és ellenõrzõ bizottsági tagok) szemlét 
nem  a szabad ég alatt kell várakozniuk az utazóknak.  tartanak a tisztítónál és a jelzett hiányosságokat a helyszínen beszélik 

meg. A Régio-Kom Kft. vezetõje szintén beszámolt munkájáról. A 
településrõl beérkezõ hulladék mennyisége folyamatosan növekszik. 
Kedvezõ a szelektív gyûjtés tapasztalata is. Ezen a téren még több 
odafigyelést kérnek, ezeket az anyagokat ugyanis értékesítik és ez 
csökkenti a mûködési tevékenységet. Tájékoztattak a közszolgáltási 
feladatok bõvülésérõl, amit ezúton adunk közre: 
A témával kapcsolatban sokadszor tárgyalta a képviselõ-testület az 
illetéktelen lerakók helyzetét. Számuk újra szaporodott és közpénzbõl - 
amit a település érdekében máshol is fel lehetne használni és sok helyen 
lenne rá szükség – el kell szállítani! Furcsa mód az önkormányzatot 
jelentette fel valaki és nem az elkövetõt, elkövetõket. Felhívással 
fordulnak a település minden tisztességes, jó szándékú és segíteni kész 
lakójához. Ne hagyják és jelezzék környezetünk elcsúfítását és 
elcsúfítóját. Súlyosan veszélyezteti közvetve vagy közvetlenül az élõ 
természetet, beleértve az ember egészségét is. Ha nem találjuk meg az 
elkövetõket újra és újra a közösség pénzébõl kell a szemetet 
eltakarítani. Aki csak egy marékkal dob el az is bûnt követ el – a kis 
kupac vonzza a többit! Figyelmeztetjük az elkövetõket, hogy 
pénzbüntetés szabható ki.

. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2008. szeptember
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2008. augusztus 20-án 10 órai kezdettel tartotta ünnepi szolgálatát a Jászapáti Esperesi kerületben töltõ - káplán szentelte 
megemlékezését településünk a Jubileum téren. A Himnusz közös fel az új kenyeret. A Polgármester Úr szelte fel az új, felszentelte 
eléneklése után dr. Gócza Tamás jegyzõ mondta el ünnepi kenyeret, melyet finom bor kíséretében szolgált fel a Honismereti 
beszédét, melyet alább olvashatnak. Ezután Nagypál Zoltán vers Egyesület tagsága a vendégeknek. A felszentelt kenyér mellett 
elõadását hallgathatták meg a jelenlévõk, majd a megemlékezés zsíros kenyeret is fogyaszthattak az ünnepség részt vevõi. A 
koszorúit helyezték el. A Szózat eléneklése után az ünnepség a Búzavirág Népdalkör pedig dalokkal szórakoztatta a közönséget. 
Tájházban folytatódott. Hajdú László polgármester ünnepi 
köszöntõje után dr. Racs Csaba salgótartjáni születésû - jelenleg 

Államalapításunk ünnepe

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplõ Közönség! megbecsülni, s ami e kettõvel rokon, tudunk-e alkotni? Lesznek-e 
otthonok, házak, lesznek-e vívmányok, alkotások, melyekre azt 

„Az emberi gyengeség a múltat s régit mindig nagyobb fénybe szokta mondhatják majd az utánunk jövõk, amikor az alkonyi augusztusi 
.”állítani, mint a jelent s a jövendõt fényben róva a település utcáit éppúgy szemlélõdnek: ezt azért nagyon 

 jól csinálták! 
Gróf Széchenyi István ezen szavaival kezdeni egy augusztus 20-ai 
ünnepi szónoklatot talán szokatlan. Mégis, ezeket a kérdéseket újra meg újra fel kell tennünk, hiszen 
Furcsa lehet az idézet, hiszen mégiscsak a múltra szeretnénk emlékezni ugyanazon kérdések ezek, amelyekre minden nemzedéknek felelnie 
a mai napon, a múltra szeretnénk büszkék lenni: a kezdetet jöttünk kellett és felelnie kell. Felelnünk kell mindannyiunknak, mint 
ünnepelni. Eljöttünk, hogy megünnepeljük azokat, akik elõttünk jártak emberséges embereknek, s mint közösségnek, mint jászkisérieknek, 
az úton, s annyi balszerencse közt, oly sok viszály után életük mint a magyar nemzet részeinek, s mint Európa polgárainak, mint a föld 
munkájával felépítették, vérük árán megtartották, szeretetükkel újra és lakóinak. 
újra megújították hazánkat, Magyarországot és a bennünket hordozó 
közösséget, a magyar nemzetet. A magam részérõl bizonyos vagyok benne, hogy ha figyelünk 

múltunkra, s számot vetünk lehetõségeinkkel - egy kissé 
S nem utolsósorban azért jöttünk, hogy erõt merítsünk, hogy lelke- továbbgondolva Széchenyi szavait -  a jelent és a jövõt is legalább olyan 
süljünk. Hiszen erre a múltra – minden bûne, hibája és balszerencséje fénybe állíthatjuk, mint amilyennek múltunk tetszik.
mellett! –, erre a sikeres múltra érdemes büszkének lennünk!

Tisztelt ünneplõ Közönség!
Tisztelt ünneplõ Közönség!

Augusztus 20-a a magyar állam, a törvény és a jog ünnepe is. Azé az 
Mégis a mai nap egyik legfontosabb üzenetét éppen a Legnagyobb államé, amely a magyar nemzetet és egyszersmind minden polgárát 
Magyar foglalja össze nekünk. Gyakran mondjuk: nehéz napokat hivatott volt szolgálni az elmúlt ezer esztendõ alatt. Keretet adott a 
élünk. S bizony, igazunk is van, ha a mindennapi megélhetés egyre mindennapi élet számára, a közösség megmaradására és 
szorongatóbb gondjaira, vagy a közélet egyre parázsabb küzdelmeire gyarapodására. A törvény és jog ünnepe, amelyek következetes 
gondolunk. Az is igaz, hogy Magyarországra újra megérkezett a érvényesítése nélkül nem lehet békés, gyarapodást hozó életet élni. 
gazdasági hanyatlás, és a politikusok ismét tõlünk kérnek áldozatokat. 

Természetesen közös államunk és közös jogrendünk folyamatosan Ha végignézünk az elõttünk járók életén, láthatjuk, hogy az élet soha 
alakult az idõk folyamán. Mióta mi magunk dönthetünk arról, hogy kik nem volt könnyû, mindig is kifejezetten nehéz volt. Szent István 
vezessék az országot és ezt a települést, azóta mindannyian sokkal életének jelentõs részét a fegyveres harc töltötte ki. Több véres háború 
inkább felelõsek vagyunk ezért a településért és ezért az országért, mint élet-halál harcában kellett gyõznie. Gyõzött, mert õ mérte fel helyesen 
eddig bármikor a történelem folyamán. Az, hogy a dolgok jól vagy az erõviszonyokat, s mert õ tudta végül összefogni a nemzetet.
rosszul mennek, bizony rajtunk is múlik. 

Ki tudná felsorolni a Római Birodalom bukása óta elõttünk itt 
Márai Sándor a következõeket írja:megforduló népeket, amelyek a népvándorlás viharától hajtva ezen a 

helyen próbáltak megtelepedni, hazát alapítani és új életet kezdeni? 
„A magyar mérsékelt, tartózkodó, ezeréves veszélyösztönnel szemléli a Több nagy birodalom jött létre, és omlott össze itt néhány évtized alatt. 
világ jelenségeit, ezer éve ugyanazok a történelmi erõvonalak metszik a Nemcsak az avar és a hun birodalom, hanem Nagy Károly impériuma is 
magyarság életvonalait. A magyar nem kegyetlen: történelmi sorsa tiszteletét tette errefelé, s itt volt Nagymorávia egy része is.
méltányosságra és óvatosságra tanította. Ezer éven át egy kis nép, mely 
nagy hatalmak állandó viharzónájában él, megtanulja, hogy egyetlen Szent István mûve valami teljesen újnak a kezdete: a magyar állam 
kötelessége van önmagával és a világgal szemben: megmaradni. évezredes útjának kiindulópontja. Azóta sok minden történt: harcok 
Túlzással, igazságtalansággal, méltánytalansággal, vad indulatokkal, szegélyezték ezt az utat. Túléltük a mongol és az oszmán hódítást, a 
kegyetlenséggel lehet hódítani; megmaradni csak méltányossággal, németesítési törekvéseket, és Herder jóslatához képest, amely a 
türelemmel és arányérzékkel lehet. Nem él még egy nép a Duna-magyarság eltûnését jövendölte, köszönjük szépen, jól vagyunk.
medencében, melynek történelmi arányérzéke oly fejlett, oly öntudatos 

Ám a túlélés idejét leszámítva a lényeges dolgok mégis béke idején lenne, mint amilyen mértékben a magyar rendelkezik a megmaradás 
történtek. Elég ha szûkebb hazánkra Jászkisérre gondolunk. Nézzünk törvényének a legfontosabb képességével.”
végig nagyközségünk évszázados épületein, a községházán az 

Kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az elõdök iskolaépületeken és templomokon, sétáljuk körbe köztéri szobrainkat, 
példája, kivált Szent Istváné. Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk – ha parkjainkat s közben alaposan figyeljük meg az egykori élet nyomait. 
nem is a fényeset, de legalábbis – a jót jelenünkben, s azt követhessük. Az átdolgozott életek egymásra épülõ tisztes gyarapodásának emlékeit.
Követhessük úgy, hogy megtaláljuk a Széchenyi által emlegetett 
fényesebb jelen és jövõ útjait!Az a nagy kérdés, hogy a békét miként használjuk? Gyarapodunk-e, 

gazdagodunk-e? Többek, jobbak, igazságosabbak leszünk-e, mint az 
Köszönöm a figyelmet!

elõttünk járó, a falut felépítõ nemzedékek? És mit hagyunk utódainkra? 
Tovább tudjuk-e adni az életet, az anyanyelvet? Tudunk-e szeretni, 

Dr. Gócza Tamás jegyzõ, ünnepi beszéde
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Értesítés tüdõszûrésrõl!
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

2008. szeptember 18-tól – 2008. 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:             13-18 óráig
csütörtök:          8-13 óráig
péntek:              8-13 óráig

1) Fekvõbeteg, vagy járóképtelen személy esetén a tüdõszûrés szükségességérõl a háziorvos dönt.
2) Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával.
3) A szûrés 14 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, továbbá a várandósok. Az errõl szóló igazolást be kell mutatni.

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

Jászkisér, 2008. augusztus 27.
                                                                  dr. Gócza Tamás sk.

                                                                            jegyzõ

FELHÍVÁS

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal értesíti a község lakosságát, hogy az ebek 2008. évi kötelezõ, szervezett veszettség 
elleni védõoltásására Jászkiséren a következõ idõpontokban és helyszíneken kerül sor. 

2008. szeptember 07. (vasárnap) Sülyi úti ABC 8.00 – 12.00 óráig
2008. szeptember 13. (szombat) Kút út sarok 8.00 – 12.00 óráig
2008. szeptember 14. (vasárnap) Deák F. - Hunyadi út sarok 8.00 – 12.00 óráig
2008. szeptember 20. (szombat) Akácfa – Kossuth L. út sarok 8.00 - 12.00 óráig

Pótoltás: 
2008. október 11. (szombat) Polgármesteri Hivatal udvara 8.00 – 12.00 óráig

A védõoltás és az évente egyszeri féregtelenítés kötelezõ, amelynek elmulasztása szabálysértést, és pénzbírságot 
von maga után. 
Az oltás díja: 2500,- Ft/eb, a féregtelenítõ tabletta ára 100,- Ft/db, amely tíz kg élõsúlyú kutyának elegendõ. 

Kérjük a T. ebtulajdonosokat, hogy az oltási könyveket hozzák magukkal. Kérjük továbbá, hogy a beteg, az agresszív 
viselkedésû, vagy forgalmi korlátozás alatt álló kutyákat ne hozzák ki az oltásra. Ezen ebek oltását külön beszéljék 
meg az oltást végzõ állatorvossal. 
Kérjük, hogy az elõvezetéshez, illetve a kutyák oltásához való megfogáshoz biztonságos eszközöket használjanak. 

Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
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Rácz Györgyöt, iskolánk testnevelõ tanárát Megyei Sportdíjban szervez, ahol a tanulók síoktatását, versenyre való felkészítését 
részesítette a Jász –Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés.  végzi. A szülõk jótékonysági est keretén belül támogatják 

tevékenységét. A 2002/2003-as tanévben sídombot épített az iskola Rácz tanár úr 1990-ben érkezett családjával Jászkisérre, s az eltelt 
udvarán, amely nagyon jól hasznosítható a síoktatásban a kezdõk idõ óta az iskola egyik meghatározó személyiségévé vált. Szakmai 
számára. A már 10 éve folytatott tevékenysége alatt sikerült tudása széles körû módszertani ismeretekkel párosul. 
beszereznie több mint 50 komplett sífelszerelést is. Céljának tekinti a gyerekek egészen fiatal korban történõ bevonását 
Egy sportember, egy edzõ eredményességét mi sem bizonyítja a sporttevékenységekbe. 
jobban, mint a saját és tanítványai által elért sikerek. Íme ezekbõl Fõ sportágai az alföldi gyermekek számára kuriózum számba menõ 
néhány, a teljesség igénye nélkül:síelés mellett a labdarúgás. Oktatásukat kellõ határozottsággal, 

tudatos és igényes célkitûzésekkel végzi. Munkáját a mércék 
- Kõvári Tamás Emlékverseny-13 tanuló és 3 felnõtt indult: 

Rácz György I. helyezést ért el a felnõttek mezõnyében, a 
tanulók közül hatan dobogós helyen végeztek. 

- Diákolimpia -  Kokava: 8 tanuló országos döntõbe jutott. 
- Tisza-tó Kupa Mátraszentlászló: 

4 tanuló I. helyezést ért el, egy tanuló II. helyezést.
- Volvo Kupa Ausztria: csapatban III. helyezés
- Alpesi Sí Diákolimpia Megyei Döntõ: 3 tanuló megyei 

bajnoki címet ért el, 2 tanuló korosztályában a II. helyen 
végzett, emellett elhoztak egy 5. egy 8. és egy 10. helyet. 
Ezek a tanulók bejutottak a diákolimpia országos 
döntõjébe, ahonnan 8. 10. 12. 15. 20. és 22. helyet hoztak 
el. 

- Ausztriában a St. Corona am Weeksel megrendezett Alfa-
Romeo Kupa versenyén a KÓPÉ DSE csapata a 11. helyen 
végzett.

Labdarúgás:
- Vörösmarty Kupa III. helyezés
- Mikulás Kupa II. helyezésfelállítása és betartásának igénye jellemzi. 
- Megyei Diákolimpia: körzeti döntõ: I. helyezés, járási A hazai hóviszonyok függvényében úgy oldja meg a síoktatást és a 

döntõ: III. helyezéstehetséges tanulók versenyre való felkészítését, hogy szülõi és 
iskolai segítséggel a közeli hegyekbe viszi a gyerekeket gyakorolni.

Gratulálunk!A versenyidény kezdete elõtt Szlovákiában, Kokaván sítábort 

Megyei szintû elismerésben részesült a Csete Balázs Átalános Iskola pedagógusa

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési tanács „A települési Jászkisér Nagyközség fejlesztése a településközpontot elkerülõ 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak út építésével és a Polgármesteri Hivatal külsõ felújításával 
burkolatfelújításának támogatására szolgáló decentralizált helyi elnevezésû, valamint a Háziorvosi rendelõk felújítása és 
önkormányzati fejlesztési program (TEUT)” támogatásának akadálymentesítése Jászkiséren elnevezésû pályázataink 
elnyerésére benyújtott „Jászkisér Apáti út szilárd burkolatú befogadásra kerületek. Döntés október végére várható. Szintén 
belterületi közútjának burkolat felújítása” megnevezésû értékelés alatt van a pedagógia, módszertani reformot támogató 
pályázatunkat 16 536 701,- Ft támogatásban részesítette. Ezáltal informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1./07/1), melynek 
az igen jelentõs forgalmat lebonyolító út október 31-ig új burkolatot eredményeképen az iskola informatikai infrasrtuktúrája újulna meg. 
kap a Hevesi út és a benzinkút bejáró között 500 m szakaszon.

Örömmel értesültünk, hogy pályázatunkat pozitívan 
értékelték a Nemzeti Iskolafelújítási Programban. Tehát az ÚMFT 
ÉAOP-4.1.1/2F támogatásra benyújtott „Adj esélyt” - új 
módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri 
gyermekek neveléséért, oktatásáért” címû pályázatunkat az elsõ 
fordulóban elõzetesen 482 639 400 Ft összegû támogatásra, 
valamint a társulási formában mûködtetett pélyi iskola az ÚMFT 
ÉMOP-4.3.1/2F támogatására „A Pély községi nevelési, oktatási 
tagintézmények (óvoda, álatlános iskola) tartalmi fejlesztését 
megalapozó infrasrtuktúrális beruházás és eszközeinek 
megújítása” címû pályázatot pedig 171 254 220 Ft összegû 
támogatásra  érdemesnek ítélte. A támogatási szerzõdés 
megkötésére a második fordulót követõen kerül sor, amennyiben a 
második fordulós értékelés során is pozitív elbírálásban részesül. 
Bízunk abban, hogy sikerül a pályázatot teljes mértékben 
megvalósítani, melynek eredménye nagyban segítené a 
pedagógusok munkáját, valamint a gyerekek zökkenõmentes 
tanulását egy szebb, egészségesebb környezetben. 

A szintén az ÉAOP támogatási rendszeréhez benyújtott 

Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatokról

MEGHÍVÓ

 Jászkisér Nagyközség Önkormányzata

 és az

 Alapszolgáltatási Központ

Idõsek napja alkalmából  nóta délelõttre 
várja

Jászkisér idõseit

2008. október 3-án délelõtt 11 órára

a   Mûvelõdés Házába.
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Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

Bizony Sok programunk volt a nyáron, írhatnám úgy is, hogy még a rendezvényünket, és remélhetõleg a fiatal, a néptáncot nem 
Sokkk. A heti 3 próba mellett július 18-21-e között annyira kedvelõknek is tudunk mutatni valami érdekességet.
Gyimesfelsõlokon vettünk részt a település néptáncfesztiválján, A Pendzsom Folk Fesztivált a Mûvelõdés Házával és a Csete 
ahol a helyi csoportokon kívül számtalan magyarországi Balázs Általános Iskolával közösen rendeztük. Támogatóink 
néptáncegyüttes is szórakoztatta a közönséget. Lehetõségünk volt voltak: Jászkisér Nagyközség Önkormányzata és dolgozói,  
napközben betekintést nyerni a gyimesi életbe, csodálhattuk a táj és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, MÁV 
az emberek nyugalmát, népviseletüket, táncukat, szokásaikat. FKG.Kft., Ifj.Sebestyén Ferenc a megyei önkormányzat tagja, 
Tiszteletünket tettük az 1000 éves határállomásnál is, ami nagy AGROSZÖV, Papír-Tapír, Totó-Lottózó, Mezei Balázs 
örömömre egy gyöngyszemmé vált  az elõzõ évek fogtechnikus, K.L.M.500., Jászkiséri Mezõgazdasági 
elhagyatottságából. Szövetkezet, Aranykorona Mezõgazdasági Szövetkezet, Krizsai 
Augusztus 2-án Bodonyban szerepeltünk a Kenderszer Pékség, Varga Fotó, Nagy Gyula, Holló Zoltán, Vajkó János, 
Néptáncegyüttes vendégeként. A gyönyörû környezetben lévõ Fülöp Dénes, Balla Lászlóné, Stoszek Istvánné és dolgozói, 
rendezvény állandó vendégei vagyunk, ezért is ehettük meg, mint Természetjárók Gyermek Egyesülete, Jászkiséri '48-as Polgári 
„hazajárók” a bográcsnyi vaddisznó pörköltet. Ez sokkal jobb volt, Egyesület, Jászapáti Strandfürdõ, Jász Múzeum, Jászság Népi 
emészthetõbb,  mint az utánunk következõ  Kozsó koncert. Együttes.    Köszönet a több éves támogatásért, munkájukért!
Kis szusszanás, és indultunk Lengyelországba. Augusztus 7-én A fesztivál fáradalmait nem volt idõnk kipihenni, hiszen a holland 
indultunk testvértelepülésünk Szczyrk fesztiváljára a Kiscsillag meghívásunkra kellett ezek után készülni. Enschede-bõl érkezett a 
gyermekcsoporttal, és néhány Pendzsomos táncossal. A városban és felkérés, hogy képviseljük városukban a magyar kultúrát, a 
a környezõ településeken rendezendõ Beskidi nemzetközi fesztivál Jászságot, településünket Jászkisért. Ez a város a német határhoz 
programjának voltunk részesei. Tudni kell a fesztiválról, hogy közeli, 120 ezres lakosú nagyváros. Neves focicsapata a Twente, 
ebben az évben volt a 45., és hogy Európa egyik legnagyobb akik kint tartózkodásunkkor kaptak ki az Arzenáltól, ettõl 
néptáncfesztiválja! A szabadidõnket is hasznosan töltöttük el, függetlenül nagyon büszkék rájuk, bõvítik a stadionjukat. Építkezés 
megtekintettük az Auschwitz-i munkatábort, ahol láthatták a van a város több pontján is,  fõleg ott, ahol néhány éve felrobbant a 
gyerekek azt, hogy mivé válhat egy ember mint katona, és mint rab. tûzijáték gyár, minek következtében egy városrész égett le.
A másik szabadidõs napunkon gyárlátogatáson vettünk részt Családoknál voltunk elszállásolva, így mindenkinek hasznosítani 
Zywiecben, a helyi sörgyár látványos és nem szokványos kellett a tanult idegen nyelvi ismereteit, és betekintést is 
bemutatását csodálhattuk meg. Aki arra jár, okvetlenül nézze meg! nyerhettünk a holland életbe. Volt aki a város centrumában lakott, de 
A remek programokat, és az ellátást nagy sikerû mûsorainkkal volt olyan is, aki a kertvárosban, fák, bokrok, mókusok, csönd, 
honoráltuk, a gyerekek is megtettek ezért mindent ott és már itthon nyugalom közepette. Elutaztunk Amszterdamba is, ahol 
is! hajókáztunk a csatornákon, megtekinthettük a süllyedõ házakat, 
Lengyelországból hazacsöppenve vezényeltük le a Pendzsom Folk Rembrandt házát, szobrát, a nagyvárosi forgatagot, a Föld minden 
Fesztivál utolsó szervezési feladatait, ami az alapos elõkészítõ részérõl érkezett lakosokat. Ebbõl elég is volt ennyi. Egy másik 
munkának köszönhetõen elég simán ment. Az idõjárás is kegyes településen láthattuk, hogy hogyan készítették, és most hogy 
volt hozzánk, nem esett az esõ. Még a hõmérséklet ingadozást kell készítik a fapapucsot. Fellépéseink mindig más helyszínen voltak, 
szabályoznunk valahogy, hiszen péntek este fõttünk, szombat este más-más közönségnek (kor, nemzetiség) kellett bemutatni 
fagytunk. A fellépõk idén is kitettek magukért, és nagy sikerrel mûsorunkat, de a taps sosem maradt el. A 21 órás buszozás fárasztó 
mutatkozott be a Flaszter Néptánc kategória is. Sokat mond el az a volt, de ennyi élményért amit holland barátainktól kaptunk, 
tény, hogy ekkor voltak a legkevesebben a sörsátor alatt, szinte megérte.                        
kiürült! Sikerült elindítani ezzel egy új folyamatot, ami színesíti Lukácsi György

PendzsomoSok

„Ki nyer ma?” 
Játék és szórakozás 4 órában.

Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ és Gyerekjóléti szolgálata a vakáció 
ideje alatt két alkalommal szervezett játékos délelõtti programot az unatkozó 
gyerekek számára.
Elsõ alkalommal, június 25-én, a Szent István parkba vártuk a gyerekeket, ahol 
csapatversenyt tartottunk a megjelent gyerekek számára, akik vízhordásban, 
tojásdobásban, bekötött szemû joghurtevésben is összemérhették ügyességüket. 
Ebédre kenyérlángost majszolhattak.
Második alkalommal, augusztus 6-án, a Tájházban volt a találkozó, ahol a Csete 
Balázs Honismereti Egyesület tartott játszóházat, Szüle Kati néni vezetésével 
megismerkedhettünk a Tájház kiállítási anyagával, de lehetett egyéni ügyességi 
próbákat is tenni. A déli harangszó alkalmával fõtt virslivel leptük meg a 
résztvevõket.
„Ki nyer ma?” Mindkét alkalommal azok akik eljöttek, hiszen szórakozhattak, 
játszhattak és tanulhattak is valamit! Jövõre folytatjuk!

A VIGANÓ A.M.I. 
felvételt hirdet minden 

6. életévét betöltött gyermek 
számára, néptánc szakon!

Jelentkezni lehet: 
szeptember 15-17-22-24-én 

16 órakor 
a Mûvelõdés Házának 

próbatermében.
A jelentkezéskor hozzanak 

magukkal váltócipõt! 

                          Lukácsi György 

2008. szeptember
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