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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Már 10 éve......

Meghívó
A Pedagógus Nõi Kar megalakulásának
10. évfordulóján
mindenkit szeretettel hív ünnepi hangversenyére.
Felidézzük az eltelt évek eseményeit, dalait.
A hangversenyt a
jászkiséri Katolikus Templomban tartjuk
2008. október 11-én szombaton, 16 órai
kezdettel.
Fellépnek:
Jászapáti Városi Vegyes kar
Vezényel: Réz Lóránt
Váradi László – zongora
Suki Tibor – hegedû
Pedagógus Nõi Kar Jászkisér
Vezényel: Gócza Lászlóné
Zongorán közremûködnek:
Ulviczki Györgyi
Balogh József
Réz Lóránt
Ünnepeljünk együtt!

Meghívó
Az '56-os Szövetség Jászsági Szervezete és
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
rendezésében történõ ünnepségre szeretettel és
tisztelettel meghívjuk
2008. október 22-én 17 órára
a Mûvelõdés Házban tartandó megemlékezésre.
Program:
Az est háziasszonya Szakálné Torma Eszter
- Himnusz a Búzavirág Népdalkör
közremûködésével
- Hajdú László polgármester köszöntõje
- Nagypál Zoltán verset mond
- Ádám Kálmán középiskolai történelem
tanár 56-ról szóló megemlékezõ beszéde
Az 56-os emlékmûnél:
- Búzavirág Népdalkör elõadása - Nemzeti
énekek
- Csomor András megemlékezése 56
hõseirõl
- Koszorúzás, gyertyagyújtás
- Szózat
Székely Himnusz

Magyarországi Tájházak Szövetsége
Közép-Magyarországi Tájházak Regionális Találkozója
Jászkisér - 2008. október 18. Szombat
Helyszín: A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény
5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
10.00 Hajdú László polgármester úr és
dr. Horváth László
megyei múzeum-igazgató
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága
10.10 Dr. Bereczki Ibolya (fõigazgató-helyettes Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
A Magyarországi Tájházak Szövetségének
bemutatása, tájházak helyzete, szerepe,
jelentõsége
10.30 Szablyár Péter (ügyvezetõ elnök
Magyarországi Tájházak Szövetsége)
Elõzetes tájékoztató az Új Magyarország
Vidékfejlesztési program tájházakat érintõ
pályázati lehetõségeirõl
10.50 Kávészünet
11.10 Dr. H. Bathó Edit
(Jász Múzeum igazgatója, néprajzkutató)

A civil közösségek szerepe a jászsági tájházak
közösségi életében
11.30 Devescovi József
(okleveles faipari mérnök, faanyagvédelmi
szakértõ - Anticimex Kft)
Népi építészeti mûtárgyak és építmények
faanyagvédelme
11.50 Benedek József
(elnök - Csete Balázs Honismereti Egyesület)
A Csete Balázs Honismereti Egyesület
bemutatása
12.10 Hozzászólások, kérdések
12.30 Ebéd
13.30 A jászkiséri tájház megtekintése
Szüle Katalin vezetésével,
a Csete Balázs Honismereti Egyesület kézmûves
bemutatója
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008.
szeptember 11-i soros ülésérõl
Hajdú László polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta végzett
munkájáról. Tárgyalásai során az Észak-Alföldi Régió
vízminõségjavító-program elképzelései lényegesen változtak,
számunkra kedvezõ irányban. Korábban a megye összesen
települései pályázatát szorgalmazták, természetesen a fenntartást és
a vízdíj megállapítást is ugyan így képzelték el. Most a kistérségi
pályáztatás kap létjogosultságot (esetünkben Jászkisér, Jászapáti,
Jászivány) és a mûködtetés is ugyan így.
Megoldást nyert a falugazdász mûködésének feltétele, az
elvárások szerint a következõ évi költségvetés is támogatni fogja.
Beszámolót hallgatott meg a testület az Önkormányzat
vagyongazdálkodási tevékenységérõl. Az ingó és ingatlan vagyon
értéke 3 milliárd 73 millió 641 ezer Ft. Az Önkormányzat vagyonát
képezi továbbá az önálló gazdálkodást folytató Csete Balázs
Általános Iskola vagyona, aminek értéke 108 millió 586 ezer Ft. A
vagyon nagy része nem forgalomképes, az a hányad biztosítja a
következõ szolgáltatások megvalósulását és az intézmények
értékét, valamint azok zavartalan mûködését. Más részt a
képviselõ-testület döntése alapján hasznosítható, értékesíthetõ pl.
bérlakások. A gazdálkodás lényegét a testület által elfogadott „Erõs
hagyományok – biztató jövõ” program fogalmazta meg a
következõként:
A beszámoló megvitatása után a következõ lényegi
gondolatokat fogadták el: önkormányzati vagyon eladása esetén
meghirdetés történik és a magasabb vételárat ajánló élvez elõnyt.
Készüljön terv a frekventált és az önkormányzat számára fontos
épületek, telkek hasznosítására. Telkek eladása esetén, ha az
szennyvízcsonkkal rendelkezik a 180 Ft/m2, csonk hiányában 120
Ft/m2. Az eladásra ajánlható telkekrõl, épületekrõl a gazdálkodási
csoport készítsen jegyzéket és azt a 2009. évi költségvetés készítése
elõtt a testületnek megtárgyalásra adja át.
A Képviselõ-testület megismerte a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat mûködésének kistérségi tapasztalatait és a
jászkiséri önálló mûködtetéssel összevetette. Elismerõen szóltak a
szolgáltatás eredményes mûködésérõl és a következõ határozatot
hozták: „Jászkisér Nagyközség önkormányzata Képviselõ-testülete
jelen határozatával elfogadta, hogy 2009. január 1-tõl a családsegítõ
és gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is Jászkisér Nagyközség
Önkormányzata fenntartásával kívánja biztosítani.”
Megismerte a képviselõ-testület a Jászsági Többcélú
Társulás megállapodásainak módosulását. A módosítások a 18 jász
település mindegyikének minõsített többséggel hozott határozata
után válik érvényesé. A megállapodásnak több formai elem
változtatása mellett a következõ lényegi elemet kell tartalmazza: Az
önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése
esetén társulás azonnali beszedési megbízást, inkasszót nyújt be a
nem teljesítõ önkormányzat felé. A módosító javaslatot a képviselõtestület egyhangú szavazással elfogadta.
Határozott a Jászsági Támogató Szolgálat mûködésérõl. A
támogató szolgálatot az önkormányzat kistérségi társulásban
kívánja mûködtetni és a költségekhez az igénybevétel alapján járul
hozzá.
Megállapodást fogadott el a jászkiséri temetõ szilárd
hulladékainak lerakóba történõ elszállításáról a következõként: A
szállítás költségeit 30%-ban a katolikus, 25%-ban a református
egyház, 30 %-ban a Selena Kft. és 15%-ban az önkormányzat
viseli, az elszállítás koordinálását az önkormányzat vállalta magára.
A fûtési célú és tanuszodai termálvíz kibocsátási
határértékének csökkentésére a képviselõ-testület engedélyezte a
munkálatok végzését, a 2008-ban a költségvetésben pályázati
önrész terhére elkülönített összeg felhasználását. A határérték
fölötti kibocsátást a környezetvédelem folyamatosan bünteti, ezért
készült pályázat. A pályázatot forráshiány miatt elutasították!
Jóváhagyta a Dankó út 1. szám alatti bérlakás eladását,

ami önkormányzati tulajdonú. A vételárat 900.000 Ft-ban határozta
meg. Más feltételrõl a vevõ értesítést kap!
Módosította a Nagyközségi Könyvtár alapító okiratát a
következõként: A könyvtár székhelye Jubileum tér 1. (korábban
Szabadság út 7.). A módosítás alapja, hogy a földhivatali
nyilvántartás is Jubileum tér 1. szám alatt tartja nyilván.
Engedélyezte az Ericsson Magyarországi
Kommunikációs Rendszerek Kft. részére rádiótelefon bázisállomás
létesítését a piactéri víztorony tetején. A szerzõdés aláírására a
polgármestert bízta meg.
Módosította a Csete Balázs Általános Iskola mûködési
dokumentumait, úgy, mint a szervezeti és mûködési szabályzat,
házirend, pedagógiai program és helyi tanterv, minõségirányítási
program. A módosítás oka: az intézmény kompetencia alapú
rendszer alapján dolgozik, kiemelt terület a hátrányos helyzetû
tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítése, részt
vesz a nem szakrendszerû oktatás bevezetésében.
A kistérségi rendszerben mûködõ Jászkisér és Pély
települések iskolája és óvodája összevonása miatt kötelezõvé vált
az igazgatói és óvodavezetõi munkakör pályázattal történõ
betöltése. Mindkét álláshelyre 1-1 pályázat érkezett, a munkakört
eddig is ellátók pályáztak. A testület a beadott pályázatokat
mindenben szabályosnak ítélte, a vezetõk munkáját elismerve Kiss
Lajost a Csete Balázs Általános Iskola és a pélyi Petõfi Sándor
tagiskola, Csillik Ferencnét a Napköziotthonos Óvoda és pélyi
tagóvoda vezetõjévé nevezte ki 5 év idõtartamra.
Pályázati kiírás alapján aljegyzõvé nevezte ki Bicsákné
Nagy Juditot 3 hónapos próbaidõ megkötéssel és szakvizsga
letételének kötelezettségével.
Tájékoztató Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete szeptember 29-én tartott ülésérõl
Elfogadta a Képviselõ-testület a település egészségtervét.
A beszámoló általános megállapításai a következõk: az
egészségkárosodás a betegségek és halálozási okok ma hazánkban
a keringési, daganatos, emésztõszervi és légzõszervi problémákra
vezethetõk vissza. Ettõl a Jászság és Jászkisér sem kivétel.
Számtalan, az egészséggel összefüggõ gondot sikerült eddig
megoldani: szennyvíz elvezetés és tisztítás, szilárd hulladékok
eltávolítása (kivétel a fegyelmezetlen lerakás!). Következõ lépés az
ivóvíz minõségjavítás az EU-s szabványoknak megfelelõen. A terv
bemutatja a lakosság szám alakulását több éven keresztül. 1997 óta
2 alkalommal fordult elõ, hogy több volt a születés mint a halálozás.
A mérleg szinte mindig negatív 6 fõtõl 44 fõig. 2004-ben 54
gyermek született és 97 fõ elhalálozott! Az életkor szerinti
megosztás a következõ: 0-14 éves korig a lakosság 18,7%-a, 15-69
éves korig 62,5%, 60 év fölött 18,8 %. 60 éves kor fölött a férfiak
száma erõsen fogy! A beszámoló részletes adatokat tartalmaz a
foglalkoztatásra, a vállalkozásokra, a lakásállományra, az
infrastruktúra alakulására, az egészségügyi ellátásra, a
közbiztonság alakulására. A témákról korábbi beszámolók alapján
tájékoztattunk. Az egészségterv részletes programot tartalmaz a
jövõt illetõen, aminek része pl. a táplálkozás, mozgás,
szenvedélybetegségek, felvilágosító munka, környezetkultúra,
szûrõvizsgálatok stb. A terv éves programmal zárul, ahol havi
bontásban jelennek meg a konkrét feladatok a tevékenység
megjelölésével, a feladattal, a résztvevõk körével és a felelõsökkel.
A testület a tervezetrõl elismerõen nyilatkozva azt egyhangú
szavazással elfogadta.
Meghallgatta a Csete Balázs Általános Iskola és a
Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a kistérségi társulás
tapasztalatairól. Mindkét intézmény kedvezõ tapasztalatokról,
eredményekrõl számolt be. A többletfinanszírozás a személyi és
tárgyi feltételek javulását eredményezte a jászkiséri iskolánál és az
óvodánál és ugyanez a hatás érte a pélyi iskolát és az óvodát. A
Jászkisérrõl óraadóként átjáró nevelõk nélkül a pélyi szakos ellátás
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nem valósítható meg, 4-5 szakon 2 nevelõ kötelezõ óraszáma
jelentkezik. Így állást hirdetni nehéz vagy lehetetlen. A pélyi óvoda
a jászkiséri nevelési programot vette át (Nevelés a mûvészetek
eszközeivel), de saját arculatát megõrizte.
Megismerte a Jászsági Többcélú Társulás idõsek otthona
társulási formában történõ mûködésérõl szóló tanulmányt. Hosszas
vita, érvek-ellenérvek meghallgatása után döntése a következõ: A
társulásban való üzemeltetést nem támogatja és a feladatellátásban
nem kíván részt venni.
Elõterjesztést ismert meg a gazdasági csoport jövõbeni
üzemeltetésérõl a település fejlesztési feladatok 2009. január 1-tõl
történõ ellátása érdekében. Az elkészítõ munka hosszabb ideje tart,
aminek része a pályázat útján történõ vezetõi munkakör
elvárásainak megfogalmazása. A pályázat sikerrel zárult, a csoport
munkája lényegesen hatékonyabb! További lépésként a képviselõtestület 2009. január 1-tõl önkormányzati fenntartásban lévõ önálló
költségvetési szervvel kívánja ellátni. A mûködtetés személyi és
tárgyi feltételeinek kialakítására testületi ülésen visszatér!
Tárgyalta az önkormányzat képviselõ-testülete Jászkisér
Nagyközség várossá nyilvánításának pályázatát. A napirendhez
meghívott vendég Dr. Szekeres Imre országgyûlési képviselõ,
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Honvédelmi Miniszter. Megerõsítette a település testületét, hogy a
korábban elutasított pályázat értékei a kedvezõ elbíráláshoz közel
álltak. Az igazsághoz tartozik, hogy 2008. évben a címet igénylõk
száma igen magas volt és többen másodszor, harmadszor álltak
sorba. A pályázat ismeretében a meglévõ, valós értékeink erõsebb
hangsúlyozását tanácsolta, mint a kistérségi szerepkör, a társulás
(iskola, óvoda), tûzoltók, mentõ, fizikoterápiai szolgáltatás több
településre kiterjedõ szolgáltatása. Legyen hangsúlyosabb az
oktató munka hangsúlyozása. Az ide vezetõ út tágabbra nyílt máris.
A következõ évtõl fél milliárd Ft uniós pénz felhasználására nyíl
lehetõség. Erõsítendõ az idegenforgalom, a turizmus témaköre.
Csökken a munkanélküliségi ráta. A következõ évtõl új kb. 150 fõt
foglalkoztató üzem megépülésével számolunk. Sajnos a
munkanélküliség valós okaként jelentkezik, hogy az
iskolázatlanság következtében a munkáltatók érthetõ módon
elzárkóznak a foglalkoztatástól. Sajnos többen nem is akarnak
dolgozni!! A testület egyhangú döntése az újra pályázás és
vonzatainak vállalása! Hajdú László polgármester megköszönte
Dr. Szekeres Imre miniszter úr látogatását és támogató segítségét,
tanácsait.
Papp János

PÁLYÁZATOK
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 363/2008. számú
határozata alapján Jászkisér Nagyközség Önkormányzata „A
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújításának támogatására szolgáló decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési program” támogatására benyújtott
„Jászkisér Apáti út szilárd burkolatú belterületi közútjának
burkolat felújítása” megnevezésû pályázata 16.536.701,- Ft
támogatásban részesült. A munka elvégzésére közbeszerzési eljárás
keretében választották ki a jászkiséri Profiter Hungária Kft.-t. A
munkák 2008. október 6-án a munkaterület átadásával kezdõdnek
és 2008. október 31-ig fejezõdik be. Kérjük az azon úton
közlekedõk megértését és türelmét a munkák befejezéséig!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által az
ÚMFT Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „''Jászkun kapitányok nyomában'' tematikus
túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében”
címû pályázatot a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító
Hatóságának vezetõje 538.632.00,- Ft összeggel feltételes
támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázatban konzorciumi
partnerként Jászkisér Nagyközség Önkormányzata is részt vesz. A
projekt a túraútvonalak kialakítása mellett, tartalmazza a
múzeumok, tájházak felújítását is, így reményeink szerint a sikeres
II. forduló után a mi tájházunk is megszépül, megújul. Jászkisérre
vonatkozóan a támogatási összeg 10.000.000,- Ft.
Mint azt már az elmúlt alkalommal is közöltük sikeresen
szerepeltünk a Nemzeti Iskolafelújítási Programban. 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, általános iskola) tartalmi fejlesztését
megalapozó infrastrukturális 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.
Jelenleg a mûszaki tervek, költségek, engedélyek, árajánlatok
pontosítása és beszerzése van folyamatban. 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.

Elkészült településünk Egészségterve. Az egészségterv a
település lakosainak alapvetõen meglévõ igényeire, az általuk
problémának, hiánynak érzékelt állapotokra reagáló stratégiai terv,
mely ezáltal a helyi közösségek, egyének életminõségének, életérzésének, testi-lelki jól létének javulásához járul hozzá. Bemutatja
komplex módon a település adottságait (lakosság összetétele,
gazdasági-, infrastrukturális, földrajzi helyzetét stb.)
jellegzetességeit. Tartalmazza a cselekvési tervet részletes
programmal az elkövetkezendõ évre vonatkozóan. Emellett most
lehetõség van pályázati úton benyújtani az egészségtervet a Béres
Egészség Hungarikum Alapítványhoz. A legjobb terveket
benyújtó településeket 2.000.000,- Ft-tal jutalmazzák, melyet a
program megvalósítására használhatnak fel. Várható eredmény
2008. novemberében lesz.
TM

2008.10.25-én délelõtt 9.00 és 14.00 óra
között az Általános Iskola Petõfi út 1 szám
alatt "Egy nap az egészségért" elnevezéssel

Egészség-nap lesz.
9.00 és 12.00 óra között
a Celladam Csoport munkatársai
rákszûrést végeznek, ami mindössze
egy vérvételbõl áll.
Ára: 2000 Ft.
Gillich István természetgyógyász
elõadást tart, mely után minden
kérdésre válaszol.
Termékbemutatók és természetes
élelmiszerek, készítmények vására a
földszinten.
Díjtalan belépés!
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HIRDETMÉNY
a 139/2008. (IX.11.) számú Képviselõ-testületi határozat alapján
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete nyílt pályázaton eladásra meghirdeti a
következõ ingatlanokat:
Utca, házszám

helyrajziszám

Terület (m2)

megnevezés

Jászkisér, Pipa út 15

371

1173

Lakótelek

Jászkisér, Perem út

418

1888

Lakótelek, szennyvíz csonk nincs

Jászkisér, Fecske út 17

457

2939

Lakótelek

Jászkisér, Tört út 13

567

439

Lakótelek, szennyvízcsonk nincs

Jászkisér, Perem út

639/002

842

Lakótelek, szennyvízcsonk nincs

Jászkisér, Madár út 3

1623

1079

Lakótelek

Jászkisér, Vércse út 7.

665

1068

Lakótelek

Jászkisér, Pázmány P. út 7.

835

248

Lakótelek, szennyvízcsonk nincs

Jászkisér, Árok út 12.

1515/1

1016

Lakótelek

Jászkisér, Árok út 9.

1529

1079

Lakótelek

Jászkisér, Nyúl út 7.

1592

1043

Lakótelek

Jászkisér, Kinizsi utca 19

1602

1115

Lakótelek

Jászkisér, Kinizsi utca 21

1603

1151

Lakótelek, szennyvízcsonk a Kinizsi 19-en!

Jászkisér, Szél út 18

1604

1151

Lakótelek, szennyvízcsonk nincs

Jászkisér, Szél út 14

1606

1115

Lakótelek

Jászkisér, Szél út 12.

1607

1115

Lakótelek

Jászkisér, Szél út

1612

1079

Lakótelek

Jászkisér, Bartók B. út 48

1624

1079

Lakótelek

Jászkisér, Napsugár út 38.

1634

1057

Lakótelek

Jászkisér, Mezõ út 27.

2139/5

870

Lakótelek

Jászkisér, Mezõ út 25

2139/6

870

Lakótelek

Jászkisér, Mezõ út 13

2139/12

870

Lakótelek

Jászkisér, Mezõ út 11

2139/13

870

Lakótelek

Jászkisér, Mezõ út 35

2139/017

807

lakótelek
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- bruttó 180,-Ft/m2 a szennyvízbeállással rendelkezõ telkek esetében, és
- bruttó 120,-Ft/m2 a szennyvízbeállással közvetlenül nem rendelkezõ telkek esetén.
Az ingatlanok értékét készpénzben kell megfizetni a szerzõdés aláírásakor. Ajánlatokat ezen vagy ezen összeg felett
tudunk elfogadni. Több jelentkezõ vásárló esetén a magasabb árat kínáló részére történik az ingatlan értékesítése. Az
adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevõ viseli. A pályázó által tett ajánlati emelés 5 Ft/m2-nél kevesebb nem lehet. Az
ennél magasabb összegû ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az ajánlati emelés mértéke emelésenként 5 Ft/m2-nél kevesebb
nem lehet.
Eladási ár: minimálisan

A pályázat benyújtása: a pályázatokat zárt - cégjelzés nélküli - borítékban az alábbi címre kérjük eljuttatni: Jászkisér
Nagyközség Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fõ út 7.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Telek pályázat".
A pályázatot postai úton 1 példányban - amelyet minden oldalon eredeti aláírással kell ellátni - kell benyújtani.
Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A pályázatok beérkezési határideje: 2008. 10. 31-én 12.00 óra
A pályázat elbírálása: a pályázatot Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete által megbízott 3 tagú
bizottság bírálja el, a pályázat benyújtásának helyén 2008. 11. 03-án.
Az ajánlattevõ a licitáláson történõ adategyeztetésnél köteles bemutatni:
- személyi igazolványát,
- nem személyes részvétel esetén, a képviseletre való jogosultságát igazoló iratot.
További információ: Benedek József fõmunkatárs és Nemes Anita elõadó

Tel.: 57/550-130

Az anyatejes táplálás világnapja

Idõsek napja

Világszerte 1992-tõl tartják az anyatejes táplálás világnapját,
felhívva a figyelmet arra, hogy egyre több baba hal meg szerte
a világon, mert nem juthat anyatejhez. A csecsemõk
egészséges táplálása érdekében indította útjára az
Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF komplex,
átfogó programját. Jászkiséren elsõ alkalommal került
megrendezésre a szoptatás világnapja. A Védõnõi Szolgálat
szervezésében kisgyermekes anyukákat és
várandós
kismamákat hívtak meg a védõnõi tanácsadóba 2008.
szeptember 25-én. A megjelenteket a védõnõk fogadták és
tartottak elõadást a szoptatás fontosságáról. A legújabb
kutatások azt igazolják, hogy az anyatejjel táplált csecsemõk
nemcsak egészségesebbek, hanem intelligencia szintjük is
magasabb. Mindemellett fontos, kiemelendõ tény, hogy a
szoptató anyák körében kisebb arányban fordul elõ emlõrák.
A rendezvényen tájékoztatások mellett ajándékokkal is
kedveskedtek a mamáknak és babáknak. Jövõre kibõvített
programokkal és nagyobb létszámban szeretnék megrendezni
a világnapot.
Küldte: TM

Kerek évfordulót ünnepeltek az idõsek. 10. alkalommal került
megrendezésre a jászkiséri Mûvelõdés Házában az idõsek
napi rendezvény. E jeles alkalomból Farkasné Nagy Márta, az
Alapszolgáltatási Intézmény vezetõje köszöntötte a megjelent
idõseket és vendégeket. Az évforduló alkalmából egyúttal
virágcsokorral, ajándékokkal kedveskedett és köszönte meg
támogatóik segítségét: Stoszek Istvánnénak, Krizsai
Istvánnénak, Kovács Erzsikének, Hajdú László
polgármesternek és Balogh György mûvelõdés ház
igazgatónak. Ezután Hajdú László polgármester kedves,
köszöntõ szavait hallgathatták meg az idõsek. Majd
következett az elõadás. Simon Ferenc és barátai nótával,
operett dalokkal szórakoztatták a megjelenteket. A közös
éneklés után a finom ebéd következett. De még folytatódott
tovább a délután, mely meglepetéseket tartogatott. A
szomszédos Jászapátiból érkezett gyerekek táncokkal
szórakoztatták az idõseket. Majd a jászkiséri gyerekek 1-1
szál fehér szegfûvel kedveskedtek az idõseknek. Ismét jó
hangulatot és örömet sikerült szerezni a programokkal,
melyet az elkövetkezõ években is folytatni szeretnének.
Küldte: TM
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A Mûvelõdés Háza
Jászkisér, Kossuth tér 10. Tel/fax: 57/450-208
e-mail: jkmh@freemail.hu

www.jaszkiser.hu/muvhaz/

M E G H ÍV Ó
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
a jászfényszarui Fortuna Együttes színházi elõadására.

Tamási Áron:

Énekes m adár
címû, 3 felvonásos székely népi játék

helye:
ideje:

A Mûvelõdés Háza Jászkisér
október 19.(vasárnap) 18 óra
Szereplõk:

Gondos Eszter: ..................................................... Bordás Nóra
Gondos Regina: ................................................... Langó Judit / Bordás Júlia
Gondos Magdolna: .............................................. Misinkó Csilla
Móka: .................................................................... Bordás Zoltán
Bakk Lukács: ....................................................... Kun Zsolt Gábor
Préda Máté: ......................................................... Tanczikó Attila
Kömény Ignácné: ................................................. Berzéné Magyar Krisztina
Katolikus pap: ..................................................... Nemes Zsolt
Hegedül és súgó: ................................................... Tóth Angelika
Boszorkány és technikus: .................................... Ézsiás Barnabás
Súgó és Énekes: .................................................... Bordás Júlia
Dobosok: Czibolya Zoltán, Ézsiás Gábor, Bucsánszki Áron, Sándor Ákos
Siratók: Boda Andorné, Varga Gáborné, Bordás Júlia, Misinkó Tímea, Kocsis Edina
Technikusok: Bordás Zoltán, Juhász Gábor, Mezei Dániel, Marton Máté, Czibolya Z.
Díszletet készítette: Bordás Gyula, Lajkó Sándor
Rendezte: Kovács Andrásné
Életmû-díjas és Németh László-díjas drámapedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja

Belépõk vásárolhatók elõvételben és a helyszínen !
Belépõk ára: 600 Ft
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Ismét Szemét
A szigorú jogszabályok és a kiépített, európai szintû
hulladékkezelési rendszerek ellenére, az illegális hulladékelhelyezés nem csökken az országban. Nem kivétel ez alól Jászkisér
sem. Sajnos évrõl-évre növekszik az illegális hulladéklerakók
száma. Örvendetes, hogy vannak emberek, akik próbálnak tenni
valamit környezetünk védelmében. Kezdeményezésüket,
összefogásukat az önkormányzat és a civil szervezetek egyaránt
támogatják. Az azonban felháborító, hogy egyesek arra használják
energiájukat és idejüket, hogy feljelentsék az önkormányzatot a
környezetvédelmi felügyelõségnél.
2008. tavaszán pályázatot nyújtott be a település az illegális
hulladéklerakók felszámolására a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz. Sajnos forráshiány miatt nem támogatták
pályázatunkat. Így az Önkormányzat évrõl-évre jelentõs
önköltséggel tudja az illegális hulladéklerakókat – átmeneti
jelleggel – felszámolni. Az idén a Képviselõ-testület 2 millió
forintot különített el az illegális hulladéklerakók felszámolására.

Azonban az eddigi munkák: a pélyi úti állati hulladéklerakó, a
Mezõ út végén lévõ illegális lerakó illetve a Hevesi út és a Hunyadi
út folytatásában lévõ illegális hulladéklerakók felszámolása már
jóval több pénzében van a településnek. Holott ezt a pénzt
hasznosabb helyre is lehetne fordítani. Több pénz jutna a település
fejlesztésére, járdák építésére, hulladéktároló edényzet
kihelyezésére vagy például kerékpár-tároló készítésére is, mint
legutóbb a buszvárónál elkészített járda és kerékpár-tároló. De, ami
a legbosszantóbb, hogy a lakosok kis idõ múlva újra elkezdik
visszahordani a szemetet, és kezdõdik minden elölrõl. Felhívjuk a
tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ilyen jellegû magatartás az itt
élõk kárára történik!! Saját maguktól veszik el ezek az emberek a
hasznosabb szolgáltatások lehetõségét! Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a Régio-Kom Kft. telephelyén a Társulás 33
településén élõk kedvezményesen, limitált mennyiség esetén
térítésmentesen helyezhetik el elektronikai és veszélyes
hulladékaikat, illetve az alábbi kedvezmények vehetõk igénybe:

Lakossági kedvezmények a Regio-Kom Kft-nél:
A Társulás 33 településén élõ, a hulladékszállítási, lerakási díjat fizetõ lakosok számára a következõ kedvezményeket biztosítjuk a
már korábban bevezetett lehetõségek mellett:
1. A 2005. év óta a Közszolgáltatási Szerzõdésben elfogadott kedvezmények:
- lakossági többlet hulladék negyedévente 200 kg térítésmentesen lerakható
- építési-bontási hulladék negyedévente 500 kg térítésmentesen lerakható
2. A háromoldalú Közszolgáltatási Szerzõdés kiegészítésében szereplõ, 2008. május 22-én elfogadott lakossági
lehetõségek:
- az engedélyünkben szereplõ veszélyes hulladékok körébõl évente 10 kg térítésmentesen elhelyezhetõ
- elektromos és elektronikai hulladékokból évente a háztartásokban elõfordulók közül 1-1 db
térítésmentesen elhelyezhetõ
3. A szelektíven gyûjtött biológiailag lebomló hulladékok átvételére is van kedvezményünk: negyedévente 200 kg
térítésmentesen elhelyezhetõ.
Torma Márta
Illegális szemétlerakó felszámolás elõtt

Értékelés
2007. június 06. óta 92 db érmet hozott a Kék
Sárkányok Kempo Szövetsége Jászkisérre.

és után

A versenyek sorban: 2 Nemzetközi bajnokság
4 Országos bajnokság
1 Területi bajnokság
Négy nemzetközi bajnok
Nyolc országos bajnok
Tizenhat egyéni Kupagyõztes
Kettõ kupagyõztes csapateredménnyel
büszkélkedhet Jászkisér. A második és a harmadik
helyekrõl nem is beszélve a fent említett
versenyeken e helyek 64 db érmet tesznek ki.
Az utolsó versenyünkön 2008. 09. 27-én a II. Blue
Dragons Kupán a hazai versenyzõk megnyerték a
csapatgyõzelmet, 9 aranyat, 10 ezüstöt és 4
bronzérmet szerezvén.
Eszes Tamás
KSKSZ elnöke
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Tájékoztatás a jászkiséri használt akkumulátor
újrahasznosító-feldolgozó üzem engedélyezési eljárásáról
A KLM 500 Kft. beruházásában Jászkisérre tervezett használt
akkumulátor újrahasznosító-feldolgozó üzem engedélyezési
eljárása nagyon fontos pontra érkezett.
A tervezett üzem környezetvédelmi engedélyezése két
lépcsõben zajlik. Elsõ lépésben elkészült a beruházással
kapcsolatos elõzetes vizsgálati dokumentáció, amelyet a
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség elfogadott. Ezzel a lépéssel a beruházás
építési engedélyezési tervei benyújthatóak az illetékes építési
hatósághoz, ill. azok elfogadását követõen a nem technológiai
célú építési munkák megkezdhetõek.
A környezetvédelmi engedélyezés második lépéseként
környezetvédelmi hatástanulmány készül a beruházással
kapcsolatban, amely hamarosan szintén benyújtásra kerül a
Környezetvédelmi Felügyelõség részére. A technológiai
berendezések telepítésre a hatástanulmány elfogadását és
környezetvédelmi engedély kiadását követõen kerülhet sor.

A JÁSZAPÁTI SZÍNJÁTSZÓ – KÖR ÚJ BEMUTATÓJA:

HEGEDÛS A HÁZTETÕN
musical 3 felvonásban
Zene: Jerry Bock - Versek: Sheldon Harnick és G. Dénes György
Szöveg: Joseph Stein és Reményi Gyenes István

JÁSZKISÉREN,
A MÛVELÕDÉS HÁZÁBAN
2008. november 22-én: 17 órakor
Rendezte: KÖKÉNY GÁBOR

Belépõdíj: 600 Ft

Jászkiséri Tudósító

Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

