Jászkiséri Tudósító
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

VIII.évfolyam 10.szám

Kedves Jászkisériek! Gyermekek és Felnõttek! Fiatalok és Idõsek!
„Üzenget a tájnak a tél,
közeleg a kegyes Karácsony.
Az utolsó megtûrt levél
elsõ cicomája a fákon.
Fácánok, õzek, kósza nyulak
ámuldoznak avítt csodákon:
Csanádi Imre Karácsony angyalai címû versében jelzi a
Karácsony újbóli érkezését.
Újból eltelt egy év, úgy érezzük, hogy gyorsan, de annál több
eseményt magunk mögött hagyva. Ezek között volt jó és rossz
egyaránt. Ilyenkor Karácsony táján, amikor az adventi gyertya
elsõ szálát meggyújtjuk, visszagondolunk az elmúlt esztendõ
eseményeire. A szép élményekre örömmel emlékezünk, míg a
kevésbé jókat igyekszünk elfeledni.
Megpróbálunk megállni egy pillanatra, ha az idõt nem is tudjuk
lassítani, de igyekszünk szeretteinkkel többet törõdni.
Talán a lelkiismeretük is jobban felébred ilyenkor. Tudjuk a
Karácsony titka a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad az

Békével költözik a völgy,
Csönd gyûlik földünkre, bársony,egyszer csak, egyszer angyalok
szállnak alá zizegõ szárnyon,
Fehér lesz, fehér lesz, minden
fehér,életünknek, mely abból a felismerésbõl táplálkozik, hogy
valakinek szüksége van ránk, s rájövünk, szükségünk van
egymásra is.
Persze az élet konfliktusait nem spórolhatjuk meg, de gondoljuk
azokra az apró örömökre, melyek egy-egy év során elkísérnek
bennünket. Rohanó világunkban az anyagiak kerültek elõtérbe,
pedig az öröm, a szeretet, mit egymásnak nyújthatunk, nem
mérhetõ anyagiakban.
Sokan azt gondolják, minél drágább ajándékot adnak, annál
több szeretetet is nyújtanak, pedig ez nem így van.
Mindig fejtörést okoz, hogy mit is ajándékozzunk egymásnak.
Gondoljuk meg Oren Arnold szavait:

„Karácsonyi ajándékötleteim:
az ellenségednek megbocsájtás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.”

Ha ezen ajándékokat sikerül Karácsonykor átnyújtanunk, akkor
biztos, hogy szép, nyugodt és szeretetteljes ünnepünk lesz.
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata és a magam nevében
kívánok mindannyiunknak Istentõl áldott, békés, boldog
Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben gazdag boldog Új Esztendõt
és minden jászkiséri lakosnak, hogy a 2009 – es évben is lássuk a
munkánk értelmét, adjunk annyi szeretetet másoknak, amennyit

A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs
Helytörténeti Gyûjtemény,
a Csete Balázs Honismereti Egyesület,
a Damjanich János Múzeum Szolnok,
a Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér
és
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2008. december 13-án 9 órai kezdettel
a XIX. alkalommal megrendezendõ

„APÁRÓL-FIÚRA”
címû
népi gyermekjátékok közösségi
bemutatójára
a jászkiséri Mûvelõdés Házába.

csak lehet és legyen mindig, aki minket is szeret.
Kívánok nagyon boldog, szép napokat az ünnepekre és az
elõttünk álló rendkívül munkás és nagyon nehéznek látszó új
esztendõre.
Tisztelettel:
Hajdú László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete 2008. novemberi ülésén beszámolót hallgatott meg a 2008.
évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítésérõl. A beszámoló
anyagát elõzetesen véleményezte a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság. Summás megállapításuk a
következõ: stabil pénzügyi helyzetek, fegyelmezett és takarékos
gazdálkodását tár fel az anyag. Megvitatásra javasolják. A részletes
(táblázatos) beszámoló a következõ mutatók idõarányos
teljesítésérõl ad számot.
- Éves kiadási elõirányzat: 1 milliárd 85 millió 367 ezer Ft.
- Bevételi elõirányzat: 1 milliárd 85 millió 367 ezer Ft.
Mûködési és fenntartási kiadások:
- mûködési kiadás:
1. 010. 450 e Ft
- ebbõl személyi:
457. 427 e Ft
- munkaadót terhelõ járulék:
146. 937 e Ft
- dologi jellegû kiadás:
211. 315 e Ft
- ellátottak pénzben juttatása:
137. 908 e Ft
- speciális pénzben juttatás:
56. 863 e Ft
Felújítás, felhalmozás:
66. 821 e Ft
Ebbõl beruházás:
40. 892 e Ft
Felújítás:
25. 929 e Ft
Általános tartalék:
1. 726 e Ft
Céltartalék:
6. 370 e Ft
A bevételek teljesítése a háromnegyed év végén 79 %. A kiadások
teljesítése 74 %. A beszámolót a képviselõ-testület egyhangú
szavazással elfogadta. Hajdú László polgármester elismerõen szólt
mindazok munkájáról, akik a milliárdos nagyságrendû költségvetés
háromnegyed éves zárása eredményeihez fegyelmezett munkával
hozzájárultak.
Tájékoztatott a polgármester a 2009. évi várható
költségvetési koncepcióról. A normatívák változásáról adatok még
nem ismertek. A kiadások bizonyosan növekednek, pl.: több lesz a
térítés nélkül étkezõ gyermek és az önkormányzati támogatás
kötelezõ! A közcélú foglalkoztatást az állam korábban 100 %-ban
fedezte, most 5 %-ban kötelezõ a hozzájárulás. Emlékeztetõül
felsorolja a korábban 2009. évre tervezett önkormányzati
feladatokat. A költségvetés készítésénél ezekre különösen figyelni
kell azzal a kitétellel, hogy a kötelezõ feladatokat legalább a szinten
tartás mértékében biztosítsa. A tervezett feladatok a következõk:
- Pályázatokhoz saját erõ, tervek készítése, 1 fõ bér és járulék
biztosítása pályázatok bonyolításához.
- Ifjúsági ház tetõtér beépítéséhez tervek készíttetése, majd a Leader
programban pályázni
- Ivóvízminõség- javító program II. üteméhez csatlakozás. Saját erõ
(10%) biztosítása. Elõkészítési költség kb. 1, 3 millió Ft biztosítása
az ivóvízminõség-javító programhoz.
- Hévíz szennyezés csökkentése II. ütem (12. 000 e Ft)
- Fûtéskorszerûsítés.
- Mozi helyére üzletház építése, mely külsõ beruházásként történne.
- Járdák, átereszek felújítása 1. 500 e Ft.
- Bartók B. út, Vágóhíd út felújítása.
- A Hunori volt épületének hasznosítása.
- Tûzoltósághoz garázs építése.
- Szabadidõ és sport centrum kialakítása a volt dohánybeváltó
területén.
- Földutak szilárd burkolattal történõ ellátása.
- Temetõhöz vezetõ járda felújítása.
Megismerte a képviselõ-testület a Jászsági Többcélú
Társulás 2009. évi mûködésével kapcsolatos elõterjesztést és a
következõ határozatot hozta: A képviselõ-testület elfogadja, hogy a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás társulási szintû feladatellátásában 2009. január 01-tõl továbbra is részt kíván venni, s a
feladatellátásból kiesõ kiegészítõ normatíva összegével
megegyezõ, a település vonatkozásában 110. 000 Ft-ot, azaz
egyszáz-tízezer forintot települési hozzájárulásként biztosít a
feladatellátás érdekében a település 2009. évi költségvetés terhére.
Kéri továbbá, hogy a társulással kapcsolatos 2009. évi koncepciót
dolgozza ki (családsegítés és gyermekjóléti társulás) és azt döntés

céljából az önkormányzatnak küldje el.
A település üzemeltetés feladataival már több ízben
foglakozott a testület. Megállapította, hogy az átszervezés
eredményesebbé tette a munkát! Nyilvánvalóvá vált, hogy az új
szervezet mûködése létszámbõvítés nélkül a törvényi elõírásoknak
nem felel meg. Ezért a költségvetés készítésénél 2 fõ létszámemelés
szükséges. Hozzájárult 1 fõ pályázati referens alkalmazásához
legalább 2010. december 31-ig. Az indítványt egyhangú
szavazással elfogadták.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elõkészítésében tervet mutattak be a mozi épületének
hasznosítására. A testület elfogadta, hogy a jelenlegi helyzet nem
tartható! A romos épület csak rontja a képet. Ezért megbízta a
polgármester, hogy folytasson tárgyalást az érdeklõdõ CBA lánc
vezetõivel a hasznosítást illetõen. (A lánc teljesen magyar
érdekeltségû és élelmiszerárusításra szakosodott.)
Hozzájárult a képviselõ-testület, hogy a kóbor ebek
befogására további 200 000,- Ft-ot biztosítsanak (500 000,- Ft-ot
már felhasználtak). Az év végére újra megjelentek a közterületeken
a kóbor ebek és veszélyeztetik a falu lakóit, fõleg a tanulókat.
Jóváhagyta továbbá, hogy az eddigi hagyományoknak
megfelelõen a településen élõ mintegy 600 fõ 70 éven felüli idõs
ember karácsonyi ajándék csomagot kapjon, személyenként 1000
Ft értékben. Az összeget a szociális ellátások költségvetésébõl
biztosítják.
Rendeletet alkotott a hulladékszállítás 2009. január 01-tõl
esedékes díjáról. Ezek szerint a hulladékszállítás díjai 2009-ben:
1. Ha az ingatlantulajdonos 80 l-es gyûjtõedénnyel
rendelkezik: heti egyszeri ürítés esetén az éves díj 7988,Ft + 20 %ÁFA össszesen 9587,- Ft, egyszeri elszállítás
díja: 154,- Ft + 20% ÁFA összesen 185,- Ft.
2. Ha az intalantulajdonos 110 (120) literes gyûjtõedénnyel
rendelkezik: heti egyszeri ürítés esetén az éves díj 9480,Ft+20%ÁFA összesen 11376,- Ft, egyszeri elszállítás díja:
182,- Ft+20%ÁFA összesen 218,- Ft.
3. A fenti mennyiségeken felül díjmentességben részesül az
évi legfeljebb 300 kg háztartási hulladékmennyiséget meg
nem haladó a hulladéklereakóba történõ lakosság általi
közvetlen beszállítás.
4. A közületi hulladék lerakási díja 1050,- Ft/m3+ÁFA.
Rendeletet alkotott a szennyvízdíjról. 2009-ben a
települési folyékony hulladék szállításának díjai a következõképen
alakul:
1. A szennyvízcsatorna díj magánszemélyek részére 320,Ftm3+ÁFA, amelybõl 15,-Ft/m3 a kernyezetterhelési díj,
azaz összesen 384,-Ft.
2. A szennyvízcsatorna díj közültek részére 450,Ft/m3+ÁFA, amelyebõl 15,- Ft/m3 a környezetterhelési
díj, azaz összesen 540,- Ft.
3. A szennyvíz egyszeri ürítésének díja 600 Ft/m3+ÁFA,
azaz összesen 720,-Ft.
Felülvizsgálta az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek, területek bérleti díját. A változtatás
2008. évhez képest 10%-os emelést jelent. A díjtételek a
következõk:
- önkormányzati lakás
220,-Ft/m2/hó
- komfortos, félkomfortos lakás
140,-Ft/m2/hó
- komfort nélküli lakás
75,-Ft/m2/hó.
Jóváhagyta az önkormányzati intézményeknél 2009. január 01-tõl
esedékes nyersanyag normákat. Ezek a következõk:
ó
óvodás gyermek
230 Ft
óvodás tízórai
61 Ft
iskolai napközis tanuló
245 Ft
iskoali ebédelõs tanuló
168 Ft
szociális étekezõ
230 Ft
bölcsödei gyermek
270 Ft
bölcsödei dolgozó
270 Ft
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A térítési díjak a következõk:
ó
óvodás gyermek
276 Ft/fõ/nap
óvodás tízórai
73 Ft/fõ/nap
iskolai napközis tanuló
245+ÁFA Ft
iskolai ebédelõs tanuló
168+ÁFA Ft
Bölcsõdei gyermek
320,- Ft
bölcsödei gyermek (kedvezményes) 160,- Ft
bölcsödei dolgozó
462,- Ft

Pályázatot írt ki a Mûvelõdés Háza és a Csete Balázs
Helytörténeti Gyûjtemény intézményvezetõi megbízására. A
jelenlegi megbízás 2009. jaunár 31-én lejár. A pályázat az
Oktatási és Kultúrális Minisztérium hivatalos lapjában jelenik
meg. További információ Hajdú László polgármestertõl kérhetõ
az 57/550-130-as telefonszámon.
Módosította a Csete Balázs Általános Iskola
alapítóokiratát. A módosítás lényege, hogy egyértelmûsíti a
következõket: az okirat tartalmazza a sajátos nevelési igényû,

beilleszkedési, nevelési zavarokkal küzdõ , illetve a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók oktatására vonatokzó rendelkezéseket.
Hajdú László polgármester a két ülés közötti történesek
körébõl a következõ tájékoztatást adta: Tájékoztatom a
Képviselõ-testületet, hogy a 612/B/2005 AB határozat 2008.
július 7-ei hatályos jogszabályok gyûjteményében az alábbi
jelent meg: „Az Alkotmmybírtóság Jászkisér Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd és
folyékony hulladékkal, az állati hulladék kezelésével és a
települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 8/2003j.(III.27)
számú rendelete 11.§ (1) bekezdése alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
elutasítja.” Tehát a rendelet nem jogsértõ.
Papp János

Tájékoztató a „Bursa Hungarica”
pályázat elbírálásáról
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Bursa Hungarica”
pályázatot írt ki a felsõoktatásban résztvevõ diákok ösztöndíj
támogatására.
Jászkisér nagyközség Önkormányzata 2008/2009. tanév II. és a
2009/2010 tanév I. félévére 500.000 Ft-tal támogatta költségvetésében
az „A” típusú pályázatot.
„A” típusú ösztöndíjra az öö nkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók
jelentkezhettek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül teljes idejû
(nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.” Ez évben kiterjesztették a pályázók körét a nem
államilag támogatott hallgatókra is.
Erre a pályázatra 21 fõ adta be igényét.
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2008.
évben 18 fõt részesített felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázatban. A diákok 10 hónapon keresztül 3.000 Ft. támogatásban
részesülnek, melyet a Megyei Önkormányzat kiegészíthet.
Két fõt elutasított, és egy fõt kizárt a pályázatból.
A Szociális Bizottság a bírálat során elõnyben részesítette:
- a 3 és többgyermekes családot
- az árva és félárva gyermeket
- az egyedül nevelt gyermeket
figyelembe vette
- tartós betegséget a családban
- a munkanélküliséget
- az egy fõre esõ jövedelmet
Kovács Zoltánné
vezetõ-fõtanácsos

A Pendzsom Néptánc Egyesület
Tagságának nevében
tisztelettel megköszönöm azt,
hogy 2007.évi személyi jövedelemadójuk

1%

1%-ával,
117.000. forinttal hozzájárultak a csoport öltözékének
fejlesztéséhez, rendezvényeink lebonyolításához, a
mûködési feltételek biztosításához.
Kérem Önöket, hogy az idei évben is támogassák
egyesületünket!

Adószámunk: 18827903-1-16
Támogatásukat köszönve:

Lukácsi György

egyesületi elnök
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MEGHÍVÓ
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete

2008. december 11-én,
(csütörtökön) 18 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁS-t
tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye:

Mûvelõdés Háza – Jászkisér

Napirendje:
1./
Átfogó tájékoztató az önkormányzat
2008. évi mûködésérõl
Elõadó: Hajdú László polgármester
2./
Tájékoztató Jászkisér nagyközség várossá
nyilvánítási pályázatáról
Elõadó: Hajdú László polgármester
„A Képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az
állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek.”
(Önkormányzati Törvény 13. §.)

Tisztelettel kérem és várom megjelenését!
Jászkisér, 2008. november 18.
/: Hajdú László :/
polgármester
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Pályázati lehetõség vállalkozásoknak
"PLUSZ 1 FÕ", a vállalkozás elsõ alkalmazottjának felvétele
Támogatható tevékenységek:
a vállalkozás ELSÕ alkalmazottjának 15 hónapos foglalkoztatása,
kapcsolódó eszközbeszerzés, és képzés.
Igénybevételére jogosult: jogi személyiséggel rendelkezõ, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
akinek 2007.01.01. óta nincs alkalmazottja.
Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ támogatás,mely
tartalmazza a foglalkoztatás költségeit 12 hónapig, valamint képzés és
eszközbeszerzéshez 70%-os támogatás, de maximum 350.000 Ft
Beadási határidõ:2009. február 17.
Bõvebb információ:
Máté Szilvia - 4025 Debrecen, Simonffy u. 45. fsz. 1.
Tel: 52/531-880,
Kis és középvállalkozásoknak (10 fõ feletti foglalkoztatott, 500 millió
feletti nettó éves árbevétel)
- GOP-2008-2.1.1/A, Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
Támogatható tevékenység:
technológiai fejlesztést eredményezõ beruházások (új vagy 3 évnél nem
régebbi használt eszköz beszerzése)
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni
vállalkozók
Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ 40%-os támogatás
Támogatási összeg: min. 1.000.000 Ft, max. 20.000.000 Ft
Beadási idõtartam: 2008. április 4-december 31.
- GOP-2008-2.2.3 E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása
Támogatható tevékenység: weboldalfejlesztés, e-kereskedelemmel és eszolgáltatásokkal összefüggõ hardver, szoftverek beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások, - képzés, - tanácsadás, - promóciós költségek
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni
vállalkozók
Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ 50%-os támogatás
Támogatási összeg: min. 3.000.000 Ft, max. 20.000.000 Ft
Beadási idõtartam: 2008. május 5-december 31.
- GOP-2008/2-2.2.1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása
Támogatható tevékenység: Modern vállalat/szervezet irányítási és
termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és
szervezeti infokommunikációs fejlesztések.
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni
vállalkozók (KKV)
Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ 50%-os támogatás
Támogatási összeg: min. 3.000.000 Ft, max. 20.000.000 Ft

Beadási idõtartam: 2008. november 24 - 2009. január 30.
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vállalkozói pályázatainak
megjelenése
Pályázni lehet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(továbbiakban:
ÚMVP) vidékfejlesztési tengelyének programjaira, amelyben a
mikrovállalkozások fejlesztése, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a
falumegújítás és -fejlesztés, továbbá a vidéki örökség megõrzése jogcím
szerepel.
A vállalkozásokra vonatkozó FVM rendeletek és a pályázható célok rövid
leírása:
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (136/2008. (X. 18.)
FVM rendelet)
Cél: A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások
létrehozásának, illetve mûködõ mikrovállalkozások beruházásainak,
mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói
aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése,
munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági
szerkezet fejlesztése.
Igényelhetõ támogatás mértéke: 60 %.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése (137/2008. (X. 18.) FVM
rendelet)
Cél: vidéki munkahelyek létrehozása vagy megõrzése érdekében a vidéki
turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai
fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek,
marketingjének támogatása.
Igényelhetõ támogatás mértéke: 60-100 %.
A fenti pályázatokat 2008. november 30-ig (várható hosszabbítás 2009.
január 10-ig) lehet elsõ körben benyújtani, majd azt követõen minden
évben május végéig és október végéig.
A www.fvm.hu és a www.jabe.hu oldalon olvashatók a jogszabályok,
továbbá a pályázatok benyújtásával kapcsolatban pedig a www.umvp.eu és
a www.mvh.gov.hu oldalon lehet tájékoztatást találni.
A Jászapáti székhelyû Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület a fenti
intézkedéseinek végrehajtásáért felelõs munkaszervezetének
alkalmazottai: Ádám Csilla, Bíró Csaba és Harangozó Adrienn, akiktõl
bõvebb információ kérhetõ az Egyesület irodájában:
5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.,
e-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com,
telefon: 57/443-570 vagy a Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetõjétõl
Mihályi Mónikától azt 57/440-516-os telefonszámon.
Szabó Gabriella
Jászberényi kistérségi koordinátor

Kortársképzés a Jászság középiskoláiban
Az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete a közelmúltban
felmérést végzett a Jászsági középiskolások körében. A felmérés a
kábítószerek ismeretérõl és fogyasztásáról kérdezte a középiskolába
bekerülõ 9. és a középiskolát elhagyó 12. osztályos tanulókat. A
kérdõívet az összes középiskolás 40%-a töltötte ki. A kérdõív elsõ négy
kérdése a kábítószerek hatásainak ismeretét, a további nyolc kérdése
pedig, a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos személyes
tapasztalatokat mérte fel.
Elgondolkodtató eredmények születtek az elemzést
követõen, amelyek közül most csak pár kerül említésre. Néhányan- a
tizenévesek közül-, a kábítószerezést üdítõen boldog állapotnak tartják.
Tudják, hol juthatnak droghoz, és egy napon belül képesek is
beszerezni. Minden negyedik diák mondhatja el magáról, hogy már
megkínálták kábítószerrel, és minden nyolcadik középiskolás pedig,
hogy kipróbálta.
A középiskola fontos és meghatározó a gyermek életében.
Szabadabbá, önállóbbá válik, és a kortárscsoportok jelentõsége
kiemelkedõ lesz számára. A családi kapcsolatok, ha empátiával,
szeretettel teljesek, iránymutatóak lehetnek a gyermeknek. Mindezzel

Jászkiséri Tudósító

párhuzamosan azonban nagyon fölerõsödik bennük a kortárscsoporthoz tartozás szükséglete. A kortársak között viszont sok gyermek
téved ingoványos talajra (dohányzás, alkohol, illegális drog, nemi úton
terjedõ fertõzõ megbetegedés, és fiatalkori terhesség-megszakítás).
Kézenfekvõ tehát, hogy a gyermekek egészség-fejlesztésének keretein
belül, a védõnõk iskolai munkája mellett, legyen egy jól képzett csoport
minden iskolában. Ezt a tervet tûzte ki célul a Jászság 7
középiskolájában az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete.
Kortársképzés indul, melynek végeztével a gyermekek pontos
ismeretekkel fognak rendelkezni a drogok hatásairól, a Jász- Nagykun
Szolnok megyei drogmegelõzést végzõ szakemberek elérhetõségérõl,
a vészhelyzetek teendõirõl. Remélhetõleg a képzés folyamatos lesz, és
minden osztályba jár majd olyan gyermek, aki képes lesz nemet
mondani a drogra, és aki a megfelelõ információk birtokában
segítségül szolgálhat társai számára a drog kipróbálásának és
használatának megelõzéséhez!
Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifõorvos
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