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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Nagyközség Önkormányzata 2009. április havi
soros ülésérõl
A Képviselõ-testület beszámolót hallgatott meg a 2008. évi
költségvetés teljesítésérõl. A gazdasági év végén a költségvetés
módosított bevételi összege 1 milliárd 166 millió 14 Ft. A teljesítés 1
milliárd 170 millió 637 Ft. A bevételi többlet 4 millió 623 ezer Ft. A
takarékos gazdálkodás eredményeként önkormányzati szinten,
összességében 62 millió 225 ezer Ft pénzmaradvány képzõdött. A
maradvány legnagyobb része kötelezettséggel terhelt pl.: óvodánál,
iskolánál áthúzódó feladatok, felújítások intézményeknél, pályázatok
önerõ kötelezettsége. Szabad pénzmaradvány, amit testületi döntés
alapján és erre az alkalomra összeállt bizottság határozata alapján a
civil szervezetek támogatására lehet fordítani 3 millió 574 ezer Ft. Ez a
testületi döntés jelzi, hogy a civilek mindennapos munkájára szükség
van a településnek. Nemcsak formát, de tartalmat is adnak a település
mindennapi életéhez. Az önkormányzat értékpapírral nem
rendelkezik, folyószámla hitele ideig-óráig volt ugyan, de évvégén
tartozása nincs.
Önkormányzati képviselõ kezdeményezésére negyedévenként
felülvizsgálják a testületi döntések (rendeletek) végrehajtását. A jegyzõ
beszámolója alapján ez idõ alatt 48 határozat született, végráhajtásuk
megtörtént. A beszámoló külön tartalmazta az önkormányzati
testületek (munkabizottságok) tevékenységét. Milyen témákat
dolgoztak fel, hány alkalommal üléseztek. Legtöbb alkalommal (15
esetben) a Szociális Bizottság ülésezett, ez sajnos jelzi a társadalom
állapotát és benne az egyének sok-sok gondját.
Beszámolót hallgatott meg a képviselõ-testület a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezen belül értékelte:
1. A település demográfiai mutatóit
2. A pénzbeni és természetbeni juttatásokat.
3. A személyes gondoskodás alakulását.
4. A hatósági (jegyzõi) hatáskör mûködését.
5. A különbözõ felügyeleti szervek észrevételeit, tanácsait.
6. A prevenció állapotát.
7. A civil szervezetek támogatását.
Néhány fontosabb adat a beszámolóból: A település lakóinak
lélekszáma 2008. decemberében 5813 fõ, 18 éves korig 1434 fõ, 18-62
éves korig 3455 fõ, 63-tól 924 fõ. A különbözõ támogatási formáknak
se szeri se száma: pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap 663

fõ. Ez 281 családot jelent. Ezen kívül kapnak rendkívüli támogatást és
különbözõ kiegészítõ támogatásokat, pl: 17 fõ fõiskolás vagy
egyetemista kap ösztöndíjat, 457 fõ a beiskolázáshoz kapott segítséget.
Igen sokan az étkezéshez kapnak teljes vagy részleges támogatást. A
gyermekvédelem feladatait a különbözõ szervezetek jól látják el,
ennek ellenére számtalan feladat is megfogalmazódott: pl. helyettes
szülõi ellátás szervezése, pályázatok felhasználásával az étkezési
támogatás, táborozás segítése, egészségnevelésre. Sajnos létezi a
fiatalkori bûnözés. Ezek a fiatalok pártfogói felügyelet alatt állnak (14
fõ). Vezetõ cselekmény a lopás, de elõfordul garázdaság, súlyos testi
sértés, hatóság félrevezetése, magánlaksértés. A rendõrség több okot
jelöl meg: pl. szülõi gondatlanság, alacsony iskolázottság, rossz
társasági csoportok stb.
Határozott a képviselõ-testület az ivóvíz ellátás változásáról. Az eddig
mûködtetõ Vízgazdálkodási Társulat szerzõdése lejár, ezt követõen a
Településüzemeltetési Intézményt pályázat kiírása nélkül kívánja
megbízni. Az elõkészítõ munkákkal Hajdú László polgármestert és
Kiss Ernõt a JÁTI vezetõjét bízta meg.
A népszavazás elõkészítése érdekében idõközi változások miatt 1 fõ
bizottsági tagot és 1fõ bizottsági póttagot választott.
A hétvégi (ünnepnapi) fogorvosi ellátás képviselõi kezdeményezését
elutasította. Az ÁNTSZ rendelkezése szerint a szerzõdéses óráknál
többet nem dolgozhatnak az orvosok.
A Csete Balázs Általános Iskola minõségirányítási programját
megismerte és elfogadta. A felelõs közösségek pl. iskolaszék,
diákönkormányzat véleményezése után a fenntartó jóváhagyásával
érvényes.
Jóváhagyta a Nagyközségi Könyvtár és a Mûvelõdés Háza és Csete
Balázs Helytörténeti Gyûjtemény továbbképzési tervét.
A Jászközmû Kft. És az érintett települések polgármesterei (Jászkisér,
Jászapáti, Jászszentandrás) elkészítették az üzemeltetési szerzõdést. A
szerzõdést a testület megismerte és elfogadta. Aláírással Hajdú László
polgármestert bízta meg.
A Happy Joyful Kft. Bérleti díj kérelmét elutasította.
Duka Judit (Zrínyi út 1.) önkormányzati tulajdonú bérlakás
megvásárlására beadott kérelmét egyösszegû vételár megfizetésével
támogatta.
Szanku János önkormányzati tulajdonú földút szilárd útalapra történõ
kiépítését elutasította fedezet hiányában.
Papp János

T Á J É K O Z TAT Ó
LÁTÁSSÉRÜLÉSRÕL ÉS LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA
IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSRÓL
„ Annak, aki nem lát, a Te szemedre és a
Te szavadra van szüksége!”
A KSH népszámlálási adatai
szerint 2001-ben 577.006 ember élt
fogyatékossággal Magyarországon. Közülük
64.558 fõ volt látássérült, ami az összes
f o g y a t é k k a l é l õ e m b e r 11 , 2 % - a .
Magyarországon évente kb. ezer ember
veszti el teljesen vagy részlegesen a látását.
Látássérülteknek tekintjük akiknek
látóképessége 67% alatt van. Súlyosabb
formája a vakság, enyhébb formája a
gyengénlátás.

A látássérülés mértéke a látásmaradvány
szemészeti adatai alapján határozható meg,
mely szerint gyengénlátást, aliglátást és
vakságot különböztetünk meg. Az, hogy
kinek mennyi a látásmaradványa, a
látásélesség (vízus) mutatja meg. Ez a retina
felbontóképességét kifejezõ mérõszám,
amely a látássérülés fokát a teljes látás
százalékában, vagy tört formájában adja
meg. A vízus jele nagy V betû, amely után két
sorban találhatóak a két szem látásélességét
jelzõ számok: felül a jobb, alul a bal szemre
vonatkozóan. Például így:
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Ez azt jelenti, hogy a jobb szemen 25%-os, a
balon pedig 10%-os a látásmaradvány.
A látóképesség meghatározásakor a
látásélesség mellett a látásteljesítmény
kifejezést is használják, mely kifejezi a
maradék látás felhasználásának képességét,
amelyet befolyásol az egyén képességeinek
fejlettsége, érdeklõdése és tapasztalatai.
Amikor látásról beszélünk, akkor elsõsorban a
közeli és a távoli látásélességre gondolunk,
ám a látás képességének egyéb fontos
tényezõi is vannak: pl. a perifériás látás, a
színlátás, a kontraszt-érzékenység és a látótér,
amelyek a különbözõ szembetegségek
következtében eltérõ mértékben sérülhetnek.
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Látási fogyatékos az a személy, akinek
segédeszközzel vagy mûtéti úton nem
korrigálható módon látóképessége teljesen
hiányzik, vagy aliglátóként
minimális
látásmaradvánnyal
rendelkezik és ezért
kizárólag tapintó-halló életmód folytatására
képes. Az aliglátók látják a nagyobb
tárgyakat, súlyosabb esetben csupán a fényt
érzékelik. Vak az, aki nem érzékeli a fényt
sem. A látássérülésnek ilyen súlyos formája
ritkán fordul elõ. Gyengénlátók azok, akiknek
szemüveggel korrigálható látóképessége 1030% között van
Látássérülésnek a látórendszer olyan mértékû
maradandó károsodását nevezzük, amelynek
következtében a látástel-jesítmény 1,0
értékéhez képest 0,3-nál alacsonyabbá vagy a
látótér jelentõsen beszûkültté, a teljes 90
fokoshoz képest 10-20 fokossá válik. A
látássérülés és annak mértékének
megállapítása mindig a lehetséges orvosi
kezelés lezárása után, szemüveges
korrekcióval és a jobbik szem
látásteljesítménye alapján történik. Más a
veleszületett és kora gyermekkorban kialakult
látássérülés, ahol vizuális emlékek hiányában,
és más a szerzett látássérülés, ahol vizuális
emlékek birtokában kell a látásromlás miatt
kialakuló új élethelyzet-ekhez alkalmazkodni.
Könnyebb helyzet-ben van, aki a látását csak
fokozatosan veszíti el, mert új módszerek
elsajátításával fel tud készülni arra az
idõszakra, amikor valóban megvakul. Az
idõsebb emberek nehezebben tudnak
alkalmazkodni, új módszereket elsajátítani,
mint a fiatalok. Gyermekek esetében pedig
meghatározó jelentõségû a korai fejlesztés.
A látássérült emberek több mint kétharmada
60 év feletti, mely azt jelzi, hogy a látás súlyos
megromlása vagy elvesztése tipikusan
idõskori probléma. Okozója lehet a
cukorbetegség szövõdményeként fellépõ
érbetegség, kezeletlen szürke / zöld-hályog,
vírusos vagy gombás eredetû szaruhártyagyulladás, retina-betegség, látópálya sérülés,
fejlõdési rendellenesség stb.
A látássérülés jelei lehetnek ( több tényezõ
együttes fennállása esetén):
Csecsemõkorban és kisgyermekkorban:
- Külsõ jelek: hályog, kis-, ill. nagyszemûség stb.
- Szemkontaktus felvétele bizonytalan.
- Feltûnõ, színes tárgyak iránti közömbösség.
- Nem néz a mutatott irányba.
- Figyelmen kívül hagyja az apró tárgyakat.
- Nehezen követi a mozgó tárgyakat.
- Ferde fejtartással nézegeti a tárgyakat.
- Mozgása megkésett, ügyetlen.
- Fél mászni, ugrani.
- Nem szereti a mozgásos játékokat.
- A hangot adó, nagy formátumú játékokat
kedveli.
- Ragaszkodik a biztonságot adó kísérõhöz..
Óvodás korban:
- A mozgásos játékoknál kedvetlen,
ügyetlen.
- Képek, képeskönyvek iránti érdektelenség.
- Nem szívesen kapcsolódik be a közös
munkába.
- Nem látja jól a bemutatott tárgyakat.
- Bizonytalanul, nehezen tájékozódik.
- Sorozatos kudarc.
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- A közösségtõl való félelem.
Iskoláskorban:
- Tanulás közben gyakran dörzsöli a szemét,
hunyorgat.
- Figyelmetlen a táblai szöveg
megfigyelésében.
- Azok kivitelezésében pontatlan.
- Tekintete nem célirányos.
- Fejfájásról, szédülésrõl panaszkodik.
- A betûformákat csak nagy formátumban
ismeri fel.
- Betûket cserél fel.
- Vonalvezetése szaggatott, reszketeg.
- Helytelen a betûalakítása.
- Pontatlan a betûkapcsolása.
- Tollfogása görcsös.
- Nem tud a vonalközbe írni.
- Számokat, jeleket téveszti.
- Megfigyelései felületesek.
- Utánzást kiváltó munkái pontatlanok.
Magyarországon a látássérült gyermekek
speciális általános iskolákban kezdhetik meg
tanulmányaikat. A hagyományos elképzelés
szerint ide kerülnek be a gyermekek lehetõleg
már óvodás kortól, ahol szakképzett
pedagógusok készítik fel õket az életben való
helytállásra. Az elmúlt években egyre
nagyobb szerepet kap a szülõhöz, a gyermek
otthoni környezetéhez való ragaszkodás és a
jobb beilleszkedés érdekében a helyi
közösségben maradás. A látássérült
gyermekek esetében is az ép társakkal együtt,
a lakóhely szerinti iskolában történõ integrált
oktatás igénye egyre nagyobb. A
gyengénlátók integrálása könnyebb, mint
súlyosabban sérült társaiké. Az integráció
elõny a vakok esetében is, hogy hozzászoknak
a látó emberek világához, megtanulják
reálisan értékelni saját lehetõségeiket és
nehézségeiket, segítséget kérni és elfogadni
társaiktól, és feldolgozni a sikereket és az
elszenvedett kudarcokat, amelyek
elengedhetetlenek a harmonikus
személyiségfejlõdéséhez. A középfokú és
felsõfokú oktatásban már szinte teljes
mértékben integrált oktatás valósul meg.
A látássérült emberek kb. 10-15%-a százaléka
ismeri csak a Braille-írást. A 90-es évek
elejétõl egyre nagyobb teret hódít a
számítógépes olvasás. A számítás-technikától
független Braille-írásbeliségnek elsõsorban a
látássérült gyerekek nevelé-sben van óriási
jelentõsége, a Vakok Általános Iskolája
például saját Braille-könyvtárral is
rendelkezik. A felnõtt vak emberek számára
pedig az MVGYOSZ Központi Hivatalában
mûködik Braille-könyvtár.
LÁTÁSSÉRÜLTEKKEL
FOGLALKOZÓ ÁLLAMI
INTÉZMÉNYEK
- Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Diákotthona és
Gyermekotthona, Pedagógiai Szakszolgálat
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Tel.: (06-1) 363-3343; 363-4144 E-mail:
titkarsag@vakisk.hu
- Gyengénlátók Általános Iskolája és
Diákotthona, Pedagógiai Szakszolgálat
1147 Budapest, Miskolci u. 77.
Tel.: (06-1)252-9015
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és
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Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat
4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.
Tel.: (06-52)485-083
Web: www. kettesy.sulinet.hu
- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége
1146 Budapest, Hermina út 47.
Tel.: (06-1)384-8440, Web: www.
mvgyosz.hu
E-mail: titkarsag@mvgyosz.hu
- Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.
Tel.: (06-1)383-2589
E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu
Hazai egyházi intézmények
Vakok Batthyány László Római
Katolikus Gyermekotthona,
Óvoda, Általános iskola
1125 Budapest, Mátyás király u.
29.
Tel.: (06-1)395-8323
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
BIZTOSÍTÓ ÁLLAMI INTÉZET
1./ VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE
( országos hatáskörû intézmény)
Igazgató: Szabóné Berta Irén
Levélcím : 1146 Budapest, Hermina út 21
Telefon: 06-1 383-2589
FAX. 06-1 383-3274
Szolgáltatásai:
Komplex állapotfelmérés
Elemi rehabilitáció
Személyre szabott készségfejlesztés
Mentálhigiénés támogatás
Foglalkoztatás, munkához jutás
elõsegítése
Szociális szolgáltatások és juttatások igénybevételének elõsegítése
Mozgásterápia
Személyi segítés
Egészségügyi felügyelet , gondozás
Szabadidõs, kulturális programok
Jelentkezés:
Vakok Állami Intézetébe azok a látássérült
személyek kérhetik felvételüket, akik:
komplex rehabilitációs szolgáltatásban ( oktatásban, képzésben,
átképzésben, foglalkoztatásban)
kívánnak részt venni,
vagy
ápolása, gondozása saját
otthonában nem megoldott.
A felvétel iránti kérelem az intézet
igazgatósának címezve, írásban nyújtható be.
2./ VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ELEMI
REHABILITÁCIÓS CSOPORT (VERCS )
Levélcím : 1146 Budapest, Hermina út 21
Telefon: 06-1 383-3650; 06-1 383-2411 /
325. mellék
FAX. 06-1 383-2589
E-mail: vercs@vakokintezete.hu
Zöld szám: 06 80/204-828 ( Kedd:8-11 óra ;
Csütörtök: 15-18 óra )
Szolgáltatásai:
Speciális módszerek és technikák tanításával
segíti a felnõtt korban látássé-rülté vált
személyeket önálló
életvitelük
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helyreállításában. Három hónapos térítésmentes képzés keretében (bentlakásos vagy
bejárós formában ) sajátítható el:
Tájékozódás és biztonságos utcai
közlekedés
Mindennapos tevékenységek (
háztartásvezetés, bevásárlás, ügyek
intézése, rutintevékeny-ségek)
újratanulása
A kommunikáció speciális formáinak elsajátítása ( Braille írás és olvasás,
beszélõ számítógép használata, személyre
szabott, az esetleges látásmaradványt kihasználó optikai segédeszközök megismerése )
( Megjegyzés:A Vakok Állami Intézetében elérhetõ szolgáltatások részletes
tájékoztatója hanganyag formában igényelhetõ személyesen vagy telefonon:
Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
Szociális iroda - Jászkisér, Fõ út 7.
Telefon :57/550-130 / 118-as mellék)
ORSZÁGOS HATÁSKÖRÛ
ALAPÍTVÁNY
1./ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány tevékenységi köre
2009.01.01-tõl az egész ország területére és
minden fogyatékossági csoportra kiterjed.
Levélcím:4087. Hajdúdorog, Nánási u. 4.
Telefon/ FAX: 06-52232-313
Alapítvány elnöke: Dr. Szabó Miklós T:
06/30-6887926
RÉGIÓS ÉS MEGYEI SZERVEZETEK
LÁTÁSSÉRÜLTEK ÉSSZAK-ALFÖLDI
REGIONÁLIS EGYESÜLETE
Levélcím: 4024. Debrecen, Rákóczi út 7
Telefon:52/536-266
FAX: 52/412-773
Szolgáltatásai:
Segédeszköz-bolt
Folyóiratok
Braille-könyvtár
Hangos-könyvtár
Debreceni Városi Könyvtár
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szolgáltatásai látássérül-teknek
Üdülés Balatonbogláron
Vakvezetõ kutyák képzése
Pont-írógép javítás
Nyíregyházán

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JNSZ
MEGYEI EGYESÜLETE
Levélcím : 5000. Szolnok, Móra Ferenc út 15
Tel.: 56/ 514-085
Fax: 56/514-086
T-mobile: 30/ 309-65-09
Wodafone-flotta: 70/459-02-17 és 70/45839-07
E-mail:info@jnszmvakok.hu
Elnök: dr. Baranyiné Miks Mária
Területi csoport:
Jászapáti, Városi Könyvtár
Velemi u. 2.
Klubfoglalkozás: minden hónap utolsó
szerdáján 10-12 óra
(Jászapátiban, Jásszentandráson, Jászdózsán,
Jászkíséren élõ sorstársaknak)
Vezetõje: Vágó Erzsébet
Telefon: 57/440-977
SZEMÉLYES GONDOSKODÁS
TELEPÜLÉSI
( KISTÉRSÉGI) SZINTEN
1./ JÁSZSÁGI TÁMOGATÓ
SZOLGÁLAT
Levélcím: Jászkisér, Fõ út 7 ; Jászberény,
Ferencesek tere 3/A
Telefon : 06-57 454-940
Személyi segítés: Szívós Nóra: 06-30/5499913
Személyi szállítás: Balog Erika : 06-30/5550038
Szolgáltatások:
A szolgáltatás feladata, hogy a fogyatékkal élõ
személy olyan segítségben részesül-hessen,
ami hozzásegíti a fogyatékosságból eredõ
hátrányok csökkentéséhez, kiegyenlí-téséhez,
alapvetõ jogainak biztosításához, esélyegyenlõségének megteremtéséhez:
- bevásárlás
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gyógyszerfelíratás, kiváltás
orvoshoz kísérés
segédeszközök beszerzése
hivatalos ügyekben történõ
segítségnyújtás
személyes környezet rendben tartása
gyermekek oktatási intézménybe
történõ kísérése, felügyelete
szállító szolgálat igénybevétele
útján egészségügyi szolgáltatásokhoz, mindennapi életvitelt
elõsegítõ szolgáltatásokhoz,
munkába járáshoz, illetve szabadidõs szolgáltatásokhoz történõ
hozzájutás elõsegítése
Térítési díjak:
Személyi segítés óradíja szociálisan
rászorultak ( fogyatékkal élõk)esetén:
1. Lakáson belül: 300.-Ft./ óra
2. Lakáson kívül:100.-Ft./ óra
Személyi segítés óradíja egyéb esetben (
súlyos mozgáskorlátozottak esetében):
1. Lakáson belül: 400.-Ft / óra
2. Lakáson kívül: 200.-Ft. / óra
Szállítás esetén :
1. Szociálisan rászorult ( fogyatékkal
élõ ) esetén: 50.-Ft./ km.
2. súlyos mozgáskorlátozottak esetén
(7 pontos szakvéle-mény): 70.-Ft.
/km.
A támogató szolgáltatás tekintetében
szociálisan rászorultnak minõsül a súlyosan
fogyatékos személy, aki külön jogszabály
szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, illetve
magasabb
összegû családipótlékban részesül.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az
igénylõ vagy törvényes képviselõje
kérelmezheti személyesen vagy telefonon.
Jászkisér, 2009.04.21.
Dr. Gócza Tamás
Jegyzõ

Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatokról
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0186 jelû „Adj esélyt” - új módszerekkel,
gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek
neveléséért, oktatásáért c. pályázatunk utolsó mérföldkövének és a
pályázat második fordulós dokumentációinak hiánypótlása megtörtént
a pályázatunkat befogadták. A támogatásról szóló döntés június elejére
várható. Ezzel egy idõben májusban elindult a közbeszerzési eljárás az
iskola és óvoda épületeinek felújítására és eszközeinek beszerzésére.
ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0023 azonosítószámú A Pély
Községi nevelési, oktatási tagintézmények (óvoda, általános iskola)
tartalmi fejlesztését megalapozó infrastrukturális beruházás és
eszközeinek megújítása címû pályázatunk 2. fordulós
dokumentációját befogadták és értékelésre bocsátották. A
közbeszerzési eljárás szintén a jászkiséri pályázattal egy idõben
megindult. Várjuk a támogatási döntésrõl szóló tájékoztatót.
TÁMOP-3.1.4/2-200-0114 azonosító jelû „Esélyt
mindenkinek” - Módszertani megújulással gyermekeink jövõjéért
címû projektünk, mely az elõzõ két pályázatunkhoz kapcsolódó
tartalmi fejlesztést szolgálja, kedvezõ elbírálásban részesült. Jelenleg a
támogatási szerzõdéshez szükséges dokumentumok beszerzése folyik.
A pályázat alapvetõ célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását
szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás
elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Ennek érdekében a
kompetencia alapú oktatás módszertatának és eszközeinek széleskörû
elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerûsítése,
a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyére szabott

fejlesztése és megerõsítése, valamint az egyenlõ hozzáférés és
esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítése a szûkebb cél. A
pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében
megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a
szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak
érdekében, hogy azok egymás hatásait erõsítve, komplex módon
járuljanak hozzá az oktatás minõségének javulásához.
„Egységes arculat megteremtettéz és fejlesztése a
Jászságban”- HÖF-TEKI 2008. A Jászsági Többcélú Társulás által
2008. évben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz
benyújtott pályázata támogatásban részesült. A Jászkisér településre
vonatkozó önerõ 216.216,- Ft volt, melybõl a település összes
utcájának, terének névtáblája készült el. A JÁTU által már kihelyezésre
is kerültek a településen a Jászságban egységes formavilággal elkészült
utcanévtáblák.
2008. évben került benyújtásra az Észak-alföldi Operatív
Program keretében az Egészségügyi szolgálatatások
fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-,
járóbeteg szakellátás korszerûsítése pályázati felhívásra „Háziorvosi
rendelõk felújítása és akadálymentesítse Jászkiséren” ÉAOP4.1.2/A-2008-0012 elnevezésû projektünk. Hosszas és több bíráló
bizottsági döntések után pályázatunk forráshiány miatt nem részesült
támogatásban. Pályázatunk szakmailag megfelelt, azonban a szakmai
értékelés során magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási
igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet.
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Ladányi Lajos Emlékverseny
A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola harmadik
alkalommal rendezte meg a Ladányi Lajos Emlékversenyt,
2009. március 20-án. A rendezvény megrendezése immár
hagyománynak számít.
Jászkisér lakosai, a régi kollégák, a szülõk, mind szívesen
emlékezünk Ladányi Lajosra.
Az igazságos nevelõre, a lelkes matematika-fizika szakos
tanárra, a fáradhatatlan igazgató- helyettesre, aki több mint
három évtizeden keresztül dolgozott a jászkiséri gyerekekért.
Tanítványaink nagyon szereik és várják ezt a vetélkedõt. Mivel
kétévente kerül rá sor, így minden tehetséges diáknak lehetõsége
nyílik rá, hogy alaposan felkészüljön és versenyezzen. Az idén is
a hetedik és nyolcadik évfolyam legjobbjai; huszonegy diák
mérte össze tudását természettudományokból.
A versenyen háromfõs csapatok indulhattak.
?
Tudás Társaság (7.a)
?
Jászkisérlet (7.b)
?
Fel-Találók (7.c)
?
Kisér-letezõk (8.a)
?
Tudós Boszik (8.b)
?
Veszett Pockok (8.d)
?
A 7. évfolyam gyõztesei: Fel- Találók-7.c
?
Papp Ádám
?
Budai Cintia
?
Glodics Ákos
A 8. évfolyam gyõztesei: Tudós Boszik-8.b
?
Budai Nóra
?
Papp Zsófia
?
Szabó Réka
Valójában mindenki nyertes volt, mert tudásban gazdagodott
ezen a jó hangulatú délutánon. Nagyon sok ajándék került
kiosztásra a megmérettetés végén.
A versenyzõk ajándékait Hajdú László polgármester úr, a
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Természetjárók Gyermek Egyesülete, a Diákönkormányzat,
a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány és a Diáksport
Egyesület támogatta. Köszönet érte.

Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat:
Ladányi Lajosné, Ica néni és fia Ladányi János, valamint
felesége, s jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Velük
együtt teljes az emlékezés. Jól esett elbeszélgetni a „régi szép
idõkrõl” Papp Jánossal, Balogh Istvánnal, s a kollégákkal.
Összehasonlítottuk a régi értékeket az új, korszerû
módszerekkel.
Megállapítást nyert az örök igazság: „Olyan lesz a jövõ, mint
amilyen a ma iskolája”/ Szent- Györgyi Albert/
Jászkisér,2009.április 16.
Bobákné Major Margit
munkaközösség vezetõ

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

