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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
- Megismerte a Képviselõ-testület a kormányzat gazdaságpolitikai
tervezetét, a fontosabb mutatók ismeretében 2010-re elõzetes
tervezést kért az intézményektõl, amit a lehetõség szerint beépít a
település 2010. évi költségvetésébe. A tervezésnél fõbb
szempontok: a világgazdasági válság elvitte a 13. havi juttatásokat,
a közszférában kettõ évig változatlan marad a bruttó keresettömeg
és a kiegészítõ támogatások. Egy % körüli létszámcsökkenés
várható és az átlagos infláció mértéke 4, 1 %. A foglalkoztatás
erõsítésére csökkennek az élõmunka közterhei, ugyanakkor a
személyi jövedelemadóban érvényesíthetõ kedvezmények
többsége megszûnik. Bevezetésre kerül a nagy értékû
vagyontárgyak adóztatása. Alapvetõen a Kormányzat célja, hogy az
önkormányzatok kötelezõen ellátandó feladataikat takarékosan el
tudják látni! Támogatja pl. az „Út a munkához” programot, emeli a
felhasználható összeget (munkanélküliek támogatása).
Természetesen az ismertetõ leírat lényegesebben részletes, aminek
alapján a Polgármesteri Hivatal és intézményei elkészítették
tervezetüket. A település számos, a mûködtetéséhez szükséges
kötelezettséggel rendelkezik. Ezek fedezetét a 2010. évi
költségvetésnek biztosítani kell, ugyan akkor számos
bizonytalanság létezésével is számolni kell. Pl. nem tudni az
ivóvízjavító programhoz hány %-os önrész lesz kötelezõ, vagy a
csapadékvíz elvezetõ programban milyen költséget kell

megelõlegezni.
- Tájékozódott a testület a 2009. évi III. negyedévi költségvetés
teljesítésérõl. A 2009. évi módosított elõirányzat 1 milliárd 76
millió 432 ezer Ft. A bevételek 84 %-a teljesültek (905 millió 520
ezer Ft) a kiadások teljesítése 83 % (893 millió 222 Ft). Az
adatokból látszik a gazdasági év likviditásmentesen zárható.
- Elfogadta a képviselõ-testület a 2010. évi munkatervet. Tekintve,
hogy a munkabizottságok elõzetes tervezése alapján készült,
módosító javaslat nem merült fel. A testületi ülések kevés kivétellel
a hónap utolsó csütörtökén 14 órakor kezdõdnek és az érdeklõdõk
számára nyitottak! Néhány kiemelés a tervezetbõl: önkormányzati
tulajdonú ingatlanok állapota, lakbérfizetés, 2010. évi fejlesztések,
falugazdász beszámolója, közrend, közbiztonság helyzete,
tájékoztató a közmunkaprogramról, Jászközmû Kft. és a RégióKom Kft. beszámolója.
- Megismerte a Kulturális Munkabizottság elõterjesztésében a
2010. évi rendezvények tervét és azt elfogadta.
- Elfogadta a közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítését.
Indoklásként elhangzott, hogy fedezete a gazdálkodást nem
befolyásolja. A Polgármesteri Hivatal dolgozói áldozatos és
következetes munkája révén keletkezett többletbevétel a fedezet. A
köztisztviselõk jutalmazását hasonló mértékben engedélyezte a
testület. Elfogadta a polgármester jutalmazását is.
- A testület korábbi döntése alapján biztosítja a „félnehéz kategóriás
gépjármûfecskendõ” vásárlásához szükséges 10%-os önrészt (9, 6
millió Ft). A tûzoltóautó az önkormányzat tulajdona a Köztestületi
Tûzoltóság használatában.
- Határozott rendõrõrs létrehozásáról. A képviselõ-testület vállalja a
szükséges helyiség és a mûködési feltételek biztosítását. Cél a
közbiztonság helyzetének javítása, a rendõri jelenlét fokozása. A
város területén az ismertté vált bûncselekmények száma jelentõs
mértékben növekedett. Megbízta a polgármestert, hogy a J-NKSzolnok megyei Rendõr-fõkapitányságon az engedélyezés
tárgyában járjon el.
- Elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elõterjesztését. Jászkisér Város 70 éven felüli lakói 1000 Ft értékû
karácsonyi csomagot kapnak. Ezzel is kifejezik az idõs emberek
iránti tiszteletet és folytatják a kialakult hagyományokat.
- A 2010. évi költségvetés terhére vállalta 4 fõ közhasznú
munkavállaló 2 hónapos foglalkoztatásának 10%-os önrész
biztosítását (56 000 Ft).
- Átcsoportosított a 2009. évi költségvetésben tervezett szociális
segély elõirányzatból 3 millió Ft-ot. A közcélú munkavállalók
foglalkoztatásához.
- Pély Község nevelési, oktatási tagintézmény részére a fejlesztést
megalapozó infrastrukturális beruházás eszközeinek megújítására
2. 184. 250 Ft saját erõt biztosít. A fedezet a 2009. évben a Pély
községtõl átvett fejlesztési célú pénzeszköz.
- Elfogadta Gócza Zoltán képviselõt tiszteletdíjról való lemondását.
A képviselõ a 2009. évi november és decemberi tiszteletdíját a
Jászkisér Sportegyesület támogatására kívánja fordítani.
- Elfogadta a Régió-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás elõterjesztését, miszerint a díjak 6%-ot növekednek 2010.
január 1-tõl. A hulladékszállítási díjtételek a következõk:
80 l gyûjtõedény
- heti egyszeri ürítéssel
8216,- Ft + ÁFA
- egyszeri szállítás
158,- Ft + ÁFA
110-120 l gyûjtõedény
- heti egyszeri ürítéssel
10400,- Ft + ÁFA
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- egyszeri szállítás
200,- Ft + ÁFA
Közületi hulladék lerakás
1100,- Ft/m3 + ÁFA
A fenti mennyiségen felül díjmentességben részesül az évi
legfeljebb 300 kg hulladékmennyiséget meg nem haladó a
hulladéklerakóba történõ lakosság általi közvetlen beszállítás.
- Módosította a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
kezelés díját. A rendelet 2010. január 1-tõl hatályos.
a szennyvízcsatorna díj magánszemélyek részére,:
336 Ft/m3 + ÁFA
a szennyvízcsatorna díj közületek részére:
472 Ft/m3 + ÁFA
a szennyvíz egyszeri ürítésének díja:
656 Ft/m3 + ÁFA
- Megtárgyalta és nem emelte az önkormányzati lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok bérleti
díját. A díjak a következõk:
összkomfortos lakás
220 Ft/m2/hó
komfortos és félkomfortos lakás
140 Ft/m2/hó
komfort nélküli és szükséglakás
75 Ft/m2/hó
garázsok díja
185 Ft + ÁFA/m2/hó
- Elutasította a 15-25 éves korosztály a településen élõ fiatalok
kulturális és sport foglalkoztatására irányuló beszámolóját.
Utasította az elõterjesztõt, beszámolóját a 2010. áprilisi ülésre

2009. december

készítse el.
Iskolaavató
- Megtárgyalta a Selena Kft. ravatalozó felújítására és bérleti
viszonyának módosítására irányuló kérelmét. Az Önkormányzat
jelenleg hatályos rendelete 15 évre szóló bérletet nem tesz
lehetõvé. Megbízta a polgármestert és a jegyzõt új tárgyalás
folytatására.
- Az ivóvíz minõségére irányuló képviselõi szóbeli
elõterjesztésre a következõ választ adja az üzemeltetõ: Az ivóvíz
minõségét az ÁNTSZ folyamatosan és gyakran vizsgálja, és azt
megfelelõnek találja. Elszínezõdés a csõtörések után fordul elõ a
hálózat újra indításával. A csövekben lerakódó alga felszabadul.
Egy idõ után a víz letisztul. Az arzén tartalmat gyakran
ellenõrzik. Az EM. szabvány az egészséges vízben 10
mikrogramm/liter mennyiséget engedélyez. Az ivóvizünkben
mért mennyiség 5-7 mikrogramm/liter.
- Újratárgyalta a térfigyelõ rendszer kialakítására adott
tájékoztatót. Megbízta dr. Gócza Tamás jegyzõt, hogy a
költségvetésben tervezett 140. 000,- Ft erejéig tárgyaljon. A
kamerás megfigyelés kialakítását a település központjára
tervezzék (Fõ út, Bem út, Kossuth téri park). Pénzügyi lehetõség
esetén a rendszer legyen bõvíthetõ.
Papp János

Bursa Hungarica – ösztöndíj program
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsõoktatásban való részvételének támogatása. Jászkisér
Város Önkormányzata 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011.
tanév I. félévére 500.000 Ft-tal támogatta költségvetésében
az „A” típusú pályázatot.
„A” típusú ösztöndíjra az önkormányzat 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.
Jászkisér Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
2009. évben 17 fõt részesített felsõoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázatban, melynek eredményeképpen a diákok
10 hónapon keresztül 3.000 Ft támogatásban részesülnek.
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
A támogatást kapott tanulók névsora:
1. Gonda Vivien Jászkisér, Széchenyi út 1.
2. Nemes Mihály Jászkisér, Somogyi B. út 25.
3. Tábi Zita Jászkisér, Tört út 5.
4. Tóth Brigitta Jászkisér, Nagykör út 112.
5. Szabó Attila Jászkisér, Bem út 12.
6. Farkas Katalin Jászkisér, Virág u. 16
7. Balog Péter Jászkisér, Csap u. 9.
8. Bagi Gabriella Jászkisér, Bocskai út 31.
9. Pongó Adrienn Katalin Jászkisér, Kunfi u. 7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fodor Gabriella Jászkisér, Dózsa Gy. út 22.
Fodor Judit Jászkisér, Dózsa Gy. út 22.
Kozma Tamás Jászkisér, Csorba u. 3.
Kun Szabolcs Jászkisér, Dobó u. 19.
Bobák Ede László Jászkisér, Ady E. u. 18.
Fazekas Erika Jászkisér, Kossuth L. út 33.
Földvári Attila Jászkisér, Vércse út 5.
Törõcsik Zsolt Jászkisér, Kossuth L. út 23.

„Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!
Este harangszóra, gilingalangóra,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Adjon Isten bõven,
Az újesztendõben.
Ez újév reggelén minden jót kívánok,
Ahova csak nézek, nyíljanak virágok!
Amennyi az égnek lehulló zápora,
Annyi áldás szálljon gazduram házára.
Újesztendõ, vígságszerzõ most kezd újulni,
Újuláskor víg örömmel akkor hirdeti,
Hirdeti már a Messiás, eljöttünk lenni.
Legyetek hát az Istennek igaz hívei.”

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet Kíván a Pendzsom Néptánc
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Kedves Jászkisériek!

Hallgass meg minket Urunk!

Újból közeledik az év vége, egyik legszebb ünnepünk a
Karácsony. Az Óév utolsó napjait éljük, azokat a napokat, amikor
visszatekinthetünk az elmúlt esztendõ gondokkal teli
hétköznapjaira és a szép és örömteli ünnepeinkre.
A 2009-es év is igen sok mindent tartogatott számunkra, jót s
rosszat egyaránt. Elmondhatjuk, hogy a kitartó, lelkiismeretes
munkának megérdemelt gyümölcsei is biztatóak. Most a téli
estéken végig gondolhatjuk az eltelt év sikereit és kudarcait.
Hamarosan itt a Karácsony, a szeretet, békesség ünnepe. A
milliónyi gond mellett mi is több idõt igyekszünk fordítani
egymásra, rokonainkra, barátainkra, szeretteinkre. Higgyük el,
hogy jó lesz megajándékozni egymást szeretettel, tisztelettel,
kedvességgel. Sokkal fontosabbak ezek az értékek, mint a pénz!
Ezek az értékek valóban összetarthatnak bennünket, lehetõvé teszik
az anyagiak megszerzését is, de mindezt megvenni nem lehet.
Ebben az évben Jászkisér történelmének egy pontja megismételte
önmagát. Az 1818-as év után most 2009-ben újból városi rangot
kapott a település. Ezt az elismerést az itt élõ emberek és elõdeink
vívták ki. 2009. augusztus 21-én ünnepelte településünk aprajanagyja Jászkisér újbóli várossá válását.

Ámen

Kedves Jászkisériek!
Kérem Önöket, hogy Karácsonykor is gondoljanak vissza az év
szép és tartalmas pillanataira, a református templomban megtartott
istentiszteleten elhangzottakra, mely úgy gondolom, nem csak arra
az egy napra volt érvényes, hanem egész életünkre. Fogadják
szeretettel karácsonyi ajándékként és zárják szívükbe Takaró
András Délpesti Református Egyházmegye esperese által tartott
istentiszteleten mondottakat.
Ezen ajándékot kibontva kívánok minden Jászkiséri Lakosnak
Istentõl áldott, békés, boldog Karácsonyt és erõben, egészségben,
sikerekben gazdag szép és igaz Új Esztendõt! Kívánom, hogy a
szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé ünnepüket!
Hajdú László polgármester

Takaró András
Délpesti Református Egyházmegye esperesének
beszéde
Jászkisér, 2009. augusztus 21.
A mi segítségünk jöjjön tovább Istentõl, aki Atya, Fiú, Szentlélek,
teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten.
Gyertek szeretteim helyetekrõl felállva, csendesedjünk el az élõ
Isten színe elõtt és imádkozzunk.
Szentháromság egy örök és igaz Isten!
Hálatelt szívvel állunk meg ma elõtted ezen a nagyszerû és
különleges napon. Szeretnénk az imádság szavával eléd borulni és
elrebegni neked azt a szót: Atyám, köszönjük! Köszönjük a
múltunkat. Köszönjük azt a csodálatos múltat, amelyet õseink,
eleink élhettek. Köszönjük az õ kitartásukat, hûségüket, de
mindenek elõtt hitüket!
Urunk köszönjük azt az életet, amelyet mi élhetünk e testben itt és
most.
Köszönjük, hogy munkánkat Te áldod meg. Így köszönjük ennek a
településnek az összefogását, akarását.
Kérünk Urunk, most, amikor ünnepelni gyûltünk össze, akkor
valóban emelkedett lehessen a szívünk és a lelkünk. A hétköznapok
oly sokszor csúnya dolgai közül fel tudjuk emelni a tekintetünket és
Rád tudjunk nézni.
Ezért arra kérünk mennyei Atyánk, küld el közénk Szent Lelkedet,
és áldd meg a mi Istentiszteletünket Rád figyelõ szívvel és lélekkel,
engedelmes élettel.
Kérünk, Istentiszteletünk külsõ és belsõ rendjét a Te jelenléted
õrizze és szentelje meg.
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Kedves Testvéreim!
Hálás a szívem, hogy itt lehetek, mert nem olyan gyakori alkalom
az, hogy várost avatnak.
Felemelõ és hálaadásra indító alkalom ez Jászkiséren.
Miért is?
Mert a munkátok, az összefogásotok és az akarásotok eredményeit
ünnepeljük veletek boldog szívvel. – Jó kimondani -: Jászkisér
ismét város.
Egy gazdaságilag, erkölcsileg, lelkileg és morálisan süllyedõ
országban. Mert ha erre a mai magyar, jelen Magyarországra nézek,
akkor ez minden szempontból elkeserítõ.
Ahogy mondtam: szinte minden területén az életünknek azt látjuk,
hogy süllyedünk, fogyunk, gyengülünk. Sajnos nem csak számban
és gazdaságilag, de – ami a legfájdalmasabb – lélekben is.
És van egy település, amelyik azt mondta, hogy: Nem! Mi nem
akarunk süllyedni, nem akarunk fogyni, mi nem akarunk elveszni
és eltûnni, hanem mi város akarunk lenni. Növekedni akarunk!
Meg akarjuk mutatni, hogy ma is van út felfelé, hogy nem a
romlásé, és a csüggedésé az utolsó szó. Annak ellenére, hogy
Magyarországon nagyon sokan és nagyon aktívan ezen dolgoznak
ma is, hogy ez a nép veszítse el a maradék tartását, veszítse el hitét,
reményét, nemcsak a jelenbe, hanem a jövõbe vetett hitében is.
Nem könnyû szembe menni az árral, de aki jász és kun, az tudja jól,
ez a mi sorsunk.
Nem a romlásé, nem a csüggedésé az utolsó szó, hanem az életé, az
életet adó Istené.
Jászkisérnek olyan csodálatos múltja van, és olyan csodálatos
történelme. Tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy minél
többen megismerjék azt.
Ti tudjátok és ismeritek a gyökereitek és méltán vagytok és lehettek
büszkék rá. Végigolvastam Jászkisér történelmét. Olvastam az
õsökrõl, olvastam a jászokról, a kunokról, a büszke kerületekrõl, a
redemptioról, a szabadság és önállóság utáni vágyról, hogy
függetlenek legyetek. Olvastam a hõsies helytállásról, életáldozó
hazaszeretetrõl, önfeláldozásról. Hõsökrõl és mártírokról, akik a
két világégésben az életüket adták, nemcsak e településért, hanem
egy olyan fogalomért, amivel a mai fiatalok már nem nagyon
tudnak mit kezdeni: a Hazáért!
Olvastam kitelepítésekrõl, megaláztatásokról, hõsies helytállásról
'56-ban.
Istenem! Micsoda gyönyörû múltatok van! Micsoda felemelõ
történelmetek van!
Olvastam a két egyházról, reformátusról és katolikusról, és amikor
beléptem ebbe a gyönyörû templomba, sok-sok évszázad lelke és
lelkisége vette birtokba a szívemet.
Mindez a múlt és mindez a történelem azonban nem lehetne ilyen
szép és megbecsülésre méltó, ha nem lett volna jelen egy szó, egy
fogalom, mégpedig az: Összetartunk!
Összetartunk egy cél érdekében, mert nem akarunk elveszni, mert
meg akarunk maradni, mert növekedni akarunk!
Szeretteim! Õrizzétek a múltatokat és legyetek rá méltán büszkék,
mert nincsen jelen, ismert és megbecsült múlt nélkül! Nincsen jövõ
megértett múlt nélkül!
„Mélységes mély a múltnak kútja.” - írja Thomas Mann. Ezt
olvastam abban a tájékoztatóban, amit Polgármester Úr küldött
nekem. S ahogy ezt a mondatot elolvastam, rögtön eszembe jutott
egy sokat idézett kommunista jelmondat: „A múltat végképp
eltörölni...” Majdnem sikerült nekik.
De ebben a múltban, amilyen a ti múltatok, még mindig roppant erõ
munkálkodik. Olyan erõ, ami a mára is hatással van, felszínre hoz
és mozgósít még ma is olyan értékeket, kincseket, amelyek az
õseiteknél voltak. Olyan kincseket, amelyek ma a tietek. Idegen
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szívû ez sosem fogja megérteni. A mi véreink, a mi õseink
életértékei között járunk. A „mi” õseink! Nem tévesztettem el,
hiszen én magam is „kun” ember vagyok. Itt Jászkiséren, a ti õseitek
életértékei között élhettek.
Jászkisér múltját meghatározta még valami: az Istenszeretet, az
engedelmesség az Isten igéje felé s szava elõtt. Ma is az az Isten
akarata, hogy Jászkisér növekedjen. A világ teremtése óta
parancsba adja ezt az Isten minden embernek: szaporodjatok és
sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet. Oldott kéveként
fogyó nemzetünk bárcsak meghallaná újra Isten szavát. S mi nem
fogynánk tovább. És nem pusztulnánk, és nem pusztítanánk
önmagunkat, s meg tudnánk mutatni, hogy nem teljesítjük a
számunkra kirótt 5 milliós létszámot.
Növekedni kell!
Ahogy az oly sokszor megtörtént itt Jászkiséren a múltban a
tatárjárás után, a törökdúlás után, a Rákóczi szabadságharc után, '48
után. Nem csüggedtek el, nem fogytak el, nem adták föl. Mert ott
dobogott a szívükben és a lelkükben az Isten biztatása: Növekedni
kell! És újra kezdték ki tudja hányszor, és növekedtek igazi jász és
kun konoksággal, daccal, szívóssággal és hittel.
Drága Testvéreim, aki közülünk szülõ, azt tudja, mekkora csoda,
amikor az Isten ránk bíz egy gyermeket. Látni, ahogy növekedik
testben, szellemben és lélekben. Mekkora boldogság, ha azt is
megérjük, hogy önállókká lesznek, célokat tûznek ki, és el is érik
azokat. És milyen nagy csoda, ha a nyomunkba lépnek. S bárcsak
úgy lenne, ahogyan az én édesapám mondta nekünk otthon –
legyetek többek, jussatok többre!
Ez Isten akarata, folyton növekedni, soha nem megadni magunkat,
soha nem leengedni a kezünket, soha nem lehorgasztani a fejünket,
és azt mondani, hogy ez már csak így van, nincs hozzá erõm.
Az Isten akarata az, hogy növekedni kell!
Amikor meghívót kaptam ide, ez az ige jutott eszembe.
Hányszor akarták ezt a népet eltörölni, hányszor akarták ezt a népet
megtörni, hányszor akarták az élettõl is elvenni a kedvét. De NEM!
Bennetek erõs az élni akarás, a tenni akarás, a növekedés igénye.
Város voltunk és város akarunk lenni újra! S íme, ma ezt ünnepeljük
közösen és boldogan: a növekedést.

Miniszteri elismerés
Az Önkormányzati Minisztérium részérõl Bajzáth László
jászkiséri tûzoltó, az országban egyedül, miniszteri
elismerésben és pénzjutalomban részesült a jászapáti üzem
tûzoltásában végzett kiemelkedõ, szakszerû munkájáért és
hõsies magatartásért, valamint a Köztestületi Tûzoltóságban
végzett folyamatos jó munkájáért. Ezzel a kitüntetéssel a
jászkiséri tûzoltóság csapatmunkáját is minõsítették,
elismerték.
Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk neki és
kollégáinak!

Karácsonyi csomagok az idõseknek
Jászkisér Város Önkormányzata
ez évben is úgy határozott, hogy 70
éven felüli településünkön élõ idõs
embernek karácsonyra ajándékcsomagot juttat el, melyet a
Polgármesteri Hivatal dolgozói
visznek házhoz. Idén 500 fõ részére 1000 Ft
értékben állítanak össze csomagot. A csomagok
kiosztásával egy kis örömöt, szeretetet,
gondoskodást szeretnének nyújtani ebben a
válsággal teli, rohanó világban.
TM
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De végezetül el ne felejtsük, hogy a növekedést az Isten adja,
kezünk munkáit õ áldja meg, õ teszi maradandóvá.
Drága Jászkisériek! Felekezeti, világnézeti hovatartozástól
függetlenül, hadd mondjam el, amit elértetek, s amit elérhettek
majd, az Isten akaratával lehetséges.
Igen, növekedjen ez a város, gazdagodjon. Tanuljátok, õrizzétek,
szeressétek. Gyermekeiteknek adjátok tovább ezt a csodálatos
múltat. Fejlõdjetek, de mindezek hátterében legyen újra ott a
növekedés a kegyelemben és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak
ismeretében. Õ tart meg, õ igazítja lépteinket, õ tanácsol arra az
útra, amelyen járunk, õ az, aki vigasztal nyomorúság és gyász
idején. Veszedelemben õ õriz meg hatalmas karján. Tegyük,
tegyétek tehát Jászkisér város jelenét és jövõjét a mindenható Isten
szent kezébe és így légyen mindenért dicsõség mind most, mind
örökkön-örökké.
Ámen.

Ismét csomagot osztottunk
A Baptista Szeretetszolgálat EU – élelmiszersegély
programjának köszönhetõen ismét sikerült a jászkiséri
lakosok számára élelmiszer csomagot kiosztani. Az
önkormányzat pályázat útján nyerte el a támogatást és
felvállalta az élelmiszertermékek szállítását, tárolását,
kiosztását. Munkatársaink arra törekedtek, hogy minél több
lakos jusson hozzá az élelmiszercsomagokhoz, 1220 fõ kapott
értesítést a termékek átvételérõl. A csomag lisztet, sajt jellegû
készítményt, müzli szeletet, sûrített tejet tartalmaz, melyet a
rászorultak részére osztanak ki a Polgármesteri Hivatal
dolgozói 2009. december 7-8-9-11-én, valamint 16-án. A
csomagok adhatók, nem kötelezõen járó adományok,
elsõsorban a létminimum vagy annak közelében élõk; a
munkanélküliek; a hajléktalanok; a kisnyugdíjasok;
valamint a hátrányos szociális helyzetû gyermekek
részesülnek a segélycsomagból.
A Baptista Szeretetszolgálat magyarországi szociális
tevékenységei közé tartozik ez a nagy volumenû
segélyprogram, amelybõl lefedi az ország teljes területét,
elérve így a legrászorultabbakat tartós élelmiszerekkel. Ez a
program az egyik legeredményesebb a Szolgálat történetében.
A programot az Európai Unió (EU) támogatja, amelynek
hivatalos neve: „A Közösség legrászorultabb személyeinek
intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ
ellátása”, melyet egyszerûen EU Élelmiszersegély
Programként ismerünk Magyarországon. A program az uniós
tagországokban az Európai Bizottságnak egy 1992-ben
kiadott rendelete értelmében immár tizenhatodik éve tart. Az
EU - Élelmiszersegély Program hazánkban a II. világháború
óta a legnagyobb segélyezési program. Hazánk elõször 2006ban pályázott és vett részt az ennek megfelelõ segélyezésben.
A Földmûvelésügyi Minisztérium kezdeményezésére a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
közbeszerzési eljárás során választja ki a programban
résztvevõ feldolgozókat. A segélyek elosztásában csak azon
segélyszervezetek vehetnek részt, akik megfelelnek az EU,
valamint az MVH szigorú elõírásainak, a meghatározott
„feszes” határidõkön belül képesek a komoly logisztikai
tervezés, szervezés, továbbá a lebonyolítás feltételeinek
biztosítására, a hazai rászorulók elérésére, a folyamatos és
pontos nyilvántartásra, a mûveletek ellenõrzésére, és végül,
de nem utolsósorban, a program befejeztével a kiosztott
segélyekkel történõ precíz, EU-normák szerinti elszámolásra.
TM
Forrás: http://www.baptistasegely.hu/
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Az ivóvíz kincs !
A jó minõségû ivóvizet Õseinktõl örököltük
és unokáiknak kötelesek vagyunk ugyanazt
a jó minõségû vizet átadni.
Az Európai Uniónak új víz- és vízi
környezetgazdálkodási politikája van, amiben
világviszonylatban is egyedülálló célt tûztek
ki. Elhatározták, hogy 2015-ig jó állapotba
hoznak minden felszíni és felszín alatti vizet az
Európai Unió egész területén. A cél elérését a
világ legambiciózusabb jogszabályával - az
EU Víz Keretirányelvével - tették
kötelezõvé. Magyarország az Európai Unió
tagja lett és végre kell hajtania ezt a jelen és a
jövõ nemzedékei számára nagyon fontos és
szép feladatot.
Ezzel kapcsolatosan, Jászkisér Település
belépett a Jászsági Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulásba ( Gesztor. 5130
Jászapáti, Velemi E.u.2 ) Képviselõje Szabó
Lajos, Jászapáti polgármestere,tagja 8
jászsági település,közte Jászkisér is.
Ennek lényege a felszíni és felszín alatti
vízbázisok védelme,jó minõségû ivóvíz
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biztosítása.
Jászkiséri Önkormányzati Vízmû üzemeltetését 2009.július 01-tõl, a Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézmény végzi.
Az ivóvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan csak néhány adatot szeretnék közölni a
Tisztelt lakossággal.

“piszkosabb”a víz,de kifolyatva minõségre
minden alkalommal megfelelõ ( folyásírány
változások következtében, a csõvezeték falán
lerakodott algásodás és egyébb korróziós
szennyezõdések leválnak, belekerülnek az
ívóvizbe, ettõl zavaros a víz).
-Vízvizsgálat mai napig 3 alkalommal
történt, illetve minden egyébb rendezvény
A vízkeret írányelv többek között elõírja, alkalmával.
sok minden más mellett, hogy az arzéntartalmat eddigi 50 µg/l-rõl vízminõség Az ivóvíz minõsége minden esetben megfejavítással csökkenteni szükséges 10 µg/l-re. lelõ volt ( amit az ÁNTSZ ellenõrzött ).
Jászkiséren, az ivóvízhálózaton végzett -A szolgáltatás biztonságára, elektromos
vizsgálati eredmények, labor mérések azt hálózat felújítására, a Vízmû telepeken
igazolják,hogy a víz arzéntartalma 5 és 7 µg/l közel 500000.-Ft lett elköltve. Telefonos
között van ( ez kevert hálózati víz ). Sajnos visszajelzést építettünk ki az ügyeleti
van olyan ártézi kutunk aminek az arzéntar- rendszerbe, ha a nyomás lecsökken, vagy a
talma meghaladja a megengedett mértéket.
magastározóban a vizszint lecsökken.
Tájékoztatásul az alábbiakat közöljük:
Célunk, hogy Jászkisér városában a
-Városunkban a hálózati csõrepedések száma csõrepedések számát minél hamarabb
2009.július 01-tõl 33 alkalommal volt
lecsökkentsük és a lakosság részére
-Ivóvízórát 121 db-t cseréltük
szolgáltatott ivóvíz tiszta és jó minõségû
-Minden alkalommal a csõrepedések után, legyen.
hálózat fertõtlenítése, mosatása történt, 21
Kis Ernõ
alkalommal
Játi Intézményvezetõ
Elõfordul, hogy hálózat mosatások esetén

I. Települési Esélyegyenlõségi Nap
Jászkisér Város Önkormányzata 2009. 12. 03-án, a
fogyatékkal élõk világnapján rendezte meg elsõ Települési
Esélyegyenlõségi Napját. A fogyatékkal élõk napját az ENSZ
kezdeményezésére 1993-tól kezdõdõen ünneplik a világban.
Ausztráliából indult és célja az, hogy felhívja a figyelmet annak a 650
millió embernek a nehézségeire, kik születés, betegség vagy baleset
folytán váltak sérültté.
A sérült emberek mellett az idõsek, a betegek, a gyermekesek, az
egyedül élõk, a munkanélküliek, és még sokan mások is nehézségekkel
küzdenek. Az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek több
irányból próbálnak enyhíteni a sérült emberek vagy egyéb hátránnyal
élõk gondjain. A szeretetteljes családot, a befogadó szûkebb
környezetet azonban nagyon nehéz pótolni. Az idõsek helye és szerepe
megváltozott a családban és a társadalomban is. Felbomlottak a
többgenerációs családok, romlott a szomszédságok és közösségek
integráló, szolidáris mozgatóereje, lelki egészség és személyiségfejlesztõ képessége. Jászkiséren is nagyon sok idõs ember él egyedül. A
betegségek, a veszteségek, a nehézségek, az emberi kapcsolatok
hiánya elmagányosodáshoz vezethet, mely pszichoszomatikus
tüneteket válthat ki (Pl. vérnyomás-érrendszeri megbetegedések,
emésztõrendszeri betegségek, cukor vagy allergiás betegségek).
Sajnos nincs elég idõnk szüleinkre, gyermekeinkre, nem vigyázunk
egészségünkre, pedig Bárczi Gusztáv szavaival élve;
„Szeresd az egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ.
Õrizd a szüleid egészségét!- mert;
A múlton épül fel a jelen és a jövõ.”
Fontos, hogy Jászkisér hogyan viszonyul a lakóihoz. Segíthet
anyagiakkal, segíthet szolgáltatásokkal, de segíthet csak jó szóval és
egy kicsi odafigyeléssel. Sokszor az embereknek nagyobb szükségük
van egy kis meghallgatásra, egy kis figyelmességre, egy kis törõdésre.
De jó adni is, jó mosolyt csalni az arcokra. 2009. december 3-án ezt
szerettük volna egy kicsit elérni, egy egész napos program keretén
belül. Igyekeztünk tartalmas, színes szórakoztató és ismeretterjesztõ
programot összeállítani. Fellépõ csoportjaink és elõadóink nagy
örömmel és minden ellenszolgáltatás nélkül mondtak igent
felkérésünkre és tették ünnepélyessé e napot.
Jászkisér Város Önkormányzata részérõl ezúton szeretnénk köszönetet
mondani fellépõ elõadóinknak:
1. Borbás Ágnes gimnáziumi tanárnak ( Jászapáti)
2. A Tóparti Otthon lakóinak ( Pusztataksony)
3. NEFRIT Fogyatékkal Élõk Nappali Intézménye gondozott-

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ainak ( Jászberény)
Vassné Tóth Katalinnak
és munkatársainak ( Tápiószele és Környezõ
Települések Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata)
A Csete Balázs Általános Iskola 3/a osztályának és osztályfõnöküknek Barna Gábornénak
A Cigány Önkormányzat Vadrózsa Csoportjának és csoportvezetõjüknek Ráczné Ajtai
Teréziának
Makula Józsefnek és zenekarának
Szüle Andrásné önkormányzati képviselõnek, a Szociális
Bizottság elnökének
A Fiatal Virágok tánccsoportnak és vezetõjüknek Duka
Juditnak
Jávor Éva rehabilitációs szakmérnöknek
A Pedagógus Nõi Karnak ( Jászkisér)
Dr. Mike Miklós háziorvosnak
Jászapáti Pedagógus Csoportnak
Jászapáti Amatõr Színjátszó Csoportnak
Kondor Ferenc télapónak és feleségének Kondor Ferencné
kézmûvesnek ( Jászapáti)
Honismereti Szakkör Játszóházának
Szakálné Torma Eszter mûsorvezetõnek és a Mûvelõdés
Háza dolgozóinak
A Jászsági Támogató Szolgálat munkatársainak
Az Alapszolgáltatási Központnak ( Jászkisér )
Stoszek Istvánné, Rentlerné Boros Edit és Borbás Józsefné
vállalkozóknak
Hajdú László polgármester úrnak és munkatársainak

Jászkisér lakóinak békés, boldog ünnepeket kívánunk, és 2010ben újra találkozunk!
Balogh Károlyné
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50 NAP – 20 EZER OLTÁS
Oltópont az Erzsébet Kórházban. Megyehatáron a járvány
Október 7-tõl ezidáig a Jászságba 34400 db térítésmentes influenza
elleni oltóanyag érkezett: pandémiás és szezonális.
50 nap alatt 20000 oltás történt. Közel azonos arányban fogyott a
kétféle oltóanyag, sõt a pandémiásból 700 db-bal többet oltottak be.
Jelenleg Fluval AB influenza elleni oltóanyagból kb. 3600 db. van
kinn az oltóorvosoknál. Fluval P influenza elleni oltóanyagból kb.
10000 db van kinn az oltóorvosoknál és a patikákban.
A Jászságban is nyílt oltópont az Erzsébet Kórházban, a foglalkozásegészségügyi szakrendelésen. Az oltóponton hétfõtõl – péntekig
naponta 8-20 óráig kaphatnak térítéses formában oltást a 18 éven
felüliek oly módon, hogy helyben felírják, kifizeti és beoltják. A
szolgáltatás idõ- és pénztakarékos: mondhatnánk 3:1-ben, 3.000.-Ftért.
Ezidáig két nap alatt 22 oltást adtak be, ami igen kevés. A lakosság
vagy nem tud a lehetõségrõl, vagy nem kíván vele élni.
Pedig a járvány közelít: a szomszédos Pest és Heves megyékben már
átlépték az 500 beteg 100 ezer lakosra kritikus határt, ami azt jelenti,
hogy az influenzaszerû megbetegedések elõfordulási gyakorisága
magasabb, mint a korábbi évek járványos idõszakára szokásos
megbetegedési arány. A járvány várhatóan még majd csak január 2.
vagy 3. hetében fog tetõzni.
A Jászság lakosainak 20 %-át monitorozza ez évben is 12 háziorvos,

Életkor
< 15 év
15-24 év
25-34 év
35-59 év
> 60 év

Megbetegedési
Jászságban
31.1 %
22,2 %
15,5 %
26,6 %
4,4 %

ill. házi gyermekorvos, akik hetente jelentik az ÁNTSZ Jászberényi
Kistérségi Intézetének az összes betegforgalmat, ill. az
influenzaszerû megbetegedések számát.
100 ezer lakosra jutó influenzaszerû megbetegedések száma a
Jászságban:
40. hét: 137
43. hét: 189
46. hét: 237
41. hét: 173
44. hét: 163
47. hét: 437
42. hét: 184
45. hét: 147
48. hét: 475
Az influenza járvány terjedése szempontjából kelet kapuja vagyunk.
A járvány a Dunáltúlról, Pest és Heves megyékbõl közelít felénk,
ahogyan ezt az alábbi 47. naptári hétre vonatkozó országos adatok is
alátámasztják.
100 ezer lakosra jutó influenzaszerû megbetegedések száma:
Pest megyében
866
Észak-alföldi Régióban
281
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 316
Jászságban
437
A Jászságban a 48. naptári héten az influenzafigyelõ szolgálat orvosai
által jelentett adatok alapján az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz
forduló betegek korszerinti megoszlása az országos adatokkal szinte
megegyezõ volt:

arány

a Megbetegedési
Magyarországon
35,9 %
23,5 %
18,3 %
17,9 %
4,4 %

arány

Az elõzõ héthez képest nõtt az influenzaszerû megbetegedések
száma a gyermekek között: 3-ból 1 beteg 15 év alatti, 3-ból 2 beteg
25 év alatti.

vizsgálattal ezidáig nem sikerült alátámasztani. A Székely Mihály
Általános Iskola két tanulójától vett minta nem adott pozitív
eredményt.

A Jászságban ezidáig 5 db H1N1 megbetegedést igazoltak
laboratóriumi vizsgálattal. A beteg lakhelye szerint volt
megbetegedés Jászárokszálláson, Alattyánon,
Jászalsószentgyörgyön, Jászfényszarun és Jászberényben.
Feldolgozás alatt van több minta. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa,
mivel mintát augusztus 10. óta csak az alábbi esetekben kell venni:
- ha súlyos légúti fertõzés miatt kórházi ellátást igényel
- ha súlyos légúti fertõzés következtében elhunyt
- ha halmozódást jelentenek ( pld. iskolában)
- kijelölt orvos által (Dr. Kocsis András Jászfényszaru) diagnosztizált
valamennyi beteg

Az iskolai kampányoltások eddigi eredményei alapján kifejezetten
iskolaorvos által oltott gyermekek száma 2262 fõ, kb. ugyanennyi
gyermeket oltottak a házi gyermekorvosi ill. vegyes praxisokban.

Térítéses mintavételre van lehetõség:
- Orr-garat minta vizsgálata: 16.000.-Ft + Budapestre önköltségen
szállítja
- Lezajlott betegség után az ellenanyag kimutatása: 5400.-Ft +
Budapestre saját költségére postán küldi.
Kórházi ellátásban ezidáig 2 jászsági lakhelyû beteg részesült.
Jelenleg is van feldolgozás alatt kórházban fekvõ lakos orr-garat
mintája. Jászsági lakos nem halt meg ezidáig pandémiás influenza
megbetegedés következtében. A meghalt kisfiút viszont az Erzsébet
Kórházban kezelték, ill. jászberényi középiskolába járt.

Országosan kimutatható, hogy még a 40. héten a szezonális vírus volt
a gyakoribb, késõbb a kétféle influenza ugyanolyan arányban
fertõzött, mára azonban a szezonális visszaszorulóban van és egyre
nagyobb arányban fertõz az új tipusú influenza.
A pandémiás influenza elleni egyéni védelem még mindenki számára
biztosítható, oltóanyag van, térítésmentesen vagy térítés ellenében.
Tekintettel arra, hogy a Jászság lakosságának 60 %-a nem valószínû,
hogy át lesz oltva új tipusú influenza elleni oltóanyaggal (jelenleg kb.
9 % az átoltottság) – a járvány meg nem állítható. Az influenza
járvány viszont annál hatékonyabban lassítható, minél többen és
minél elõbb oltatják be magukat. A legveszélyeztetettebb 18 év alatti
gyermekek átoltottsága sem haladja meg a 30 %-ot, három
gyermekbõl még kettõ most is védtelen az új típusú influenzával
szemben.
Oltóanyag van. Oltópont nyílt. Csak a szándék hiányzik.
Jászberény, 2009. december 1.
Dr. Sárközi Mária
Kistérségi tisztifõorvos

Gyermekközösségeket érintõ influenza járványt laboratóriumi
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