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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók és Tanárok!
„Vezesd õket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hû maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
/Nagy László/
Június elso vasárnapja alkalmat ad arra, hogy köszönetet
mondjunk Önöknek mindazért a szeretetért, figyelemért, óvó
gondoskodásért, amiben egész évben gyermekeink Önök által
részesülnek.
Pedagógusaink életünk legmeghatározóbb alakjai, tanításuk
egy életre elkísér mindannyiunkat.
Mégis sokszor hálánkat is csak utólag tudjuk kifejezni.
Kérem fogadja Jászkisér összes kedves pedagógusa hálánkat
és köszönetünket kimagasló oktató, nevelo munkájuk
elismeréseként.

Köszönjük, hogy nem a tananyagot tanítják, hanem a
gyermekeket.
Köszönjük, hogy az állandóan változó, nehéz körülmények
között, amikor szakmájuk presztízsét folyamatos támadások
érik, helyt tudnak állni és az életre készítik fel gyermekeinket.
Köszönjük a szakmai felkészültségüket, oktató munkájukat, a
tudás közvetítését, szigorúságukat, következetességüket,
emberségességüket.
Kívánom Önöknek, hogy abban az erkölcsi és anyagi
megbecsülésben legyen részük, amelyet valóban
megérdemelnek.
Oszinte tisztelettel és köszönettel:

Hajdú László
Jászkisér Város Polgármestere

Pedagógusnak lenni nem csak egy foglalkozás, hanem
hivatás, a szó legnemesebb értelmében. Köszönjük hát
elhivatott, áldozatkész munkájukat, köszönjük, hogy
nemcsak a tananyagot adják le, hanem nevelnek, jellemet
alakítgatnak és személyiséget formálnak, motiválnak és
biztatnak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. május havi soros ülésén Jászkisér és Pély Önkormányzatának
képviselõ-testületei együttes ülését tartottak, ahol a társulásban
mûködõ intézmények (általános iskola és óvoda) tapasztalatait
értékelték. A gyermek létszám ismeretében meghatározták a
2010/2011-es év tanulócsoportjainak számát. Aktualizálták a fenti
intézmények alapító okiratát.
A Csete Balázs Általános Iskolában a szakosan ellátott órák
számaránya 100%-os. A pélyi tagintézményben heti 50 órában
jászkiséri nevelõk (átjárással) biztosítják a szakos ellátást. Történelem,
földrajz biológia, természetismeret, rajz, informatika, ének, kémia,
fizika, testnevelés órák teljes egészében, a magyar nyelv és irodalom
órák részben jászkisériekkel ellátott. A nevelõk átjárását szolgálati
gépkocsi biztosítja. A társulás legfontosabb hozadéka a szakmai
együttmûködés, a továbbképzés. Az intézmények nevelõi és tanulói
többször vesznek részt közös programokon – színházlátogatás,
versenyek, tanulmányi kirándulás. Közös pályázatokkal mindkét
településen megújultak az épületek, lényegesen gyarapodott a
szemléltetõ eszközök tára, szinte kicserélõdtek a bútorok.
Az óvodavezetõ szintén a fentiekhez hasonló kedvezõ
tapasztalatokról számolt be. A társult település óvodája eredményesen
kapcsolódott be az óvodai fejlesztõ programba, melynek keretében a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek integrált nevelése és
megfelelõ idõtartamú óvodáztatása a cél. Az év eleji zavart (óvónõ
hiány) átjáró helyettesítéssel megoldották. Rövid idõ után a helyzet
kedvezõen megoldódott. A tárgyi feltételek (bútorok eszközök,
játékok, épületek) lényegesen javultak, szintén az eredményes közös
pályázat hatására. Az intézmények a 2010-2011-es tanévben a
következõ tanulási és csoport létszámmal mûködnek. Jászkiséren: 253
fõ alsó tagozatos tanuló és minden évfolyamon 3-3 tanulócsoport. Egy
csoportra jutó létszám 21 fõ. A felsõ tagozatban 356 fõ. A 6.
évfolyamon 4 csoport, 5, 7 és 8. osztályokban 3-3 csoport. Egy
csoportra jutó átlag 27 fõ. A tanulók létszámának csökkenése miatt az
elõzõ évtõl eltérõen egy csoporttal csökken a napközis csoportok

száma. Pély községben a tanulók szám 184 fõ és minden évfolyamon 1
tanulócsoportot indítanak. Napközis csoportjaik száma 4, ebbõl 2
iskolaotthonos. A fenti számokat Pély Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete hagyta jóvá. A településeken meglehetõsen magas a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszáma: Jászkiséren 563
fõbõl 243, Pélyen 184 tanulóból 89 fõ. A két társult település
nevelõtestülete és pedagógiai programja a velük való foglalkozásra
különös gondot fordít a tanítási órákon és azon kívül is. A módszertani
megújulás érdekében rendszeres a továbbképzés. Az óvodás
gyermekek létszáma Jászkiséren 213 fõ, foglalkozásaikat 9 csoportban
végzik. A pélyi tagintézményben 59 gyermekkel 2 csoportban
foglalkoznak. Az intézmények alapító okiratának módosítását a
Testületek elfogadták.
A Képviselõ-testület elfogadta a Csete Balázs Általános
Iskola minõségirányítási programjának módosításait. A módosítás
pályázat benyújtásához szükséges. A kiegészítés a vezetõk értékelését,
a pedagógiai munka eredményességének mutatói és a gazdálkodást
taglalja.
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy a közszolgálati és államigazgatási feladatok
folyamatos mûködéséhez 94 millió Ft folyószámlahitelt vegyen fel az
Önkormányzat. A hitel visszafizetésének határideje 2011. június 27. A
hitel kamatait az önkormányzat a 2010 és 2011. évi költségvetésbõl
biztosítja. A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
visszafizetés idõtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési
kiadásokat megelõzõen a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja. A képviselõ-testület a hitel és járulékai visszafizetési
kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára
engedményezi a havonta érkezõ SZJA, valamint az idõarányosan
képzõdõ helyi és gépjármûadó bevételeit a kölcsön és járulék erejéig. A
Képviselõ-testület felhatalmazta Hajdú László polgármestert és dr.
Gócza Tamás jegyzõt, hogy a hitelszerzõdést aláírják.
Papp János
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Hajdú László Polgármester Úr,
a “Trianoni megemlékezés”-en elhangzott beszéde
Tisztelt Emlékezõ Közösség! Kedves
Egybegyûltek!
A magyar történelem napjai nagyon sok
szomorú eseménnyel tûzdeltek. A mai
napon is egy ilyen eseményre emlékezünk.
1920. június 04. A magyar ember számára
ez a dátum legalább olyan, mint 1526.
augusztus 29-e.
A történelemkönyveink
azt írták, hogy „nemzetünk nagy temetõje
Mohács”, pedig, ha belegondolunk, a
Trianoni békeszerzõdés legalább ilyen
mélységig sújtotta nemzetünket.
A 90 évvel ezelõtt Magyarországra
kényszerített „béke” méltánytalansága és a
nemzetközi jogi elvekbe ütközõ volta, már
az aláírás napján is nyilvánvaló volt. A
trianoni békeszerzõdés, vagy inkább
békediktátum, a gyõztesek által a vesztesek
számára diktált kényszer szülötte.
Az I. világháborúban vesztes Magyarország
és a háborúban gyõztes antant szövetség
hatalmai között létrejött békeszerzõdés.
De mi is volt az elõzménye ennek a
szégyenteljes eseménynek?
Az I. világháború során az 1915-ös londoni
egyezményében az antant Szerbiának ígért
területeket. 1916-ban titokban odaígérte
Erdélyt és Kelet-Magyarországot a Román
Királyságnak. Az Osztrák-Magyar Monarchiát így is, úgyis fel akarták darabolni. Ilyen
politikus volt Edvard Benes cseh nacionalista politikus, aki erõsen lobbizott a nyugati
országok vezetõinél a monarchia feldarabolása és a nemzetálmok létrehozása
érdekében.

1918-ban a belgrádi egyezmény tette
lehetõvé, hogy a román csapatok
megszállhassák Erdélyt és folyamatosan
nyugat felé vonulhassanak.
A vezetõ gyõztes hatalmak demarkációs
vonalak kijelölésével egyre nagyobb
területek átadását követelték. 1919. január
18-án már megkezdõdött a békekonferencia, igaz ugyan, ekkor még csak a
gyõztes államok részvételével, fõleg
Románia, Szerbia és Csehszlovákia területi
igényei kerültek szóba.
Románia 1919. augusztus 11-én ultimátumot intézett József fõherceghez,
mely szerint Magyarországnak fel kell

adnia minden hadianyagát és hadikészletét,
támogatnia kell Romániát a Bánát
megszerzésében, sõt politikai uniót kell
létrehozni, melyben a román király lenne
Magyarország uralkodója is.
1919. augusztus 18-án lépett a nemzetközi politika elé Horthy Miklós azzal,
hogy fegyveres erejével rendet tesz az
országban. Tudjuk azonban, hogy ez nem
úgy sikerült, ahogyan az Magyarországnak
jó lett volna.
A béketárgyalásokat 1920. január 07-én
már Párizsban folytatták, gróf Apponyi
Albert, gróf Bethlen István és gróf Teleki
Pál utazott el, hogy a magyar érdekeket
képviselje, de ott szinte házi õrizetben
tartották õket, valójában nem vehettek részt
a konferencián. Csak 1920. január 16-án
tarthatta meg gróf Apponyi Albert a
békekonferencia Legfelsõ Bírósága elõtt
híres védõbeszédjét.
A magyar tárgyalási stratégia alapvetõen
Magyarország területi integritásának
megõrzését szerette volna elérni. De a
döntés már megszületett, érveiket nem
vették figyelembe. A szerzõdést végül két,
politikailag súlytalan kormánytag írta alá
1920. június 04-én.
Magyarországgal szemben a nemzetközi
jog valamennyi elvét semmibe véve jártak
el, megtagadva tõle mind a történelmi, mind
a nemzeti, mind az önrendelkezési elvet.
A Trianoni békeszerzõdésben
„megnyomorították a németet, a bolgárt
és törököt is, de azoknak levágták egyegy ujját, a magyarnak pedig kezét,
lábát.”
Az ország területének több mint 2/3át elvesztette, lakosságának több
mint a felét, néhány esetben az új
határok belterületen vágtak szét
egyes településeket. Elvesztette a
vasúthálózat 62%-át, a kiépített utak
64%-át, a nyersvas termelés 83%-át
és még sorolhatnánk, hogy mi
mindent vesztett a magyar nép.
Máig tisztázatlan, hogy a magyar
nemzet mivel érdemelte ki e
példátlan büntetést.
A magyar nemzetet hétfelé szaggatták és három és fél millió magyar
megkérdezése nélkül, akarata elle-nére,
idegen uralom alá kényszerítettek.
A trianoni béke igazságtalanságát az elmúlt
90 év alatt több nemzetközi politikus is
elismerte, 1991-ben még Francois
Mitterand, Franciaország államelnöke is.
De az igazságszolgáltatás a mai napig
elmaradt!
Úgy gondolom, érthetõ és világos, hogy
városunk nemzetet és történelmet tisztelõ
lakossága a trianoni békediktátum 90.
évfordulója alkalmából e helyt, emlékmûvet szeretne állítani, hogy soha ne feledjük
azokat az igazságtalanságokat, mely

ezeréves történelmünk során nemzetünket
érte.

Mutassuk meg a fiatalságnak, hogy háborút
lehet veszíteni, de a hitet soha!
Hogy amikor ma, az Európai Közösség, az
Európai Unió, a szabadság, a jog, a
biztonság térségévé kíván válni, nem lehet a
kettõs mérce alkalmazását többé egyetlen
néppel szemben sem fenntartani.
Kívánom, hogy e gondolatok váljanak
valóra, hogy ezen emlékmû létrehozásával
Jászkisér város lakói és minden nemzeti
érzelmû állampolgár kellõ tisztelettel
emlékezzen 1920. június 04-ére.
Jászkisér, 2010. június 04.
Hajdú László
polgármester

Felhívás az országgyûlési
választások során választási
plakátot elhelyezõ jelölõ
szervezetek, jelöltek részére:
Felhívom a 2010. évi országgyûlési
választások során választási plakátot
elhelyezõ valamennyi jelölõ szervezet, jelölt figyelmét arra, hogy a
plakátok eltávolítására a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
42. § (6) bekezdésében biztosított 30
napos határidõ lejárt! A választási
plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, a
szavazást követõ 30 napon belül
köteles eltávolítani!
Kérem a tisztelt jelölõ
szervezeteket, jelölteket, hogy a
törvényben foglalt
kötelezettségüknek haladéktalanul
eleget tenni szíveskedjenek.
Tisztelettel:
dr. Gócza Tamás
Helyi Választási Iroda Vezetõje
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Hajdú László Polgármester Úr,
a “Pünkösdi Vigadalmi Napok”-on elhangzott beszéde
Kedves Jászkisériek! Kedves Vendégek! Tisztelt Jelenlévõk!
Szeretettel köszöntök mindenkit az immár 10. alkalommal
megrendezésre kerülõ Pünkösdi Vigadalmi Napokon.
Õszintén bevallhatjuk – mint ahogyan a helyszín is mutatja –, sokat
gondolkodtunk, hogy az idõjárás viszontagságait hogyan tudjuk
elkerülni, vagy legalábbis átvészelni. De bizakodtunk, és
bizakodunk abban, hogy a rendezvényünkön kegyes lesz hozzánk a
felettünk lévõ, és úgy gondoltuk, hogy a hagyományt nem szakítjuk
meg, hiszen szükségünk van arra, hogy kilépjünk a hétköznapok
taposómalmaiból, és pihenjünk egy kicsit, közösen ünnepeljünk.
Ezért köszöntök mindenkit, akik fontosnak érezte, hogy
településünk lakóinak összetartozását, jelenlétével is erõsítse.
Külön köszöntöm testvértelepülésünkrõl, Bácskossuthfalváról
Fazekas Róbert polgármester úr vezetésével érkezett vendégeinket.
? Én kis hazám a nagy hazában” kezdi Szülõföldem c. versét
Arany János.
Mi is úgy gondolunk Jászkisérre, ahol élünk, ez a mi kis hazánk,
ebben a nagy hazában, Magyarországon.
Sõt, mióta az Európai Uniót is emlegetjük, úgy érzem, mintha még
fontosabb lenne számunkra a „kis haza”, ahol minden ismerõs, ahol
köszönnek a szomszédok egymásnak, felismerjük a gyermekek
arcában a szülõk, nagyszülõk vonásait. Jólesõ érzés ide hazatérni,
egy-egy nehéz nap után és megörülni, ha az újságban Jászkisér
nevére bukkanunk.
Ez az otthonunk.
A mi fiatal városunk, a mi szûkebb közösségünk. A mi
településünket sokféle család lakja.
Vannak, akik itt születtünk, szüleink, nagyszüleink is itt éltek, így
természetes közeg számunkra Jászkisér utcái, ahol élünk.
Vannak, akik önszántukból települtek ide, akik maguk
választották lakóhelyül e kisvárost. Minden bizonnyal átgondolták,
miért elõnyös nekik, ha éppen nálunk telepednek le.
Érdekes azonban, hogy az újonnan érkezõk, mindig szebbnek
találják településünket, barátságosabbnak az utcaképeinket,
érdekesebbnek a hagyományainkat. Persze számukra mindez új.
Nekünk persze, régóta itt élõknek, mást is jelent ez a település:
bosszankodást, mert nem akkor jön a busz vagy a vonat, amikor
kellene, vagy rosszak az utak és a víz sem akkor folyik le az
árokból, és nem arra, amerre mi szeretnénk.
Szomorúságot, mert itt temettük el nagyszüleinket, dühöt, hogy
nem tud elég támogatást adni a nem túl jó helyzetben lévõ
önkormányzat.
És félelmet, hogy mi marad a gyermekeinknek a nagy fejlõdés
közben. Bizony ezek is Jászkisérhez tartoznak, de valahogy
mindettõl lesz kerek az élet.
Együtt van minden, rossz és jó, nehéz és könnyû, öröm és bánat, az
élet teljessége. Igen, ez mind a mi városunk, ez mind mi vagyunk,
hiszen mi, itt élõk tesszük ilyenné.
A város a benne élõk közössége és mi mind szeretünk itt élni, vagy
legalábbis meg vagyunk elégedve, hiszen, ha nem lennénk, rég
elköltözhettünk volna. De az ember az övéit nem hagyja el olyan
könnyen. Ha valahová tartozunk, legyen az család, házasság, baráti
társaság, osztály, munkahely, egy település közössége, akkor erõs
kötelékek kötnek. Ezeket a kötelékeket szeretnénk ma még
erõsebbé tenni.
Nem véletlen tehát, hogy azokat a személyeket, akik különösen is
sokat tettek Jászkisérért, éppen most szeretnénk köszönetünkkel
elhalmozni, hisz' addig a jó, amíg egy közösség ki tudja fejezni
nagyrabecsülését, amíg egy közösség egyhangúlag tud méltó
köszönetet mondani. Ez a közösség felismerte az értékeket, és
egyetért abban, hogy mi az, ami kitüntetett figyelmet érdemel.
Ezekre az értékekre alapozott a Jászkisér Város Önkormányzatának

Képviselõ-testülete, amikor megalkotta a kitüntetéseink
alapításáról szóló rendeletét.
Az idei évben négy elismerés kerül átadásra:
az Év Szociális Díja, az Év Sportolója, az Év Nevelõje és az Év
Kultúra Díja kategóriákban.
Ezúton is köszönetet mondok mindannyiunk nevében,
mindazokért, akik Jászkisérért fáradoznak, aki szeretik ezt a várost,
köszönjük nekik kitartó munkájukat, odaadó szeretetüket,
valamennyiünk nevében gratulálunk a díjakhoz, és a továbbiakban
sok sikert, jó egészséget kívánunk mindannyiuknak.
Kérem, hogy fáradjanak fel a színpadra a díjak átvételére.
Balogh Károlyné
Bajzáth Klára Lilla
Rácz György
Bagi István

2009 Év Szociális Díja egy olyan személynek kerül átadásra, aki
szívvel-lélekkel végzi munkáját, mint szociális fõmunkatárs, küzd
a településen élõ hátrányos helyzetû emberek, családok
felemeléséért, támogatásáért.
Figyelemmel kíséri a munkája révén vele kapcsolatba kerülõ idõs
emberek életét, igyekszik életkörülményeiket javítani. Számos
élelmiszersegély program lebonyolításában részt vesz.
2009 évben elkészítette a település Esélyegyenlõségi Tervét,
valamint a közfoglalkoztatás terén kiemelkedõ szerepet tölt be az
elõkészítésétõl a végrehajtásáig egyaránt.
Képviseli az önkormányzatot a Jászsági Többcélú Társulás
Szociális Bizottságában.
A szociális gondoskodás területén önerõbõl folyamatosan képzi
magát, hogy munkáját a legjobb tudása szerint végezhesse.
Kérem,
köszöntsék nagy tapssal 2009 Év Szociális Díj
tulajdonosát, Balogh Károlyné Erzsikét.
2009 Év Sportolója Díj, egy lelkes, tehetséges hölgy részére kerül
adományozásra, aki az úszás sportágban messzemenõen
kiemelkedõ helyezéseket ért el hazánkban és a határon túl egyaránt.
Gyermekkora óta ûzi e sportot, mely egyben a szenvedélye,
hobbija, mit mi sem bizonyít jobban, hogy 11 éve erõsíti a Szolnoki
Liget Otthon Sportegyesület Úszó Szakosztályának csapatát.
2009. október 14-e és 18-a között került megrendezésre
Spanyolországban, Palma de Mallorca-n, a Speciális Olimpia Úszó
Európa-bajnokság, ahol a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség öt
tagú delegációját erõsítette. Ezen a versenyen gyorsváltó úszásban
ezüst érmet szerzett a csapat, melynek tagja volt a 2009 Év
Sportolója Díj tulajdonosa is.
2009. márciusában Egerben,
szeptemberben Kaposváron,
októberen Budapesten
megrendezésre kerülõ versenyeken az 50 és 100 méteres mell-, hát-

4

Jászkiséri Tudósító

, és pillangó úszásnemekben a dobogó élére állhatott, elsõ
helyezést ért el.
Kérem köszöntsék nagy tapssal 2009 Év Sportolója Díj
tulajdonosát: Bajzáth Klára Lillát.
2009 Év Nevelõje Díj, a Csete Balázs Általános Iskola
testnevelõ szakos pedagógusa részére kerül átadásra, aki
Jászkiséren bevezette a síoktatást.
Több éves munkája, rendíthetetlen lelkesedése, valamint a
diákok akaratának, ügyességének eredménye, hogy 2009 évben
az alpesi sízésben a Jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola
diákjai voltak a legeredményesebbek a szlovákiai Kokaván.
E Díj tulajdonosának köszönhetõ, hogy az alföldi gyerekek –
sokak megelégedésére –, komoly eredményeket értek el a sí
sportban.

2010. június

tulajdonosát: Rácz György pedagógust, aki elsõként veheti át e
Díjat.
2009 Év Kultúra Díj olyan fiatalember részére kerül átadásra,
aki alapító tagja a Pendzsom Néptánc Egyesületnek, tagja a
Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek, s e civil szervezetek
munkájában aktívan, példamutatóan részt vesz.
A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény
dolgozója, munkáját lelkiismeretesen, amennyiben szükséges,
ünnepnapokon is végzi.
Munkája révén a rendezvények színvonalát emeli, hozzásegíti
eredményes lebonyolításához.
Kérem köszöntsék nagy tapssal a 2009 Év Kultúra Díj
tulajdonosát: Bagi Istvánt, aki elsõként veheti át e Díjat.

Kérem köszöntsék nagy tapssal a 2009 Év Nevelõje Díj

Gyermeknap a Bölcsõdében
Lehet árvíz, válság, szegénység, szomorúság, egy valaminek
akkor is el kell jönnie. És ez a Gyermeknap! Igen, ez a szép és
kedves esemény, ami már rendszeressé vált, nemcsak piciknek,
hanem szüleiknek is szívet melengetõ, szórakozás volt. Ezek a
pici emberkék talán már belül érzik, hogy szükségük van rájuk,
hisz nekik is rendeznek Ünnepet, igen csak nekik ezen a napon.
Természetesen már sokkal elõbb elkezdõdött a felkészülés. A
gyermeknapi rendezvény alkalmával egész héten sokféle
program várta a gyerekeket, amit persze a kedvezõtlen idõjárás
miatt csak a csoport szobában tudtunk megtartani. Ezek közül
különbözõ ügyességi és készségfejlesztõ játékokat iktattunk be.
Csütörtökön aztán elindult a dömping. Reggeli közben már szólt
a zene, ami szokatlan a többi napokon. Szintén szokatlan a kis és
nagycsoport gyermekei egy szobában, de most látni kellett volna
azt az önfeledt táncolást, amit a két csoport egymásnak örülve,
tapsikolva, eljátszott!
Mivel az idõ kicsit kegyes volt hozzánk, s rövid idõre abba hagyta
az égi áldást, ki tudtunk menni az udvarra. Itt szintén szokatlan
esemény zajlott, hiszen lehetett az udvaron póni lovat simogatni,
a bátrabbak pedig felülhettek rá! Ennek oly nagy sikere volt, hogy
még a Bölcsõde udvaron fészkelõ gólyák is megirigyelték.

Köszönet a felajánlónak, Dósa Ferencnének, aki munkája
közepette, vette a fáradságot és megörvendeztette
gyermekeinket! Ezután újra a szobában folytattuk a Gyermeknapi
mûsort. Elindult a zene melletti szabad játéktevékenység: Pl.
kötélhúzás kicsiknek és nagyoknak vetélkedõ formájában. Már itt
is meglátszott pár gyermeken a mindenáron való gyõzni akarás, a

vereség lesújtó érzése! Majd elérkezett a pihenés, alvás idõszaka,
közben a gondozónõk a csoport szobában felállították a
csúszdát, ami újdonság volt, hisz mindig az udvaron van.
Ébredés után jöttek a szülõk, és elkezdõdött a délutáni dömping!
Zene, ugráló vár, csúszdázás, halászat az asztalon, (pedig víz van
rendesen a környéken), lufival való labdázás, kötetlen
beszélgetés a szülõkkel, akiket süteménnyel vendégeltünk meg.
Ilyenkor adatik meg a szülõkkel való közvetlen kapcsolat
kiépítése, eszmecserék a jobbá tétel szándékával, és egyáltalán a
közeledés lehetõsége. Közben a felajánlott ajándékokból
zsákbamacskát árultunk, amelynek bevételébõl játékokat
vásárolunk majd. Volt szülõi felajánlás is: Földvári Martinka szülei
a Gyermeknap alkalmával minden bölcsõdés gyermeknek 3 ízbõl
összeállított színes vattacukrot ajándékoztak, amit ezúton is
köszönünk! Ahogy szokás mondani: Az Isten tartsa meg jó
szokásukat! Búcsúzóul minden Gyermek ajándékba kapott vízi
pisztollyal, lufival és csokival ment haza. Csodálatos volt látni a
kipirult, boldog, elégedett arcokat. Mi, akik felelõsek vagyunk
ezekért a csöppségekért, kívánjuk, hogy az életben legyen sok
ilyen boldog napjuk, találják meg a helyüket az életben
felnõttként is, és soha ne feledjék el, honnan indultak, hol kapták
meg az elsõ útmutatásokat és a szeretetet. Végezetül, de nem
utolsósorban szeretném megköszönni a szülõknek az
együttmûködést, a nehézségek ellenére tett felajánlásaikat, és
számunkra sokat jelentõ szeretetüket.
Jászkisér, 2010. június 8.

Tajti Lászlóné intézményvezetõ
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Szúnyogok elleni védekezésrõl
Az árvíz/belvíz levonulását követõen, valamint a nagy mennyiségû
csapadék következtében visszamaradó, álló, pangó vizek várhatóan a
csípõszúnyog lárvák nagy tömegének fejlõdéséhez teremtenek ideális
feltételeket.
A szúnyogcsípést követõ vakarózás felsebzi a bõrt és ennek hatására,
másodlagos, esetleges elgennyedõ fertõzés keletkezhet.
A vakarózás különösen nagy veszélyt jelenthet a belvízi/árvízi
védekezésben résztvevõk ill. az azt követõ takarításokat
/fertõtlenítéseket végzõk számára, mivel a pangó vizek fertõzöttsége
magasabb mint amihez mindennapi életünkben hozzászokott
szervezetünk.
A szúnyogcsípés kivédésére az alábbi megelõzõ lépések javasoltak:
1.
Zárt térben /pl. lakóházban/ alkalmazhatunk elektromos
árammal üzemelõ készülékbe helyezhetõ párologtató folyadékokat ill.
lapokat. Ezek a készítmények folyamatosan üzemeltethetõk, és
biztosítják a szoba légterének szúnyogmenteségét. Alkalmazásukkor
legyünk figyelemmel arra, hogy adott márkanevû folyadék/lap csak
megegyezõ márkanevû készülékbe helyezhetõ. A helyiség légterének
szúnyogmentessége légtérkezelõ /légy- és szúnyogirtó/ aeroszolokkal
is biztosítható.
2.
Lehetõség szerint olyan helyiségben tartózkodjunk ill.
töltsük az éjszakát, amelynek nyílászáróin szúnyogháló van
elhelyezve.
3.
A szabadban tartózkodók viseljenek hosszú ujjú felsõt, inget,
valamint hosszúszárú nadrágot, különösen azokban az órákban,
amikor a szúnyogok aktívak /rendszerint alkonyatkor, de párás,
sûrû növényzettel borított területeken akár egész nap is
támadhatnak a szúnyogok!/.
4.
Alkalmazzunk repellens /riasztó/ hatású készítményeket!

Ezekkel a szabad bõrfelületeket és a ruházatunkat kezelhetjük.
Változatos formulációkban kaphatók /hajtógázas aeroszol palack,
pumpás aeroszol palack, törlõkendõ, gél stb./.
Közvetlen járványügyi veszély esetén dietil-toluamid /DEET/
tartalmú készítményeket alkalmazzunk szúnyogriasztásra /Lsd.
Táblázat/
Használatukkor a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
a) A készítményeket csak a használati utasítás szerint
alkalmazzuk!
b) Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára /szem,
száj/ ne kerüljön.
c) Kisgyermekeknél /3 éves korig/ inkább a ruházatot kezeljük
az erre alkalmas aeroszol palackkal, figyelve arra, hogy a
permet ne kerüljön a gyermek tenyerére, kézfejére és arcára,
ahonnan esetleg a szemébe, szájába jutva nyálkahártyairritációt okozhat. 3 hónapos kor alatti gyermekeknél ne
alkalmazzunk semmilyen riasztószert, inkább használjunk
inszekticiddel kezelt ágyhálót ill. a csípéstõl védõ öltözetet.
d) Terhes nõk csak a feltétlenül szükséges mennyiségben, a
bõrre vékony rétegben felvíve alkalmazzák.
e) Allergiára hajlamos egyének a használat elõtt kis bõrfelületen
gyõzõdjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról.
Napégette vagy sérült bõrfelületen ne alkalmazzuk.
f) Csak akkor ismételjük a kezelést, ha a készítmény már
elvesztette a hatékonyságát.
g) A dietil-toluamid a mûszálas anyagokat, mûbõrt, óraüveget
és a festet vagy lakkozott felületeket károsítja.

Néhány, szúnyogriasztásra engedélyezett, min. 15% dietil-toluamidot tartalmazó készítmény
Név
Ben’s 30 kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol
Biocolt-U szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol
Biocolt-U szúnyog- és kullancsriasztó krém
Johnson OFF Aktív rovarriasztó aeroszol
OFF! Family Care rovarriasztó száraz aeroszol
Protect szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol
Stix kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol
Szuku szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol
Szuku szúnyog- és kullancsriasztó krém

Jászberény, 2010. június 8.

Hatóanyag
tartalom
30%
23%
30%
30%
15%
20%
20%
23%
30%

Hatástartósság
/óra/
6-8
5-7
8-10
6
4
5-7
4-6
5-7
8-10

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifõorvos
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Civil szervezetek 2010. évi
Önkormányzati támogatása

Tájékoztató
A melegebb idõ beköszöntével a kialakult álló/pangó
vizekben elszaporodhatnak a bele került kórokozók és ezért
egyre nagyobb járványügyi veszélyt jelentenek.
A védekezésben résztvevõk fizikális és immunállapota
valószínûsíthetõen sokat romlott, kimerültek – könnyebben
elkaphatnak a védekezés /takarítás/ fertõtlenítés során
„piszkos kéz” betegségeket, amelyeket széklettel szennyezett
kéz estlegesen tárgyak/élelmiszer útján terjednek.
A fertõzések, járványok elkerülése érdekében az ÁNTSZ
által megküldött teendõket közöljük, melyeket be kell tartani.
Az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete a védekezésben
résztvevõk, valamint a belvízzel érintett lakosság számára
térítésmentesen biztosít Human-immun globulin
oltóanyagot, mellyel számos víz, kéz, használati tárgyak által
közvetített fertõz6ést meg lehet elõzni.
Az oltóanyag azoknak javasolt, akik az elmúlt 3 hónapban
nem részesültek a fent említett védõoltásban.
Oltóanyag igényelhetõ a Polgármesteri hivatal portáján
elhelyezett nyomtatványon.
Kérjük az érintetteket, hogy minél többen éljenek ezen
lehetõséggel, illetve tartsák be fenti - megelõzés érdekében
– ÁNTSZ elõírásokat.
Benedek József
fõmunkatárs

Búzavirág népdalkör
"Csete Balázs" Honismereti Egyesület
Egyetértés Nyugdíjas Klub
Hétfõ Este Baráti Kör
Jazyges Íjász Egyesület
Jászkiséri '48-as Polgári Egyesülete
Jászkisériek Baráti Egyesülete
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
Jászkisér Sporegyesület
Kertkultúra Egyesület
Kis-ér Kertbarát Kör
"Kis-Ér" Sporhorgász Egyesület
KÓPÉ Diáksport Egyesület
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Jászkiséri Csoportja
Pedagógus Nõi Kar
Pendzsom Néptánc Egyesület
Természetjárók Gyermek Egyesülete
Vöröskerszt Jászkiséri Szervezete
Összesen:

Pendzsom Folk Fesztivál
Jászkisér 2010. augusztus 20-21.
2010. augusztus 20. péntek
9.00. Szentmise és új kenyér szentelés a Katolikus templomban
Ünnepi beszéd és koszorúzás a Jubileum téri kopjafánál
10 órától „Egészség mindenek elõtt!” szûrõkamion mindenkinek
14 órától Magyarok Vására a fesztivál területén és kézmûves
foglalkozás
a Csete Balázs Honismereti Egyesülettel
15 órától 19 óráig Tájházjárat lovaskocsival
19 órától Fesztiválmegnyitó a Polgármesteri Hivatalnál
19.30ó. A népviseletbe öltözött csoportok felvonulása a Fõ úton
20ó. Gyerekcsoportok mûsora a szabadtéri színpadon
21ó. A Nefertiti Hastánccsoport mûsora
21.30ó. Eredményhirdetés a gyerekcsoportok részére
22ó. A felnõtt csoportok mûsora
23.30. Nemzetközi Táncház

2010. augusztus 21. szombat
10 órától „Egészség mindenek elõtt!” szûrõkamion mindenkinek
14 órától Magyarok Vására a fesztivál területén és íjászat a Jazyges
Íjász Egyesülettel
15 órától 19 óráig Tájházjárat lovaskocsival
15 ó. Kulturális mûsor a színpadon
20ó. Megnyitó és a külföldi csoportok gálamûsora a szabadtéri
színpadon
21ó. A felnõtt csoportok mûsora
22ó. A DobTánc Együttes 4x4 címû táncszínházi mûsora
22.30ó. Flaszter Néptánc
23.15ó. „Szûcs Béla Vándordíj” átadása, és eredményhirdetés
23.45ó. Tûzijáték és Nemzetközi Táncház
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30 000 Ft
80 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
40 000 Ft
20 000 Ft
40 000 Ft
100 000 Ft
1 560 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
100 000 Ft
60 000 Ft
50 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
300 000 Ft
120 000 Ft
40 000 Ft
2 700 000 Ft

Felhívás
A Jászapáti Városüzemeltetõ Kft. értesíti a
Tisztelt Jászkisér és Szellõhát lakóház
tulajdonosokat, hogy

2010. június 17-én
(csütörtökön)
és
2010. június 18-án (pénteken)

lomtalanítás
kerül megtartásra.
Kérjük, hogy az elszállítandó anyagokat reggel
7 óráig a házuk elé kirakni szíveskedjenek.
Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetõk a
lakóépületben feleslegessé vált bútorok, egyéb
használati tárgyak. A kirakott tárgyak és
anyagok közül nem kerül elszállításra a
veszélyes hulladék, trágya, törmelék és a kerti
komposztálható anyagok, ill. akkumulátor,
elektronikai hulladékok, TV, hûtõszekrény,
gumiköpeny.
Megértésüket és együttmûködésüket elõre is
köszönjük !
Kiadja:
JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

