Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Kedves Jászkisériek!
Ismét nehéz és tartalmas év végéhez közeledünk. Az elottünk
lévo év pedig várakozással és vágyakozással teli. Tiszta
szívvel várjuk a Karácsonyt, hogy ha egy pillanatra is,
szeretteink körében számot vethessünk és
visszaemlékezzünk a 2010-es év jó és kevésbé eredményes
történéseire. Karácsonyeste megpihenünk, szívünk megtelik
nyugalommal és szeretettel. A mögöttünk hagyott év
mozgalmas fárasztó perceit ekkor pihenjük ki. Ez ad erot a
következo év nehézségeinek leküzdéseihez.
Jól eso érzés a kellemes eseményekre gondolni, foleg, ha
álmaink egy darabja valósult meg, mint például az óvoda,
iskola épületek felújítása, a gyönyöru tanuszoda létrejötte.
Kicsit úgy érezhetjük, hogy a jókedvu gyerekek és
mindannyian, egy csodálatos karácsonyi ajándékkal
gazdagodtunk.
Ajándékot adni pedig jó dolog! Ajándékozzuk hát meg

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
A KARÁCSONYT!
Jászkisér Város Önkormányzata és
a Mûvelõdés Háza Jászkisér
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

2010. december 18-án
a Polgármesteri Hivatal parkolójában
megrendezésre kerülõ
ünnepi mûsorra, valamint a
Karácsonyi kézmûves és ajándékvásárra.
14.00 Karácsonyi vásár megnyitása
14.00 Karácsonyi mûsor:
Fellépnek a Csete Balázs Ált. Isk.
Apáról-Fiúra c.rendezvényen fellépõ
csoportjai
16.00 A Mûvelõdés Házában:
a Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi
koncertje
17.40 Közös karácsonyi ének a parkolóban
felállított ünnepi karácsonyfánál:
a Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar,
a Csete Balázs Ált. Isk.gyermek kórusa és
a Búzavirág népdalkör
18.20 Szabadtéri koncert: Cosombolis

X.évfolyam 12.szám

egymást szeretettel, tisztelettel, kedvességgel,
figyelmességgel, hogy:
„ Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!”
Istentol áldott, békés, boldog Karácsonyt és eroben,
egészségben, sikerekben gazdag, szép és igaz Új Esztendot
kívánok minden Jászkiséri Lakosnak!
Hajdú László
polgármester
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata
2010. november havi soros ülésérõl
Tájékozódott a testület a Magyar Köztársaság Kormánya
Törvényjavaslatáról, ami a 2011. évi költségvetés készítésének
alapját képezi, Fõbb mutatókat a hírközlõ szervek útján
megismerhettük, ezek a következõ fogalmak mellé csoportosultak:
gazdasági növekedés, munkahelyek, adórendszer átalakítás,
inflációcsökkentés. A bevételek és a kiadások alakulását (nem
végleges!) az elõzetes normatív támogatások alapján tervezték
meg, ezt táblázatba foglalva ismerhette meg a Képviselõ-testület. A
végleges rögzítés a Kormány Költségvetési Törvénye kihirdetése
után történik. A tervezés tartalmazza a város mûködésének
költségeit (minden intézménye megtartásával), számba veszi a
fejlesztési igényeket a valósághoz igazítva. Különös figyelmet
szentel a pályázatoknak. A számtalan feladat között legnagyobbak:
Víziközmû Társulattól átvállalt pénzügyi feladatok sikeres
rendezése és elszámolás (a Társulat megszûnésérõl október 27-i
ülésén döntött a közgyûlés). Bel és csapadékvíz projektjének
megvalósítása, az ivóvíz minõségjavító program elõkészítése. A
fejlesztések körében kiemelt szerepet kap a közbiztonság. A
bemutatott koncepció tartalmazza minden intézmény 2011. évi
gazdálkodási tervezetét.
Beszámolót ismert meg a 2010. évi költségvetés I-III.
negyedévi teljesítésérõl. A város költségvetése a 10/2010. (IX.13.)
rendelettel módosítva 1.770.380 eFt, 21.044 eFt forráshiánnyal. A
beszámoló idején a bevételek teljesítése 69%-os. a különbözõ
címletek körül elmaradás az iparûzési adó befizetésével
tapasztalható 40%! A kiadások teljesítése 70 %-os. A felhalmozási
célú kiadások 288.094 eFt-ra teljesültek. A felvett folyószámlahitelt
teljes összegében visszafizették! Tartalékkal az önkormányzat nem
rendelkezik. A költségvetés elemeinek alakulását az Önkormányzat
testülete táblázatos kimutatásból ismerhette meg. Az elõterjesztést
egyhangú szavazással fogadták el.
Elfogadta a Képviselõ-testület a 2011. évi munkatervét. A
munkaterv tartalmazza a munkabizottságok, polgármester, jegyzõ,
aljegyzõ javaslatait. A testületi üléseket a hónap utolsó csütörtökén
délután 14 órai kezdettel tartják. Az ülések nyilvánosak! A
napirendek visszatérõen tartalmazzák a hozott határozatok,
rendeletek végrajtását, az intézmények beszámolóit, a
gazdálkodással, egészségüggyel, az oktatással, kultúrával
kapcsolatos feladatokat. A napirendeket elõzetesen a
munkabizottságok véleményezik.
A Kulturális Bizottság elõterjesztette a 2011. évi ünnepek
programtervét. Megjelölte az ünnep idejét, helyszínét, programját,
a szervezõk-rendezõk nevét. Az ünnepek várható költségét a
Pénzügyi Bizottság elõterjesztette. Igyekezett a takarékos
megoldások tervezésére pl. helyi elõadók felkérése.
Az október havi soros ülésen tájékozódott a Képviselõtestület a 2010-2014 évek gazdasági programjának tervezetérõl. A
napirendet november hónapra elnapolta. A program megújított
változata a munkabizottságok véleményével vált véglegessé. Az
alaposan kimunkált változatot vita nélkül, egyhangúan fogadták el.
Elfogadta Gócza Zoltán tiszteletdíjáról (november,
december hó) való lemondását. Testületi határozattal az összeget a
Sportkör javára ítélték meg.
Elfogadta az Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítását. A módosítást törvényi környezet változása idézte elõ
pl. a második év végén szülõi beleegyezés nélkül évismétlésre
utasítható a tanuló, ha a követelményeknek nem tesz eleget. Rögzíti
a szöveges értékelés rendjét.
Elfogadta a Csete Balázs Általános Iskola és a Városi
Óvoda alapító okiratának módosítását. A módosítás a 8/2010.
(IX.10.) NGM az államháztartási szakfeladatok rendjének
változása idézte elõ.
Elfogadta a költségvetési elõirányzatok módosítását. Az
elõterjesztés felsorolja a módosítást szükségesség tevõ indokokat és
megjelöli a rendelkezésre álló forrásokat.
Elfogadta a Településüzemeltetési Intézmény

költségvetési elõirányzat módosítását. A hévízfûtés üzemeltetésre 2
db szivattyú vásárlására van szükség. Forrása az anyagbeszerzési
elõirányzat. A csapadékos idõjárás belvízvédekezésre gép
vásárlását tette szükségessé (150 eFt). Dologi kiadások 1.850 eFt
átcsoportosítást igényeltek. Engedélyezte közmunka szakfeladaton
1 db lapvibrátor és 1 db damilos fûkasza vásárlására az
átcsoportosítást.
Visszatérõen tárgyalta a testület a Vásárhelyi Terv bel- és
csapadékvíz rendezési tervét. A kiviteli tervdokumentáció készítése
tárgyában az eljárás folytatására Kunhegyes Város
Önkormányzatát bízta meg. Megbízta a közbeszerzési eljárás bíráló
bizottságába Jászkisér Város Önkormányzata által delegált Hajdú
László polgármestert, a bizottság elnöke Szabó András Kunhegyes
Város polgármestere.
Támogatta a Jászkiséri Önkéntes Tûzoltóság elnöke
kérelmét és megbízta, hogy képviselje az önkormányzatot az
ingyenes vagyonjuttatás iránti kérelem beadásában, az értéke
becslés elvégeztetésében és az átvétellel kapcsolatos megállapodás
megkötésében. A kérelem tárgya a Magyar Állam tulajdonát
képezõ Kiskör út 7. sz. alatti ingatlan. Jelenleg tûzoltólaktanya.
A Kisér Sportkör mûködéséhez kérésükre 450.000 Ft
elõleget biztosított. A polgármester javasolja, hogy a sportkör
mûködési költségét a 2011. évi költségvetésbe építsék be.
Támogatta a Településüzemeltetési Intézmény
vezetõjének prémium megállapítását. A munkakörében
meghatározott feltételeket teljesítette, a cég jól, eredményesen
mûködik. Engedélyezte évese fizetése 10%-nak a fenti címen
történõ kifizetését.
Engedélyezte Hajdú László polgármester jutalmazását. A
jutalom fedezete az évek folyamán ki nem vett szabadság
megváltása révén is rendelkezésre áll. A választás elõtt az összeget
ki kellett volna fizetni, a polgármester azonban ezzel a lehetõséggel
nem élt. Eredményes és elismert munkája bizonyítéka, hogy
meggyõzõ fölénnyel választották újra. Testületi határozat alapján
háromhavi illetményének megfelelõ összeget hagyott jóvá a
képviselõ-testület.
2010. október 27-i közgyûlési határozattal a Víziközmû
Társulat megszûnt. Az elszámolásig folyamatba lévõ ügyeket az
önkormányzat vette át. A kintlévõségek behajtása adók módjára, a
pénzügyi csoportra és annak felelõs vezetõjére a jegyzõre hárul.
Papp János

Karácsonyi csomagok az
idõseknek
Jászkisér Város Önkormányzata az idei
évben is ajándékcsomagot juttat el a
70 éven felüli településünkön élõ
idõs embernek
karácsonyra.
A csomagokat a Polgármesteri Hivatal
dolgozói viszik házhoz.
Idén 482 fõ részére 1000 Ft értékben
állítanak össze csomagot. A csomagok
kiosztásával egy kis örömöt, szeretetet,
gondoskodást szeretnének nyújtani ebben a
válsággal teli, rohanó világban.
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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
2010/2011. tanévben 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 2010.
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. Szabó Attila, Jászkisér, Nagykör út 160.
3. Bobák Ede Jászkisér, Ady E. út 18.
4. Tóth Brigitta Jászkisér, Nagykör út 112.
5. Furák Dalma Jászkisér, Deák F. út 34.
6. Kun Szabolcs Jászkisér, Dobó út 19.
7. Fazekas Erika Jászkisér, Kossuth L. út 33.
8. Törõcsik Zsolt Jászkisér, Kossuth L. út 23.
9. Kozma Tamás Jászkisér, Csorba út 3.
10. Fodor Gabriella Jászkisér, Dózsa Gy. út 22.
11. Fodor Márta Jászkisér, Dózsa Gy. út 22.
12. Földvári Attila Jászkisér, Vércse út 5.
13. Tajti Ádám Jászkisér, Kittenberger u. 5.
14. Kádár Beáta Jászkisér, Petõfi út 16.
15. Szakál Fanni Jászkisér, Petõfi út 75.
16. Hûvös Tamás Jászkisér, Nagykör út 124.
17. Nagy Katalin Jászkisér, Galamb út 10.

Elkezdõdött a tanmedence
mûszaki átadása
Az „Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai
környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért
elnevezésû ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 kódszámú pályázat
keretén belül a
kivitelezési idõszak
u t o l s ó
momentumához
érkezetünk. A
felújításra, bõvítésre
kerülõ tanmedence
mûszaki átadására
2010. november 30án került sor.
A már átadott,
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Beszámoló a Jászapáti Rendõrõrs
munkájáról
2010. november 17 -én bejelentés érkezett a Jászapáti
rendõrõrsre, miszerint Jászkiséren egy családi ház udvarában fákat
pakolnak le. A bejelentés leellenõrzésére a már éppen szolgálaton
kívül lévõ Jászkiséri körzeti megbízottak érkeztek ki elõször, akik
észlelték, hogy lovas kocsiról éppen fákat pakol le 3 személy. A
rendõri intézkedés során megállapítást nyert, hogy az udvarban
megtalált fát, elõtte pár órával Jászkisér külterületén egy erdõbõl
vágták ki.
A gyors rendõri intézkedés során az udvarban lévõ 100 db 1-2
méter átmérõjû akácfák lefoglalásra kerültek, majd ezt követõen az
erõsítésként érkezõ Jászapáti Rendõrõrs bûnügyi alosztályának
munkatársai közösen a Jászkisér Kmb.-vel a 3 személyt
gyanúsítottként hallgatta ki lopás bûncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt, akik a bûncselekmény elkövetését
beismerték. A Jászapáti Rendõrõrs az ügyben a bíróság elé állítás
jogi intézményét alkalmazta, mely végett a 3 személy 3 nap múlva
jogerõs próbára bocsájtás ítéltet kapott.
2010. november 24-én az éjszakai órákban érkezett
bejelentés miszerint egy Jászkiséri vendéglátóegység elõl
eltulajdonításra került egy 22.000 ft értékû lezáratlan kerékpár. A
bejelentést követõen a helyi körzeti megbízottak megkezdték az
intézkedést, amely során hely és személy ismertük alapján látótérbe
került egy helyi jászkiséri férfi, akinek felkutatásába kezdtek. Ezen
személyt a rendõrségnek sikerült is megtalálnia, majd feltalálási
helyén megtalálásra került az eltulajdonított kerékpár is. A
bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
személyt a Jászapáti rendõrõrsre elõállították. A kihallgatás során
kiderült, hogy az elkövetõ egy korábban kapott jogerõs ítélete
alapján 6 hónap letöltendõ börtönbüntetést kapott, amire azonban
nem vonult be, így nevezett személyt a Jászapáti Rendõrõrs
bûnügyi Alosztálya õrizetbe vette. A nyomozás során még aznap
este megállapítást nyert, hogy ezen személynek a bûncselekmény
elkövetésében volt egy társa is, aki szintén elõállításra került a
Jászapáti rendõrõrsre még az éjszaka során.
A kerékpárlopást elkövetõ személyt õrizetbe vétele idõtartalom
alatt másnap hatóságunk bíróság elé állította és a kerékpárlopás
végett további 8 hónap letöltendõ börtönbüntetésre ítélte. A
tárgyalást követõen ezen személy a Szolnok Büntetés
Végrehajtási Intézetbe került beszállításra a büntetése
megkezdése végett.
A bûncselekményben közremûködõ másik személy szintén
bíróság elé állítottuk bûnpártolás bûncselekmény elkövetése
véget,t aki szintén jogerõs ítéletet kapott.
Dobrosi Péter rendõrõrs parancsnok
beépítésre került Csete Balázs Általános Iskola tetõtérben
gyülekeztek a mûszaki átadásra érkezõ szakhatóságok,
kivitelezõk, mûszaki ellenõrök és az üzemeltetõk, illetve a sajtó
képviselõit.
Hajdú László polgármester köszöntötte és röviden tájékoztatta a
megjelenteket a pályázat elmúlt 3 éves idõszakáról. Majd a
mûszaki ellenõr és a kivitelezõ képviselõjével közösen
megtekintették az elkészült szociális helységeket, a felújított
tanmedencét, az új uszodagépházat. A mûszaki átadás a 72 órás
próbaüzemmel fejezõdik be. Ezután következik a használatba
vételi eljárás megindítása. Miután minden engedélyt megkap az
uszoda, birtokba vehetik a gyerekek.
TM
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Vállalkozói est Jászkiséren

Negyedik alkalommal hívta meg a jászkiséri cégek, vállalkozások
vezetõit Hajdú László polgármester. Az est célja a partnerség
kialakítása az önkormányzat és a helyi vállalkozások között, illetve
az önkormányzat részérõl tájékoztatás, segítségnyújtás a cégek,
vállalkozások részére.
2010. december 3-án a Napközikonyha ebédlõjében került sor a
találkozóra. Hajdú László polgármester köszöntötte a megjelent
vendégeket. A polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, hogy a
település számára nagyon fontosak a helyi vállalkozások, munkát
adnak a helyi lakosoknak ezáltal megélhetést biztosítanak családjaik
részére, támogatják a helyi rendezvényeket, civil szervezeteket.
Településünkön 312 nyilvántartott vállalkozás mûködik, ennek kb.
19%-a mezõgazdasági õstermelõ. Az önkormányzat bevételei a
helyi iparûzési adóból, bérletekbõl és egyéb bevételekbõl állnak. A
legtöbb bevétel az iparûzési adóból származik, mely jelentõs
mértékben járul hozzá a költségvetéshez. A három legtöbb
iparûzési adót fizetõ cég a MÁV Fkg Kft., a B-Metál Kft. és az
Agroszöv Zrt. Az iparûzési adó nagy részét a településfejlesztésre
fordítja vissza az önkormányzat, ez évben az oktatási intézmények
fejlesztésére, felújítására, a szennyvíz beruházás hitelfedezetének
csökkentésére, illetve a csapadékvíz elvezetõ rendszer beruházás
költségeire fordította. Az estre három vendégelõadót hívtak meg:
Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnökét, Hajnal Gittát és Nagy-Vargáné Fazekas
Évát az Észak-Alföldi-Régió Jászsági Kistérségi koordinátorait és
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Tóth Jánost a jászberényi Munkaügyi Központ Kirendeltségének
vezetõ helyettesét, aki sajnos nem tudott jelen lenni egyéb
elfoglaltságai miatt. Elsõként Dr. Sziráki András számolt be a
megye 2009. évi és a 2010. évi gazdaságáról, a válság hatásairól. A
2008-ban kezdõdött válság a mai napig érezteti hatását. A gazdaság
állapota határozza meg a lakosság életminõségét. A megyék közötti
rangsorban a 4. helyen végzett megyénk. Sõt a feldolgozó ipar még
6 % nyereséget is tudott produkálni. A kereskedelmi szektor
szenvedte meg legjobban a válságot. A 2010-es év eredményei,
pénzügyi mutatói sokkal pozitívabbak, jobbak az elmúlt évekénél.
A megye gazdaságának húzóereje továbbra is a Jászság. A
foglalkoztatottak 37%-a a Jászságban dolgozik. Az árbevétel 68 %át is a jászok termelik. A megyében mûködõ termelõ vállalkozások
20 %-a szintén a Jászságban dolgozik és a megye 10 legjelentõsebb
vállalkozásából 6 ugyancsak jászsági. Ezek az adatok annak
ellenére pozitív képet mutatnak, hogy a pénztárcánkon bizony az
ellenkezõjét érezzük.
Másodikként a kistérségi koordinátorok tájékoztatták a
jelenlévõket a jelenleg még érvényben lévõ gazdasági pályázati
lehetõségekrõl, a jövõ évi pályázati forrásokról és a vállalkozások
számára mûködõ hitelkonstrukciókról.
Végezetül a polgármester úr megköszönte az elõadóknak a
munkáját, a vendégeknek a jelenlétet és felkérte dr. Gócza Tamás
jegyzõt, hogy mondjon pohárköszöntõt, mely után finom
vacsorával zárták az estet.
TM

Biztonságunk érdekében
Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Polgárõrség tagjainak
megbízásából én látom el a Jászkiséri Polgárõr Egyesület vezetését.
Nagy feladat, hiszen nem kevesebbre vállalkozom, mint
településünk közbiztonságának javítására.
Sajnos az elmúlt hetekben két üzletet is kifosztottak, sok
magánlakásba betörtek, megloptak - fõként idõs, egyedülálló –
embereket. Ott tartunk, hogy ha mi nem védjük meg magunkat,
akkor sajnos senki sem törõdik ezzel a kérdéssel. „Magad Uram, ha
szolgád nincs!” - szól a népi bölcsesség. Igen, nekünk kell sokkal
aktívabban cselekednünk ahhoz, hogy Jászkiséren ne a félelem, ne
a rettegés legyen úrrá rajtunk. Erre a feladatra vállalkozom, ezt a
célt tûztük ki a Polgárõrség tagjaival. Ehhez azonban összefogásra
van szükség! Összefogásra, melynek a Polgárõrség, a lakosság és
az Önkormányzat, valamint a Rendõrség szoros, egymás munkáját
támogató összefogásnak kell lenni.
A Polgárõrség és a Rendõrség együttmûködése nyomán elindítunk
egy mozgalmat, melyhez minden lakos csatlakozhat. Ennek neve:
SZEM, azaz Szomszédok Egymásért Mozgalom. Célunk, hogy
figyeljünk egymásra! Ha valaki valami gyanúsat észlel, akkor
legyen egy elérhetõ személy, aki tud segíteni. Erre már van
Magyarországon két példa: õk a közbiztonsági koordinátorok, akik
vállalják ezt a szolgálatot. A média ezeket az embereket sheriffnek
nevezte el. Ne a megnevezésen lovagoljunk, inkább nézzük hogyan
dolgoznak: Van egy ügyeleti telefonszám, amin a nap 24 órájában
hívható, majd a problémától függõen intézkednek. Nem könnyû
feladat, de ha nem teszünk semmit, akkor a helyzet csak romlik.
Választási ígéretemhez híven – hogy mindent megteszek Jászkisér
közbiztonságáért – ezért önként vállalom, hogy ezt a feladatot
ellátom. Várom mindazon a közbiztonságunk javítása iránt
elkötelezett jászkiséri polgárt, mindenek elõtt az önkormányzati
választásokon képviselõjelöltként induló huszonnyolc jelölt
jelentkezését sorainkba, akik fennen hirdették, hogy tenni akarnak
ezért a nemes ügyért. Itt az idõ tenni!
Természetesen ezen túl örömmel fogadunk mindenkit a
Polgárõrségben, szükség van minden jó szándékú, segíteni akaró jó

emberre. Minél többen vagyunk, anáál hatékonyabban látjuk el
önként vállalt feladatunkat.
Ahhoz, hogy ez sikerülhessen, hogy éjszaka nyugodtan alhassunk,
kérem tiszteljenek meg bizalmukkal, ha baj van, hívjanak és a nap
bármely idõszakában a lehetõségekhez mérten maximális
segítséget nyújtunk.
A segélyhívó telefonszám:

06/20-253-7456
A telefonszám 24 órán át él, a Szomszédok Egymásért
Mozgalom-ba is e telefonszámon lehet jelentkezni.
Figyeljünk egymásra, teremtsük meg együtt biztonságunkat!
Tisztelettel:
Madarász Sándor
Önkormányzati képviselõ
Önkéntes közbiztonsági
koordinátor

Felhívás
Tisztelettel kérjük mindazon diákokkat, akik
eddig 30 km-es Volán –bérlettel rendelkeztek, ám
hazautazáskor igénybe vették a „Pesti-busz”-t és a
„Sûlyi úti ABC”-nél szálltak le, hogy ez esetben
35 km-es bérletet szíveskedjenek válltani.
Köszönetttel:
Madarász Sándor
Önkormányzati képviselõ
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Megkezdõdött iskolánkban a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt
fenntartási idõszaka
Mint arról már korábban beszámoltunk az újság hasábjain,
intézményünkben 2010. nyarán befejezõdött a Kompetencia alapú
oktatás bevezetését szolgáló Uniós pályázati projekt.
A 2010/2011. tanévtõl a programok mégis tovább folytatódnak,
mivel vállaltuk, hogy legalább öt éven keresztül biztosítjuk a
kompetencia alapú oktatás elterjesztése mellett a pályázati
idõszakban kidolgozott témahetek, modulhetek és projektek
megvalósítását

mondani Zilahiné Varga Piroskának és a Laktored Kft.
Dolgozóinak, akik bemutatták telephelyüket, engedték a bocikat
simogatni és finom, friss tejjel vendégelték meg a kicsiket.
Az idén is voltunk a fogászati rendelõben, ahol Dr. Baka Ibolya
megismertetett bennünket a fogászati eszközökkel, útmutatást
kaptunk tõle a helyes fogápoláshoz.
Segítették munkánkat a védõnõk színes elõadásokkal,
vetélkedõkkel.
Köszönet az iskola Szülöi Munkaközösségi tagjainak, akik a
November hónap utolsó hetében iskolánkban és tagintéz- gyerekekkel együtt készítették a finom salátákat, segítettek a
ményünkben ismét megrendezésre került az „Egészséges kiállítások anyagának készítésében, faliújságok rendezésében.
életmód, fogápolás” modulhét.
Izgalmas, érdekes feladatokkal, versenyekkel, elõadásokkal, A napokban folyik a három hetet meghaladó „Népek karácsonya”
sétákkal tarkított öt nap volt ez. Ellátogattunk a helyi projekt megvalósítása.
tehenészetbe, jártunk a fogorvosi rendelõben, Alapszolgáltatási
központban. Készültek finom, egészséges ételek, rajzok, plakátok
Hajdú Lászlóné
valamint kiállítások a munkáinkból. Szeretnénk köszönetet
tanítónõ

Ismét Uniós támogatást nyert iskolánk
Nagy örömmel számolunk be újabb pályázati eredményünkrõl.
Iskolánk a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 kódszámú „Egészségre nevelõ és
szemléletformáló életmódprogramok” támogatására elnevezésû
pályázaton 10.000.000 Ft támogatást nyert.
A pályázat fõ célkitûzései:
-

Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek
megszerzésének támogatása;
Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos
magatartás kialakítása;
A legjelentõsebb egészség-kockázati tényezõk befolyásolása célzott megelõzési-, és egészségfejlesztési
programokkal;
A helyi közösségek szereplõinek együttmûködésben
megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések
számának a növelése;
A közösségi aktivitások, a partnerségi együttmûködések,
és a helyi közösségek erõsítése az egészség, mint „érték és
eszköz” érdekében.

E célok megvalósítása érdekében 2011. január 01-december 31.
közötti idõszakban az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg
iskolánkban:
-

Nevezéses tájékozódó futó verseny felsõ tagozatos
tanulók számára
Zenés aerobic óra
Dohányzás elleni plakátkészítõ pályázat
Osztályok közti teremfoci bajnokság
Gyalogtúrák
Esszéíró pályázat: „Az alkoholfogyasztás és
drogfogyasztás következményei”
MFM projekt megvalósítása: workshop. Elõadó:
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes
Egészségnap Katus Attila aerobic világbajnokkal
Osztályok közti kézilabda kupa
Filmvetítések
Családi sportnap
„Futasuli”-nevezéses futóverseny

-

I.Jászkisér városi duatlon bajnokság
Úszásoktatás
Vizi aerobic
DADA program megvalósítása
Intézményi szintû projektnapok szervezése
Mikuláskupa- Játékos sportvetélkedõ
Osztályok közti röplabda bajnokság
Kapitánylabda bajnokság

Bízunk benne, hogy a program tovább erõsíti tanulóink egészséges
életmód kialakítása iránti igényét, s egyúttal hozzájárul a közösségi
aktivitásuk fokozásához is.
Cseh Gáborné
projektvezetõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton köszönjük meg mindazoknak a kedves
jászkiséri lakosoknak a segítõkészségét, akik gyönyörû
virágok felajánlásával hozzájárultak, hogy a Csete
Balázs Általános Iskola felújított iskolaépületei és a
fedett tanuszoda még otthonosabbá és szebbé
válhasson.
Ígérjük, hogy a növényeknek lelkes és gondos gazdái
leszünk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Boldog Új Évet kívánnak
minden kedves olvasónak
a Csete Balázs Általános Iskola tanulói,
pedagógusai és technikai dolgozói.
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„Intézményi innováció Jászkisér alapfokú

oktatási intézményeiben”
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0089 azonosító számú
pályázat
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címû
TIOP-1.1.1/09/1 kódszámú pályázati felhívásra. A
pályázat alapvetõ célja a sikeres munkaerõ-piaci
alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése
és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar
közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a
foglalkoztatási helyzet javításához. A konstrukció
közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges,
egyenlõ hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra
megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép
állományának korszerûsítése a pedagógiai feladatok
igényeinek megfelelõ infrastruktúra kialakítása
érdekében. Jelen pályázati kiírás keretében azok az
önkormányzatok, fenntartók nyújthattak be pályázatot,
aki a TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást
nyertek. A pályázaton igényelt összeg 40.833.100 Ft
(100 %-ban támogatott), melybõl azok az osztályok
részesülnek, akik a TÁMOP pályázat keretében
kompetencia alapú oktatásban vesznek részt. A
támogatásból 301 db tanuló laptop a hozzátartozó
szoftverekkel együtt, valamint tanári eszközök kerülnek
beszerzésre.

SEGÍTSÜNK ÖSSZEFOGÁSSAL
A RÁSZORULÓKON !
TISZTELT ALSÓ-JÁSZSÁGIAK !
Mindannyian tudjuk, hogy milyen ökológiai katasztrófa
sújtotta Magyarország három települését. Én magam is
jártam Devecserben. A látvány ami fogadott lesújtó volt.
Háború utáni romboláshoz tudom hasonlítani. Az összefogás,
ami szerte a világban és hazánkban is létrejött a károsultak
megsegítése érdekében példaértékû.
Jászapáti város önkormányzata az Alsó – Jászságban élõk
összefogására adományvonalat nyitott a bajba jutott
települések megsegítése érdekében! Arra kérem Önt, hogy
lehetõségeihez mérten adományának befizetésével - melyet
továbbítani fogunk az érintett települések önkormányzatainak - támogassa az ott élõ emberek küzdelmét,
sorsuknak jobbra fordulását!
Az adományvonal száma: átutalással OTP Bank 1174511415409625-10170001 vagy befizetési csekket a helyi
Polgármesteri Hivatalban biztosítanak.
Tisztelettel és köszönettel:
Pócs János
országgyûlési képviselõ - polgármester
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Adj Esélyt! – modern eszközökkel, új
módszerekkel a jászkiséri és pélyi gyermekek
esélyegyenlõségéért elnevezésû
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1148 azonosító számú
pályázat
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címû
TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati felhívásra. A
prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerû oktatás
informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola”
létrehozása, amely elsõsorban az informatikai
infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens
iskola” program nemcsak az informatikai készségek,
hanem – a többi közismereti tárgyba beépülõ
Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi
kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges
infrastruktúrát is jelentõs részben biztosítja. A fejlesztés
így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák)
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát
biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul
a területi különbségek mérsékléséhez és
kiegyenlítéséhez.
A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig
tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez
szükséges, egyenlõ hozzáférést biztosító IKT
infrastruktúra megteremtése Magyarországon:
- A közoktatási intézmények számítógép
állományának korszerûsítése a pedagógiai, mérésértékelési, valamint adminisztrációs feladatok
igényeinek megfelelõ infrastruktúra kialakítása
érdekében,
- Tantermek 40 %-ának ellátása Internet
hozzáférési képességgel rendelkezõ interaktív
prezentációs eszközökkel
- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák)
legalább 20%-a esetében web-alapú szolgáltatások
kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,
- Mérés-értékelési programok futtatásának
lehetõvé tétele a szükséges eszközpark biztosításával
- A sajátos nevelési igényû tanulók –
különösen a gyengénlátók, hallássérültek,
mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdõk - integrált
oktatását segítõ speciális IKT eszközök biztosítása.
A projekt összköltsége 31.756.000,- Ft, mely vissza nem
térítendõ 100 %-os támogatás. Ebbõl a projektbõl
szavazó csomagok, interaktív tábla, laptopok, szoftverek
stb. kerülnek beszerzésre
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