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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Meghívó
Jászkisér Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és családját

2011. március 15-én
10 órára
a Kossuth emlékmûnél
tartandó
az 1848-49-es Szabadságharc és
Forradalom emlékére rendezendõ
ünnepségére.
A mûsorban a Csete Balázs Általános
Iskola tanulói közremûködnek.
A koszorúzás után a Polgármesteri
Hivatalnál folytatódik az ünnepség, majd
a temetõben Hegedûs Zsigmond
jászkapitány sírjának koszorúzásával
fejezõdik be.
Rossz idõ esetén az ünnepség a
Mûvelõdés Házában kerül megtartásra.

A

Csete Balázs Honismereti
Egyesület
2011. március 12-én
10 órai kezdettel
tartja évnyitó rendezvényét a
Napközikonyha éttermében.
- Megnyitó beszédet mond Hajdú László
polgármester.
- Vitéz Somogyvári Gyula: Magyar
miatyánk 1919-ben c. versét Szakálné
Torma Eszter mondja el.
- Múltunk felfedezése és az árvízvédelem
címmel Dr. Csányi Marietta, a Damjanich
János Múzeum phd. régész osztályvezetõ
elõadását hallhatjuk.

Meghívó
A Jászkisériek Baráti Egyesülete tisztelettel
meghívja Önöket
2011. március 21-én 18 órai
kezdettel a Mûvelõdés Házában tartandó
rendezvényére.

A Szabadságharc és Görgey kapcsolata
c. elõadást hallhatják
Dr. Ócsai Antal, a jászberényi Szent
Erzsébet kórház intenzív osztályának
fõorvosa elõadásában.
A fõorvos úr korabeli forrásokból merítve,
illetve a hadvezér életének fõbb
állomásait végigjárva írta meg „Görgey
Arthur lába nyomán” címû kötetét, mely
olvasmányosan árnyalja a máig vitatott
Görgey-képet.
Mindenkit sok szeretettel várnak a
szervezõk.

Felhívás
Tisztelt Jászkiséri Vállalkozók!
Jászkisér Város Önkormányzata támogatási igényt
nyújtott be a 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a
Jászkiséri Városi Bölcsõde felújítására, melyet
meg is nyert. 2011. elsõ felében kezdõdik meg a
kivitelezés megvalósítása, melynek várható
befejezése 2011. május 15.
Felhívjuk a jászkiséri vállalkozók figyelmét, hogy
a kiviteli munkákra elkészült ajánlati
dokumentációt 2011. február 21. és 2011. február
25. között vásárolhatják meg a Polgármesteri
Hivatal pénztárában.
Érdeklõdni a Hivatal mûszaki csoportjánál lehet.
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2011. január havi soron kívüli testületi üléseirõl
2011. január 13-án, soron kívüli ülést tartott a Képviselõtestület.
Támogatta a Településüzemeltetési Intézmény
belvízvédekezéssel kapcsolatos kérelmét. A JÁTI 2 db FLYGHT
típusú búvármotoros zagyszivattyú beszerzését támogatta a testület
3 millió Ft értékben.
Felülvizsgálta a helyi iparûzési adóról szóló rendeletét és
az adó és járuléktörvények, a számviteli törvény, a könyvvizsgálói
kamarai törvény, valamint az Európai Közösség jogharmonizációs
kötelezettségnek megfelelõen módosította.
Elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás egységbe foglalt alapító okiratát. A 33 alapító
önkormányzat képviseletét Hajdú László polgármester látja el. A
társulás elnök dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere,
helyettesei Pócs János és dr. Tóth József, tagjai Csáki Zsigmond és
Banka Ferenc. Az elnökség székhelye Jászberény Lehel vezér tér
18. A Társulási Tanács Elnöksége a fizetési kötelezettséget nem
teljesítõkkel szemben a pénzforgalmi szolgáltatónak adott
felhatalmazás alapján beszedési megbízási benyújtásra jogosult.
Támogatta a rövidtartamú és a hosszabb idõtartamú
foglalkoztatás pályázatának benyújtását. A rövidtartamú
közfoglalkoztatáshoz legfeljebb 500.000,- Ft saját erõt biztosít. A
hosszabb idõtartamú foglalkoztatáshoz legfeljebb 4.500.000,- Ft
önkormányzati támogatást vállal a 2011. évi költségvetés terhére.
Támogatta Jászladány Nagyközség várossá válásának
kezdeményezését.
2011. január 19-én ismét soron kívüli ülést tartott az Önkormányzat
Képviselõ-testülete.
Felülvizsgálta az esélyegyenlõségi programot. A program
tartalmazza az intézmények aktuális helyzetértékelését, fejlesztési
terveit, a beavatkozás lehetséges területei. Részletesen beszámol a
2010. évben végrehajtott fejlesztésekrõl, programokról. A
beszámoló tartalmazza az akadálymentesítésében elért
eredményeket, az egészségfejlesztés eredményeit és terveit, a
bölcsõdei nevelést, az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás
eredményeit. Ezeken a területeken a 2010-es esztendõ gazdasági
értelemben (épületek felújítása, eszközök beszerzése) és szakmai
területen is rendkívül pozitív változásokat hozott. Elemzi a
gyermekvédelem és a személyes gondoskodás területét, a szociális
étkezést, a házi segítségnyújtást, az idõsek nappali ellátását.
Részletesen szól a települést lényegesen érintõ problémákról, a
munkanélküliek foglalkoztatásával. Megismerték a testület tagjai a
tömegsport eredményeit és terveit, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal való kapcsolattartást, a kertkultúrára fejlesztést, a
felnõttképzés eredményeit és problémáit, a Vöröskereszt csoport
munkáját. Tartalmazza a beszámoló az év folyamán végrehajtott
programokat pl. nyári gyermekétkeztetés, karácsonyi forgatag,
esélyegyenlõségi nap és a 2011. évben megvalósítandó feladatait. A
fent nevezett programokhoz 300.000,- Ft beépítését kérelmezi a
költségvetésben.
Rendeletet alkotott a bérpótló támogatásban részesülõk
jogosultságáról. 2011. évben az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatását
bérpótló támogatás váltja fel. Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 2/2011.(I.24.) önkormányzati rendelete (1)
bekezdésében foglaltak alapján bérpótló juttatásra az alábbi
feltételekkel jogosult igénybe venni:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezõ személy, aki bérpótló
juttatásra válik jogosulttá, az Sztv. 33. §-ában foglaltakon felül a
jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben
tartására az alábbiak szerint:
a)
az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban
egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és
rendeltetésszerû használata,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös

tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom
eltávolítására,
c) az ingatlan elõtti ároknak, járdának (járda hiányában egy
méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedõ teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemétés gyommentesítése,
d) a lakás rendeltetésszerû használata az alábbiak szerint:
da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
db) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerû
használata, rendszeres takarítása,
fertõtlenítése,
e)
az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar
rágcsálóktól, kártevõktõl való mentesítése.
A rendelet megtekinthetõ a hirdetõn és az önkormányzat
honlapján.
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõtestülete 2011. január havi soros testületi üléseirõl
Tájékozódott a testület a 2010. IV. negyedévi határozatok
végrehajtásáról. Megállapította, hogy a megjelölt idõszakban 5
alkalommal ülésezett a testület, 4 rendeletet alkotott és 76
határozatot hozott. Zavartalan volt a bizottságok munkája. A hónap
folyamán a Kulturális Bizottság 3, az Ügyrendi Bizottság 3, a
Pénzügyi és Településfejlesztési 4, a Szociális Bizottság 12
alkalommal ülésezett. A határozatok végrehajtása megtörtént.
Dr. Gócza Tamás jegyzõ elõterjesztésben megismertette
és elfogadta a testület 2011. évi önkormányzati rendezvényeit, a
megvalósításhoz 1,5 millió Ft költséget javasolt, mely összeget a
költségvetés tárgyalása után hagy jóvá a testület. Elfogadta a
Képviselõ-testület által alapított kitûntetésekhez adandó anyagi
jutalmakat.
Megvizsgálta a testületi és bizottsági üléseken való
részvételt. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.
Hiányzás 1-2 esetben fordult elõ. A távolmaradást a szervezeti és
mûködési szabályzat szerint jelezték.
Elfogadta a 2011. évi Egészségtervet. A program fõ
célkitûzései: egészségtudatos magatartás kialakítása, egészséges
életmód népszerûsítése, betegség megelõzés, egészségkárosító
magatartás visszaszorítása, kedvezõ környezeti feltételek
kialakítása. Megjelölte a fentiekhez tartozó rendezvényeket és a
megvalósításhoz 300.000,- Ft pénzeszközt javasolt.
Rendeletet módosított a helyi önszervezõdõ közösségek
pénzügyi támogatásának rendjérõl. A pályázat útján kapott összeg
étkezési költségként is elszámolható, de továbbra is megfelelõ
hányaddal kell szerepelni a szakmai munkának. A Vöröskereszt
véradóknak adott juttatása kivételt képez.
A Csete Balázs Általános Iskola mûködési célú
támogatási elõirányzatát 2 millió 118 ezer Ft-tal megemelte. Az
intézmény az 58/2010. (V.7.) FVM rendelet alapján
gyümölcstámogatást kapott. Az összegbõl Pély község iskolája
547.000,- Ft-tal részesedik.
Módosította a költségvetés fõösszegét 1.776.417 eFt-ra. A
Képviselõ-testület tagjai a módosulást részletes táblázatos
kimutatásból ismerték meg.
Elfogadta Ádám Kálmán és Holló Zoltán képviselõk 2
havi tiszteletdíjáról való lemondását. Az összeget a Sportegyesület
illetve a Pendzsom Néptánc Egyesület mûködésére kívánják
fordítani. Elfogadta Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet bizottsági elnök
és Lukácsi György külsõs alpolgármester 2011. évi tiszteletdíjáról
való lemondását. A nevezettek a Jászkisériek Baráti Egyesülete
illetve a Pendzsom Néptánc Egyesület támogatására ajánlották fel.
Elfogadta a HAPPY 2009 YUN Kft. bérleti díj csökkentés
iránti kérelmének indokát. (az üzlethelységben fûtés hiányában a
ruhák penészedtek, bizonyos mennyiség eladhatatlanná vált.) Egy
havi bérleti díj befizetését elengedték.
Döntött a testület a Fõ út 51. szám alatti üzlethelység
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bérletét illetõen. Egy pályázat érkezett, így a bérleményt
megtekintett állapotban havi 30.000,- Ft + áfa és a kaució elõzetes
megfizetése mellett 2011. február 1-tõl Nagy Istvánné üzemelteti.
Hozzájárult a Képviselõ-testület dr. Gócza Tamás jegyzõ
heti 8 órában közszolgálati munkaviszonyban Jászfényszarun
történõ munkavégzéséhez. A munkaviszony Mészáros László
Jászfényszaru fõjegyzõje betegsége idejére köttetik. A
helyettesítésrõl szóló megállapodás aláírásával Hajdú László
polgármestert bízta meg.
Döntött a testület az 1738 hrsz. 706 m2 területû 62 m2
lakóház eladásáról. 3 pályázat érkezett, 1 fõ visszalépett, 1 fõ a
megjelelölt feltételeket nem tudta vállalni. (A Képviselõ-testület
kikötése a vételár egyösszegû megfizetése.) A Sülyi út 13. sz. alatti
lakást megtekintett állapotban 500.000,- Ft megfizetésével Pap
Sándor Sülyi út 15. sz. alatti lakos megvásárolta. Az ügyvédi és
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egyéb költségek a vevõt terhelik.
Hosszasan és a testület tagjai nagyon aktív munkájával
tárgyalta a település közbiztonságának helyzetét. Az indító ok
Madarász Sándor képviselõ elõterjesztése volt az illetéktelen és
nagymértékben elharapózott falopások megállítására. A Szociális
Bizottság kérelemre raktárból tud tûzifát biztosítani indokolt
esetben. A raktár feltöltésérõl a JÁTI munkatársai gondoskodnak,
de a lopást hatóságilag meg kívánják akadályozni. Ezért a
Képviselõ-testület tagjainak aláírásával beadványt szerkesztenek,
elküldik az országgyûlési képviselõnek, a rendõrségnek és a
belügyminiszternek, kérik a rendszeres rendõri jelenlétet és a
határozott intézkedést. A közbiztonság romlott a településen, a
város lakói változást várnak.
Papp János

KORMÁNYABLAK
INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
2011. január 3-án a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság épületében 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A. megkezdte
mûködését az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda.
Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében e naptól kezdõdõen lehetõség nyílik többféle, eredetileg másmás hatóságok döntését igénylõ kérelmet egyszerre, egy helyen is benyújtani.
A Kormányablak hétfõtõl péntekig 8.00-20.00 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére, annak érdekében,
hogy ne csak munkaidõben, hanem munkaidõn túl is lehessen majd ügyeket intézni.
Az Ügyfélszolgálati Irodán lehetõség nyílik arra, hogy:
- az ügyfél az ügyfélszolgálati munkatársak segítségével ügyfélkaput létesítsen
- az ügyfélkapun keresztül az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla
nyilvántartott adatokat megismerhesse
- a gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás
igénylése iránti kérelmét elõterjessze.
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítási eljárás iránti kérelmét,
valamint
- a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási
költségtérítés igénylése iránti kérelmét,
- továbbá az önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyekben a határozat végrehajtásának
mellõzésére irányuló méltányossági kérelmét elõterjessze.
Az Ügyfélszolgálati Iroda tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére az eljárás menetérõl, valamint az
eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl:
- a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények
bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárással, a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói
igazolványok kiadásával összefüggõ eljárással kapcsolatosan
- a nem magyar állampolgárok által Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánó ügyfeleknek a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatósága ügyében.
- A Magyarországon élõ magyar állampolgár, hontalan, illetõleg a menekültként elismert személy
külföldön történõ házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges
tanúsítvány kiadása ügyében,
- gyermekgondozási díj igénylése, valamint terhességi-gyermekágyi segély igénylése ügyében.
- az egyéni vállalkozói tevékenységet végzõ, illetve egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes
személyek részére egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és
informatikai segítséget nyújt.
Az ügyfélszolgálati irodát a megye lakosai, gazdasági és egyéb civil szervezetei személyesen, vagy
meghatalmazottjuk útján kereshetik meg.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
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A jászkiséri Városi Könyvtárban telepítésre kerültek a szoftverek
A JászPortál – Könyvtári „Tudásdepó-Eszpressz” a
Jászságban címû (TIOP-1.2.3/08/1-2008-0035 kódszámú)
projekt második ütemének keretén belül a jászkiséri Városi
Könyvtárban telepítésre került a TextLib integrált könyvtári
rendszer. A jászsági konzorcium informatikai szakértõi,
valamint az InfoKer Szövetkezet szakembere, beüzemelték a
szoftvert, és a hozzá kapcsolódó vonalkódolvasókat. Ebben az
ütemben telepítették az Alko-soft Bt. munkatársai a vak és
gyengén látó használók számára a képernyõnagyító szoftvert
is.
A jászkiséri könyvtárban 2010. novemberében frissítették a
TextLib programot. Ez egy korszerû integrált könyvtári rendszer,
melynek alapfeladata a különbözõ könyvtári munkafolyamatok
támogatása, mint feldolgozás, katalógusfunkciók, bibliográfiák
készítése, statisztikák, olvasószolgálat (pl. elektronikus olvasó
azonosítás, kölcsönzés), állomány-nyilvántartás, elektronikus
könyvtári funkciók támogatása.
A rendszer több kiegészítõ modullal került beszerzésre, melyek
vagy a könyvtárosi munkát segítik, vagy az olvasók lehetõségeit
bõvítik. A folyamat az elõzõ ütemben beállított 2 in 1 szerver
konfigurálásával kezdõdött, majd a telepítés során kialakításra
kerültek a rendszert kiszolgáló szerverfunkciónk. A Windows
szerver opció stabil, egyszerû, gyors, könnyen, akár otthonról
menedzselhetõ szerverfelületet biztosít a TextLibhez. A WEB
szerver képes kiszolgálni az internetrõl érkezõ kéréseket. Ezáltal
az internetrõl is lekérdezhetõ az adatbázis, így a felhasználó akár
hol is legyen a világon, kereshet az állományban bármely
népszerû WEB böngészõ program segítségével. Megtekinthetik
például, hogy milyen könyvcímek, szerzõk, stb. vannak az
adatbázisban. Installálták továbbá a z39.50 szervert, mely fontos
eszköz a könyvtári hálózatban. Ez teszi lehetõvé, hogy egy
textlibes könyvtár akármelyik és egyszerre több közös lekérdezõ
felülethez tartozhasson, ezzel biztosítva a pályázat egyik alapvetõ
célkitûzését: „az alsóbb szintû könyvtárak is rendszerbe
kapcsolása” és elengedhetetlen feltétele egy másik célkitûzésnek:
megrendelhetõ legyen az ország legkisebb, legtávolabbi
településének könyvtárából, iskolájából, akár otthonról is az
ország bármely könyvtárában õrzött könyv. A Textlib közös
keresõ pedig egy közös lekérdezõ felületen képes TextLib
adatbázisokat, ezen kívül pedig z39.50 szerverrel ellátott
adatbázisokat kezelni.
Ezután a szintén pályázati összegbõl vásárolt könyvtárosi
munkaállomásokra telepítették a Windows-os klienst, mely
teljes Windows kompatibilitást biztosít, ezzel gyorsabbá válik a
kommunikáció a szerverrel, felhasználóbarát grafikus
munkafelületet ad (nagyobb felbontással, változtatható
betûmérettel), illetve optimalizált memóriahasználatot és
beépített webböngészést biztosít… ezzel a könyvtáros munkáját
megkönnyítve. A Mezõ csere modul olyan javítási lehetõséget
biztosít a könyvtárosok számára, hogy bármilyen nagy halmazon
egy lépésben tudjanak változtatni. A Távoli keresés nemcsak
egységessé teszi a könyvek bibliográfiai leírását, de azáltal, hogy
más könyvtárak adatbázisából közvetlenül emelhetõk be a
rekordok, a párhuzamos munka is elkerülhetõ. A Tömeges
hosszabbítás felgyorsítja a könyvtáros munkáját azáltal, hogy
egy olvasónál lévõ könyvek kölcsönzési határidejét egy lépésben
képes meghosszabbítani. Ez akkor hasznos különösen, ha az
olvasó telefonon kér hosszabbítást, így a lehetõ legkevesebbre
szorítódik a telefonálás költsége, ezzel kímélve a felhasználó
idejét és pénztárcáját.
A könyvtárosok kliensgépeihez illesztették a vonalkódolvasókat

is a hozzájuk tartozó vonalkódokkal, melyek a könyvtári
dokumentumokba kerülnek, így a már megkezdett feldolgozás
végeztével, ami az erõforrásoktól függõen hosszabb idõbe is
telhet, de készen áll majd a rendszer az elektronikus
kölcsönzésre.A megvásárolt TextLib opciók közül több is az
online felületet teszi kényelmesebbé az olvasók számára és a kor
kihívásainak megfelelõen lehetõségeiket szélesíti. Ilyen a Könyv
kérés opció, mellyel a könyvtárban meglévõ dokumentumokat
egy adatlap kitöltése után félreteszik az igénylõnek. Ez lehet az
alapja az esetleges könyv házhozszállításnak is. Az Olvasói
állapot segítségével, ha az olvasó megadja a vonalkódját és
jelszavát az online felületen, megtekintheti a nála levõ könyvek
listáját (határidõvel együtt), elõjegyzéseinek állapotát, tartozásait
… A webes hosszabbítás, elõjegyzés modul pedig lehetõvé teszi
bármely beiratkozott felhasználó számára otthonról a kölcsönzési
határidõt hosszabbítani és bármely dokumentumot elõjegyezni,
melynek beérkezésekor kaphat akár e-mail, akár SMS értesítést.
Az Újdonságok opcióval lekereshetõk az elmúlt 1 héten, 2 héten,
1 hónapon, 2 hónapon, stb. belül beszerzett dokumentumok, így
lehet nyomon követni a könyvtár legfrissebb beszerzéseit. Ez az
alapja a könyvtár által generált újdonságokról szóló hírlevélnek
is. Az Autolink az online katalógusban a könyv adatainak
részletes megmutatásánál néhány könyváruházba valamint a
books.google.hu oldalra mutató linkek, is megjelennek. Ha
bármely helyen megvan a könyv borítója, ismertetõje,
tartalomjegyzéke, esetleg néhány betekintõ oldal a könyvbõl
(némely esetben teljes szövegû hozzáférés, mely folyamatosan
bõvül), akkor az is megjelenik, vagy egy közvetlen ugrópontot
biztosít. Az opció ára már tartalmazza a rendszeres frissítések árát,
hiszen ez a szolgáltatás szinte napról napra bõvül a mai
felhasználó-központú web 2.0 igényeihez igazodva. Az olvasói email és sms modul az olvasókat általuk választott mûveletekrõl emailben vagy sms-ben értesíti a rendszer automatikusan (pl.
lejárat elõtti figyelmeztetés.)
A jászkiséri könyvtárosok részt vettek a konzorciumvezetõ
jászberényi könyvtár szervezésében egy tanfolyamon, ahol a
TextLib program alapjait sajátíthatták el Nagy Nikolett
informatikus könyvtárostól, így nemcsak az infrastruktúra áll
készen az elektronikus feldolgozásra, de a munkatársak is.
A jászsági konzorcium a projektben kötelezõen elõírt
akadálymentesítés során a vak és gyengén látó használókat
helyezte elõtérbe. Az online katalógus Akadálymentes opcióval
is rendelkezik, mely a MVGYOSZ honlapján található leírás
alapján készült. A katalógust a vakok miatt igyekeztek a
lehetõségekhez képest minimalizálni, a megjelenést pedig a
gyengén látóknak is megfelelõre alakítani. Emellett 1 a használók
számára kialakított számítógépre telepítették a MAGic
Professional programot, melyet a gyengén látók számára
terveztek. A MAGic a számítógép képernyõjének a megjelenítését
a szokásosnak a harminchatszorosára képes nagyítani. Több
különbözõ és testre szabható olyan megjelenítés közül választhat,
amelyek lehetõvé teszik, hogy egyidejûleg láthassa a nagyított és
a nem nagyított területet is. A képernyõn megjelenõ információk
jobb érzékelését felolvasási szolgáltatás segíti. A MAGic képes a
gépelés hangos visszajelzésére, illetve az egérrel rámutatott
szöveg felolvasására, így a vak használók is tudnak internetezni.
A második ütemben vásárolt szoftverek és eszközök ára:
3.025.500 Ft.
További információk és fényképek a projekt hivatalos felületén:
http://jaszkonyvtar.hu/jaszportal
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Megemlékezés a Magyar Kultúra napja
alkalmából
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.
Szintén e naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával,
továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos
díjakat is. (pl. Apáczai Csere János-díj, Brunszvik Teréz-díj,
Karácsony Sándor-díj, Szent-Györgyi Albert-díj)
Jászkisér Város Önkormányzata 2011. január 21-én (pénteken) 18
órai kezdettel tartotta meg a Magyar Kultúra napi rendezvényét a
Mûvelõdés Háza nagytermében. Balogh György a mûvelõdési
ház igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket, majd a
Himnusz közös eléneklése után Hajdú László polgármester
mondta el ünnepi gondolatait. Õt követte Meister Éva
színmûvésznõ, aki a Magyar Zsoltár címû pódium mûsorát adta
elõ. Mûsorában a magyar történelem (a Rákóczi szabadságharctól
napjainkig bezárólag) pillanatai elevenedtek fel elõttünk magyar
és külföldi írók-költõk-mûvészek-politikusok írásai nyomán,
mint pl: Ady Endre, Dzsida Jenõ, Wass Albert, Teleki Pál, Camus,
Cseh Tamás. Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejezõdött be.
TM

A Mûvelõdés Háza programjai
A Mûvelõdés Háza 2011 januárjában az alábbi
programokkal, rendezvényekkel várta a település lakóit:
- Január 10-én a Doni áttörés napja alkalmából
megemlékezést tartottunk. A vendégeket Ádám
Kálmán képviselõ köszöntötte. A megemlékezést
Ézsiás István II. világháborús hagyományõrzõ
tartotta. Az est folyamán hallhattuk a Jászkiséri
Pedagógus Nõi Kar mûsorát, verset mondott
Szakálné Torma Eszter. Ezt követõen a jelenlévõk a
II. világháborús emlékmûnél koszorúztak.
- Január 13-án délelõtt az óvodások és kisiskolások a
„Tappancs és a mese erdõ, avagy a kutyafája” címû
bábelõadáson vehettek részt.
- Január 16-án vasárnap nagy sikerû interaktív
elõadáson vehettek részt a gyerekek és felnõttek
„Hüllõ show” címmel. Itt különbözõ fajtájú
hüllõkkel, azok életével és származási helyükkel
ismerkedhettek meg a látogatók.
- Január 21-én a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából
megrendezett elõadáson vehettek részt az
érdeklõdõk.
- Január 26-án a Csete Balázs általános iskola
rendhagyó kémia órát rendezett a „Kémia éve”
alkalmából. Az órákat Szikszainé Ládi Klára
tartotta. A diákok legnagyobb örömére nagyon
érdekes kísérletek kerültek bemutatásra.
Februárban és márciusban az alábbi rendezvényekkel várja
az érdeklõdõket:
-

Február 12-én „Polgári bál” kerül megrendezésre.
Február 16-án a Filharmónia Hangversenysorozat
keretében az általános iskolások a Fõnix zenekar
elõadását hallgathatják meg.
Február 25-én Csete Balázs Általános Iskola alsó
tagozatának farsangi ünnepségére kerül sor.
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Polgárõrség-ügyelet – Miben segíthetünk?
Az elmúlt közel két hónap alatt egyre többször hangzott el a fenti
bejelentkezés. Ellopott kerékpárok, trükkös tolvajok az udvarban,
maga-mutogató „fiatalember”, fa-tolvajok az utcán, az erdõkben,
molotov-koktél az autó alatt… hogy csak a legkiemelkedõbb
eseteket említsem.
A napokban jelent meg a KSH jelentése az elmúlt év adataival. A
szomorú valóság, hogy a bûncselekmények száma 21,6 %-kal, ezen
belül az erõszakos cselekményeké 35,5 %-kal emelkedett. Sajnos
nincs ez másként Jászkiséren sem. Ezért is nagyon fontos az
egymásra figyelés, törõdés másokkal. Vallom, hogy felelõsek
vagyunk egymásért. Össze kell fogni, mert ha ezt elmulasztjuk,
akkor hamarosan azt vesszük észre, hogy mindenki bezárkózik,
elfordul a világtól. Nem állunk messze ettõl! Most azonban itt a
lehetõség! Van egy lelkes csapat, akik önként vállalják, hogy
mindenkiért, Jászkisérért áldozatot vállalva segítségüket,
szolgálatukat ajánlják. Némi segítség kell csupán ehhez a
munkához. Figyeljünk egymásra! Figyeljünk a szokatlan dolgokra,
településünkön megjelenõ ismeretlen emberekre.
Jó példa erre a január 23-án vasárnap kora délután történt esemény.
13 óra elõtt néhány perccel az ügyeleti telefonon értesítettek, hogy
egy idõs, egyedül élõ nénihez a bezárt kapun keresztül két idegen nõ
ment be. A szomszédok rájuk kiabáltak, mire azok kifutottak a kapu
elõtt várakozó fekete autóba, ahol harmadik magukfajta várta, majd
a „nemzetközi jelzést” bemutatva elrobogtak. Öt percen belül négy
polgárõr saját autójával már az utcán volt, végigjárták a település
utcáit, szemtanúkat kerestek. Eközben természetesen a rendõrséget
is értesítettük, akik azonnal körözést rendeltek el.
Ez is megerõsít abban a tudatban, hogy jó úton járunk. Saját
biztonságunkért csak mi magunk tudunk tenni! Ehhez nem kell
más, mint figyeljünk egymásra! Gyanúsan viselkedõk, jogtalan
behatolók, tolvajok észlelése esetén hívják bizalommal a 06/20253-7456-os ügyeleti telefonunkat, hogy segíthessünk!
E cikk megírása után történt esemény: január 4-én pénteken a
Polgárõrség és Rendõrség együttes munkája révén egy, az erdõben
engedély nélkül fát kivágó egyént, illetve egy illegálisan kivágott
fákkal megrakott, azt árusító gépkocsit értünk tetten. Szombatra
virradó éjszaka pedig a Polgárõrség - Rendõrség együttmûködés
iskola-példáját bemutatva egy betörõt a helyszínen, míg társát
néhány óra múlva rendõreink õrizetbe vettek.
Madarász Sándor
a Jászkiséri Polgárõr Egyesület
elnöke

Megérkeztek az új tanulói laptopok
Nagy örömmel számolunk be arról, hogy 2011. január 25-én
megérkeztek az új tanulói laptopok a Csete Balázs Általános
Iskolába.
Jászkisér Város Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése címû TIOP-1.1.1/09/1 kódszámú pályázati
konstrukcióra nyújtotta be támogatási igényét, mely pozitív
elbírálásban részesült. Jelen pályázati kiírás keretében azok az
önkormányzatok, fenntartók nyújthattak be pályázatot, aki a
TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyertek. Az
önkormányzat 40.833.100 Ft 100 %-ban finanszírozott, vissza nem
térítendõ támogatásból valósítja meg a kompetencia alapú
oktatásban résztvevõ osztályok számára az informatikai
eszközbeszerzést. A támogatásból 301 db tanuló laptop a
hozzátartozó szoftverekkel együtt, valamint tanári eszközök
kerültek kiszállításra, melyet a közbeszerzési kiíráson nyertes cég,
az ICT Systems Zrt. szállított.
TM
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Februári-márciusi programok, rendezvények

A Pendzsom Néptánc Egyesület

Kihelyezésre került a település
rovásírásos helységnév táblája

Tagságának nevében tisztelettel kérem, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%-ával, járuljanak
hozzá a csoport öltözékének a fejlesztéséhez,
rendezvényeink lebonyolításához, a mûködési
feltételek biztosításához.

A Képviselõ-testület 2010. decemberi testületi ülésén döntött
arról, hogy engedélyezi Jászkisér bevezetõ útjai mellett a
település nevét rovásírással feltüntetõ helységnévtáblák
elhelyezését.

Kérem Önöket, hogy az idei évben is
támogassák egyesületünket!

Adószámunk: 18827903-1-16
Támogatásukat köszönve:
Lukácsi György
egyesületi elnök

Felhívás
Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy 2011. január 1-tõl
kezdõdõen szemétszállítással kapcsolatos
intéznivalójukkal (szerzõdéssel, adatváltozással,
bejelentéssel és panasz bejelentéssel) Miskolczi
Jánosné ügyintézõt keressék a Polgármesteri
Hivatalban.

A kérelmezõ, Bodnár Attila vállalta a szükséges engedélyek
beszerzését, a kihelyezés költségeit valamint a táblák
elkészíttetését. Az elsõ tábla 2011 januárjában került
elhelyezésre a Fõ úton a régi, „Üdvözöljük Jászkiséren”
elnevezésû tábla helyére. Folyamatban van a többi tábla
készítése illetve az engedélyek beszerzése.
TM
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Felhívás települési kitüntetések adományozására
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2008. évben módosította az Önkormányzat kitûntetéseinek alapításáról és
adományozásáról szóló rendeletét, melyet azért alapítottak, hogy a Jászkisérért tevékenykedõ állampolgárok, közösségek munkáját a
díjak adományozásával elismerje. A rendelet alapján az alábbi kitûntetések, díjak adományozhatóak:
I. „Jászkisér Város Díszpolgára” cím, mely adományozható magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedõen
jelentõs munkájával vagy egész életmûvével mind a települési, mind pedig országos vagy nemzetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A cím évente egy embernek adható. A díszpolgári cím adományozását
jogosultak kezdeményezni: a polgármester, a települési képviselõ, a képviselõ-testület bizottsága, a jegyzõ, az önkormányzati
intézmények vezetõi.
II. „Jászkisér Városáért” díj adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak ill. közösségnek, aki a nagyközség
életének fejlesztése terén hosszabb idõn át kiemelkedõ munkát végzett, és ezzel jelentõsen hozzájárul Jászkisér szellemi,
erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. A cím adományozását jogosultak kezdeményezni: a
polgármester, a települési képviselõ, a képviselõ-testület bizottsága, a jegyzõ, az önkormányzati intézmények vezetõi és a
Jászkiséri Civil Kerekasztal.
Egyéb elismerések:
„Az Év Kultúra Díja” kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az adományozást
megelõzõ évben valamely kiemelkedõen kulturális tevékenységével, elért eredményével, települési, vagy pedig országos ill.
nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett.
„Az Év Nevelõje Díj” kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az adományozást
megelõzõ évben valamely kiemelkedõ nevelési tevékenységével, a nevelés során elért eredményével, példamutatásával,
települési, vagy pedig országos ill. nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett.
„Az Év Sportolója Díj” kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az adományozást
megelõzõ évben valamely kiemelkedõ sportolási tevékenységével, a sportolás során elért eredményével, példamutatásával,
települési, vagy pedig országos ill. nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett.
„Az Év Szociális Díja” kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az adományozást
megelõzõ évben valamely kiemelkedõ szociális tevékenységével, a szociális gondoskodás területén elért eredményével,
példamutatásával, települési, vagy pedig országos ill. nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett.
„Az Év Településfejlesztõje Díj” kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az
adományozást megelõzõ évben valamely kiemelkedõ településfejlesztési tevékenységével, a településfejlesztés során elért
eredményével, a település fejlesztésében tanúsított példamutatásával, települési, vagy pedig országos ill. nemzetközi
viszonylatban általános elismerést szerzett.
A címek adományozását jogosultak kezdeményezni: a polgármester, a települési képviselõ, a képviselõ-testület bizottsága,
a jegyzõ, az önkormányzati intézmények vezetõi és a Jászkiséri Civil Kerekasztal.
A rendelet értelmében a kitüntetésre javasolt személyekre minden év március 15. napjáig lehet javaslatot tenni a polgármester felé.

Új szivattyúk vásárlása a belvízvédekezési feladatok ellátásához
A Jászkisér a Tiszasülyi öblözet közepén helyezkedik el, mely
jelentõs belvízterhelésnek van kitéve a tavaly õsz óta lehulló nagy
mennyiségû csapadék és a januári olvadás miatt. Jászkisér
településen 2011. január 3. óta folyamatos védekezés folyik. A
településrõl a bel- és külterületi csapadék és belvizeket a 22-es
csatorna, a 22-1 és a 22-1-1 jelû valamint a 24-es belvízcsatorna
gyûjti össze és vezeti a közeli Csátés és Tiszasülyi-28-as
belvízcsatornákba, mely a Tiszába vezeti le az összegyûlt vizeket.
Településünkön fokozottan belvízzel veszélyeztetett területek
Szellõhát, valamint a település külsõ részén található Pacsirta, Vércse
és Velence utcák. Sajnos azonban a település egyéb részein is jelentõs
mértékben növekedett a belvízzel elöntött területek nagysága.
Településünkön a belvízvédekezési feladatokat a Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézmény látja el. A feladatok ellátásában 2 fõ
mûszaki és 7 fõ gépkezelõ vett részt. Munkájuk könnyítésére a
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól 4
db ACME diesel szivattyút kaptunk térítésmentesen, melyhez csak
üzemanyagot és gépkezelõt kellett biztosítottak. Az egyre
sokszorozódó feladatok igénylik az új és nagyobb teljesítményû
gépek beszerzését. 2 db FLYGHT búvármotoros zagyszivattyú
beszerzését támogatta a Képviselõ-testület a védekezési feladatok
ellátásához, melyek a további biztonságos üzemeltetéshez is
feltétlenül szükségesek. Az idõjárás kedvezõ alakulása jelentõsen
segítette az elmúlt hetekben a védekezési feladatok ellátását. Jelenleg
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csökkent a vízzel elöntött területek nagysága, a befogadókban
jelentõsen csökkent a vízszint, mely segíti a gravitációs befolyást. Az
elmúlt hónapok jelentõs mennyiségû csapadéka telítette a
talajrétegeit, a késõbbiekben még további csapadék várható, ezért a
továbbiakban is kérjük a lakosság közremûködését, hogy saját
tulajdonú ingatlanjaikról segítség a vizek lefolyását az árkokba.
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