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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Mégis e csodálatos napon, a természet is kinyílik, és lehetõvé
teszi, hogy több szeretetet, elismerést nyújtsunk a szavak mellett
egy szál virággal is.
Szívbõl köszöntöm Önöket férfitársaim nevében, a költõ
soraival, lelkierõt, önbizalmat, szépséget, egészséget és az ebbõl
fakadó harmóniát kívánva valamennyijüknek.

„Minden évben eljön ez a nap,
melyre a férfiak nagyon várnak,
Hogy elmondhassák a nõknek,
Mennyire szeretik õket.”

Kedves Jászkiséri Lányok, Asszonyok!
Évente visszatérõ alkalom, ilyenkor március elején, mikor ébred
a természet, hogy köszöntsük Önöket, Nõnap alkalmából.
Március a tavasz legbiztatóbb jele. A nõnap ünneppé teszi a
tavaszt, e napon mi, a férfiak, megpróbáljuk pótolni kis
ajándékkal, egy szál virággal az egész évben oly sokszor
elmaradt mosolyt, kedvességet és hálát.
Tudjuk, a nõk iránti tiszteletünk, nem korlátozódhat erre az egy
napra.
Lényegesen nehezebb azonban egész évben odafigyelni,
támogatni, segíteni, közösen viselni a vállalt terheket. De
amennyivel nehezebb, higgyük el, annyival több értékkel is bír.
Bízom, és reménykedem abban, hogy férfitársaimmal
mindenkor meg tudjuk adni azt a nõknek, amit mindannyian
szeretnénk, és elvárunk egymástól.

„Tavasz hajnalán, róluk emlékezünk.
A nõkrõl, kiknek életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol és felnevel õ.
Hálánk szálljon lányra, anyára,
ki a családot összetartja.
Szépséges nõk, jó asszonyok,
Kívánunk boldog, víg nõnapot!”
Sok szeretettel:
Hajdú László
polgármester

Megemlékezés az
1848. március 15-i eseményekrõl

Tisztelt Jászkisériek!
A Csete Balázs Általános Iskola igazgatója
értesíti mindazokat, akik szeretnének mozogni,
úszni, hogy március 16-tól lehetõség van bérlet
váltására a tanuszodába.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtunk:
· 25 m x 11,5m x 1,2m-es 28-30 Celsius
fokos medence használata
· 5 féle fittness gép (14 db) használata

2011. március 15-én 10 órai kezdettel tartotta Jászkisér
Város Önkormányzata az 1848-49-es Szabadságharc és
Forradalom emlékére rendezett ünnepséget.

Nyitvatartás:
· Hétfõtõl-péntekig 16, 00-20,00 óráig.
· Szombaton
8,00-12 óráig,
13,00-17,00 óráig.
Bérlet ára:
· 8 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft
· 4 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft
· Egy alkalomra szóló belépõ: 800 Ft
Bérlet ill. belépõ nyitvatartási idõben a helyszínen
váltható az úszómestereknél.
Felnõtt úszótanfolyam indításához várjuk a
jelentkezõket az 57/550-111 telefonszámon!
Kiss Lajos
igazgató

Gyönyörû, tavaszi napsütésben gyülekeztek a tárogató
hívó szavára a Kossuth emlékmûnél az ünnepelni érkezõ
általános iskola tanulói és a település lakói. A
rendezvényt a Himnusz közös eléneklésével kezdõdött,
majd Agócs Tibor a jászkiséri Csete Balázs Általános
Iskola történelem szakos tanára ünnepi beszédét
hallgathatták meg a jelenlévõk, majd a Csete Balázs
Általános Iskola tanulói verssel és énekkel egybekötött
elõadással elevenítették fel 1848-49-es eseményeket.
Ezután a megemlékezés koszorúit helyezték el a Kossuth
emlékmûnél. A Szózat eléneklése után az ünnepség a
Város Háza elõtt folytatódott, ahol a centenáriumi
táblánál helyezték el a megemlékezés
koszorúit.
Végezetül a temetõben Hegedûs Zsigmond jászkapitány
és Csete Balázs sírjának koszorúzásával fejezõdött be az
ünnepség.
TM

Jászkiséri Tudósító

2

2011. március

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. február havi soron kívüli testületi üléseirõl
Hajdú László polgármester elõterjesztésében megismerte a
Képviselõ-testület a 2011. évi fejlesztéseket. Alapelvek a
következõk: a pénzügyi helyzet nagyfokú takarékosságot és
óvatosságot követel, a pályázatok lehetõségét kötelezõ kiasználni,
be kell fejezni a megkezdett feladatokat. A JÁTI vezetõje
egyeztetett az intézményvezetõkkel a 2011. évi felújítási és
karbantartási munkákat illetõn. Ezek a feladatok kb. 4 millió Ft
költségigénnyel jelentkeznek. Kéri az összeg beépítését a
költségvetésbe. Kiemelt feladat az ivóvízminõség javító program
és a belvíz csatornázás. Az ivóvíz program költségei (önrész)
költségvetésileg biztosítottak, a csatornázás 100 %-ban támogatott.
Elvégezte a Képviselõ-testület a költségvetés elõzetes
tárgyalását. A munkaanyag az intézményvezetõk és a
munkabizottságok alapos és körültekintõ elõkészítése alapján
került a testület elé. A normatív támogatások és a saját bevételek
951 millió 594 ezer Ft fõösszeget eredményeztek. Ezzel szemben a
kiadások fõösszege elsõ neki futással 1 milliárd 20 millió 303 ezer
Ft-ot jelzett. A költségvetés hiánya 68 millió Ft. A Képviselõtestület egyhangú döntése: a hónap végéig tovább kell dolgozni,
végezni a feltáró munkát és egyharmaddal csökkenteni a hiányt.
Számtalan csökkentõ javaslat az ülésen elhangzott. Határozott
intézkedést kérnek a testületi tagok a kintlévõségek behajtására: pl.
belvizes kölcsönök, lakbérek, csatornázásból származó
kötelezettségek, köztemetések költségei.
Elszámoltak az önkormányzati támogatással a helyi civil
szervezetek. 19 bejegyzett egyesület, alapítvány, klub, baráti kör,
szervezet összesen 2 millió 700 ezer Ft támogatást kapott az elõzõ
évi pénzmaradványból és azt a közösség érdekében a település
javára használták fel. Az év során (2010) több képviselõ ajánlotta
fel tiszteletdíját közösségek támogatására. Ezek elszámolása is
megtörtént. Támogatást kapott még mind két egyház (500-500 ezer
Ft) és a tûzoltók (500 ezer Ft) mértékben és elõlegként a 2011. évi
támogatás terhére a sportegyesület (450 ezer Ft).
Elfogadta a Képviselõ-testület a REGIO-KOM Térségi
Kommunális szolgáltató Társulás társulási megállapodását.

Tárgyalásra a Magyar Államkincstár ellenõrzése kapcsán került
sor. Az államkincstár kérdésére a társulási megállapodás kötelezõ
tartalmai elemei kerültek beépítésre.
Elfogadta a Jászsági Támogató Szolgálat térítési díjait. Az
összegeket a Társulási Tanács egyhangú szavazással állapította
meg és alkalmazása 2011. március 1-tõl hatályos.
Szociális rászorultak esetében
lakáson belül:
450,- Ft/óra
lakáson kívül:
220,- Ft/óra
Szociálisan nem rászorultak
lakáson belül:
540,- Ft/óra
lakáson kívül:
270,- Ft/óra
Szállítói szolgáltatás:
Szociális rászorultak esetében
75,- Ft/km
Szociálisan nem rászorultak
210,- Ft/km
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be
közfoglalkoztatást szervezõk foglalkoztatására.
3 fõ 6 havi, havonként 86.500,- Ft-os költsége 1.557.000,- Ft +
27%-os járulék 420.390,- Ft.
Mindösszesen a pályázott összeg: 1.977.390,- Ft.
Az önkormányzattal szemben fennálló tartozások
behajtására megbízást adott Dr. Sonkoly Judit ügyvéd részére. A
Testület felhatalmazta Hajdú László polgármestert, hogy a behajtás
módját esetenként meghatározza pl. a megfizetésre részletfizetési
engedélyt adjon. A behajtás költségeit a 2011. évi költségvetésben
biztosítja. Belvizes kölcsönök hátraléka 13.640.000,- Ft,
köztemetésbõl fennálló adóság: 6.000.000,- Ft, lakbér hátralék:
1.700.000,- Ft.
Héjáné Kalmár Ildikó kérelmére engedélyezi, hogy a Fõ
út 6. sz. alatti mozi épület elõterét hasznosításra (adományok
gyûjtése és térítés nélküli hasznosítása a rászorulók részére).
Kapcsolatot keressen a civil szervezettel a bérlet realizálása
céljából.
Papp János

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2011. évi tüdõszûrõ vizsgálatot

2011. március 28-tól (hétfõ) – 2011. április 06-ig (szerda)
végzik Jászkiséren.
Szûrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti a Mûvelõdés Háza épülete.
Szûrési idõpontok:

hétfõ:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

12-17 óráig
8-13 órái
12-17 óráig
8-13 óráig
8-13 óráig

2011.04.06-án 12-16 óráig!
1) A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00, illetve 12.00 óráig jelenjen meg, ellenkezõ esetben a vizsgálatot
nem minden esetben tudják elvégezni!
2) Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szûrés
elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges!
3) A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT!
4) A szûrés 40 év alattiak számára térítési díj köteles és beutaló szükséges. A vizsgálati díj befizetésére
vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást!
5) A 18 év alattiak szûrését csak szülõi beleegyezéssel végzik.

Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni!
dr. Gócza Tamás sk.
jegyzõ
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A jászapáti rendõrõrs beszámolója
A Jászapáti Rendõrõrs illetékességi területéhez négy település
tartozik, köztük Jászkisér város is. A Rendõrõrs az elmúlt
idõszakban jelentõs személyi változásokon ment keresztül. A
rendõri jelenlétet a szolgálati feladatoknak megfelelõen minden
településen próbáljuk növelni. A kollégák igyekeznek a korábbinál
nagyobb hatékonysággal fellépni a bûncselekmények,
szabálysértések elkövetõivel szemben, kiemelt figyelmet
fordítunk az állampolgárokat nyugtalanító egyéb jogsértések
megelõzésére is.
Az évek során kialakult negatív tendenciákat csak közös
összefogással lehet folyamatosan felszámolni és ebben jelentõs
szerepet vállal az újraszervezett Rendõrõrs. A fõ szempont az,
hogy a Rendõrség minél gyorsabban és minél határozottabban
lépjen fel a jogsértések ellen és csak néhány ilyen esetet említenék
az elmúlt idõszakból.
A bejelentésekre történõ gyors reagálásnak köszönhetõen 2010.
november 17-én Jászkiséren egy lakóháznál történt falopás
ügyében intézkedtünk. A lefolytatott gyorsított eljárás során három
fõ elkövetõvel szemben november 25-én bírói ítélet született.
A 2010. november 24-én Jászkiséren elkövetett kerékpár lopás
ügyében még aznap rendõrkézre került az elkövetõ, akit õrizetbe
vettünk. Másnap már Bíróság elõtt felelt a tettéért, majd a
Bíróságról a Szolnoki Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállítottuk.
Azokban az ügyekben, ahol a törvényi feltételek fennállnak
igyekszünk élni a bíróság elé állítás lehetõségével. Ez azt jelenti,
hogy az elkövetõ elfogásától számított 30 napon belül a Bíróság
ítéletet hoz az ügyben. Ezekben az esetekben az ügy feldolgozását
rövid idõ alatt kell végrehajtani, az iratok elkészítéséhez, egyéb
nyomozati cselekmények végrehajtásához, átkísérésekhez
nagyobb rendõri erõre van szükség, mely arra az idõre a
közterületrõl kerül elvonásra.

2011. január 6-án egy jászkiséri ház melléképületét feltörték. Az
ügyben eljutottunk az elkövetõhöz, azonban egyéb ok miatt a
bíróság elé állítás meghiúsult.
2011. január 7-én Jászkiséren bántalmaztak egy fiatal személyt. A
három elkövetõ õrizetbe vételére került sor, 72 órán belül
megszületett a jogerõs bírói ítélet.
2011. február 4-én négy esetben intézkedtünk Jászkiséren történt
falopás ügyében. A négy ügyben hat fõ gyanúsított került
kihallgatásra. Ugyanezen a napon az esti órákban a polgárõrök
betörésrõl adtak jelzést, melyre a kollégák rövid üldözést követõen
egy elkövetõt elfogtak, menekülõ társát a késõbbiek során sikerült
felkutatni. Február 5-én õrizetbe, majd elõzetes letartóztatásba
kerültek.
Néhány számadattal szeretném érzékeltetni teljesítményünket.
2011-ben a Jászberényi Rendõrkapitányságon a mai napig 23
személy õrizetbe vételére került sor. Ebbõl a Jászapáti Rendõrõrs
17-et rendelt el. Jelenleg 8 fõ van elõzetes letartóztatásban a
Rendõrkapitányság vonatkozásában, a nyolc fõbõl hatot a
Jászapáti rendõrök - köztük a Jászkiséri kollégák - fogtak el. Ebben
az évben eddig 1500 iratot rögzítettünk különbözõ ügyekben
(általános, szabálysértési és bûnügyekben).
A fenti számok is tükrözik, hogy fáradtságot nem kímélve,
szabadidejük terhére is folyamatosan úton és intézkedésben
vannak kollégáim.
Törekszünk arra, hogy eddigi eredményességünket fenntartsuk,
Jászkisér közbiztonságát, a lakosság biztonságérzetét tovább
növeljük.
Jászapáti, 2011. február 15.
Dobrosi Péter r.alezredes
Jászapáti Õrsparancsnok

Rendõrségi hírek 2011. március 3.
Február 4-én bejelentés érkezett a rendõrségre miszerint Jászkisér
egyik utcáján engedély nélkül vágják ki a fákat. A kollégák a
beszerzett adatok és információk alapján házkutatást tartottak egy
helyi férfi házánál, ahol megtalálták a kivágott és ellopott fákat. A
férfit elõállították, aki elismerte a bûncselekmény elkövetését és
megnevezte másik két társát is.
A jászkiséri polgárõrök eközben újabb bejelentést tettek, miszerint
Jászkisér külterületén falopást észleltek. A helyszínre vonuló
rendõrök menet közben ellenõrzés alá vontak egy személygépkocsit
és a benne utazó személyt. A jármûben nagyobb mennyiségû frissen
vágott fát találtak. A férfi elszámoltatásakor elismerte, hogy lopta a
fákat, de azt tagadta, hogy Õ vágta volna ki azokat. Az elkövetõ
elõállításra került, majd a 45 darab kb. 10 cm átmérõjû akácfa
eltulajdonítása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A kollégák másik
csoportja közben kiérkezett a bejelentés helyszínére, ahol
beigazolódott a lopás elkövetése. Elfogtak egy helyi lakost, aki
Jászkisér külterületén kivágott és ellopott 15 db akácfát.
Ugyan azon a napon 18.30 órakor a jászkiséri polgárõrök ismételten
falopásról tettek bejelentést. A helyszínre vonuló rendõrök
megállapították, hogy két fiatalkorú fiú kerékpárral lopott fát
szállított. A fiatalok elismerték, hogy a fát a temetõ melletti erdõbõl
vágták ki és tulajdonították el. Hatóságunk a négy falopásból három
esetben bíróság elé állítást alkalmazott.
Jászkiséren az események ezzel még nem értek véget, a hajnali
órákban a polgárõrök gyanús alakokat és mozgást észleltek az egyik
utcán. Ezen jelzésre reagálva a járõrök elfogtak egy már számukra
nem ismeretlen személyt, akit bûncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt elõállítottak. A férfi az éjszaka folyamán
három sértett sérelmére követett el betöréses lopást. Míg az egyik
helyen nem talált semmilyen értékes dolgot, addig a másikról egy
kerékpártárolót, a harmadikból pedig több használati tárgyat kísérelt
meg ellopni. Az eltulajdonított tárgyakat zsákokba készítette, amikor
a rendõrök tetten érték és elfogták. Kihallgatása során elismerte
bûnösségét és megnevezte társát is. A két férfi már többször került a
rendõrség látókörébe hasonló jellegû bûncselekmények elkövetése

miatt, ezért õrizetbe vételükre került sor, majd a Jászberényi Városi
Bíróság elõzetes letartóztatásukat elrendelte.
Február 23-án kora este egy jászkiséri család három férfi tagja úgy
döntött, hogy egy korábbi sérelem miatt elégtételt vesz. Botokkal
felfegyverkezve elindult az apa, a 19 és 17 éves fiával, hogy
felkeresse azt a 18 éves fiút, akivel úgy gondolták el kell számolniuk.
A sértettet az egyik utcában megtalálták, ahol többször megütötték. A
fiú könnyebb sérülésekkel megúszta a támadást, majd értesítette a
rendõrséget. A jászkiséri körzeti megbízottak nagy erõkkel kezdték
meg a nyomozást az ügyben. A három gyanúsítottat elõállították a
rendõrségre, ahol csoportosan elkövetett garázdaság bûntett miatt
gyanúsítottként hallgatták ki õket. A vallomások ellentétesek, így az
indíték és a bûncselekmény elkövetésében részt vevõk szerepe még
tisztázásra vár. Tettükért akár öt év szabadságvesztés büntetést is
kaphatnak.
A Jászság területén az elmúlt idõszakban több iratlopás is történt.
Vagyon elleni bûncselekmények elkövetése során az ellopott
táskával együtt a benne lévõ iratokat is eltulajdonította az elkövetõ,
mellyel annyi rendbeli okirattal való visszaélés bûncselekményt
követett el, ahány darab iratot magával vitt. Az így elkövetett
cselekményért két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
Amennyiben az iratok visszakerülnek a tulajdonosukhoz, illetõleg
azok sértetlenek és nem éltek velük vissza, ezen bûncselekmény miatt
az eljárást megszüntetjük. Az eltulajdonított iratok pótlása pénzbe,
idõbe és hosszas utánajárásba kerül. Kérem a lakosságot, hogy a
személyes irataikra vigyázzanak, ne hagyják azokat õrizetlenül.
Hordják maguknál és közben figyeljenek arra, hogy ne férjenek hozzá
a zsebtolvajok sem. Amennyiben iratokat találnak juttassák vissza
jogos tulajdonosának, vagy adják le azokat a Rendõrségen,
okmányirodákban vagy egyéb hivatalos helyen.
Fazekas-Füzesi Nóra r. fhdgy.
Jászberényi Rendõrkapitányság
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Elindult a közfoglalkoztatás településünkön
2011. március 16-tól 70 fõ kezdte meg munkáját az önkormányzat
intézményeiben a közfoglalkoztatás keretében.
2011. évben 204 fõ közfoglalkoztatását tervezte be az
önkormányzat.
2011. évtõl kezdõdõen a Kormány új közfoglalkoztatási rendszert
vezetett be, amelynek legfõbb célja, hogy minél több munkára
képes és kész aktív korú szociálisa rászoruló ember számára
biztosítson munkalehetõséget. Az új rendelkezésekkel biztosítható
a tartós munkanélküliek visszavezetése a munka világába, a
helyben rendelkezésre álló munkaerõ értelmes, a közösség
érdekében való felhasználása, a helyi vállalkozások helyi
gazdasági élet élénkítésében vitt szerepének növelése, valamint a
munkavégzés méltóságának visszaállítása. Mindez az eddig
többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák
átalakulásával is együtt jár. Megszûnik a közmunkaprogram, a
közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, és helyükbe
az egységes közfoglalkoztatás lép.
Az rendelkezésre állási támogatást az ún. bérpótló juttatás váltja
fel, amely már csak annak a személynek lesz folyósítható, aki
évente legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, például úgy,
hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, illetve lakókörnyezetét
rendben tartja.
Az önkormányzat és a közfeladatokat ellátó szervezetek a bérpótló
juttatásban részesülõ személyeknek, valamint a munkanélkülieknek közfoglalkoztatást szervez, amelyben érdemi, a
közösség érdekében, az önkormányzati közfeladatok ellátására,
illetve a helyi közösség önfenntartóvá tétele érdekében értelmes,
hasznos munkavégzésre kerül sor. Az egységes közfoglalkoztatás
rendszerében a közfoglalkoztatásba csak a munkaügyi központok
kirendeltségei közvetítésével kerülhetnek az érintettek.
A most munkába állt munkavállalók 3 hónapon keresztül napi 4
órában végeznek feladatokat. Az intézményekben takarítási,
udvarrendezési feladatokat látnak el illetve szükség szerint a
szakképzett munkavállalók az intézmények feladatellátásába
tartozó tevékenységekbe is besegítenek.
TM

Közfoglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatása
Jászkisér Város Önkormányzata 2011. évben is benyújtotta
támogatási igényét az Országor Foglalkoztatási Közalapítványhoz
közfoglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatására. A program célja az
új közfoglalkoztatási rendszer keretében legalább középfokú
végzettségû álláskeresõk közfoglalkoztatás-szervezõ munkakörben történõ foglalkoztatása.
A pályázat keretén belül 3 fõt alkalmazását célozta meg az
önkormányzat és foglalkoztatásukhoz állami támogatást igényelt.
A programba bevontak feladata az álláskeresõk részére a
közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatás felügyelete, a
közfoglalkoztatottakkal való kapcsolattartás, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos koordinációs feladatok
ellátása, illetve egyéb a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
munkafeladat elvégzése az önkormányzat iránymutatásai alapján.
A foglalkoztatás 2011. április 1-tõl indítható. A projekt
megvalósítására legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. A projekt
zárás idõpontja legkésõbb 2011. szeptember 30. A támogatás
vissza nem térítendõ támogatás.
A maximálisan támogatható összeg középfokú végzettségû
munkavállaló esetében 6 órára 86.500,- Ft + járulék/fõ/hó, így az
önkormányzat összesen 1.977.390,- Ft támogatást igényelt.
TM

Áprilisi rendezvénynaptár
április 1.
ÿ

A Nagyhét a zenében és az irodalomban.
(ismeretterjesztõ elõadás)
helye: Városi Könyvtár

április 2.

Roma kultúra napja.
Rendezvény a Cigány Önkormányzattal
helye: Városi Könyvtár

április 11-16.

Roma kultúra napja.
Az etnikai gyûjtemény népszerûsítése.
helye: Városi Könyvtár

április 12.

Felsõtagozatos szavalóverseny,
a Költészet Napja alkalmából
helye: Városi Könyvtár

április 18.

Támogató szolgáltatás feladata
helye: a Mûvelõdés Háza

április 19.

Metszésbemutató, környezetvédelmi
elõadás
helye: Városi Könyvtár

április 21.

Játszóházi foglalkozás 2. o.
a Csete Balázs Honismereti Egyesület
tagjaival
helye: Városi Könyvtár

április 26-30.

Anyáknapi ajándékkészítés
helye: Városi Könyvtár

Adójának 1%-át a következõ helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület
18841156-1-16
Jászkisériek Baráti Egyesülete

1%

18837445-1-16
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
18822843-2-16
Jászkiséri Mentõkért Alapítvány
18841084-1-16.
Jászkiséri Polgárõr Egyesület
18840825-1-16
Kis-Ér Sporthorgász Egyesület
19216179-1-16
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18831494-1-16
Pendzsom Néptánc Egyesület
18827903-1-16
Természetjárók Gyermek Egyesülete
18830211-1-16

Támogatásukat elõre is köszönjük!

2011. március
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Elkezdõdött a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
mûködési területén a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága 6/2011.
(II.4.) közleményében elrendelte a jelenleg érvényben
levõ Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák felülvizsgálatát. Az
Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
keretében készülõ Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák
(HVS) elsõdleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és
azokra olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a
vidék sajátosságainak megfelelõ fejlesztéséhez, valamint elõsegítik
a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.
A dokumentum idõszakos felülvizsgálata, annak frissítése
biztosítja, hogy az adott LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett
térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükrözõ
alapdokumentum legyen. Továbbá hozzájárulhat a LEADER
program 2007-2013 programozási idõszakon átnyúló folytatásának
megalapozásához is.
A JKHK Egyesülete 2011. február 16-án tartotta meg a HVS
felülvizsgálatával kapcsolatos indító értekezletét és
megválasztásra kerültek a tervezõi csoport tagjai. (közszféra:
Borbás Zsolt, Eszes Béla, Gergely Zoltán, vállalkozói szféra:
Kozma János, Lóczi Miklós, Nagy-Vargáné Fazekas Éva, Tajti
Erzsébet, Urbán-Lóczi Zsuzsanna, civilszféra: Faragó Gézáné,
Mihályi Mónika és Tóth Tibor). A tervezõi csoport feladata lesz a
tervezõmunka, ötleteket gyûjtése, segíteni a térség leghatékonyabb
fejlesztési irányainak kidolgozását. A HVS véglegesítéséhez várjuk
az Ön ötletét is, várjuk projektgyûjtõ adatlapjait a megvalósítani
kívánt ötletének adataival. Az adatlapot letöltheti az egyesület
honlapján is (www.jkhk.hu).
A felülvizsgálat tervezett ütemezése
1. szakasz: HVS általános felülvizsgálata
A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a
2011.02.07. – 2011.03.18. közötti idõszak áll rendelkezésre az
alábbiak szerint.
2011.02.07. – 2011.02.20.: HVS általános felülvizsgálat indító
megbeszélés. A tervezõi csoport kijelölése.
2011.02.15-ig: Projektötlet-gyûjtés és a HVS általános

felülvizsgálat meghirdetése.
2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövõképe,
célkitûzései, intézkedései. Projektötlet-gyûjtés.
2011.03.07. – 2011.03.11.: HVS dokumentum véglegesítése
(tervezõi csoport) és jóváhagyása (HACS általi jóváhagyás).
2011. 03.16. –2011.03.18.: HVS dokumentum IH-hoz való
benyújtása elektronikus formában
2. szakasz: Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés:
2011.03.11. – 2011.03.27.: Tervezõi csoport és HACS döntés a
beérkezett projektötletekrõl. HPME katalógus összeállításának
megkezdése.
2011.03.28. – 2011.04.20.: HPME katalógus véglegesítés. IH
egyeztetés. HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben
rögzítése. HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IHhoz
2011.04.30.: HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet
alapján kiírt Pályázati felhívásban.
2011.06.30. – 07.30.: LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a
LEADER rendelet hatályba lépését követõ 60 napot követõen)
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozása nyilvános, tárgyalási
joggal bárki részt vehet azokon a kapcsolódó fórumokon,
megbeszéléseken várunk minden olyan érdeklõdõt, akinek
javaslata, ötlete van, szeretne bekapcsolódni a térség fejlesztési
elképzeléseinek megvitatásába, és hozzájárulni egy hosszú távú
fejlesztési elképzelés létrehozásában.
A HVS felülvizsgálat aktuális állapotáról, az egyeztetõ
megbeszélések idõpontjáról, települési fórumokról a www.jkhk.hu
honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
A HVS felülvizsgálat folyamatáról, aktuális állapotáról és az ezzel
kapcsolatban felmerülõ kérdésekrõl az Egyesület Munkaszervezete
készségen áll az Önök rendelkezésére a következõ elérhetõségeken:
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Telefon/Fax: 57/443-570
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00 - 19.00 óra
Kedd-Péntek: 8.00 - 17.00 óra

A jászkiséri Városi Könyvtár
tisztelettel hívja és várja mindazon érdeklõdõket, akik felelõsséggel viseltetnek
településük múltja és jelene iránt.
Akik vallják, hogy csak Könyv kapcsol múltat a jövõbe.
Dr. Nemes András fõorvos, a Jászkisériek Baráti Köre elnökének szerkesztésében
megjelent kötet bemutatójára

2011. április 5-én 17 órakor
kerül sor
a Könyvtár olvasótermében.
A rendezvényen a kötetek korlátozott számban megvásárolhatók, és a szerzõ az est
végén – kérésre - ajánlással látja el azokat.
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Segíts Nekem!
Ezzel a felhívással nagyon sokan találkozhattak már, így nem kell
bemutatnunk Önöknek Zsófit és családját. Azt a jászkiséri kislányt,
aki itt él közöttük és születése óta súlyos betegségekkel küzd. A
család a helyi újságban köszönetet mondott az adományozóknak és
minden embernek, akik név nélkül segítették Õket. Az elmúlt
hetekben a médiában is többször találkozhattak a család
történetével.
A jászkiséri Alapszolgáltatási Központ családsegítõi továbbra is
keresik a lehetõségeket, hogy Zsófi mindennapjait könnyebbé
tegyék. A kislány életét sok olyan gép segíti amelynek
mûködéséhez áramra van szükség, mivel egy esetleges hosszabb
áram kimaradás veszélyeztetné Zsófi életét. Ilyen esetekben a helyi
tûzoltók kölcsönözték az aggregátorukat, ezért úgy gondoltuk,
hogy a családnak szüksége lenne egy saját aggregátorra. Az
intézmény családsegítõje levélben kért segítséget Pócs János
országgyûlési képviselõ úrtól, aki egy aggregátort adományozott
részükre, valamint százezer forintot utalt át a kislány megsegítésére

Bölcsõdések farsangja
Az év végi otthon töltött ünnepek után, január közepétõl újabb
készülõdés vette kezdetét. A csoportszobákat közösen feldíszítettük
lufikkal, lampionokkal, a gyerekek nagy örömére. A vidám
készülõdés hangulata egyre közelebb hozta a gyermekekhez az
ünnepet. Verseket, mondókákat mondtunk, énekeltünk. Színes
papírból szemüveget, csákót készítettünk, majd ragasztottunk,
amiket különbözõ formájú és színû papírokkal díszítettük.

Alkotásaikat örömmel mutatták egymásnak. A közös munka
közben élénk beszélgetés folyt, ki milyen jelmezbe fog öltözni. A
farsang napja a mulatozásé, a muzsikáé volt. Nagy sürgés - forgás
vette kezdetét, izgatott tündérek, oroszlán, medve, elefánt és
pillangók táncoltak, röpködtek a szobában. Már kora reggel óta
szólt a zene, egész délelõtt énekeltek, táncoltak a gyerekek. A
megterített asztalnál pedig a szülõktõl kapott finomságokból
lehetett falatozni. Gyorsan elröppent a mozgalmas délelõtt,
elérkezett az ebéd, majd a pihenés ideje. Szakács nénink finom
húslevesét és farsangi fánkját gyorsan eltüntették a
fáradhatatlannak tûnõ, táncoló, éhes sok kis apróság. A sok
élménytõl gazdagon, de fáradtan, hamar elnehezültek a szempillák
és mély álomba zuhanva ,talán tovább folytatódott a farsangi
mulatság.....
Jászkisér, 2011. február
Szikszai Attiláné
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nyitott bankszámlára (erre a számlaszámra továbbra is várjuk a
felajánlásokat: 69400434-10101243 Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány „Zsófi” jelige).
Pócs János országgyûlési képviselõ úr egy februári délutánon,
Hajdú László polgármester úr kíséretében meglátogatta a családot,
mely során átadásra került a várva-várt aggregátor, amelyet a család
önerõbõl nem tudott volna biztosítani Zsófinak. A képviselõ úr látva
a család helyzetét felhívást intézett a médián keresztül minden
jóérzésû, segítõszándékú emberhez, hogy segítsen a család nehéz
körülményein, segítsék azt, hogy Zsófit minél tovább
gondozhassák saját otthonukban a szülei.
Nagyon bízunk abban, hogy Zsófi története sok jó
szándékú, segíteni akaró embert megérintett és minél többen
jelentkeznek, hogy együtt segítsük a családot a mindennapi
harcukban.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Pócs János
országgyûlési képviselõ úrnak, hogy adományaival segítette Zsófi
mindennapjait.
Alapszolgáltatási Központ

Farsangolt az alsó tagozat
2011. február 25-én délután került megrendezésre hagyományos
télûzõ farsangi mulatságunk az alsó tagozaton.
Az igazi téli idõjárás ellenére zsúfolásig telt meg a Mûvelõdés
Háza. Tanulóink és a szülõk kreativitásának köszönhetõen a
farsangi jelmezeknek, maskaráknak hatalmas tárháza vonult fel a
színpadon, Miklósné Gulyás Katalin tanítónõ mûsorvezetésével. A
felvonulókat a szülõkbõl álló zsûri 6 kategóriában jutalmazta.
A jelmezbe bújó diákok Stoszek Istvánné nagylelkû felajánlásának
köszönhetõen igazi farsangi fánkot is falatozhattak.
Holló Zoltán támogatásának köszönhetõen büfé is állt a
farsangozók rendelkezésére.
A délutánt Szeleczki Dávid – a Megasztárból jól ismert fantasztikus
hangú fiatalember- koncertje zárta.

A fergeteges buli végén a legkitartóbbak személyesen
találkozhattak, beszélgethettek és fényképezkedhettek
kedvencükkel.
A nagyon jó hangulatú, tartalmas programon együtt
farsangozhattak alsós tanulóink szüleikkel, nagyszüleikkel,
testvéreikkel; s a nap végén az együtt töltött kellemes órák
emlékével térhettek haza.
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik nélkül a rendezvény
nem jöhetett volna létre, s külön köszönet a szülõknek a
zsákbamacskához nyújtott felajánlásokért.
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