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Államalapításunk ünnepe

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját

2011. augusztus 20. (szombat) 
8 óra 30 perckor

Államalapításunk ünnepi megemlékezésre
a Katolikus templomba Szentmisére és új kenyér áldására.

9 óra 30 perc koszorúzás a Millenniumi Kopjafánál
10 órától ünnepi mûsor a Tájház udvarán.

Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezõk!

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 
2011. június havi soros ülésérõl

Beszámolt végzett munkájáról a Jászközmû Kft. és a Régio-Kom munkát. A beszámoló tartalmazta a különbözõ területeken történõ 
Kft. társulás. A Jászközmû Kft. vezetõje elmondta, hogy feladatellátást és a fejlõdést is, pl. pályázatok eredményei.
legnagyobb gondot a villamos energia felhasználás és az ezzel Megismerte és elfogadta a Mûvelõdés Háza 2010. évben 
szorosan összefüggõ beérkezõ szennyvíz mennyiség és a díjak végzett munkáját. A település kulturális életében kulcsszerepet lát 

3 el: pl. külkapcsolati rendezvények, települési ünnepségek mûsorai, fegyelmezetlen fizetése okozza. 2010. évben 959 ezer m  szennyvíz 
3 ismeretterjesztõ elõadások, civil szervezetek mûködésének érkezett a telepre a más évben szokásos 400-500 ezer m -el 

feltételeinek biztosítása, tanfolyamok, kiállítások, óvodai-iskolai szemben. A csapadékos esztendõ több hibát felszínre hozott pl. 
rendezvények, kisebbségi programok. A fentiekhez igen jó áteresztõk a vezetékek, a felszíni vizeket beengedik esetleg 
feltételeket biztosítanak pl. környezet, technika, emberi beszivattyúzzák. Növekszik a díjtartozás, 2009. év végén a négy és 
gondoskodás. Életüket, munkájukat a település hírnevét növelendõ fél milliót meghaladja. A rendszer hiányosságai megszüntetésére a 
honlapon is bemutatják. cég ügyvédet alkalmazott. Az önkormányzat testületének 

Bemutatta éves munkáját a Jászkisér Gyermekeiért és a állásfoglalása, hogy a számlázás a JÁTI-hoz kerüljön át. Az ivóvizet 
Jászkisér Lakosságáért Alapítvány, valamint az Önkéntes a JÁTI kezeli és a szennyvíz ezzel összefüggõen kerül számlázásra. 
Tûzoltóság. A Jászkisér Gyermekeiért alapítvány a Teleházzal A Régio-Kom Kft. 33 település háztartási hulladékát szállítja és 
karöltve nagy fejlõdésen ment keresztül. Színes lézernyomtatóval, kezeli a telepen. Az elszállítás zavartalan (a földutakat leszámítva). 
fekete-fehér másolóval, nyomdagéppel rendelkeznek, 18 db A költségek megtérülése nem zavartalan. A kintlévõségek összege 
számítógép és 3 db A4-es nyomtató képezi a vagyonukat. 3 fõ 2010. év végén 18 és fél millió Ft. 2011. február végéig abból 4,4 
csökkent munkaképességû ember foglalkoztatását tudják egész millió Ft folyt be. Sajnos divat nem fizetni! Sokszor ott magas a 
évben biztosítani. A gyermekközösségeket, egyéneket jó tartozás, ahol ez nem indokolt. Az önkormányzat szociális alapon 
teljesítményükért évrõl-évre jutalmazni tudják. A Teleház ad kedvezményt, azt az összeget azonban a cégnek be kell fizetni. A 
mûködtetése évrõl-évre nehezebb a lakossági igénybevétel felelõtlenül nem fizetõkért az önkormányzat nem akar felelõsséget 
csökken. A gázfûtés kiváltását kérik, szeretnének a vállalni. A Kft. beszállító vállalkozást hoz létre, ezt az 
termálvízfûtéshez csatlakozni.önkormányzat támogatja, azonban közbeszerzési eljárással a JÁTI 

Beszámolt éves munkájáról az Önkéntes Tûzoltóság. 13 fõ javára kívánja a szállítást megszerezni.
köztestületi taggal 23000 lakos, 40000 hektár földterület és 8500 A Jászsági Többcélú Társulás Titkársága elõterjesztésében 
lakóház és ingatlan védelmét látják el közmegelégedésre. Az megismerte az önkormányzat testülete a 2010. évben végzett 
alkalmazotti létszám mellett önkéntesek is segítik a munkát. Ók 
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alapfokon kiképzettek, 40 órás tanfolyamot végeztek. A tûzesetek engedélyezte a képviselõ-testület 2 részletben mûködési hitelbõl. A 
mellett gyakran vonultak a szélsõséges idõjárási károkat elhárítani díjkedvezmény összege 4.458.182 Ft. Sajnos a nótoriusan nem 
pl. szivattyúzás, kidöntött fák. A beszámolási idõszakban kiemelt fizetõk elmaradása a fenti összeget is meghaladja, ami a gondokat 
fokozatú riasztást is kaptak. (Veszélyes folyadékot szállító kamion növeli.
balesete.) Rendszeresen jelen vannak rendezvényeken, részt Hozzájárult a képviselõ-testület a Jászközmû Kft. részére 
vállalnak tájékoztató elõadásokból pl. iskolás tanulók körében. 7.350.430 Ft egyszeri tagi kölcsön nyújtásához. A kölcsön 
Felszereltségük jó (jármûvek, mûszaki eszközök), kapcsolatuk a megfizetését 2015 végéig a testület által meghatározott ütemben és 
fent jelzett terület vezetõivel jó. Egyedül Jászladány kamattal fizeti vissza a Jászközmû Kft.
Önkormányzata zárkózik el. Támogatást ítélt meg a képviselõ-testület 100.000 Ft 

Beszámolt munkájáról a JÁTI. Megállapítást nyert, hogy mértékben a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület javára. Az egyesület 
alapvetõ feladatát, az önkormányzat törzsvagyonát képezõ 2011. július 9-én hagyományõrzõ lovas napot kíván tartani. A lovas 
épületek, intézmények, ingatlanok és az azokat kiszolgáló nap programját bemutatták és a rendezvény költségeit elõzetesen 
infrastruktúra értékeinek megõrzését, mûködtetését, karbantartását meghatározták.
és tovább fejlesztését ellátja. Rendkívüli helyzetekben szintén helyt A Régio-Kom térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
áll pl. havazás, szokatlanul sok csapadék. Irányítja a közmunkát. szállítástársulást kíván létrehozni a feladat megvalósításához a 
2009 júliusától üzemelteti az ivóvíz hálózatot. A vízminõség annak tagok jóváhagyása szükséges. Jászkisér képviselõ-testülete a 
ellenére jó, hogy a vezetékek elöregedtek, gyakori a törés, igen sok hozzájárulást megadta. A szerzõdést Jászapátival 2011. július 31-ig 
az elszivárgó víz, hó, még ha idõnként a csõfaláról elszabaduló meghosszabbította.

A Jászkun kapitányok nyomában c. projekt költségét az algától elszinezõdött is. Fontos feladatuk a vízórák kötelezõen elõírt 
együttmûködési szerzõdés alapján vállalja a testület és a 2011. évi cseréje, ami csak folyamatosan lehetséges. Tartalék szivattyúkat 
100.000 Ft összeget a költségvetési tartalék terhére megfizeti. A kell vásárolni. A beszámoló részletesen tartalmazza az elvégzett 
fenti összeget a Mûvelõdés Háza és a Csete Balázs Helytörténeti munkát.

Elfogadta a Támogató Szolgálat mûködésérõl szóló Gyûjtemény költségvetési elõirányzatának emelésével biztosítja. 
szándéknyilaktozatot. 2012. január 1-tõl a szolgáltatás nem 

Papp János-kötelezõ önkormányzati feladat. A szolgáltatás pályázati 
finanszírozási rendszerben mûködik, a valóságos döntéshez a 
társulástól több információra van szükség. 

Elfogadta a költségvetésrõl szóló 6/2011. (III:14.) 
önkormányzati rendelet módosítását. A költségvetés fõösszege 
1.014.320.ezer Ft volt, amely 1.260.561 ezer Ft-ra módosult.

Elutasította a Jászkisér, Vágóhíd út 6. sz. alatti lakóház 
vételére pályázók érelmét. A testület döntése, hogy csak a vételár 
egyösszegû megfizetése változatlan feltétel. 

Kérelem érkezett a Sport Egyesülettõl rendezvény és a 
Csete Balázs Általános Iskolától tanulók abádszalóki táboroztatás 
támogatására. Mindkét kérelmet a testület elfogadta és 30000-
30000 Ft-tal támogatta.

Lakossági bejelentésre foglalkozott a temetõ elhanyagolt 
állapotával, de illetékesség hiányában döntés nem született. A 
testület kéri, hogy az üzemeltetõk tûzzék napirendjükre a 
problémák megoldásainak mikéntjét. 

Szintén bejelentésre foglalkoztak a településre bevezetõ 
utak baleseti veszélyeivel. Döntés: a JÁTI közmunkásokkal 
kaszáltasson meg egy-egy szakaszt, hogy a településrõl távozó 
jármûvek vezetõinek szükséges szabad kilátása biztosított legyen.

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 

2011. június havi soron kívüli ülésérõl

Közoktatásról szóló hatályos törvény alapján a fenntartó 
önkormányzat határozza meg az adott tanévben indítandó iskolai és 
óvodai csoportok számát a tanulói létszám figyelembe vételével. Az 
iskoláskorú tanulók létszáma évrõl-évre csökken az utóbbi idõben, 
így az alsó tagozatos csoportok számát 12 csoportban, a felsõ 
tagozatos csoportok számát 11 csoportban határozta meg a 
képviselõ-testület. A 2011/2012-es tanévben várható tanulói 
létszám a következõ: összlétszám 509 fõ. A különbözõ 
beilleszkedési, tanulási és magatartásbeli nehézségekkel küzdõ 
tanulók szakértõ vélemény alapján 2 fõnek számítanak, így a 
létszámot 556 fõben határozta meg az iskola. A képviselõ-testület 
nagy elismeréssel szólt az iskolában folyó oktató-nevelõ munkáról, 
a költségvetés azonban a fenti elhatározást kényszerítette ki. A 
Városi Óvodában a csoport mûködtetését tervezték. Az óvodás 
korúak létszáma (2011. május havi adat) 216 fõ. Attila úton 2 
csoport, Bocskai úton 3 csoport és a Kossuth téren 4 csoport. Az 
óvoda mûködését 19 fõ óvodapedagógus látja el. A fenti adatokkal a 
2011/12-es év mûködését a Képviselõ-testület jóváhagyta.

Lakossági hulladékszállítás díjkedvezmény megfizetését 

A június 3-án tartott Fesztiválunk a visszajelzések alapján 
eredményesen zárult. Mind az idelátogató és fellépõ 
csoportok, mind az Õket megtekintõ közönség jól érezte 
magát, magas színvonalú mûsort tudtunk produkálni. 
Köszönjük támogatóink segítségét, hogy a rendezés, 
lebonyolítás zökkenõmen-tességéhez hozzájárulva tudtuk 
produkálni azt a magas színvonalú estet.
Köszönettel tartozunk: 
Pócs János országgyûlési képviselõnek, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzatnak, Jászkisér  Város 
Önkormányzatának, Holló Zoltán képviselõnek, a 
Mûvelõdés Házának, a Csete Balázs Általános Iskolának, 
Mezei Balázs fogtechnikusnak, Stoszek Istvánné és a 
konyha dolgozóinak, a Jászkiséri Mg-i Szövetkezetnek, az 
Aranykorona Kft-nek,  Vajkó Jánosnak, Fülöp Dénesnek, 
Balla Lászlónénak a szép virágcsokrokat, a Krizsai 
Pékségnek, a Vízgazdálkodási Társulatnak, a Jászkiséri 
Polgárõrségnek, a Jászkiséri Természetjáró Egyesü-
letnek, a Jászkiséri Sportegyesületnek, és a JÁTI-nak. 
Köszönjük Gócza Fanni konferálását, mûsorterelgetését.  
Nélkülük tényleg nem jött volna létre!
A Fesztivál után sem pihenhettünk sokat, mert a pélyi 
Falunapon, a jásziványi Jászok Világtalálkozóján, a 
jászberényi Érpart Fesztiválon és a Mûvelõdés Napján 
léphettünk fel.
A jászberényi Csángó Fesztiválra is készülünk (aug.12-13-
14.), de elõtte a szokásainknak megfelelõen egy 
fesztiválvendéget is elhozunk Jászkisérre. 
Ebben az évben Venezuelából érkezik hozzánk egy délutáni 
program erejéig néptánccsoport. Terveink szerint augusztus 
9-én 18 órától kezdõdne a felvonulás, és két állomáson a 
táncbemutató. Kérem figyeljék plakátjainkat, és a 
közhírelést! Jöjjenek el minél többen, vagy menjenek 
Venezuelába ha ilyet akarnak látni!

Tisztelettel: 

Lukácsi György
egyesületi elnök

Pendzsom Hírek
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2011. július 9-én került megrendezésre a 
hagyományõrzõ lovas nap Jászkiséren az Ifjúsági 
Egyesület szervezésében.
 
Az elõkészületi munkálatok  már hónapokkal ezelõtt 
megkezdõdtek, pénteken reggel pedig a sátrak 
felállítása, a pálya kimérése, szalmabálák hordása, 
lajtos kocsi és dekorációk kipakolása történt meg. 
Egész nap a tûzõ melegben fáradtságot nem ismerve 
dolgozott kicsi és nagy. Estére megérkeztek az elsõ 
lovasok, fogatosok. Másnap, azaz szombat reggel már 
korán talpon voltak a fiatalok, ki azért mert kinn aludt 
a sátrak mellett, ki pedig azért, hogy még segíthessen 
a reggeli órákban. Hamarosan érkeztek a lovasok, 
akiket finom debrecenivel vártak  a szervezõk. Majd 
egy kis csúszással elindult a menet a település utcáin. 
Hosszú sorban kigyózott végig az utcákon a 

ételeket kreált. A legtöbb nevezõ pörköltet készített csikósokból, huszárokból, fogatokból álló menet, 
(marha, harcsa, kakas stb.), de készült rablónyárs és  akiket a Búzavirág Népdalkör éneke kísért végig. Az 
slambuc is. Ezen kívül lehetet vásárolni vásári egyórás parádés menet után fáradtan kimelegedve 
finomságokat, vattacukrot, pattogatott kukoricát is. érkeztek vissza a Dohánybeváltó udvarára, ahol 
Közben a pályán a „Pusztai Róka” Nomád frissítõk osztása után folytatódott a mûsor. Elõször a 
Hagyományõrzõ Egyesület bemutatóját láthattuk. A jászberényi Mentõkutyás Egyesület bemutatóját 
"pusztai róka" név Karcag nevének jelentése a kun nézhették meg az érdeklõdõk,  majd a malacfogó 
nyelvben. Õseink nagyszerû lovasnomád kultúráját verseny következett, 39 gyerek nevezett be. A pálya 
és hadi kultúráját elevenítették fel nekünk korabeli, közepén a gyerekek alkotta kör közepérõl engedték el 
honfoglaláskori ruhákban és eszközökkel. Lenyûgözõ, egyesével a malacokat, akik árkon-bokron keresztül 
látványos bemutatót láthattak az érdeklõdõk. futottak megfogóik elõl. Végül aztán mindegyik 
Õket követte a csikósok bemutatója, majd a gazdára talált, a gyerekek legnagyobb örömére. Aztán 
tombolahúzás következett. Értékes és sok ajándékot japánkakast foghattak a bátor jelentkezõk. Közben 
nyertek a részt vevõk, a fõdíj pedig egy rackajuh volt. elkészültek a bográcsokban a finom pörköltek. Volt 
A késõ délutáni órákban kezdõdött az ügyességi marha-, birka- és kecskepörkölt, de aki ezt nem 
verseny, több mint húsz lovas nevezett a versenyre. A szerette ehetett babgulyást is. 
verseny Mós Attila közremûködésével zajlott, aki Mindeközben a Nyugdíjasklub tagjai által készített 
különbözõ nehézségi fokozatú akadályokat eszelt ki ló termékeket lehetett megvásárolni. A Csete Balázs 
és lovas számára. Honismereti Egyesület játszóházi tagjai pedig népi 

gyermekjáték bemutatóval szórkoztatta az 
Gyerek kategóriában:érdeklõdõket. 

 I.  Somodi Kincsõ  A gyerekek lovagolhattak és sétakocsikázhattak egész 
 nap és a Jazyges Íjász Egyesület jóvoltából az íjászat 

rejtelmeibe is belepillanthattak. Felnõtt kategóriában:
Délelõtt még fõzõversenyen is résztvehettek az I.   Szabó Zoltán Sólyom nevû lovával, 
érdeklõdõk, a 11 csapat finomabnál finomabb II.  Gõz Eszter Diégóval 

III. Horváth István Hercegnõ nevû lovával.

Fõzõverseny:
I. Nemes Józsefné slambuc
II. Gyetvai Ferenc marha pörkölt
III. Balog Krisztina grilltál
(az adatokat a szervezõk szolgáltatták)

 
A többieknek sem kellett üres zsebbel hazamennie, 
emlékbe mindenki kapott egy-egy díszszalagot. A 
napot a bál zárta, ahol Szmetana Ferenc és zenekara 
húzta a talp alávalót. A kitartóak reggelig ropták. 
Úgy gondolom, hogy egy gazdag, látványos, mindenki 
számára szórakozást, élményt nyújtó programot 
állítottak össze.  Gratulálunk a szervezõknek és 
köszönet minden segítõ-adakozó embernek, aki 
hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

TM

I.Hagyományõrzõ Lovasnap Jászkiséren

2011. július
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Közfoglalkoztatás településünkön
2011. június 1-tõl közel 80 fõ kezdte meg munkáját a 
közfoglalkoztatás keretein belül. Az elsõ csoport 70 fõvel 
2011. március 16-tõl 2011. június 15-ig dolgozott napi 4 
órában. A jelenleg foglalkoztatottak 2011. június 1. és 2011. 
augusztus 31. között dolgoznak az önkormányzat 
intézményeiben. 
A közfoglalkoztatás hatékonyabb mûködését segíti elõ a 
közfoglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatása, aki 2011. 
április 1-vel kezdték meg munkájukat az önkormányzatnál. A 
közfoglalkoztatásban dolgozók elsõsorban település 
tisztasági feladatokat (gazolás, fûnyírás, kaszálás, 
virágöntözés, sepregetés, szemétszedés stb.) látják el, de 
szükség szerint egyéb végzettségüknek megfelelõ munkát is 
végeznek. Már az elsõ foglalkoztatás idején sokan kikerültek 
a szociális ellátó rendszerbõl, mert munkát találtak és ez 
folytatódott a 2 turnusban is. A közfoglalkoztatás-szervezõk 
segítenek az önkormányzat  munkatársainak a  
munkavállalókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok 
elvégzésében és a közfoglalkoztatás irányításában, 
szervezésében is. 

TM

Kerékpáros emlékmenet
A Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulója tiszteletére 
3100kilométeres kerékpáros emlékmenet indult Rodostóból.  
Az emlékmenetet 2011. július 6-án érkezett meg Jászkisérre. 
Az emlékmenet életre hívó Hídvégi Üstös Pál és a vele 
tandemben kerékpározó Szántó Sándor vak sportoló, valamint 
Novák Gyula a Rákóczi Lovasai Egyesület elnöke ereklyés 
földet hoztak Rodostóból és Borsiból Jászkisérre, melyet a 
Rákóczi szobor köré helyeztek el a koszorúzási ünnepség 
keretei között.
 Az emlékmenet támogatói: 
- Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos 

Szövetsége
- Magyar Hagyományõr szövetség
- Magyarországi Cserkész Szövetség
- Rákóczi Lovasai Lovas Hagyományörzõ  

Egyesület
- Rákóczi Szövetség
- Nemzetõr Egyesületek Országos Szövetsége

Tisztelettel és üdvözlettel: 
vitéz Bodnár Attila 

nemzetõr õrnagy

Jászkiséren 2011. június 30-án (csütörtökön) valamint Dr. Mike Miklós háziorvos Jászkiséren 20. 
17 órai kezdettel került megtartásra a Semmelweis nap évét töltötte az egészségügyben.
a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ termében. A jutalmak átadása után Szakálné Torma 

Ezen a napon Hajdú László polgármester Eszter elõadásában Reményik Sándor: Öröktûz c. 
köszöntötte az egészségügyi és szociális téren versével zárult az ünnepség hivatalos része.
dolgozókat, így az Egészségház háziorvosait, dolgozóit, Ezek után kötetlen beszélgetés keretében a 
a fogszakor-vosokat, asszisztenseket, a védõnõket, a szakmabeliek oszthatták meg gondolataikat 
fizioterápia egészségügyi  munka-társát,  a egymással. 
Mentõállomás ápolóit, dolgozóit, a Gyógyszertár Selye János vegyész gondolataival gratulálunk a 
vezetõjét, dolgozóit, az Alapszolgál-tatási Központ, kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert, 
valamint a Bölcsõde munka-társait. erõt, egészséget kívánunk!

Megköszönte, hogy a mai nehéz gazdasági 
körülmények között a sokasodó feladatok láttán nem „Minden embernek szüksége van valamilyen célra

az életben, amit tiszteletben tart és büszke, hogyfordítanak hátat e szép szakmának, és nem akasztják 
dolgozik érte, mert csak úgy maradhat egészséges.”fogasra a köpenyeiket, hanem mellettünk és velünk 

maradnak, és ami a legfontosabb: értünk dolgoznak. 
Major GittaMajd jutalmak átadására került sor, hiszen ez évben is 

voltak jubilálóak, akik munkájuk elismeréseként, 
köszöneteként könyvjutalomban és díszok-levélben 
részesültek .

2011. évben: 
Eszes József 10. évét töltötte az egészségügyben, mint 
mentõápoló, 
Szikszai Attiláné 25. évét töltötte szociális területen, 
mint bölcsõdei gondozónõ
Forgóné Gõz Erika szintén 25. évét töltötte az 
egészségügy területén, mint fogorvosi asszisztens,
Dobi Sándorné 30. évét töltötte szociális területen, a 
Jászkisér Városi Bölcsõdében, mint szakácsnõ,
Karsa Lõrinc szintén 30. évét töltötte az egészségügy 
területén, mint a Mentõállomás gépkocsivezetõje, 

Semmelweis napi megemlékezés

2011. július
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