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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

1956
Jászkisér Város Önkormányzata és A Mûvelõdés Háza Jászkisér
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
30

2011. október 21-én pénteken 16 órai kezdettel
az

1956-os Forradalom és Szabadságharc
ünnepi megemlékezésére.
Az ünnepség programja: Ünnepi megemlékezés a Mûvelõdés házában
-Himnusz
-Hajdú László polgármester köszöntõje
-Dégi András Pofosz elnökségi titkár elõadása
-Dózsa László színmûvész elõadása
-Gócza Fanni színmûvész elõadása
- "A MAGYAROK VÉRE" Október 23-i emlékmûsor,
Meister Éva színmûvésznõ és Bánfi Ferenc Jászmagyarok énekese
elõadásában.
-Koszorúzás
-Szózat
-Gyertyagyújtás
-Az ünnepség levezetõje: Gócza Fanni

Kérjük jelenlétével és egy szál gyertyával tisztelje meg ünnepségünket!
Koszorúzási szándékát kérjük jelezze a mûvelõdési házban!

MEGHÍVÓ
Tisztelt Támogatónk! Kedves Barátunk!
A Pendzsom Néptánc Egyesület
2011.októberében ünnepli fennállásának

15. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból Jubileumi mûsort
rendezünk, ide várjuk Önt és kedves
Családját
2011.október 14-én 19 órai
kezdettel a Mûvelõdés Házába, ahol a
jelenlegi gyermek és felnõtt táncosok
mellett fellépnek a Pendzsom együttes, és
a Moravicai Néptáncegyüttes egykori
táncosai is.

A Csete Balázs

Honismereti Egyesület
sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2011. október 17-én 16 órai
kezdettel
a Mûvelõdés Háza nagytermébe
“A Szent Korona és története”
c. elõadásra
Elõadó:

Woth Imre,
a Magyar Koronaõrök
Egyesületének elnöke.
Az elõadás látványos fotókkal
illusztrált és filmmel gazdagított.
Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2011. szeptember 15-i soros ülésérõl
Megtárgyalta és elfogadta a 2011. év elsõ felének
teljesítésérõl szóló beszámolót. Az eredeti költségvetést 1 milliárd
14 millió 320 ezer Ft-tal és 66 millió 609 ezer Ft hiánnyal hagyta
jóvá a testület. A félév során az elõirányzat módosult 1.264.859.000
Ft-ra és a hiány 62.991.000 Ft. A módosítás oka pl. pályázati pénzek
beépülése, központi támogatások növekedése. A költségvetés
alakulásának fontos tényezõi: fokozatosan egyre szegényebb a
lakosság – egyének, vállalkozók - sok a kintlévõség, a nyertes
pályázatok utófinanszírozottak. A fentiekkel együtt a bevételek
teljesítése 61 %-os, a kiadások teljesítése pedig 59 %-os. A
táblázatos kimutatás részletesen tartalmazza a mûködés, a
felhalmozás mutatóit, már látható, hogy módosításokra is szükség
lesz, pl. a segélyezettek száma növekedett. Fontos feladatnak
jelölték meg a kintlévõségek beszedését, ugyanakkor a kiadások
ésszerû kezelését.
Megtárgyalta és elfogadta az Alapszolgáltatási Központ
beszámolóját a mûködésérõl, a személyi és tárgyi feltételek
alakulásáról. Kérdõjelet kapott a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat finanszírozásának várható változása, illetve mint
fenntartó személyének változása 2012. január elsejétõl. Az
intézménynek 9 fõ teljes munkaidõben foglalkoztatott dolgozója
van. Az intézményi férõhelyek száma 25 fõ, jelenleg 25 fõ veszi
igénybe a nappali ellátást. Ezen kívül 100 fõnek segítenek
különbözõ formában pl. házi segítségnyújtás, étkeztetés. Az
étkeztetéshez 8 fõ tiszteletdíjas segít be és 1-1 fõ 8-9 házhoz visz
ebédet. Két fõ közcélú foglalkoztatott is segítette munkájukat. A
különbözõ feladatokat a feladatkörnek megfelelõ képesítéssel
látják el: elhivatott és rátermett vezetõ, 2 fõ házi gondozó, 2 fõ
nappali ellátásban tevékenykedõ, 2 fõ családsegítõ és 2 fõ
gyermekjóléti szolgálatban dolgozó.
Nagyon részletes beszámolót ismert meg a Képviselõtestület a Városi Könyvtár munkájáról, amit elismerõen elfogadott.
Néhány mutató a beszámolóból: leltári állományban 27.642 db
könyv és folyóirat található, hangdokumentum 649 db,
képdokumentum 36 db, elektronikus dokumentum 53 db.
Általában csökken a kereslet az írott termékek iránt, ugyanakkor
növekszik az elektronikus szolgáltatást igénylõk száma. A
beiratkozott tagok száma 2010-ben 1038 fõ, kölcsönzött
dokumentum 10.659 db, internethasználat 1708, helyben használt
(olvasótermi) dokumentum1296, 31 rendezvény 439 fõ
résztvevõvel. A fenti adatok 2011. július 31-ig összesítettek. A
beszámoló képes mellékletet tartalmaz, ahol pl. osztályok számára
tartottak könyvtári órát, versenyeket, vetélkedõket bonyolítottak,
játszóházi foglalkozáson fogadtak közösségeket.
A képviselõ-testület módosította a települési szilárd
hulladékkal, állati hulladék kezelésével és a település tisztaságával,
a földterületek és a parkfenntartással foglalkozó önkormányzati
rendeletet. Megbízta a JÁTI vezetõjét, hogy a jogi személyeknél
képzõdõ hulladék elszállítására kössön szerzõdést. A hulladék
szállítási díj megállapítása továbbra is a képviselõ-testület jogköre.
A JÁTI vezetõje bemutatta a hulladékszállítási díjak önköltség
számítását és megállapításra került a jogi személyek által fizetendõ
díj mértéke. Hozzájárult a testület szakértõ megbízásához
maximum 300.000,- Ft összedíjazásig, annak bemutatására, hogy
gazdasági társaságként hogyan mûködhetne a település
üzemeltetése.
Jóváhagyta Lukácsi György a Pendzsom Néptánc
Egyesület vezetõjének kérelmét az egyesület 15 éves évfordulójára
szervezett rendezvény költségeihez, a bácskossuthfalvi csoport
költségeinek fedezésére. (81.600 Ft) A jóváhagyás összege 60.000,Ft-ra módosult ugyanis Borbély Gyula a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság kültagja 4 havi tiszteletdíját a fenti
cél teljesítéséhez felajánlotta.
Engedélyezte a JÁTI vezetõjének jóváhagyott éves

költségvetésén belül a szakfeladatok költségeinek módosítását. A
hulladékszállítási szakfeladatra 8.532.000 Ft került átcsoportosításra.
Hajdú László polgármester meghívására a testületi ülésen
részt vett Halmai Ferenc a Jászberényi Rendõrkapitányság
vezetõje. A kialakult közbiztonsági helyzettel kapcsolatban
számtalan kérdésre válaszolt: a közbiztonság javítása érdekében
heti 3 alkalommal fokozott rendõri jelenlét van a településen. Az
eddig itt lakó, de elköltözött rendõrök továbbra is itt teljesítenek
szolgálatot (2 fõ). A polgárõrséggel szorosabb kapcsolatot tartanak.
A polgármester felhívhatja a figyelmet ellenõrzések elõtt a
veszélyes és különösen veszélyeztetett környezetekre. A rendõri
állomány stabilizálása és fejlesztése továbbra is kiemelt feladat,
mindent megtesz a képviselõ-testület Jászkisér közbiztonságának
javítása érdekében. Továbbra sem mondott le a rendõrõrs
létrehozásáról. Kéri, hogy a felhívásokat vegyék komolyan a
település lakói: idegent ne engedjenek a lakásba, alapos gyanú
esetén értesítsék a rendõrséget. Figyeljék meg a gyanús egyént,
hogy azonosításra alkalmas leírást tudjanak adni.
A Fõ út 5. sz. alatti üzlethelységre érkezett 1 pályázat. A
pályázó a feltételeket elfogadta. A területet 2011. október elsején
elfoglalta.
A JÁTI kérését a képviselõ-testület jóváhagyta, miszerint
saját költsége terhére 1 fõt 8 órás munkakörben foglalkoztat 2012.
január 31-ig.

Soron kívüli ülés 2011. szeptember 29.
Hozzájárult a képviselõ-testület „A REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi
kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése”
nevû és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II.
fordulós pályázat beadásához. Annak adatai, információi a
valóságnak megfelelnek. Az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát,
díjképzést ismeri, annak betartását a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja a projekt befejezését követõ maximum 5 évig.
Felhatalmazta Hajdú László polgármestert, hogy a fenti számú
projekthez, a pályázat beadásához a nyilatkozatot megtegye.
Elfogadta a REGIO-KOM Kommunális Szolgáltató Társulás
módosítással egységes szerkezetbe foglalt dokumentumát.
Határozott a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez
kapcsolódó bel-és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében I. ütem” címû ÉAOP-5.1.2/D3-09_2f-2010-001
azonosítási számú pályázat megvalósítására irányuló „Tisza-völgyi
Közmûfejlesztõ Beruházási Társulás” társulási megállapodásának
elfogadásáról. A társulás résztvevõi: Abádszalók, Jászkisér,
Kunhegyes, Tiszabura, Tiszasüly, Vezseny. A projekt teljes
bekerülési költsége 2.454.307.500,- Ft, mely 100 %-ban államilag
finanszírozott. A befejezés éve várhatóan 2013. december.
Döntött a lakástakarék-pénztári lakossági szerzõdésekkel
és a víziközmû társulati hitel visszafizetési ügyében. A
közeljövõben minden érintett lakos kap személyre szabott részletes
tájékoztatót.
Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzati
tulajdonú ingatlanokon történõ szerviz út létesítéséhez
szénhidrogén feltáró kút létesítése céljából.
Papp János

Tisztelt Jászkisériek!
A Csete Balázs Általános Iskolában újra indul felnõttek
számára az úszásoktatás.
Idõpontja: szerda, péntek (16,00 - 20,00 óra)
Jelentkezni lehet az iskola titkárságán személyesen
vagy az
57/550-111 telefonszámon.
Minden úszni vágyót szeretettel várunk!
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Búcsúzunk!
Bánlaki Zoltán meghatározó személyisége volt Jászkisér közösségének.
33 éven keresztül vezetõ tisztviselõje,
elsõ embere, megbízott és választott
tanácselnöke, polgármestere.
Nem kevés dolgot vállalt, látott el, ilyen
hosszú idõn keresztül. Felelõsen,
átgondoltan irányította, vezette, korszerûsítette Jászkisért.
Szeretett Zoli bácsinkra emlékezve, az Õ
tiszta emberségére, segítõkészségére,
áldozatkészségére gondolva elmondhatjuk, hogy tudta, mit jelent egy közösséghez tartozni, ezért a
közösségérért minden tõle telhetõt megtenni.
Tudta, hogy mit jelent Jászkisérért felelõsséggel dolgozni.
Nagyra becsültük emberségéért, szorgalmáért, tisztességéért.
Alázat és hûség.
Ez a két tulajdonság, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy
valaki egy közösség megbecsült, elismert vezetõje lehessen.
Alázat és hûség, mely felemel, erõt ad, átsegít a nehézségeken.
Ez adott neki erõt, hogy legyõzhessen minden akadályt egész
életén keresztül.
Az a jellem adott erõt kiemelkedõ munkájához, melynek
köszönhetõen Jászkisér település életében többek között
megvalósulhatott az ivóvízrendszer kiépítése, az úthálózat
fejlesztése, a vezetékes gázellátás, a termálvizes fûtés, az 1980ban épült új iskola és az 1984-ban épült új Mûvelõdés Háza.
Mindez megalapozta a városi rang visszanyeréséhez vezetõ utat,
amelyet annyira pártolt, akart.

A település gazdasági és közösségi életében kifejtett
tevékenységéért, 2002 évben a Jászkisér díszpolgára címet
adományozta részére a Képviselõ-testület.
Kedves Zoli Bátyánk!
Mindig zavarba ejtõ és reménytelennek tûnõ vállalkozás az itt
maradottaknak, az általunk tisztelt elhunyt jellemét felidézni,
hiszen a teljesség csupán egy töredékrészét tudjuk méltatni.
Az örökség jelentõs része szükségképp elvész. Mégis mindazt,
amit összegyûjtött, igyekszünk megõrizni. Köszönjük mindazt,
amit elért, amit értünk tett!
Mi visszük tovább, hiszen egy kicsit mi magunk is ebbõl épülünk
föl, és erre építkezünk. Emlékszünk mennyire várta várossá
nyilvánítási pályázat eredményét. Mennyire büszke volt, amikor
biztossá vált, hogy Jászkisér visszakapta városi rangját. Ez a
város, a mi kis városunk, melyért 33 éven keresztül odaadóan
dolgoztál, idén 620 éves! A benne élõ emberek élete mind-mind
fontos elemei a hatalmas építménynek, amit Jászkisér közössége
jelent. Zoli Bácsi tartópillére volt.
Az õ munkájára épülnek hétköznapjaink. Az általa elért
eredmények részei mindennapjainknak. Kívánom mindannyiunknak, hogy vigasztaljon meg minket mindaz, amiben hiszünk.
Adjon erõt az a szilárd alap, amelyre az életünk épül.
Adjon vigasztalást az a szeretet, amellyel Zoli bácsi szerette a
családját, barátait, ezt a várost és ezt a nemzetet.
Kedves Zoli Bácsi!
Isten veled, nyugodj békében!
Hajdú László
polgármester

Örömmel és tiszta szívvel.
Az országgyûlés a tavalyi év végétõl tette lehetõvé, hogy a határon
túli magyarok egyszerûsített honosítási eljárással a magyar
állampolgárságot is megszerezhessék. Az egyszerûsített honosítási
eljárás lényege az, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a
magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági
vizsgát tenni és nem kell a magyarországi lakhatást és megélhetést
igazolniuk a határon túli magyaroknak.
Településünk életében igen ritka esemény, hogy valaki
állampolgársági esküt tegyen.
2011. szeptember 27-én egy ilyen esemény történt a Polgármesteri
Hivatalban.
Rapi Józsefné és Gregus Jolán ukrán állampolgárok egyszerûsített
honosítási eljárással szereztek magyar állampolgárságot.
Rapi Józsefné jászkiséri lakos, aki idestova 8 éve él településünkön,
Gregus Jolánt családja köti ide.
„A Kárpát medencében olyan nemzet él, amelyet közös értékek és
közös gondolkodás köt össze a földrajzi-, állami-, és jogi
széttöredezettség ellenére is. A nemzetrészek összetartozásának
fontos pillére lett a magyar állampolgárság megszerzésének
könnyített lehetõsége. Amit egykor elvett a sors szüleiktõl,
nagyszüleiktõl, azt most Önöknek adja vissza.”
Többek között ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a két új
honfitársunkat szûk családi körben településünk polgármestere,
Hajdú László, aki elõtt letették az ünnepélyes állampolgársági
esküt, s ezek után átadta nekik a Magyar Köztársaság Elnöke által
aláírt honosítási okiratot.
A hagyomány és az anyanyelv után immár végre a jog eszközei is
összeköti Õket velünk.
Õszintén gratulálunk, további szép és tartalmas életet kívánunk
nekik.

„Mindannyiunk számára van a világon egy pont, ahol otthon
vagyunk. Van egy hely, amely különbözik minden más helytõl.
Nem azért, mert a legszebb, a legjobb, a leggazdagabb, hanem mert
ott születtünk, mert ott nyugszanak õseink, mert annak a helynek a
nyelvét, szokásait, dalait, fáit, virágait ismerjük.
Ezer és ezer szállal kötõdünk hozzá, hiszen ez a szülõföldünk. Van
akit az élet szólít a szülõföldtõl, más tájon, más országban vállal
munkát, ott éli további életét. A befogadó országban
állampolgárságot kaphat, de a szülõföld emléke mindig
megmarad.”
Silye Sándorné
Polgármesteri Hivatal
anyakönyvvezetõje
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011
Munkában a számlálóbiztosok
Megkezdték munkájukat a népszámlálási biztosok. Az összeírást 2011. október 1. és 2011. október 31. között végzik, a
pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.
Jászkiséren 19 számlálóbiztos végzi a népszámlálást. Feladatuk az adatgyûjtés területi megvalósítása: 2011. október 1.
és 31. között egy meghatározott, kb. 110-140 címet tartalmazó számlálókörzeten belül az összes lakás és ott lakó személy
adatainak összegyûjtése, a lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdõívek kitöltése.
A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27. és 30. közötti
idõben minden egyes lakott épületbe (lakás, családi ház)
eljuttatnak egy-egy úgynevezett adatfelvételi csomagot,
melyen szerepel az összeíró személy neve, azonosítója és
telefonszáma. A számlálóbiztos magát a népszámlálási
igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és
aláírása, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán
a település jegyzõjének az aláírása.
2011. október 1. és 31. közötti idõben a számlálóbiztosok
felkeresik a lakásokat az összeírás, valamint a papír alapú
önkitöltõs kérdõívek begyûjtése miatt.
A kérdések megválaszolhatóak az interneten
(www.enepszamlalas.hu) keresztül, erre 2011.október 116. között van lehetõség.
Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a
borítékban lévõ kérdõívek (lakásra és személyekre
vonatkozó) kitöltésével is. A papír alapú önkitöltésre
2011. október 1-16. között van lehetõség.
Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen (interjú) a számlálóbiztosnak, aki 2011.október 1 és
2011. október 31. között keresi fel.
A kérdõíveken név nem szerepel, csak a lakcím, a személyes azonosításra lehetõséget adó lakcím az adatfeldolgozás után
leválasztásra kerül az egyéb információktól. A személyes adatok védelmét erõteljes jogi környezet biztosítja: Statisztikai
Törvény, Adatvédelmi Törvény és a Népszámlálási Törvény, a KSH Elnök belsõ utasításai.
A népszámlálás mindenkit érintõ, országos ügy.
Az adatok megbízhatósága érdekében a részvételt és a hiteles adatközlést a törvény kötelezõvé teszi.

100 ÉVES JUBILEUM
Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülõk és Támogatók!
A JNSZM Mészáros Lõrinc Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium Gimnáziumi intézményegységének
igazgatósága, nevelõtestülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány

2011. november 12-én, szombaton 18 órai kezdettel
JUBILEUMI évfolyamok találkozóját és jótékonysági bállal egybekötött nosztalgiaestet rendez
a gimnázium épületében

„Visszatér a vén diák”mottóval, az iskola 100. tanéve alkalmából,
melyre szeretettel meghívjuk Önöket.
A bál védnöke: Borbás Ferenc, jászkapitány

A bál bevételét tehetséggondozásra és az oktatás feltételeinek javítására szeretnénk fordítani.
Programok:
„Idõutazás”- filmvetítés az iskola történetérõl, diákjaink bemutatói, iskolatörténeti projekt-kiállítás, teaház, találkozás és
beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés régi idõkrõl, tombolasorsolás és tánc élõzene kíséretében.

A belépõjegyek ára:4500 Ft
Információk az iskola honlapján: www.mlgsz.sulinet.hu

Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2011. október 29-ig jelezzék a 57/540-960 telefonszámon!
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