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Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Dsida Jenõ: Hálaadás

Május elsõ vasárnapján köszöntjük az Édesanyákat,
Nagymamákat. Kedves szokás, hogy ezen a napon a
szeretet és a hála néhány szál virágban formát ölthet. Egy
nap az évben, amikor meghatódva köszönhetjük meg a
szeretetet és a gondoskodást. S egy nap, amikor fájó
szívvel gondolunk azokra is, akiket sajnos már nem
ölelhetünk magunkhoz.
Minden Édesanyának,
Nagymamának és Keresztanyának kívánok a
hétköznapokra jó egészséget, erõt, kitartást és türelmet,
anyák napjára pedig emlékezetes, meghitt, szép perceket.
Köszöntsük az Édesanyákat szívünk teljes szeretetével és
Dsida Jenõ gyönyörû versének szavaival:

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
Hajdú László
polgármester

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2013. január 1-tõl kezdõdõen
Jászkisér település ivóvíz- és csatorna szolgáltatását a

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. látja el.
(Szolnok, Kossuth L. u 5)
Ügyintézés helye: Jászkisér, Fõ út 7. Polgármesteri Hivatal udvarában
Ügyfélfogadás:

hétfõ-csütörtök
péntek:

8.00-15.00
8.00-12.00

Elérhetõségek:

06-57/450-058, 06-70/450-8670
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete
2013. március 28-i soros, nyílt testületi ülésérõl
Az ülésen a Képviselõ-testület:
Megtárgyalta és elfogadta a közfoglalkoztatás
helyzetérõl, a Start munkaprogrammal kapcsolatos
tapasztalatokról szóló tájékoztatót.
Az idei programcsomagot az alábbi foglalkoztatási
tevékenységek tartalmazzák.
I.
Téli értékteremtõ közfoglalkoztatás
Tervezett létszám: 40 fõ,
Idõtartam: 4+ 2 hónap 2013. március 1. - június 30.
és 2013. november 1. - december 31.
Tervezett költség: 28.800.000,- Ft
Tervezett feladatok: Az Önkormányzat és intézményei, télen
is végezhetõ karbantartási, felújítási munkálatai, utcabútorok
gyártása, betonelem gyártás.

annyi földterülettel, hogy tavasztól õszig a legeltetés,
kaszálás megoldott legyen. Az önkormányzat rendelkezik
olyan beépíthetõ területtel, ahol létre lehet hozni az
állattartáshoz szükséges gazdasági épületeket. Az
állattartáson kívül fóliasátor megépítésével az önkormányzat
közterületeinek és intézményeinek dísznövény szükségletét
kívánják biztosítani, valamint paprika és paradicsom palánta
nevelését tervezik.

VI. Hosszú közfoglalkoztatás
Tervezett létszám: 27 fõ,
Tervezett idõszakok:
2013. március 1.-június 30. között 9 fõ
2013. június 1.- szeptember 30. között 9 fõ
2013. szeptember 1.-december 31. között 9 fõ
II.
Illegális hulladéklerakók felszámolása
Ebben a programban foglalkoztatottak az önkormányzati
Tervezett létszám: 10 fõ,
intézmények karbantartási munkáit, lakókörnyezet védelmét,
Idõtartam: 9 hónap 2013. április 1.-december 31.
tisztántartását, illetve önkormányzati intézményekben
Tervezett költség: 10.621.594,- Ft
kisegítõ adminisztráció feladatokat látnak el. 4 hónapos
Tervezett feladatok: A településrõl kivezetõ utak mentén intervallumban napi 6 órában dolgoznak.
elszaporodott illegális hulladéklerakók felszámolása, a Teljes költség: 7.593.755.- Ft
település központjában található köztereken, intézmények Támogatás: 6.454.692,- Ft az összköltség 85%-a.
környékén található hulladékok összegyûjtése.
A fenti foglakoztatási projektek 65.193.815.- Ft-ot hoznak
városunkba, mely összeg a munkanélküliek munkához való
III.
Belvízelvezetõ csatornák karbantartása
jutásán kívül, oktatásukat és értékteremtõ beruházásokat is
Tervezett létszám: 20 fõ,
lehetõvé tesz.
Idõtartam: 9 hónap 2013. április 1.-december 31.
Tervezett költség: 21.594.888,- Ft
Meghallgatta Farkas László falugazdász
Tervezett feladatok: A csatornák tisztítása, karbantartása beszámolóját Jászkisér mezõgazdasági helyzetérõl, a
folyamatos. Nem csak a téli és belvizes idõszakokban fontos, helyi gazdálkodók lehetõségeirõl.
hanem egész évben, mivel a megelõzés, a prevenció is A beszámoló teljes részletességgel tartalmazza a
szükséges feladat. A fõgyûjtõk, befogadókba vezetõ falugazdászra és a termelõkre háruló feladatokat az új
csatornák évenként legalább kétszeri kaszálást, gazolást törvényi változások tükrében, valamint teljes képet ad
igényelnek, ami ahhoz szükséges, hogy a településen településünk növény és állattenyésztési helyzetérõl, az
keletkezõ káros vizeket mielõbb károkozás nélkül tudjuk õstermelõk és mezõgazdasággal foglalkozó egyéni és társas
bevezetni a befogadó csatornákba.
vállalkozások számának alakulásáról, pályázati lehetõségekrõl és a jövõben várható változásokról.
IV.
Közúthálózat karbantartása
Az adminisztrációs terhek tovább növekedtek. Évrõl évre
Tervezett létszám: 40 fõ,
egyre kevesebb termelõ érvényesíti igazolványát, az idõsebb
Idõtartam: 6 hónap 2013. június 1.-november 31.
termelõk abbahagyják a termelést, a fiataloknak nem vonzó a
Tervezett költség: 28.800.000.- Ft
mezõgazdaság. Ezt jól mutatja az érvényes igazolványok
Tervezett feladatok: 2013-ban 21 utcában 2095 m2 számának csökkenése, mely 10 év alatt 628-ról 183-ra
nagyságrendben található kátyúzását tervezik megoldani. A csökkent.
projektben foglalkoztatottak létszáma lehetõvé teszi, hogy az Részletezte továbbá a 2013. évben a gázolaj jövedéki-adó
utak kiegészítõ létesítményeit (padkák, árkok) is változásokat, az EMVA Monitoring adatok benyújtási
folyamatosan karbantartsák. A feladatok közé tartozik még a határidejét, mely ebben az évben: 2013.03.14. volt.
2012. évben utak mellé kiültetett fák és cserjék gondozása, A területalapú támogatások a falugazdász következõ nagy
ápolása, az árkok fûnyírása, kézi, gépi kaszálása.
munkája, melynek beadási határideje 2013.05.15. 2009-tõl
már csak elektronikus alapon lehet benyújtani a kérelmeket
V. Mezõgazdasági startmunka
az ügyfélkapun keresztül. Azoknak a gazdálkodóknak,
Tervezett létszám: 15 fõ,
akiknek nincs saját ügyfélkapu belépési lehetõségük a
Idõtartam: 12 hónap 2013. március 1.-2014. február 28. falugazdász segít saját ügyfélkapuján keresztül a kérelmek
Tervezett költség: 20.922.641,- Ft
beadásában.
Tervezett feladatok: A projekt keretén belül 10 db magyar Az AKG támogatások jelenlegi idõszaka 2009. 09.01-tõl
merinó anyajuh, 2 db racka anyajuh és 1db magyar merinó 2014. 08. 31-ig tart. A támogatás célja a különbözõ
tenyészkos kerül beszerzésre.Az önkormányzat rendelkezik termõhelyek adottságainak megfelelõ, ahhoz igazodó,
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fenntartható, mezõgazdasági földhasználat. Az MVM
decemberben kezdte meg a 3. évi kifizetéseket mely
összességében 45-50 milliárd Ft-ot jelent a gazdáknak.
2012. évben új kárenyhítési rendszer lépett érvénybe. A
kockázatkezelési közösségeknek ezen túl, minden olyan
mezõgazdasági termelõ kötelezõen tagja lesz, aki legalább 10
hektár szántóföldi kultúrával rendelkezik.
A testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Megvitatta és egy tartózkodás mellett elfogadta a
termálvízzel fûtött közületi helyiségek és szolgálati
lakások fûtési díját.
A 2013. október 15-tõl kezdõdõ fûtési szezonban az árak 672
Ft/légköbméter + ÁFA (5%) önköltségi áron kerülnek
számlázásra.
2 fõ tartózkodással elfogadta az önkormányzat
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendõ térítési díjakat.
2013. április 1-tõl, figyelembe véve az önköltségek
emelkedését és az állami normatíva változását, a
megállapított díjaktól való eltérést a rászorulók, a szociális
bizottságtól személyes kérelem alapján rászorultsági alapon
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igényelhetik.
Határozatot hozott a Városi Bölcsõde bölcsõdei
vezetõi álláshelyére való pályázat kiírására. Tajti Lászlóné
bölcsõdevezetõ közalkalmazotti jogviszonya, közös
megegyezéssel 2013. augusztus 31-el megszûnik, ezért az
álláshely betöltésére pályázatot ír ki az önkormányzat.
Egyhangúlag elfogadta Lukácsi György külsõs
alpolgármester tiszteletdíjának egész éves, Gubiczné dr.
Csejtei Erzsébet képviselõ tiszteletdíjának egész éves és
Baloghné dr.Baka Ibolya képviselõ január havi tiszteletdíjának civil szervezetek támogatására való lemondásáról.
Hozzájárult Vajkó Jánosné, Jászkisér, Nagykör
út 142. szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú
földvásárlásához.
A 2429 hrsz. 1.536 m2, 3.87 AK, szántó 46.000.- Ft,
a 2449 hrsz.
374 m2, 1.56 AK, kert 18.000.- Ft
áron kerülnek értékesítésre.
-juhi-

TÁJHÁZAK NAPJA
Április 27-én, szombaton kerül megrendezésre hagyományteremtõ szándékkal az elsõ TÁJHÁZAK
NAPJA. A Tájházak Napja része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kezdeményezett
„Vidékjáró” tematikus napoknak, amelyek a turisták megkülönböztetett figyelmére számíthatnak.
A Magyarországi Tájházak Szövetség által országosan meghirdetett, médiák által is népszerûsített
programhoz a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény is csatlakozott.

A programok délelõtt 10 órakor kezdõdnek és este 18 óráig
várják a látogatókat, résztvevõket.
Program idõpontja:
Helyszín:

2013. április 27.
10 – 18 óráig
5137 Jászkisér, Bocskai út 28.

A Tájháznál az alábbi kulturális programokon vehetnek részt az érdeklõdõk:
·
A gyûjtemény megtekintése a nap folyamán ingyenes és tárlatvezetés biztosított.
·
A Csete Balázs Honismereti Egyesület közremûködésével kézmûves - játszóházi foglalkozáson
vehetnek részt kicsik és nagyok.
·
Lehetõség lesz sétakocsikázásra a településen a Lovas Egyesület közremûködésével.
·
A bátrabbak az íjászat tudományát is kipróbálhatják a Jazyges Íjász Egyesület jóvoltából.
·
Bemutató a kovácsmûhelyben, a vállalkozó szellemûek maguk is üthetik a vasat.
·
Egésznap kemencében sütött finomságokat kóstolhatnak a látogatók.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket, az egész családot!
Bõvebb információ:
Csete Balázs Honismereti Egyesület
Torma Márta 06-30-442-2925
www.jaszkiser.hu
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Tájékoztató a startmunka programokban végzett feladatokról
2013. március 1-tõl kezdõdött meg a téli értékteremtõ
foglalkoztatás 40 fõvel. Elsõként a napközi konyha külsõ
homlokzat felújítása kezdõdött meg, valamint egy-egy brigád
az utak padkázását és árkok mélyítését végzi. Ezen kívül
megkezdõdik a Polgármesteri Hivatal felállványozása is. A
mezõgazdasági startmunkában elkezdõdött az önkormányzat
külsõ telephelyén az állatok tartásához szükséges épületek
kialakítása, a fóliasátor helyének kialakítása. Ezen kívül a
közfoglalkoztatottak a Kossuth téren lévõ park bokrait, fáit is
megmetszették.
2013. április 1-tõl újabb két startmunka projekt indult el: az
illegális hulladéklerakók felszámolása 10 fõvel és a
belvízelvezetõ rendszer karbantartása 20 fõvel. A
településbõl kivezetõ utak mentén állandó nagy problémát
okoz az elszaporodó illegális hulladéklerakók eltakarítása. A
közfoglalkoztatottak elsõként a Jászkisér-Szellõhát közti
útszakasz mellett kezdték meg a szemét feltakarítását,
összeszedését zsákokba. Tekintettel az elmúlt hónapokban
lehullott, a sokéves átlagot meghaladó csapadékra feladat van
bõven.
Az elmúlt év õszén településünkön lezajlott a kül- és
belterületi csatornák felülvizsgálata, ahol felmérésre kerültek
a hiányosságok, melyek megszüntetésére intézkedési terv
készült.
Az itt rögzített feladatok kerültek bele a Közmunka
programba, melyet az élet felülírt. Terven felül kellett
beavatkoznunk a Vércse úti átáreszek és földmedrû
csatornák, valamint az Apáti úti 2136/7 helyrajzi számú

Felhívás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
tavaszi, kerti munkák során felhalmozódott zöld
hulladékot (ág nyesedékek, gallyak, stb.) a JÁTI a
hulladékszállítás keretében az ingatlanoktól
elszállítja.
Kérjük, a lakosokat, hogy megfelelõen
összekötözve, kötegelve vagy zsákban helyezzék
ki azokat a megadott szemétszállítási napokon.
A zöldhulladék elszállítása

tájrendezett bányagödör útárok tisztításába. Ady Endre és
Széchenyi utak keresztezõdésében lévõ átereszek és az
ároktisztítása is megtörtént. A Dobó és Kiss Ernõ utak
közötti, 1319 helyrajzi számú csatorna nádkaszálása és a
levágott nád összegyûjtése is megtörtént. A továbbiakban
folytatódik a programban rögzített munkák végrehajtása.
TM

Dongó Vendégház és Sörkert

csak a következõ idõpontokban
történik:

2013. május 09-10. között
E szolgáltatással is szeretnénk hozzájárulni a
lakosság munkájához és településünk tisztántartásához.
Bízunk segítõ közremûködésükben és
együttmûködésükben.
Polgármesteri Hivatal

Munkában a zsûri
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