
Jászkisér Nagyközség Képviselõ-testülete mon vagy személyesen a Társulat irodájá-
2006. július 06-án 18 órai kezdettel a ban. Megkezdõdött a Jászkisér Petõfi út 1. sz. alat-
Mûvelõdés Házában Falugyûlés volt, 2., Boros Andrea regisztrálja a lakos be- ti Iskolaépület korszerûsítése és akadálymen-melyen szép számmal jelentek meg a jelentését, majd a tényleges rákötést köve-

tesítése beruházás, melyet a Jász-Nagykun-jászkiséri lakosok. A Falugyûlés témája a tõen továbbítja Miskolczi Zsolt (tel. szám: 
szennyvíz beruházás jelenlegi állapota, Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács ál-06/20-514-5812) a Jászközmû Kft. dolgo-
valamint a szennyvíz hálózatra történõ tal biztosított 7.000.000 Ft támogatási ösz-zója felé az engedélykiadás kérést a lakos-csatlakozás.

nak. A lakásból kijövõ szennyvízvezeték- szeg felhasználásával valósul meg. így álta-
Elõször Hajdú László polgármester kö- bõl a beállásra való szabályos csatlakozás lunk Kossuth téri Iskolaként ismert épület fel-szöntötte a megjelenteket, majd tájékoz- ellenõrzése a feladata Miskolczi Zsoltnak, újítása, vizes blokkjainak korszerûsítése, va-tatta a lakosságot az idei évben települé- aki mûszakilag átveszi, felülvizsgálja és 

sünket érintõ fejlesztésekrõl, beruházá- lamint akadálymentesítése oldódik meg mind megadja a rákötési engedélyt.
sokról valamint az önkormányzat mû- az ott tanuló diákok, mind a pedagógusok A szerzõdéskötéshez szükséges a lako-
ködésérõl és eredményességérõl. legnagyobb öröméresoknak magukkal hozni a rákötési enge-

délyt, a személyigazolványt és az adókár- Torma Márta ifjúsági referens
Elsõként Dr. Fodor Ferenc a Víziközmû tyát, a szerzõdéskötés a Jászkiséri Vízi-
Társulat ügyvédje tartott rövid ismertetést közmû Társulat irodájában kell megkötni, 
a Jászkiséri Víziközmû Társulat és K. Tóth Könyvtár híreka szerzõdés kötés és a rákötési engedély 
Sándor között fennálló perrõl. kiadás ingyenes. 2006. február hónapban a Fogyatékosok Köz-

Ezt követõen Németh János mûszaki el- Végül a jelenlévõ lakosok kérdéseire vá- esélye Alapítványhoz beadott A közszolgál-lenõr tájékoztatást adott a lakosoknak a laszoltak a résztvevõk a fenti témában. A 
tatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés az szennyvízberuházás jelenlegi állapotáról, falugyûlésen megjelent tisztelt lakosok fel-
önkormányzati tulajdonban lévõ önkormány-befejezésének varható idõpontjáról. szólalásai és visszajelzései is bizonyítják, 

Harmadikként Gyõri Zsolt fõmérnök a zati alapfunkciók közé tartozó feladatokat be-hogy az önkormányzat valamint a 
Jászközmû Szolgáltató Kft. részérõl is- szennyvízberuházásban érintettek a la- töltõ középületek akadálymentesítése c. pá-
mertette a szennyvíz csatorna hálózatra kossággal együttmûködve megvalósítják lyázatunk sajnos az idén sem nyert. így a 
történõ rákötés részelteit és módját. ezt a nagy beruházást. Könyvtár akadálymentesítése az idén nem va-

Tisztelt Lakosok, kérem bármilyen 
lósul meg. Viszont ebben az évben a jászkis-Az eljárás menete: problémájukkal, kérdéseikkel forduljanak 
éri Nagyközségi Könyvtár a könyvtári és köz-1., A lakos jelzi rákötési szándékát a rá- bizalommal a Víziközmû Társulat munka-
mûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásban kötés elõtt a Víziközmû Társulatnál Boros társai felé személyesen vagy telefonon!

Andreának telefonon a 57/451-812-es szá- 558 e Ft pénzösszegben részesült.

Jászkiséri Tudósító
FALUGYÛLÉS

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA                                    VI.évfolyam 7. szám

Iskola 
korszerûsítése

Emlékpark 

kialakítása
Az Etnikai Szervezet kezdeményezésé-
re, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány 
és Jászkisér Nagyközség Önkormány-
zata közremûködésével a holokauszt 
áldozataink emlékére park kialakítására 
került sor április hónapban az orvosi 
rendelõvel szembeni telken.

A park területére fákat, tujákat, cser-
jéket, a virágágyásokba egynyári virág-
palántákat ültettek. A parkban húzódó 
sétáló út közepén helyezik el a márvány 
táblát, mely emlékezteti majd az itt 
lakókat és az idelátogatókat a hábo-
rúban ártatlanul elhurcolt áldozatokra.

A beültetett park esztétikusabb képet 
nyújt majd az idén októberben 100. év-
fordulóját ünneplõ katolikus templom-
nak is.
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Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elnyert pályázat. Ez kevés híján 16 millió Ft. Az összeg nevelõk to-
soros ülésen tárgyalta meg a Csete Balázs Általános Iskola és az vábbképzésére, eszközök beszerzésére és a legjobb tanulók támo-
Óvoda 2005/2006. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. gatására fordítható. Ez utóbbi fõleg a következõ területekre szorít-

Az általános iskola igazgatója elmondja, hogy a tanulók teljesít- kozik: matematikai logika, szövegértés, idegen nyelv tanulás.
ményét folyamatosan mérték. A mérések tapasztalatai alapján hatá- Jelentõs eredmény, hogy hosszas pályáztatás után e tanévtõl kez-
rozták meg az újabb feladatokat. Ez különösen az anyanyelv és a dõdõen gyógypedagógus dolgozik az iskolában.
matematika tantárgyaknál volt nagyon határozott. A feladatokat Az intézmény az Apáczai Kiadó bázis iskolája, ennek 
megjelölték! megfelelõen bemutató foglalkozásokat szerveznek, ahol a környezõ 

Egyre nagyobb gondot jelent, hogy magas és növekszik a sajátos települések nevelõi és jelen vannak.
nevelési igényt jelentõ tanulók létszáma. Ez jelenleg 86 fõ, az összes A tanévben megoldott volt a tánc és zene oktatás. Ebben Jászbe-
létszámhoz viszonyítva 12 %. Velük a tanórai differenciáláson túl, a rény és Jászapáti iskolái adtak segítséget.
délutáni foglalkozásokon találkoznak a nevelõk. Az eredményes Eredményesen szerepeltek az iskola tanulói különbözõ szintû ver-
munkát szolgálja a Humán Erõforrás Operatív Program keretében senyeken. Az eredményekrõl ez úton tájékoztatunk:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Verseny Tanuló Hely Oszt. Felkészítõ nevelõ 

Szivárvány országos nyelvtan verseny Káli Máté 51. l.d Szereminé Járvás Andrea 

Szivárvány országos matematika verseny Balog Anna 59. l.d Szereminé Járvás Andrea 

Területi Futóverseny Balog Anna 

Balogh Krisztina 

 l.d Szereminé Járvás Andrea . 

Kis nyelvész országos döntõ Nagy Vendel  3 .a Göröcsné Simonyi Edit 

Szivárvány természetismeret országos döntõ Fazekas Viktor  3.a Göröcsné simonyi Edit 

„Mátyás király idejében" komplex tanulmányi verseny országos döntõ Kövesdi Krisztina  3.a Göröcsné simonyi Edit 

Országos matematika verseny Guba Emese 6. 3.a Göröcsné simonyi Edit 

Kisokos Országos Matematika Verseny 
Nemes Balázs 

Kiss-Jakab Réka 

Kûri Leila 

2. 3. 

10. 

3.b Tóth Ferencné 

Kõvári Tamás Emlékverseny Rácz Réka 1. 4.a Rácz György 

Megyei Síverseny Rácz Réka 1. 4.a Rácz György 

Országos Síverseny Rácz Réka 11. 4.a Rácz György 

Jee kupa Rácz Réka 2. 4.a Rácz György 

Manó tanoda országos irodalom verseny Cseh Réka 4. 4.b Hajnal Csabáné 

Manó tanoda országos nyelvtan verseny Cseh Réka 4. 4.b Hajnal Csabáné 

Jánoshidai helyesíró verseny legjobb tollbamondója Cseh Réka 1. 4.b Hajnal Csabáné 

Megyei helyresíró verseny Forgó Anita  4.b Hajnal Csabáné 

Jánoshidai helyesíró verseny Urbán Kitti 11. 4.d Borbás Bernadett 

Titok Országos levelezõ verseny 5-6. évfolyam Porzó Ádám 2. S.d Gócza Lászlóné 

Titok Országos levelezõ.verseny 5-6. évfolyam Rácz Kornél 7. 5.a Bobákné Major Margit 
Titok Országos levelezõ verseny 5-6. évfolyam Mihályi Kristóf 1. 6.a Molnár György 

Titok Országos levelezõ verseny 5-6. évfolyam Bója Boglárka 2. 6.a Molnár György 

Titok Országos levelezõ verseny 5-6. évfolyam Kovács István 4. 6.a Molnár György 

Titok Országos levelezõ verseny 5-6. évfolyam Holló Zoltán 6. 6.a Molnár György 

Bolyai megyei levelezõs verseny Mihályi Kristóf 7. 6.a Molnár György 

Simonyi Zsigmond helyesíró verseny Mihályi Kristóf 3. 6.a Ke renchyné Zsemberi Erzsébet 

Kazinczy-Szépkiejtési verseny/ megyei / Mihályi Kristóf 4. 6.a Ke renchyné Zsemberi Erzsébet 

Kazinczy-Szépkiejtési verseny /megyei/ Szikszai Fanni 6. 7. a Molnárné Zana Ágota 

Megyei német verseny Ládi Alexander 6. 8.a Budainé Balogh Gabriella 

Megyei német verseny Budai Nóra 7 5.c Borsos Ildikó 

Alpesi sí diákolimpia megyei döntõ Balogh Anna 1. 7.b Rácz György 

Alpesi sí diákolimpia megyei döntõ Szeremi Bence 2. 5.a Rácz György 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI
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A Napközi Otthonos Óvoda gyerekközpontúan megalkotott prog-
ramja szerint folytatja munkáját 211 gyermekkel 9 csoportban. 
Örömükre megújult az Attila úti épület, így már az egészségügyi ha-
tóságok is elfogadják.

Programjuk gerince a gyermek természetéhez tartozó játék, és játék 
közben tanulja meg a tõle elvárható viselkedési formákat. Sokszor 
hallgat mesét a gyermek, hasonló történeteket maga is elgondol és 
elmondja, lehetõség szerint el is játssza. Gyakran látnak vendégül a 
településrõl közkedvelt, elismert, valamilyen tevékenységet folytató 
személyeket, akik bemutatják a munkafolyamatot és terméket. Ezekbõl 
idõrõl-idõre kiállítás látható a „mini-galérián".

Sokat kirándulnak, ismerkednek a településsel, annak értékeivel, a 
közlekedéssel.

Az úgynevezett mikro-csoportos foglalkozások jó eredményt hoznak. 
Jobban megoldódik a gyermek nyelve, több idõ van a velük való 
foglalkozásra.

A csoportban igen magas a roma gyermekek létszáma. Ez gondot azért 
jelent, mert hadakozni kell a rendszeres óvodába járásért. A szülõk 
sajnos legtöbb esetben munkanélküliek, az esetek kevés részét 
leszámítva, igen szegény az otthoni környezet, gyakran a la-
káskörülmények hagynak kívánni valót.

Az óvónõk gyakran a szülõk nevelését is magukra vállalják, ezért 
keresik a velük való találkozást. Hiányolják, hogy nincs logopédus, 
holott nagy szükség lenne munkájára. Sok a beszédhibás gyermek!

Az önkormányzat Testülete mindkét beszámolót jóváhagyólag el-
fogadta!

Megismerte a Képviselõ-testület a szociális ellátásokról illetve a helyi 
szabályozásról szóló rendelet tervezetet és azt elfogadta.

Néhány téma amivel külön is foglalkoztak a testület tagjai: A kör-
nyezõ települések szolgáltatásaihoz viszonyítva nagyon magas a te-
metési költség (80-100 ezer forinttal több).

A jelzés alapján az augusztusi ülésen a temetés költségeire vissza-
térnek.

Felvetõdött hogy a közgyógyellátás új rendszere csökkenti az em-
berek esélyegyenlõségét. Az önkormányzatok szegények és ez sajnos 
minden fajta tevékenységre rányomja a bélyegét!

Telek vásárlás kérelmet véleményeztek (eladást), a polgármester 
javaslatára a szerzõdésbe beépítési kötelezettség kerül be, ami a további 
értékesítést megakadályozza. Beépítetlenség esetén az eladás során 
kialkudott vételáron visszakerül az önkormányzat tulajdonába. A 
kötelezettség idõtartama 3 év.

Határozott a Testület folyószámlahitel felvételérõl, ami az intéz-
mények világításának korszerûsítését szolgálja. A munkák jelenleg is 
folytatódnak.

Rendeletet alkotott a közterület felügyeletrõl illetve módosította a 
hatályos rendeletet. Oka: a rend és biztonság, környezet, és egész-
ségvédelem érdekében jogokkal és kötelezettséggel felruházott köz-
terület felügyelõt állít munkába. A munkakört pályázat útján ítéli oda.

Állást foglalt a Halas Kft. beadványát illetõen és hozzájárult telek 
értékesítéséhez (728 és 730/3 helyrajzi szám), valamint a fûtési 
hulladékvíz biztosításához.

Határozott önkormányzati tulajdonú lakás eladásáról (Hunyadi u. 33.) 
A vételár 70 %-át a vevõ szociálpolitikai támogatásból fizeti, a 
fennmaradó 30 %-ot 10 éves részletfizetéssel köteles megfizetni. A 
kialkudott vételár 3,8 millió Ft.

Papp János

Évfolyam Fõ Osztály Átlag létszám 
1. ? 66 3 22 fõ 
2. 98 4 24,5 fõ 
3. 93 3 31 fõ 
4. 83 3 27,6 fõ 
5. 106 4 26,5 fõ 
6. 93 3 31 fõ 
7. 96 4 24 fõ 
8. 73 3 24,3 fõ 

ízesen: 708 27 26,2 fõ 

 

2006/2007. tanév várható létszámadatai Helyi Választási Iroda
5137 Jászkisér, Fõ út 7.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2006. október 1. napjára kitûzött

önkormányzati képviselõ,
polgármester,

megyei önkormányzati valamint
kisebbségi választásokról

I. Választási eljárási határidõk és cselekményeket a 3/2006. (VII. 
21.) ÖTM rendelet részletesen tartalmazza, ennek alapján az alábbi 
tájékoztatást adom:

Fontosabb választási cselekmény
1. A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt a választás 
évének július 15. napjáig lehet kérni a HVI vezetõjétõl, a 
kérelemnek az önkormányzat épületében elhelyezett gyûjtõládába 
helyezéssel. Határideje: 2006. június 1-tõl 2006. július 15-ig

2. Választói névjegyzékbe történõ felvételrõl értesítõ és ajánló szel-
vények kézbesítése a választópolgárok számára a lakcímnyilván-
tartás szerinti címükre. A kisebbségi választás helyérõl, idejérõl, 
módjáról a választópolgárokat a kisebbségi értesítõ megküldésével 
tájékoztatja a HVI.
Határideje: 2006. július 31-tõl 2006. augusztus 4-ig

3. Választói névjegyzék közszemlére bocsátása 
Határideje: 2006. augusztus 2-tõl 2006. augusztus 9-ig

4. Névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy névjegyzékbe való fel-
vétel miatt kifogás benyújtása
Határideje: 2006. augusztus 2.-tõl 2006. augusztus 9. 16 óráig

5. Jelöltek bejelentése a HVB-nél 
Határideje: 2006. szeptember 8. 16 óráig

6. Választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben je-
löltet, illetve listát állító jelölõ szervezet, illetõleg független jelölt 
legkésõbb 2006. szeptember 22-én 16 óráig jelentheti be a HVB-
nél. Határideje: 2006. szeptember 22. 16 óra

7. Választási kampány
Határideje: 2006. szeptember 29. 24,00 óráig

8. Kampánycsend
Határideje: 2006 szeptember 30. 00, 00 órától 2006. október 1. 
19,00 óráig

9. Választás napja (polgármester, települési önkormányzati képvi
selõ, települési kisebbségi önkormányzati képviselõ, megyei önkor
mányzati választás)
Határideje: 2006. október 1. 6 órától 19 óráig

11. Jelöltajánlás: Képviselõjelölt az lehet, akit a választópolgárok
1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok 3%-a 
jelöltnek
ajánlott.

Választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor: 4517 fõ.

Ili Helyi Választási Bizottság (HVB) (5137 Jászkisér, Fõ út 7.) vá-
lasztott tagjai:

Szabó László, elnök
Bollók György, elnökhelyettes
Csillik Ferencné, tag

Jászkisér, 2006. augusztus 1.
dr. Szûcs Attila sk. 

jegyzõ
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„Hurrá, itt vannak 
a tûzoltók!" 

Egész évben nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a 3-6 éves gyerme-
keket megismertessük az õket kö-
rülvevõ világgal, felhívjuk figyelmü-
ket a rájuk leselkedõ balesetekre és 
egyéb veszélyekre is. Megismertet-
jük õket a tûz jótékony és pusztító 
hatásával, minden évben tûzriadó 
szervezésével gyakorlatban is meg-
ismertetjük velük, mi a teendõ tûz 
esetén. Öröm számukra, ha a tûzol-
tók munkájáról beszélgetünk. Hát 
még ha igazi tûzoltókkal tehetik ezt, 
igazi tûzoltó autó mellett, mint 
ahogy az június l-jén délelõtt tör-
tént! 

A csillogó piros autóval helyünkbe 
jöttek a tûzoltók, hogy „tûzoltó be-
mutatót" tartsanak a gyerekeknek. 

Volt öröm! Mindent meg lehetett 
nézni, mindent meg lehetett kérdez-
ni! 

Balogh Tamás parancsnok és 
munkatársai hõsiesen állták a gyere-
kek rohamát. Nagy türelemmel be-
mutatták a tûzoltóautó valamennyi 
tartozékát, elmagyarázták azok mû-
ködését. A gyerekek nagyon élvez-
ték, hogy amit lehetett kézbe is fog-
hattak, ki is próbálhattak. 

Sokkal maradandóbb volt így az 
élmény, sokkal inkább megjegyez-
ték így a gyerekek a fontos dolgokat, 
mintha csak hallottak volna róla. 

Köszönjük Balogh Tamás parancs-
noknak és munkatársainak az élmé-
nyekkel teli délelõttöt. 

Kis Istvánná óvónõ 

Gyermek-hét 
az óvodában 

Immár hagyomány, hogy a gyermekintézmé-
nyek játékos programokkal kedveskednek a gye-
rekeknek gyermeknapon. így van ez az óvodá-
ban is. Május hónapban sok színes programot 
szervezünk óvodásainknak, minden hétre jut 2-
3 ilyen rendezvény, aztán az utolsó héten pedig 
minden nap örülhetnek valami meglepetésnek a 
gyerekek. Ez a gyermekek hete. ízelítõ 
májusi programjainkból: 
• Édesanyák és nagymamák köszöntése anyák 
napja alkalmából. Közös játék. 
• Tavaszi koncert - az ének-zene munkaközös-
ség szervezésében. 
• Meseelõadás a Mûvelõdés Házában (gyerme-
kek és óvónõk szereplésével) az anyanyelvi 
munkaközösség szervezésében. 

HÍVOGATÓ 

A Pendzsom Folk Fesztivál újra várja Önöket! Az elõzõ 

év sikerén felbuzdulva Ferenczi György és zenekara 
a Rackajam, valamint a Fáradt Halak Táncegyüttes 

újból ellátogat Jászkisérre. 
Új mûsoruk címe: Petõfi, ami egyben arról is árulko-

dik, hogy a költõ versei lettek megzenésítve. A 14 

megzenésített versbõl néhány cím: Falu végén kurta 

kocsma, A csonka torony, Szeptember végén, Pató 

Pál úr. Ekképpen nyilatkozik a mûrõl Ferenczi: „Egy 

magyar zenésznek normál esetben a népzenétõl kel-

lene bárhova eljutnia, de a Kodály-módszer hazájá-

ban ez rendszerint nem így van. Én Jimi Hendrix, az 

ACDC és a Hobo Blues Bánd zenéjén nõttem fel. Ma 

két dolog határozza meg a zenémet: a népzene és 

Hendrix. Kedvenc íróm Jókai, kedvenc költõm Petõfi. 

Aki a rock and rollt életformájának vallja, az nem 

mehet el Petõfi mellett úgy, hogy ne ragadja meg a 

 

• „Fürkész-nap" a Szent István parkban a kör-
nyezetismereti munkaközösség szervezésében. 
• Bekapcsolódás a településünkön szervezett 
szemétgyûjtõ akcióba. 
• A 6 évesek iskolalátogatása. 

A „Gyermek-hét" programjai az idén: 
• Színházlátogatás a Mûvelõdés Házában 
(A három kismalac c. zenés darab megtekintése) 
• Kirándulás a jászberényi állatkertbe. 
• A néphagyomány ápolás keretén belül: lovas-
kocsizás a település utcáin (a régi népi élet fel-
idézése, környezetünk jobb megismerése) 
• Pónilovaglás az óvoda udvarán. 
• Tûzoltó bemutató 
• Családi sportnap 
• „Fészekváltó"-ünnep 

Köszönjük a „Gyermekek hete" rendezvénye-
iben és lebonyolításában résztvevõ valamennyi 
felnõttnek munkáját, segítõkészségét. 

belõle sugárzó energia és életöröm. Velem sem tör-

tént ez másként." 
Hosszú tárgyalás, és Sikentáncz Szilveszter tánc-

mûvész közbenjárásának köszönhetõen a Magyar Ál-

lami Népi Együttes is vendégszerepel a Fesztiválon. 

Az együttes tagjai számtalan országban, számtalan 

fellépésen vannak túl azokkal a mûsorokkal, amik 

színpadtechnikai látványelemekkel teletûzdelt, de va-

lójában a táncosok tudását háttérbe szorítja. Jászkis-

érre egy teljesen új szerkesztésû mûsorral készülnek, 

szeretnék Önöknek megmutatni azt a táncos tudást, 

aminek köszönhetõen számtalan szólótáncversenyt 

nyertek, és lettek professzionális táncosok. 
Erre szokták mondani, hogy „csak itt, és csak most, 

és csak nektek"! 
Hát kérem éljünk az alkalommal! Jöjjenek el, hív-

ják el barátaikat, rokonaikat, és érezzük jól ma-

gunkat eme kiváló elõadók társaságában, és a töb-

bi meghívott fellépõ társaságában augusztus 11-

12-én! 

 

Szemétgyûjtési nap 

Kedves Jászkisériek, Kedves Résztvevõk! 
2006. május 26-án a Szemétre fel! Szedj egy zsák szemetet! Szemétgyûj-

tési akció alkalmával a településünk utcáiban, árkaiban felhalmozódott, 

összegyûlt szemetet szedtük fel. 
Akciónk lényegé a lakosság figyelem felhívása és a közös munka települé-

sünk tisztasága, védelme érdekében. Szeretném megköszönni mindenki-

nek, aki csatlakozott felhívásunkhoz és munkájával hozzájárulttelepülésünk 

tisztaságához, szebb és esztétikusabb képéhez. A szemétgyûjtési napon a 

Napköziotthonos Óvoda dolgozói és a gyerekek, a Csete Balázs Általános Is-

kola pedagógusai és a diákok, a Mozgáskorlátozottak helyi csoportja, a Bú-

zavirág Népdalkör, a „Kis-Ér" Kertbarátkör, a Nyugdíjas Klub, a Csete Balázs 

Honismereti Szakkör tagjai, a Tûzoltóság dolgozói valamint a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói közremûködtek. Köszönet a munkáért mindenkinek! U.I.: 

Elnézést kérünk amiért a múlt havi újságból kimaradt a cikk. 

Torma Márta ifjúsági referens 

SZEMÜNK FÉNYE 

Az Oktatási Minisztérium „Szemünk Fénye Program" 2006. március 22-én 

indult. A programban az iskolafenntartók szociális, egészségügyi, mûvelõ-

dési, oktatási és sport létesítményeinek világítási és fûtési rekonstrukciója 

valósulhat mg. A programban az elavult és drága világítási és fûtési rendsze-

reket korszerû és takarékos rendszerek váltják fel. Az oktatásban dolgozók 

közös célja, hogy Magyarországon minden gyermek tiszta, világos, jól fûtött 

termekben végezze tanulmányait. A „Szemünk Fénye Program" lehetõséget 

teremt arra, hogy az ország összes iskolájában világítás- és fûtéskorszerûsí-

tés valósuljon meg. E programon keresztül július hónapban az önkormány-

zat oktatási intézményeiben a régi lámpatesteket új, korszerû és energiata-

karékosabb lámpatestekre cserélték ki, melyek a XXI. századi színvonalú új 

berendezések a legszigorúbb magyar és Európai Uniós szabványoknak felel-

nek meg. A „Szemünk Fénye Program" növeli tantermeink kényelmét, javítja 

gyermekeink tanulási feltételeit, ezáltal az óvodások, iskolások egészsége-

sebb környezetben tanulhatnak, dolgozhatnak. 
Torma Márta ifjúsági referens 
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