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- Dr. Nemes András fõorvos, 

a Jászkisériek Baráti Egyesülete elnökének ünnepi beszéde

- Dózsa László sz?nmûvész, 

a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével kitüntetett 
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- A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar ünnepi mûsora
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50.

Meghívó

Meghívó
A 

Csete Balázs Honismereti Egyesület 

 tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 

2008. június 16-án (hétfõn) 17 órai kezdettel 

a Rákóczi szabadságharc 305. évfordulója

 alkalmából rendezett megemlékezésre  

II. Rákóczi Ferenc mellszobránál. 

- Megemlékezést tart:
 Benedek József a Csete Balázs Honismereti Egyesület elnöke. 

- 305 év címû saját költeményét elmondja:
 Bartók János az egyesület tagja

- Koszorúzás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete május havi ülésen Kellemetlen és drága mulatság, hogy szórakozásból is érkezik hívás. Ez 
Tájékoztatót hallgatott meg a Cigány Önkormányzat mûködésérõl. Az büntetendõ cselekmény!! Jelenleg 4 település (Jászapáti, Tiszasüly, 
elõzetes munkabizottsági ülésen és a napirend tárgyalásánál is Jászladány, Jászkisér) 23139 lakójáról hivatottak gondoskodni.
hangsúlyozták a megszólalók, hogy a településen alapjában megfelelõ a Számos munkájuk mellett az utánpótlás nevelésre is gondot fordítanak. 10 
kapcsolat mind az önkormányzatok mind a különbözõ szervezetek fõ általános iskolást Békésen táboroztattak, ahol a szakma fortélyait 
vezetõivel, közösségeivel (óvoda, iskola, Mûvelõdés Háza, Jászkisér ismerhették meg.
Gyermekeiért Alapítvány stb.). Irodát tartanak fenn alkalmazottal és 
rendszeresek az összejövetelek, fogadóórák. Hosszasan foglalkozott a Képviselõ-testület az illegális szemétlerakók 
Éves munkaprogramjuk tartalmaz a településért végzett munkát, a cigány helyzetével. A jövõben 2 fõ közterület felügyelõ vigyázza a település 
tanulók változatos támogatását tanévkezdéstõl a táborozásig, több rendjét. A szigorú büntetések kiszabását szorgalmazzák.
rendezvény a kulturális hagyományok õrzését szolgálja. Próbálkoznak a 
felnõttképzéssel. Felhívást fogalmaztak meg.
Gond, hogy a település cigány lakosai (magyar és oláh cigányok) teljes Kérik minden települést szeretõ, az egészséges környezetet megbecsülõ 
elkülönültségben élnek. jászkisérit ne hagyják, hogy fertõzzék, elcsúfítsák a falu és határát. Aki 
Lélek számukat mindenki (önmaguk is) csak saccolja 800 és 1200 fõ észleli a szemetelõt, jelezze!
között. Tény, hogy az óvodában, iskolában tanévek kezdõ csoportokban Ha rejtve marad a tettes csak a közösség pénzébõl valósítható meg az 
arányok az 50 %-ot közelíti. elszállítás. Kevesebb marad más fontos dologra pl. járdára. A „Törvény” 
A felnõttek között magas a munkanélküliség aránya. Legfõbb ok az elõírja, hogyha a tettes nem kerül meg az elszállítás költsége a 
iskolázatlanság és a szakma hiánya. A feladat és a felelõsség a tanulás; tulajdonosra hárul. Az fizet, akinek a területén elrejtették a szemetet. Egy 
óvodában, iskolában, felnõttképzésben. nyomós okkal több a nyitott szemmel járásra.
Gondot néhány csalás életvitele, kulturálatlansága jelent. Ebben Papp János
önkormányzatuk segítségét is kérik. Megfogalmazásuk szerint 
felemelkedésük politikai döntés és gazdasági segítség nélkül nem fog Idén is úszhatnak a gyerekek
menni. A nagyközség Önkormányzatának tagjai a tanulást és a munka  Immár hagyománnyá vált, hogy minden év májusában az iskola tanulói 
világába való beilleszkedést látják a felemelkedés forrásának. úszásoktatásban vehetnék részt az iskola tanmedencéjében. Nincs ez 

másképp az idén sem. Azonban ez alkalommal a pélyi tanulók számára is 
Megvitatta az intézmények mûködését, megismerte a gazdaságosabb lehetõvé vált az oktatáson részt venni, amit a közösen mûködtetett 
mûködését készített javaslatot. Természetes, hogy minden intézmény iskolatársulás tett lehetõvé. A közel 90 fõ tanuló ¼-e pélyi tanuló. Az 
(Mûvelõdés Háza, Könyvtár, iskolai könyvtár) önálló mûködésnek úszásoktatás közel 1, 5 M Ft-os hozzájárulással valósulhatott meg, amit az 
harcosa. Ennek ellenére elfogadták a javaslatot, miszerint gazdaságossági iskola és az önkormányzat biztosított. Bízunk abba, hogy az elköö vetkezõ 
számításokkal kiegészítve készüljön új elõterjesztés. években is tudjuk üzemeltetni a tanmedencét, ezzel is segítve a gyerekek 

megismertetését és megszerettetését a vízzel, vizi sportokkal. 
Megvitatta az önkormányzat egészség megõrzésben, megelõzõ munkában 
való feladat ellátását. A napirendet indokolja munkában való feladat Aszfaltot kapott a Csete Balázs Általános Iskola kosárlabda pályája
ellátását. A napirendet indokolja, hogy a települési önkormányzatok Régóó ta tervbe vett feladat volt a kosárpálya tönkrement burkolatának 
szeptember 30-ig kötelesek elkészíteni egészségügyi tervüket. javítása. A pélyi és a jászkiséri iskola intézmények társulása lehetõséget 
A beszámoló alapján a következõk állapíthatóak meg: a településen az teremtett arra, hogy megoldódjon a pálya aszfalttal történõ burkolása. Így 
egészségügyi alapellátás megoldott! Kötelezõ szûrõvizsgálat a tüdõszûrés. most már az iskola tanulói télen-nyáron balesetmentesen, jobb és 
(Az Észak-alföldi régióban magas a tüdõbetegek száma. 2007. évben a esztétikusabb körülmények között sportolhatnak a pályán. 
Jászság területén 26 TBC-s beteget szûrtek ki. Ugyan itt 96 tüdõrákos beteg 
közül 57 fõ a szûrés nyomán kerülhetett kezelésre. A szûrõvizsgálatokat az Példaértékû lakossági összefogás
egészségügy dolgozói szorgalmazzák, bár ezekkel kevesen élnek: pl. A P?zmány Péter út lakói megelégelték, hogy útjuk a nagy jármûforgalom 
csontsûrûség, emlõ, prosztata. Más egészség megõrzõ vizsgálatot a hatására egyre jobban tönkrement. Ezért összefogtak a lakók és 60% önrész 
háziorvosok elvégeznek pl. vérnyomás, koleszterinszint, vércukor. vállalásával, valamint 100 ezer Ft önkormányzati hozzájárulással 
Ugyanezeket alkalmak kapcsán a Vöröskereszt is elvégzi pl. véradás, felújították (kõzúzalék szórással) útalappal ellátott útjukat.  Örülünk annak, 
május elsejei sport rendezvények. hogy településünk lakói közül vannak olyanok, akik tesznek is saját 
A fogorvosok évenként találkoznak a felnõtt lakosokkal a megelõzõ jellegû környezetük rendben tartásáért, odafigyelnek egymásra. Reméljük mások 
vizsgálatát. A gyermekkorúak félévenként jelennek meg a rendelõben. számára is tanulságos az õ példájuk, hiszen csak azoknak lehet segíteni, 
A védõnõk praxisuk körében hasonló munkát végeznek felvilágosítással. akik önmaguk is tesznek azért, hogy jobbak legyenek életkörülményeik.
A sportok vezetõi, sportpályák kezelõi alkalmat adnak az egészséges 
sportolásra. Az önkormányzat anyagi, erkölcsi segítséget nyújt, az Közhasznú foglalkoztatás
egészséges élet feltételeit a következõkben látják: Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ez évben is igyekszik az 

- kényelmesség, közöny felszámolása önkormányzat közhasznú és közcélú foglalkoztatásban alkalmazni 
- intenzívebb kommunikáció – felvilágosítás
- feltételek bõvülése pl. újabb sportpályák – sportcsarnok 
- egészséges élet – életkörülmények

Az egészségmegõrzés eszköztárában nagyon fontos a felvilágosítás, de 
technikai eszközei is lényegesek pl. a gyógyszertár adományával (testzsír- 
tömeg mérés) a Vöröskereszt rendelkezik.
Jól mûködik (nem olcsó eszközeivel) a fizikoterápia. Rendszeres a drog, 
dohányzás, alkohol károsító hatásának ismertetése.
Növelni kívánják a háziorvosok eszköztárát! Lehetõség szerint 
alkalmanként szakorvosi rendeléssel szûrést végezni pl. mammográfia, 
méhnyakrák szûrés.
Lényeges, hogy az egészséges életismeret és eszköztár minden korosztály 
számára biztosított legyen.

Megismerte az Önkormányzat Testülete a Jászkisér Gyermekeiért 
Alapítvány és Jászkiséri Lakosságért Alapítvány, valamint az Önkéntes 
Tûzoltóság és a Köztestületi Tûzoltóság munkájáról szóló beszámolókat. 
Ezeket elismerõ szavakkal méltatta, munkájukat megköszönte.
A tûzoltók munkájáról hosszabban tájékozódtak. Az élet igazolta, hogy 
fontosak a településnek. 2007-ben 61 esetben vonultak tûzesethez és 101 
esetben végeztek mûszaki mentést.
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munkavállalókat. 2007. évben 101 fõt tudott így munkához juttatni az önkormányzatnak biztosítania. A pályázat az Apáti út hibáinak, kátyúinak 
önkormányzat. 2008. évben ez idáig 8 fõt közhasznú és 33 fõt közcélú kijavítását, az út szélesítését, valamint egy réteg aszfalttal történõ felújítását 

tartalmazza. Másik pályázatunkat „a helyi nö kormányzatok fejlesztési foglalkoztatásban alkalmaz. A jászberényi Munkaügyi Központ 
feladatainak támogatása program” felhívásának t?jsebek és természeti támogatásával 2008. június 01-tõl 20 fõnek biztosított lehetõséget a 
értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése alc?mére közcélú munkavégzésben való részvételre, melyet 16 fõ fogadott el. A 
nyújtottuk be „J?szkisér kibocsátott termálvíz természeti értékeket károsító jelenleg alkalmazott 16 fõ tartós munkanélküli, tehát több mint 1 év óta 
jelenségének kiküszöbölése és megszüntetése” címmel.  A pályázat teljes nincs munkahelyük. A foglalkoztatással mind az önkormányzat, mind a 
bekerülési összege: 29.768.620 Ft, melybõl 30% önerõt, azaz 8.930.586 Ft-munkaügyi központ igyekszik visszavezetni õket a munka világába. 
ot kell biztos?tanunk a megvalósításhoz. Jelenleg az önkormányzatot Jelenleg a foglalkoztatottak a település köztereit, utcáit, parkjait, piacteret, 
évente a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelem, Természetvédelmi és valamint az önkormányzati tulajdonú telkeket tartják tisztán. 
Vízügyi Felügyelõség súlyos pénzbírsággal sújtja, mert a kibocsátott 
használt fûtési célú és tanmedencei termálvíz kibocsátási határértéke nem 
felel meg az érvényes környezetvédelmi elõírásoknak, a 28/2004. (XII.25.) P?lyázatok
Kvvm. rendeletben elõírt határértékeknek.  A hévízhasznosító rendszerbõl 2008. május elején beadásra került „Jászkisér nagyközség fejlesztése a 
kikerülõ a felszíni vizekbe közvetlenül bejutó hévíz a környezetre káros településközpontot elkerülõ út építésével és a polgármesteri hivatal külsõ 
hatást gyakorol. A környezethez képest magasabb vízhõmérséklet elõsegíti felújításával” elnevezésû pályázat az EAOP-2007-5.1.1/E pályázat 
a szervesanyag képzõdést, a vízi növényzet elburjánzását, a csatorna felhívására. A projekt teljes beruházási összege 55 MFt, ebbõl az 
gyorsabb eliszapolódását. Ezen kívül a Jászsági Többcélú Társulás is önkormányzatnak 10 % önerõt kell biztosítania a megvalósuláshoz. Az 
benyújtott egy pályázatot szintén az Eszak-Alföldi Regionális Fejlesztési elkészült dokumentáció a Bartók B. út teljes felújítását, hulladékgyûjtõ 
Tanács kiírására „Egységes arculat megteremtése és fejlesztése a sziget elhelyezését, valamint a polgármesteri hivatal hátsó frontjának régi, 
J szságban” címmel „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak elhasználódott nyílászáróinak cseréjét tartalmazza. Várható döntés 2008. á
támogatása HÖF-TEKI 2008. évi pályázati kiírás, a tájékoztatást elõsegítõ szeptemberére várható. 2008. május 15-i határidõre másik két pályázati 

E információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs anyagot is készített az önkormányzat az szak-Alföldi Regionális 
táblák, útbaigazító táblák, térképek) pályázati jogcímére.” A pályázatban Fejlesztési Tanács kiírására. Az egyik anyag a decentralizált „települési 
13 település vesz részt. Jászkisér település esetében 1.081.80,- Ft a teljes önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” 
beruházási összeg, melyhez 216.216,- Ft önerõt kell biztosítanunk. A támogatásának elnyerésére  (ÉA-TEUT) „Jászkisér Apáti út szilárd 
pályázatok elbírálása augusztusra várható. Reméljük kedvezõen fogadják burkolatú belterületi közútjának burkolatfelújítása” címmel nyújtott be 
és értékelik anyagunkat.  pályázati anyagot az önkormányzat. A beruházás bekerülési összege 

TM28.511.555,- Ft, melybõl 42% önerõt, azaz  11.974.854,- Ft-ot kell az 

Nagy örömmel értesültünk a hírrõl, hogy a Polgármesteri Hivatal az Így a napjainkban elvárható színvonalon biztosíthatjuk vendégeink 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt HÖF CÉDA kiszolgálását.
pályázatán 3 000 000 Ft állami támogatást nyert. a konyha dogozói
Ez önkormányzati önrésszel 5 000 000 Ft-os felújítást jelentett a 
konyha számára, ami már mondjuk meg õszintén, nagyon  ráfért. A 
közel 15-20 éves használati eszközök megérettek a cserére.
A gyártó cég elõször az ebédlõbe szállította le az új asztalokat, 
székeket. Az ember szemének  együtt nyújtanak kellemes látványt a 
2004-ben szintén pályázati pénzbõl megújult fal és padlóburkolattal. 
Szépek esztétikusak, a gyerekek nagy örömmel vették birtokba.
Nagyon fontos szempont, hogy milyen környezetben fogyasztja el 
naponta 360 gyermek az ebédet, ami a napközis nevelõk segítségével 
fegyelmezetten, rendezetten történik. Ezúton is köszönjük 
együttmûködõ munkájukat, hiszen a kialakított szép új környezet 
megóvására szükség van.
Majd az elektromos berendezések kerültek a helyükre: a mosogatógép, 
ami 2 perc alatt tisztítja meg a tányérokat, evõeszközöket és poharakat. 
Közel egy hónapos tapasztalat alapján elmondhatjuk, a gép jól 
mûködik. Takarékos energia-, víz- és mosogatószer fogyasztás 
szempontjából egyaránt.
A hatkemencés sütõ alul-felül egyenletesen süt. Talán ez könnyíti 
leginkább a munkánkat, mert a régi már nagyon kiszámíthatatlanul 
mûködött. Hol itt, hol ott pirult meg jobban a benne készült étel. A 
dagasztógép is megújult. Két darab 500 l-es hûtõszekrényt is kaptunk. 
Az egyik a tej – tejtermék, a másik a töltelékáru elõírásnak megfelelõ 
tárolását, hûtését biztosítja. Ezek a gépek nélkülözhetetlenek a 
konyhán, ahol a naponta 700 fõ étkeztetése történik.
Elsõsorban gyerekek és idõsek kapják naponta az ebédet, de jó néhány 
család ebédje is innen kerül az asztalra, levéve a dolgozó 
háziasszonyok válláról a fõzés terhét. Utolsó lépésként szállították a 
HACCP rendszerben elõírt rozsdamentes asztalokat, tálaló 
szekrényeket. Ezek a bútorok is nagyon szépek, esztétikusak, de igazán 
a higiénia szempontjából fontosak. Tisztításuk sokkal biztonságosabb a 
régi fából készülteknél. A fában a szennyezõdések könnyen 
megtelepedhetnek, baktériumok, fertõzések meleg ágya lehet. Mi 
dolgozók viszont erre nagy figyelmet fordítottunk, ezért szerencsére 
ilyen soha nem fordult elõ. Az új felszerelések, berendezések 
használatával könnyebb a higiéniai elõírások betartása.
Köszönjük az önkormányzat pályázatírói munkáját, mellyel 
biztosították ezeket a konyha részére, amivel minden napi munkánkat 
könnyítik meg. 

Korszerûsítették a Napközi Konyhát
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Május 23-24-én nagy sikerrel rendezték meg a rendezvény létrejöttét. csak a fiatalok, hanem mindannyiunk elé, 
jászkiséri vigadalmi napokat. A 2 nap hiszen egyaránt élen járnak a helyi szellemi és Immár VIII. alkalommal ünneplünk. 
folyamán szinte a település minden lakója közösségi élet megteremtésében.Ünneplünk, mert településünkön ünnep a mai 
megjelent a Szent István Parkban, sokan nap, mert együtt lehetünk, mert törõdhetünk Ez a nap és ez a hely az, ahol köszönetet kell 
vendégeikkel együtt. A település szerbiai egymással, gyermekeinkkel, embertár- mondjunk mindazoknak, akik sokat tesznek 
Bácskossuthfalva és lengyelországi Szczryrk sainkkal. E rohanó világban több idõt településünkért, az itt élõkért. Akik 
testvér városokból is fogadott vendégeket. fordíthatunk egymásra. Életünk gazdagabb Jászkisérért fáradnak, akik szeretik ezt a 
A színpadon reggeltõl késõ estig zajlott az élet, lesz, ha mással nem, e félig hétköznapi települést. Szerencsére sokan vannak ilyenek. 
- ének, zene, tánc váltogatták egymást. Hangos ünneppel. Sokszor nem is gondoljuk, Még is mindig vannak, akiknek munkája 
volt a sportpálya és serényen dolgoztak az mennyire szükségünk van erre. kimagaslóan példaértékû, akikre õszintén 
ételt, italt biztosítók. büszkék lehetünk.Engedjék meg, hogy Márai Sándor idézetével 
A Nagyközség polgármestere Hajdú László ez erõsítsem e gondolatokat: A hagyományokhoz híven, így kerülhet most 
alkalommal adta át a Jászkisér Nagyközségért átadásra a „Jászkisér Nagyközségért" díj. „Nézz utána, hogy minden napból a 
kitüntetõ díjat. Ezt csak a közösségek legközönségesebb, sivár hétköznapból is 
érdemelhetik ki, akik tartósan az elvárhatónál ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jó Tisztelt Jelenlévõk!
is többet tesznek a települést, a település más indulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Nem Jászkisér Nagyközség Képviselõ-testülete úgy 
közösségeiért. kell sok az emberi ünnephez. Minden napba döntött, hogy településünk egyik legrangosabb 
Ez évben a '48-as Polgári Egyesület nyerte el, belecsempészhetsz valamilyen varázsos elismerését a „Jászkisér Nagyközségért" díjat 
akik számtalan nívós rendezvénnyel vétették elemet, megajándékozhatod magad egy könyv olyan csoportnak adományozza, munkájuk 
észre magukat. A bevételeket rendre nemes igazságának negyedórás élményével, elismeréseként, akik megmutatták tisztele-
célhoz rendelték pl. Rákóczi szobor újra valamilyen homályos fogalom megismer- tüket, tenni akarásukat és szeretetüket 
állítása, néptáncosok támogatása, gyermekek ésének kielégülésével, környezeted vigaszta- Jászkisér iránt.
táborozása stb. lásával, vagy felderítésével. Az élet 

gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, 
ha megtöltöd a hétköznapok percét a Hajdú László polgármester beszéde:
rendkívülivel, az emberivel, a jóindu-
latúval és az udvariassal; tehát az Tisztelt Vendégeink! Kedves Jászkisériek!
ünneppel."Õszinte tisztelettel és szeretettel köszöntök 
Tudjuk, hogy kevés szebb ünnep lehet, minden kedves jelenlévõt az immár VIII. 
mint amikor gyermekeinkkel és a alkalommal megrendezésre került Gyermek és 
családdal együtt lehetünk, vagy amikor Falunapon, vagy másképp nevezve Pünkösdi 
egy nagy közösség, egy település Vigadalmi Napokon.
apraja-nagyja együtt lehet és jól érezheti Külön köszöntöm testvértelepüléseinkrõl 
magát. A programok között mindenki érkezett vendégeinket, a Lengyelországi 
megtalálja a számára fontosat és szczyrki tûzoltókat, valamint a Fazekas Róbert 
kikapcsolódást nyújtót.polgármester út vezetésével érkezett 
Egymáshoz való tartozásunk azt is Bácskossuthfalvi vendégeinket. Valamennyiünk nevében õszinte szívvel 
jelenti, hogy megbecsüljük azokat, akik Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm gratulálok a '48-as Polgári Egyesület a 
gazdagabbá teszik mindennapjainkat és településünk önkormányzati képviselõit, kitüntetéshez, további jó munkát, sok sikert 
munkájukkal egyben öregbítik Jászkisér Jászkisér díszpolgárait, nagyközségünk kívánok a csoport minden tagjának.
hírnevét is. Akiket példaként állíthatunk nem jegyzõjét és mindazokat, akik támogatták e 

Pünkösdi Vigadalmi Napok 2008.

M?r sokadik alkalommal került megrendezésre az iskolába készülõ munkatársnõ. Ezeket, a jeleket követve kellett az óvodásokkal kijutni, 
óvodások részére a Fürkésznap, melyet a környezet munkaközösség és közben 20 szalagot összegyûjteni. Útközben friss tejet is kaptak az 
2008. május 16-án tartott a Szent István Parkban. óvodások, óvó nénik, mellyel erõt gyûjtöttek a hátralévõ útra. Ezúton is 

szeretnénk megköszönni a Laktored Kft-nek a kapott tejet!   Az elõkészületekben is voltak izgalmak! Az irányt adó jelek 
felrajzolásánál majdnem büntetésben részesült az óvoda a közterület Kiérkezés ut?n minden csapat elmondta az indulóját, majd 
felügyelõ jóvoltából. Pedig nem szemeteltünk, nem tettünk kárt a megszámlálták közösen a szalagokat, hogy megtalálták-e mindet 
növényekben, hanem táblakrétával rajzolta fel a Parkba vezetõ utat, a útközben. Mindegyik csapat ügyes volt, mert begyûjtötték mind a 20 

szalagot.
Ezután csiga-, és levelibéka gyûjtés következett. A Vadvirág csapat a 
Pitypang csapattal összefogva, egy nagy csoportot alkotva rengeteg 
csigát gyûjtött. No, meg persze szúnyogcsípéseket is, hiszen olyan 
helyekre bújtak be a gyerekek, ahol felverték a szúnyogokat. De nem 
bánták a gyerkõcök, gyûjtötték a csigákat szorgalmasan, s evvel Õk 
bizonyultak a legjobbnak ebben a játékban, a 3 csapat közül. 
Levelibéka nem akadt, így a felajánlott csoki nem talált gazdára.
Mint már említettem, három csapat versengett egymással: a Maci, a 
Mókus és a Vadvirág - Pitypang csoport közösen. Ebbõl a 3 csoportból 
a következõ játékos feladatnál 1-1 gyermek szerepelt. Bekötött 
szemmel fel kellett ismerniük, hogy mi van a kezükben. Ez nagyon jó 
érzékelést fejlesztõ játék is, és a gondolkodást, emlékezetet is jól 
fejleszti az agyban történõ képek elõhívásával. A gyermekek nagyon 
jól kitalálták, mi van a kezükben, és meg is tudták nevezni azt a tárgyat, 
amely nem illett az élõlények sorába. Ez, egyfajta absztrahálást, 
elvonatkoztatást is igényelt a gyermekektõl.
Ezután minden csapat kapott egy fonalat. Meg kellett keresni 
becsléssel a legvastagabb fát, a Parkban, és a kapott fonallal le kellett 
mérni a kiválasztott fa kerületét. Ebben a játékban a Maci csapat volt 

Szent Istv?n parki élmények
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Mint azt már minden évben, az idén is megtartottuk a bölcsõdei 
gyermeknapot. Ez a szép és kedves esemény, ami már rendszeressé 
vált, nemcsak a piciknek, hanem szüleiknek is szívet melengetõ, 
szórakozás volt.
A heti program része volt, hogy a 3 óvoda, nagycsoportos gyermekei, 
akik közül többen is voltak bölcsisek, ellátogattak intézményünkbe, - 
ami már szintén hagyomány -, és az óvó nénikkel együtt mûsorral 
kedveskedtek gondozott gyermekeinknek.
Az óvodás gyermekek nagyon ügyesek voltak, mert a bölcsõdés 
gyermekeket teljesen elvarázsolták elõadásukkal. Az elõadás közben 
és végén lelkesen tapsoltak az ovisoknak.
Ezennel itt az újság hasábjain keresztül szeretnénk megköszönni az 
Óvoda Vezetõjének és az Óvó néniknek, hogy minden jeles ünnep 
alkalmával ellátogatnak a bölcsõdébe és kedves elõadásukkal még 
színvonalasabbá teszik ünnepeinket.
A gyermeknapi rendezvény folytatásaként egész héten sokféle 
program várta a gyerekeket, ilyenek voltak a különbözõ 
ügyességi és készségfejlesztõ játékok, mint a vízhordás, rajzolás, 
célba dobálás, horgászás stb.
A feladatok nagyon játékosak, színesek és változatosak voltak. Célunk 
mindenképpen a szórakozás, a kellemes idõtöltés volt. A gyermeknap 
zárónapján az idõjárás nem kedvezett számunkra, így a 
csoportszobákban voltunk kénytelenek megtartani a tervezett 
foglalkozásokat. Délelõtt folyamán a finommotoros készségfejlesztõ 
játékok után, örömmel nézték meg az elõzõleg készült (farsang/húsvét) 
jeles ünnepek felvételeit.
Ezután a kis pihenõ után, újra kiélhették mozgásigényüket, mert 
fáradhatatlanul és önfeledten, kacagva táncoltak, ami a 
felvételeken is jól látható.
Látva ezeket a boldog gyermekarcokat, szülõként, nagyszülõként, 
egyaránt azt kívánom, hogy gyermekeink arcáról soha ne fagyjon le a 
mosoly, s legyenek nagyon boldog, elégedett, sikeres felnõttek!
Mi pedig, akik felelõsek vagyunk mindezért, tegyünk úgy, 
éljünk úgy, hogy mindez megvalósulhasson!
Délután a szülõk is csatlakoztak a gyermeknapi bulihoz és õk is 
bekapcsolódhattak a közõs játékba.
Végezetül, de nem utósorban szeretném megköszönni a szülõi 
munkaközösség elnökének és a szülõknek az együttmûködésüket, 
felajánlásaikat és szeretetüket.

Jászkisér, 2008-06-07
Tajti Lászlóné

GYERMEKNAP a BÖLCSÕDÉBEN

nagyon ügyes és ötletes, ugyanis emlékeztek arra, hogy melyik fa volt 
tavaly a legvastagabb, így oda szaladtak és azt mérték le. Nagyon 
megdicsérték a leleményességéért ezt a csapatot, hiszen nagyon jó 
emlékezõ képessége volt annak a kislánynak, aki felidézte a tavalyi 
játékot a fejecskéjében, így a Maci csoportot juttatta ebben a játékban 
gyõzelemre.
Ügyes volt a Mókus csapat a következõ feladatban, amikor is fel kellett 
ismerni, és megkeresni egy kapott falevélbõl az egész fát, bokrot. Õk 
voltak azok, akik egybõl megtalálták a növényüket, és meg is tudták 
nevezni azt. Ez a gyerekeknél segíti a rész-egész felismerését, így tud 
majd az iskolában halmazokat képezni, meglátja, hogy mibõl kell 
elvenni, vagy hozzá adni. 
A legutolsó feladatnál kaptak a csapatok 1-1 talpformát, és azokra 
kellett felragasztani azt a növényt, ami ott van a lábuk alatt. Ezt a mintát 
minden csoport elvitte a saját óvodájába, és megnézte nagyítóval, 
megkereste, behatározta a „Kis növényhatározóval”. Érdekes 
növények kerültek a talpak alá. Volt gomba, cickafark, pitypang, és még 
több fajta növény. Reméljük minden csoport megnézegette nagyítóval a 
gyûjtött növényeket.
      Mind a h?rom csapat nagyon ügyes volt, nagy tapssal jutalmazták 
egymást a kitartásért, a küzdelemért, az igazságos játékért. Fáradtan, 
éhesen érkeztek vissza az óvodákba, az iskolába készülõ 
nagycsoportosok. Remélhetjük, hogy az iskolában hamar megszokják a 
rendet, és nem fáradnak el olyannyira, mint itt a Parkban!
Köö szönjük a környezet munkaközösség tagjainak a kellemesen eltöltött 
délelõttöt! Jól érezték magukat a gyerekek, és a felnõttek.

V. E.
óó vodapedagógus

XIV. J?sz Világtalálkozó
Szeretettel várnak és hívnak minden kedves 

érdeklõdõt Pusztamonostorra, 

ahol 2008. június 26-29. között rendezik

 meg  14. alkalommal a

 Jászok Világtalálkozóját. 

Rövid elõzetes a programokból:
06. 27 13 óra       a Világtalálkozó 

  ünnepélyes megnyitása
06. 28. 11. 30 óra Díszünnepség
                            Jászságért Díj átadása
                            Pusztamonostorért Díj átadása
                            Jászkapitány beiktatása

Bõvebb felvilágosítás a http://pusztamonostor.uw.hu/ 

oldalon, illetve a pusztamonostori Polgármesteri 

Hivatalban 57/521-760-as telefonszámon. 
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Jászkisér is részese a 
Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit Foglalkoztatási Programnak  

a Jászságban 
 

A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megbízásából Jászapáti Város 
Önkormányzata sikeresen pályázott a Regionális Operatív Program fenti címen meghirdetett 
pályázatára a Jászság 17 településének összefogásával. 
   
A Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit Foglalkoztatási Program célja, hogy  a 
hulladékkezelési közszolgáltatások körébe tartozó szelektív hulladékgyûjtést, és az illegális 
hulladéklerakók felszámolása.  
 
Tájékoztató a program jelenlegi állásáról:  
A program képzési szakasza eredményes volt, a településekrõl kiválasztott 3 fõ kapcsolódott be a 
képzési programba és májusra sikeres vizsgát tett, így  OKJ-s képzést kaptak települési 
hulladékgyûjtõ és szállítói, illetve parkgondozói ismeretekbõl.  
A program foglalkoztatási szakasza 2007. június 1-én indult, ami jelenleg is tart. 
Legfõbb feladatát az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását és a település közterületén lévõ 
parkok gondozását a program végéig, 2008. július 30-ig látják el. 
 
Mit kapott eddig településünk a program keretében? 
A településeken 17 db négyfrakciós szelektív hulladékgyûjtõ sziget került kialakításra, ezen kívül 
településünk 4 db köztéri hulladékgyûjtõt, illetve fûnyíró gépet, bozótvágót és parkgondozói 
kéziszerszámokat. A programban beszerzésre került 2 kommunális kistraktor, amely szükség 
esetén igénybe vehetõ településünkön is. 

 

Négyfrakcióó s szelektív gyûjtõ

A Projektiroda J?szapátin mûködik, és a munkatársak a 
következõk:
Projektmenedzser      :  Illés Péter
Adminisztrátor          :  Tompa Katalin
Pénzügyi munkatárs  :  Csõke Katalin

    Elérhetõõ ségük : 5130 Jászapáti Velemi Endre u.4 – 6. 
  Tel.: 57/ 440-516   Fax:  57/540-620 
  e-mail :   
      vagy   

jaszapati1@vnet.hu
rop322jasz@freemail.hu

A sajtóó anyagot készítette:    Jász Újság.     
Jászapáti, 2008. január 30
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