Jászkiséri Tudósító
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

IX.évfolyam 5.szám

2009. május 29-30-án rendezte a település
a Pünkösdi Vigadalmi Napokat
Az idõjárás kegyes volt az ünneplõkhöz, (pár óra kivételével) benépesült a Szent István Park. Kicsik és nagyok
kellemes szórakozást találtak, de a lélek táplálékán túl bõséges volt az ellátás ételbõl-italból.
Az eseményeket az alábbi képek elevenítik fel:
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Filó Sándorné vehette át az Év Szociális Díj-át
Hajdú László polgármestertõl.

Tûzoltók bemutatója

Király Viktor a MEGASZTÁR IV. gyõztese
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2009. május 27-i soros nyílt ülésérõl
A Képviselõ-testület tájékoztatót hallgatott meg a Jászkiséri Cigány
Önkormányzat 2008 – 2009. évi mûködésérõl:
Az önkormányzat 5 fõs vezetõséggel, 555.000 Ft normatív állami
támogatással és 2008-ban 388.380 Ft pályázaton elnyert összegbõl
gazdálkodott. Ez évben a normatív támogatás 570.700 Ft. A település
költségvetésébõl 110.100 Ft-ot kapott és pályázaton még nem nyert.
Az összegeket félig a hagyományok ápolásával kapcsolatos
rendezvényekre költik (Roma Kultúra Napja, Roma Nap, cigány
hagyományokat ápoló „Vadrózsa” tánccsoport mûködtetése) - de
támogatnak idõs embereket és alkalomhoz kapcsolva gyermekeket pl.:
tanévkezdés, tanulmányi pályázatok, táborozás.Igyekeznek
kapcsolatot tartani a település más intézményeivel pl.: a nevelõ-oktató
munka sikerének érdekében. 2009. évi terveik között szerepel a
közhasznú munka támogatása, egészségügyi elõadások szervezése,
fásítási program, cigány nyelv oktatásának megszervezése. Saját
hivatali helyiséggel rendelkeznek és naponta biztosítják az
ügyfélfogadást.
Beszámolót hallgatott meg a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány, Jászkisér Lakosságáért Alapítvány és az Önkéntes
Tûzoltóság mûködésérõl. A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
mindenben teljesíti vállalt feladatát – segíti a tehetséges tanulókat, a
nehéz körülmények között élõ gyermekeket, segíti a továbbtanulást, a
pályaválasztást. A „Teleház” lehetõségét kihasználva számítógéphez
való hozzáférést biztosított iskolai tanulóknak. Irányítója Kuratórium –
tagjai felelõsséggel végzik feladatukat. A különbözõ támogatásokat
pályázatok kiírásával teszi lehetõvé. Évenként 150-200 ezer Ft
támogatást tudnak kifizetni.A Teleház non-profit mûködésû intézmény.
A kezdeti támogatásokból „mindenki irodája” növekedett ki. A
Munkaügyi Központ támogatásával munkahely! Mindenki számára
internet hozzáférést biztosít. Eredményesen végzett számítógépes
oktatást (vizsgával bezárva).A „Teleprint” nyomda újságok készítését
teszi lehetõvé. (Több település önkormányzatának idõlegesen
megjelenõ lapját készítik közmegelégedésre!) Meghívók, plakátok
készítését tudják vállalni. Számtalan mûködõ szervezettel, egyesülettel
tart kapcsolatot. Akkreditált foglalkoztató hely! A különbözõ
támogatások, pályázati lehetõségek kihasználása a végzett bérmunkák
biztosítják a dolgozók munkabérét. A „Jászkisér Lakosságáért
Alapítvány” célja a település infrastruktúrájában kedvezõ változások
elõsegítése. A beruházások költségének a lakosságra háruló terheit
kívánja csökkenteni (szennyvíz beruházás). Támogatókat szervez.
Szervezi a környezet védelmét, a köztisztaság az egészség megõrzését.
Az Alapítvány a szennyvízberuházás kezdetétõl rendszeresen eljuttatja
az önkormányzat támogatását a lakosok lakáselõtakarékossági
számlájára költségeik csökkentése céljából.
Beszámolt végzett munkájukról a Köztestületi Tûzoltóság is.
Mûködési területe Jászkisér, Jászapáti, Tiszasüly és Jászladány
települések, kb. 8500 ingatlan 23000 lakóval. A feladatot 11 fõ végzi
megfelelõ képzettséggel! Munkájukra igen nagy szükség van, hiszen
vagyon és életvédelmet látnak el. 2008. évben 56 esetben vonultak
tûzesethez, mûszaki mentést végeztek 57 esetben és téves, „vak
lármás” vonulásuk volt 21 esetben. A települések közösségi életében
szintén jelen vannak, pl.: bemutatók, oktatások, versenyek. A tûzoltók
rendelkeznek az elõírt egyéni védõfelszerelésekkel, a munkaruhát az
elõírt idõközönként megkapják. 2 db gépjármû fecskendõ teljesít
szolgálatot. Annak ellenére, hogy 32 és 36 évesek a helyi
megbecsülésnek és karbantartásnak köszönhetõen jó állapotúak és
üzembiztosak. Jászkisér Nagyközség Önkormányzata kb. 9 millió Ft
(10%) önrészt vállalva nagy értékû és új gépjármûfecskendõ
beszerzését teszi lehetõvé! Várhatóan 2010. évben kerül rá sor.
Társadalmi kapcsolataik példaértékûek, mi sem bizonyítja legjobban:
mind két fecskendõ félig-meddig adomány, Svájcból ill.
Németországból. Anyagi, pénzügyi helyzetük stabil, a bérek, járulékok
kifizetését idõben tudják teljesíteni. Kiemelt feladataikat 2009. évre
pontokba szedték. Ezek között szerepelnek közvetlen
megvalósíthatóak, pl.: Részvétel szakmai versenyeken, képzések és

gyakorlatok terv szerinti bonyolítása, de van hosszabb távú is, pl.:
raktárépület átépítése, laktanya bõvítése.
A beszámolókat az Önkormányzat Képviselõ-testülete
jóváhagyólag elfogadta!
Jóváhagyta Jászkisér nagyközség településfejlesztési koncepcióját:
A településrendezés célja vázlatosan:
? a település terület felhasználásának és infrastruktúra
hálózatának kialakítása,
? az építés helyi rendjének szabályozása,
? a települési és a jogos magánérdekek összhangjának
megteremtése,
? az érdekütközések feloldásának biztosítása.
A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek
felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok
kialakításával:
?
meghatározza a település összehangolt, rendezett
fejlõdésének térbeli-fizikai kereteit
?
a település adottságait és lehetõségeit hatékonyan
kihasználva elõsegítse annak mûködõképességét
?
biztosítsa a település (településrészek) megõrzésre
érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti és
természeti arculatának védelmét
Rövidtávú programok, feladatok
? A településkép vonzóvá tétele érdekében a parkok,
zöldterületek felújítása elsõdleges feladat.
?
El kell készíttetni a településrendezési tervet
(településszerkezeti terv, szabályozási terv bel- külterületre), valamint
a helyi építési szabályzatot a közhiteles “állami alapadatokat
tartalmazó” térképre.
? A település belsõ elrendezésének, centrumának
felújítására, átalakítására, közpark, helyi védelem, karakter,
arculatépítõ városi cím elnyerése.
Hosszútávú célok
? A teleplésfejlesztési koncepció mintegy 10 évre 2016-ig
határoz meg feladatokat. Ahhoz, hogy a településnek jövõje legyen, a
településen élõknek életkörülményei és lehetõségei megfeleljenek az
elvárásoknak, mozgósítani és mûködésbe kell hozni a belsõ
erõforrásokat.
?
Szorgalmazni kell a jászsági fõcsatorna mielõbbi
megépítését.
? Szorgalmazni kell a Hanyi-tiszasülyi árapasztó tározó
mielõbbi megépítését.
Támogatta a megyei rendõrfõkapitány elõterjesztését, miszerint 2009.
június 1. hatállyal Halmai Ferenc rendõralezredest bízza meg a
Jászberényi Rendõrkapitányság vezetésével.
Hozzájárult folyószámlahitel felvételéhez a 2009. évre vállalt
kötelezettségek, valamint a költségvetési hiány fedezésére.
Elfogadta az ivóvíz szolgáltatás költségvetését. 2009. július
01. napjától az ivóvíz szolgáltatást a JÁTI végzi. A személyi és dologi
kiadásokat 5 hónapra, a bevételeket 4 hónapra tervezték meg.
A Jászkiséri Cigány Önkormányzat „Roma Vakáció”
programjához benyújtott kérelmét elfogadta.
Felülvizsgálta az intézmények alapító okiratát, meghatározta
az intézkedéseket és határidõket jelölt meg. A felülvizsgálatot törvényi
változások idéztek elõ.
A Képviselõ-testület Kulturális Bizottságába új kültagot
választott. A tagságot eddig betöltött személy idõközben a
Polgármesteri Hivatal dolgozója lett, így összeférhetetlenség állott elõ.
Rendeletet alkotott és a törvényi felhalmozás alapján
megállapította a termálvíz használat díját. Nettó 90 Ft/m3 + ÁFA.
Pályázatot nyújt be néhány települési földút szilárd útalappal
történõ ellátására, melyhez 6 millió Ft saját erõt biztosít.
Döntött a Képviselõ-testület, hogy az egyházak 100-100 ezer
Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesülnek.
Papp János
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Május utolsó vasárnapján országszerte megemlékeztek a világháborús hõsökrõl.
Jászkiséren Hajdú László polgármester tartott ünnepi beszédet, melyet ezúton közreadunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Emlékezõk!
A Hõsök vasárnapja nemzetünk hõsi halottairól való ünnepélyes
megemlékezés hagyománya az I. világháború évére nyúlik vissza.
Báró Abele Ferenc vezérkari õrnagy 1915. évben a frontról levelet
intézett gróf Tisza Istvánhoz, amelyben javasolta a miniszterelnöknek,
hogy :
„Az országgyûlés már most hozzon egy törvényt, amellyel az
Állam minden községben egy szép kõemléket állít, amelyre elesett
hõseit név szerint bevési.”
Tisza beterjesztése alapján a Képviselõház elfogadta a
törvényjavaslatot. Ebben elrendelték, hogy minden község (város),
anyagi erejének megfelelõ, méltó emlékkel örökítse meg mindazoknak
a nevét, akik lakói közül a hazáért életüket áldozták fel. Trianon után a
gyászoló nemzet legtöbb településén hõsi emlékmûvet állított,
amelyekre felvésték a hõsi halottak nevét, hogy a lakosság e szent
nevek elõtt leróhassa tiszteletét.
A II. világháború hõseit már nem lehetett hivatalos
megemlékezésekkel felidézni. 1945 után a hõsök vasárnapját törölték a
magyar ünnepek közül. A '90-es évektõl kezdtünk el újra hivatalosan
fejet hajtani mártírjaink emlékmûvei elõtt, majd a 2001. évi LXIII.
törvényével a Magyar Köztársaság Országgyûlése, minden esztendõ
május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar hõsök emlékünnepévé
nyilvánította. De ma nemcsak ezért „hivatalból” emlékezünk.
Településünkön az I. és II. világháborúban hõsi halált halt mártírok
elõtt rójuk le tiszteletünket. Mai ésszel szinte felfoghatatlan az õ
életükben és halálukban rejlõ nagyság,ahogy létezésüket feláldozták a
haza oltárán.
Juhász Gyula szavait idézem, hogy érzékeltetni tudjam nagyságukat:
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállanak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk, csöndesen még,
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
A ma embere õszinte csodálattal tekint erre az áldozatra - és remélem
nem értik félre -, egy kicsit értetlenül is. Miért van ez? Miért vált a mai
magyar társadalom oly sok tagja számára a haza, a hazaszeretet, a
nemzeti dicsõség anakronisztikus fogalommá?
A mi életünkben eddig nem adódtak olyan helyzetek, amikor
lehetõségünk lett volna megmutatni, hogy milyen áldozatokra
vagyunk képesek. Õszintén szólva, remélem nem is fognak. Minden
nehézség, küzdelem, probléma ellenére azt hiszem, hogy alapvetõen
nagyon szerencsések vagyunk, abból a szempontból, hogy térben és
idõben békében létezhetünk.
A mi életünkben eddig az a szó, hogy: háború, csak mint a múlt része,
vagy mint az országunkon kívül esõ „valami” létezett. Szerencsére
nincs róla személyes tapasztalatunk, és igazából azt, amit egy háború
borzalmai jelentenek, mi szerencsére, - nem gyõzöm eléggé
hangsúlyozni -, csak a történelemkönyvekbõl, regényekbõl, filmekbõl,
na és persze szüleink, nagyszüleink elmondásából ismerhetjük.

A költészet ünnepére
/szavaló verseny a könyvtárban/
„Én az istenem úgy szeretem
hogy a szívemet földbe vetem,
megérik, akkor learatom,
fölösét pedig másnak adom.”
József Attila: Isten
A Nagyközség Könyvtára hagyományosan, a felújítási munkák
elhúzódása miatt késve, de megtartotta a versmondók versenyét. A
Csete Balázs Általános Iskola tanárai és tanulói ragaszkodtak a
helyszínhez és Szakálné Torma Eszter könyvtáros karmesteri
munkájához. A könyvek birodalma a legméltóbb hely és tiszteletet
parancsol a szép szó iránt. A vetélkedõk értékelését és jutalmazását
évfolyamonként végezték. Zsûri tagjai voltak: Papp János ny.
iskolaigazgató, Magera Gyuláné ny. iskolaigazgató helyettes és
Balogh István ny. magyar-orosz szakos tanár. Néha különösen
nehéz feladat elé álltak a bírálók: pl. a 7. évfolyam nagyon erõs

Milyen világ lehetett az, amikor a létbizonytalanság nem azt jelentette,
hogy nem lesz munkája az embernek, és munkanélküli segélyen kell
élnie, vagy más városba kell költöznie, mert ott nagyobb az esélye a
munkavállalásnak, hanem azt, hogy egyik pillanatról a másikra
megnyomorodhat, árvává, özveggyé, gyermekét elvesztõ szülõvé
válhat, vagy akár õ maga is meghalhat.
Milyen világ lehetett, amikor „jajj” volt a legyõzöttnek, amikor
rászabadították Ázsiát Magyarországra?! Az emberek arcára ráfagyott
a rémület, és csak osonva mertek járni a saját hazájukban. És ha
visszagondolunk: hányszor, de hányszor adódott ez, nemzetünk
történelme során.
Kedves Jelenlévõk!
Településünk két emlékmûre vésette fel a világháborús mártírjainak
nevét.
Azoknak az embereknek a nevét, akik itt születtek, itt éltek, de a háború
szörnye elragadta az életüket, vagy hadifogolytáborokba lökte õket.
Az õ szent nevüket vésték a kõbe. Milyen hosszú e sor, milyen
rengeteg név! El tudjuk – e képzelni a nevek mögött az embereket? S
nemcsak a katonák, a hõsi halottak, hanem a civil lakosság is, a
kiszolgáltatottak, az áldozatok.
Mennyi névtelen hõs lehet!
Gyermeküket magukért feláldozó anyák, lányokat, feleségeket védõ
férfiak, idõs szüleiket védelmezõ fiatalemberek. A megfélemlített,
megtévedt és megkínzott nõk a bombatámadások áldozatai.
Gondoljunk rájuk is a hõsök vasárnapján.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

A képen látható személyek (balról jobbra haladva):
Nemes Sándor, Hajdú László, Testvértelepülésünkrõl Bácskossuthfalváról - érkezett delegáció tagjai: Hodák Ferenc,
Molnár Viktória és Szilágyi Sándor , Hajdú Lászlóné, Pintér Julianna,
Benedek Józsefné,Bicsákné Nagy Judit, Bicsák Imre.)

mezõnyt hozott pódiumra!
A versenyen a következõ eredmények születtek:
5. évfolyam:
I. helyezett Petrény András (Pély)
II. helyezett Papp Viktor (mese)
III. helyezett Ragó Vivien
6. évfolyam:
I. helyezett Hallai Helga (Pély)
II. helyezett Kövesdi Krisztina
III. helyezett Túri Alexandra
7. évfolyam:
I. helyezett Cseh Réka
II. helyezett Forgó Anita
III. helyezett Váradi László
IV. helyezett Tóth Boglárka
8. évfolyam:
I. helyezett Czifra Anita
II. helyezett Körtély Gábor
A zsûrinek és a felkészítõ pedagógusoknak a virágokat Tóth
Zsigmondné Magdika biztosította, a vendéglátást a rendezõ
szervezte, a süteményt Küri Györgyné Ilonka néni sütötte.
Papp János

4

Jászkiséri Tudósító

2009. június

GYERMEKNAP a BÖLCSÕDÉBEN
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 az óvoda nagycsoportos
gyermekei, akik közül többen is voltak bölcsõdések, ellátogattak
intézményünkbe, - ami már szintén hagyomány -, és az óvó nénikkel
együtt mûsorral kedveskedtek gondozott gyermekeinknek. Köszönet
érte!
Az óvodás gyermekek nagyon ügyesek voltak, mert a bölcsõdés
gyermekeket teljesen elvarázsolták elõadásukkal. Az elõadás közben
és végén lelkesen tapsoltak az ovisok-nak.
A gyermeknapi
rendezvény folytatásaként egész héten
sokféle program várta
a gyerekeket, ilyenek
voltak a különbözõ
ügyességi és készségfejlesztõ játékok.
Csütörtökön aztán
elindult a dömping.
Reggeli közben már
szólt a zene, ami
szokatlan a többi
napon. Szintén
szokatlan a kis és nagycsoport közös szobában, de most látni kellett
volna azt az önfeledt táncolást, amit a két csoport egymásnak örülve,
tapsikolva, eljátszott!
A kipirult arcokat látva, kicsi pihenõt iktattunk a mûsorba, amikor is
mesefilmet néztünk, a pihegõ kis emberkék legnagyobb örömére!
Következett a szobai horgászás! Mivel az égiek az idén sem voltak
kegyesek hozzánk, így szobai foglalkozásokat kellett beiktatni. Jó
lenne valami összeköttetést találni, hogy végre a Gyermeknaphoz az
égiek is járuljanak hozzá egy kis jó idõvel! Elõre is köszönjük! A
horgászást, mivel nem volt víz, a szõnyegen csináltuk és a gyermekek

feltûnõen nagy figyelemmel horgásztak! Reméljük felnõtt korukban
ugyanilyen figyelemmel teljesítik feladataikat, és nem a zavarosban
horgásznak majd vízhiány esetén ! Ezután következett az ebéd, majd az
alvás, ami kissé nehezebben ment, mint más napokon, nem is tudom
miért?
Pihenõ után izgatottan várták Szüleiket. Zeneszóval, építõ játékokkal
azért telt az idõ, majd a Szülõk megérkezése után, kis elõadás
következett, de az izgalom hatására, sokszor be kellett segíteni Edina
gondozónõnek az elõadás sikerébe, ezért Õt tiszteletbeli Gyermekké
neveztük ki!
Elõadás után jött a körtánc, Gyermek, Szülõ,
Gondozónõk körtánca, amit még Zorba a Görög is megirigyelhette
volna!
Ezután következett a zsákbamacska vásár, miközben a Gyermekek
lufit pukkantgatva örültek tovább! Egy pillanatra kitérnék a
zsákbamacskára! Tudjuk mindenkit érint a válság ! Egyre nehezebb
már varázsolni, hogy a gyerekek ne vegyék észre a nehézségeket!
Ennek ellenére a Szülõk ajándékokat /zsákbamacskákat / hoztak,
amelyet aztán megvásároltak, a nehézség ellenére is segítettek abban,
hogy ebbõl a pénzbõl, további játékokat tudjunk vásárolni! Minden
elismerésünk, és köszönetünk az övék! Voltak gyerekek, akiknek nem
adatott meg, hogy játékot kapjon, de volt Szülõ, aki ezeknek a
Gyermekeknek is vett a saját pénzébõl ajándékot! Megható, és
elismerésre méltó cselekedet volt! Köszönet érte!
Úgy gondolom, a nap végeztével elégedettek lehettünk abból a
szempontból, hogy megint közelebb hoztuk egymáshoz a Gyerekeket,
a Szülõket, a Gondozónõket, hiszen ennek a napnak ez is egyik
feladata.
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!
Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a
szülõknek az együttmûködésüket, felajánlásaikat és szeretetüket.

2009. május 22-én nem mindennapi esemény zajlott
a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal házasságkötõ
termében

FELHÍVÁS!

A Magyar Köztársaság Elnöke Hûvös Csabáné (szül.: Gregus
Erika) Jászkisér, Hevesi út 23. szám alatti lakost kérelmére
okiratában honosította.
Hûvös Csabáné Hajdú László polgármester elõtt letett
állampolgársági esküvel vált magyar állampolgárrá.
Az ünnepélyes eskü letételére s az okirat átadására 2009. május
22-én került sor szûk családi körben.

Jászkisér, 2009-05-28

A Jászközmû Kft. üzemeltetõje panasszal élt a
Polgármesteri Hivatal felé,
hogy a hálózat mûködtetése súlyos
akadályokban ütközik.

Fegyelmezetlen emberek állati hullát,
trágyát juttatnak a vezetékekbe, azok
eltömõdnek, az átemelõk mûködése
lehetetlenné válik, így veszélyeztetik az
egész település hálózatának biztonságos
mûködését!
Kérjük szíveskedjenek rendeltetésszerûen
használni a szennyvízhálózatot !
Ha valaki tudomást szerez errõl, kérjük
jelezze a Polgármesteri Hivatalba vagy a
Jászközmû Kft. felé.

Gratulálunk! Békés, boldog életet kívánunk Erikának és
családjának.

Jászkiséri Tudósító
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