Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

IX.évfolyam 10.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2009. évi
október 22-i ülésérõl:
Munkatervi feladatként felülvizsgálja a Képviselõtestület a 2006-2010 idõszakra meghatározott gazdasági tervet.
Lényeges elem, hogy megállapítja, mik azok a feladatok, amiket
megvalósítottak, másokat aktualizálnak, és másokat nem
törölnek, de a valós helyzet alapján sorolnak. A tervezet valós és
reális voltát tükrözi, hogy lényeges módosításokra nem volt
szükség. A „városi rang” csak még több odafigyelést, az egyének
és közösségek fegyelmezett és odaadó munkáját igényli, a
problémák felvetését a megoldásra hivatott szervezethez való
irányítást. Alapjában leglényegesebb elem, hogy az eltelt
idõszakban feladat elmaradásra nem került sor, a gazdálkodást
bár évrõl évre nehezebb likviditási gond nélkül oldották meg.
Egészében vagy részben a nagy feladatok megoldásra kerültek.
Pl. intézmények felújítása, szennyvízcsatorna kiépítés. Más
tervek túljutottak bírálati szakaszon, megvalósulónak látszik pl.
belvíz elvezetõ csatornák kiépítése 100%-os támogatással a
tiszai víztározó építéséhez kapcsolódóan. Ivóvíz javító program
jelentõs uniós támogatással, de önrész szükséglettel. Továbbra is
minden lehetõséget biztosítanak azoknak, akik a település
legégetõbb gondja megoldásában segíteni akarnak munkahelyteremtéssel, a munkavégzéshez képzett emberekre van szükség –
támogatásukat szorgalmazza. Az élhetõ település érdekében a
környezetkultúrát növeli (parkok, utcák, terek tisztasága)
középtávon kisvárosias arculat kialakítása elsõsorban a település
központjában, de gondolkodásformálással más részeken is. A
felülvizsgálat a város életének minden területére kiterjedt, a
megállapításokat a képviselõ-testület egyhangú szavazással
jóváhagyta.
Áttekintette a 2009. év harmadik negyedévében lejáró
testületi határozatokat. Megállapította, hogy azok végrehajtása
megtörtént.
Tájékozódott a folyamatban lévõ pályázatokról: az
ivóvíz javító programban önkormányzati társulás tagjaként
veszünk részt. Jelenleg a tervezési szakaszban van a projekt. A
csapadékvíz elvezetési pályázatai anyaga a tározóban érintett
településeik összefogásával készül. Az egészségház felújítására
beadott pályázatot forráshiány miatt elutasították. A szilárd
útalap felújítására beadott pályázat közcélú munkát és

eszközvásárlást tartalmazott, nem támogatták.
Egyhangú szavazással jóváhagyta az intézmények saját
költségvetésen belüli átcsoportosítási kérelmét.
Elfogadta a belsõ ellenõrzések tervezetét. Ennek
alapján ellenõrzésre a Csete Balázs Általános Iskolánál és a
JÁTI-nál kerül sor 2010-ben.
Elfogadta a fõiskolában, egyetemen tanuló diákok
tanulmányainak támogatását és erre 500.000 Ft-ot hagyott jóvá.
a hallgatók (16 fõ havi 3000 Ft támogatással) pályázat útján
szerezhetnek jogot a támogatásra.
Támogatta a JÁTI gépbeszerzési igényét, meghatározta a vásárláshoz szükséges forrásokat. A gép ára 7.950.000 Ft
és az ivóvíz üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot látja el.
Tárgyalta és elfogadta a szociális igazgatásról és ellátásról szóló
helyi szabályozást, valamint a gyermekek védelmérõl szóló
rendelet módosítását.
Pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonát képezõ
(Kossuth tér 2. sz.) lakás hasznosítására. a bérleti jogot
versenytárgyalás alapján ítéli oda.
Szótöbbséggel engedélyezte tartozás átvállalását:
Kassai László KLM 500 Kft. ügyvezetõje 4 millió Ft-tal és
kamataival tartozott az önkormányzatnak. Ezt a tartozást
egyenlítette ki Nagy Péter. Az elõállt új helyzetrõl további
tárgyalások folynak.
Testületi tag írásos beadványára, amit az önkormányzathoz címzett, de a válaszra a Víziközmû Társulat vezetése
illetékes, az Intézõ Bizottság elnöke adott választ: Ha valaki LTP
szerzõdést nem kötött és egyösszegû befizetést sem teljesített,
évenként részarányosan köteles a csatornázás ráesõ részét
megfizetni (rákötési lehetõsséggel rendelkezik, de nem élt a
lehetõséggel!). Adóssága közadók módjára behajtható! Akinek
ivóvíz ellátásához mérõt szereltek fel és állattartás miatt
magasabb a fogyasztás, átalányt nem fizethet. Almérõ
felszerelése ajánlott. Elõzõ esetben a talajterhelési díjat a mért
víz teljes mennyiségéért köteles megfizetni. A Víziközmû
Társulat sohasem zárkózott el részletfizetési kedvezmény
megítélésérõl, de az kérni kell!
Papp János

Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
Ez évben elsõ alkalommal kerül megrendezésre az I. Jászkiséri Karácsonyi Falu
2009. december 1. (kedd) – 2009. december 23. (szerda) között.
A vásár nyitva tartása 8 – 19 óra közötti idõszakban.
A vásár helyszíne a Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló.
A vásárban történõ részvétel ingyenes, a szükséges áramellátásról (világítás) a JÁTI gondoskodik.
Várjuk jelentkezéseiket (forralt bor készítõ, gesztenyesütõ, karácsonyi ajándékok, díszek, kézmûves
termékek, játékok, ruházati cikkek), melyet a JÁTI Jászkisér, Fõ út 7. kérjük leadni személyesen.
Jelentkezési határidõ 2009. november 25. (szerda).
Szervezõk
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2009. november

Iskolaavató

Jelentõs mérföldkövéhez érkezett az „Adj esélyt” – új
módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri
gyermekek neveléséért, oktatásáért elnevezésû ÉAOP4.1.1/2F-2f-2009-0044 jelû pályázatunk. Kézzel fogható
eredményeként 2009. november 6-án átadásra kerültek az elkészült
iskola és óvoda épületek.
Az elkészült épületek hosszú hónapok, sõt évek eredménye, mely
nagyon sok szakember munkájának gyümölcse. A pályázat 2007
õszén indult útjának. Kétfordulós pályázati rendszerben került
kiírásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi
Operatív Program 4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése
c. pályázati felhívására. A pályázat célja a közoktatási intézmények
infrastruktúra és eszközfejlesztése, melynek eredményeképpen
hozzájárul a 21. századi iskoláknak a minõségi oktatás
megteremtéséhez szükséges feltételek biztosításához. Különösen
fontos részterület a közoktatási intézmények akadálymentes
infrastrukturális beruházásainak célirányos támogatása, különös
tekintettel a demográfiailag növekvõ, vagy stagnáló
gyereklétszámú intézményekre, és az olyan közoktatási
intézményekre, ahol magas a hátrányos helyzetû gyermekek
száma. A támogatás célja továbbá olyan intézményi környezet
kialakítása, amely egyrészt alkalmas az Információs es
K o m m u n i k á c i ó s Te c h n o l ó g i á k ( I K T ) k o m p l e x
eszközrendszerének fogadására, másrészt biztosítja a gyermekek
számára a korszerû és egészséges tanulási feltételeket.
Az I. forduló beadására 2008. január végén került sor. Az I. forduló
eredményhirdetése 2008. augusztus 26-án volt. A második
fordulóban való részvétel elõfeltétele, hogy településünk és az
Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében
eljáró VÁTI Nonprofit Kft. közremûködésével a projektfejlesztési
útvonaltervben foglaltak megvalósítása. A két forduló közötti
mérföldkövekben a pályázathoz szükséges dokumentumok
(tulajdonviszonyok rendezése, projektmenedzsment megtervezése,
árajánlatok, költségvetések, jogerõs építési engedélyek, cselekvési
és ütemterv, kommunikációs terv, különbözõ nyilatkozatok,
demográfiai mutatók) kerültek benyújtásra. A II. forduló beadási
ideje 2009. február 26. volt. A támogatási döntést 2009. június 15én kaptuk kézhez, melyben 480.855.453,- Ft összegû támogatásra
érdemesnek ítélte. Így a projekt összköltsége 534.283.837,- Ft,
melyhez saját forrásként az önkormányzat 53. 428.384,- Ft-ot
biztosít. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam
finanszírozza.
A támogatásból a jászkiséri oktatási intézmények (iskola,
óvoda) hat épülete kerül felújításra.
Az Attila úti óvoda épülete 11 m2 toldással bõvült. Az épületen
teljeskörû (komplex) akadálymentesítésre kerül sor, ami azt jelenti,
hogy valamennyi fogyatékossági csoportban lévõk (mozgás-, látás, hallás- és értelmi képességeikben akadályozott személyek)
használni tudják akadály nélkül az épületet. Ezen kívül a
játszóudvar fejlesztésére is sor kerül, új játékeszközök

beszerzésével.
A Bocskai úti óvoda lapos teteje magastetõt kap, projektarányos
akadálymentesítés kerül kialakításra, illetve szintén
udvarfejlesztést tartalmaz a pályázat.
A Kossuth téri óvoda kb. 223,4 m2 bõvítést kap, ahol a személyzeti
irodák, szociális helységek valamint tornaszoba kerül kialakításra.
A Fõ úti iskolaépületben a földszinten található tanári szoba helyén
zsibongó, illetve új szociális helységek kialakítására került sor
akadálymentesített WC-vel együtt. A tanári szoba az emeleten a
régi szertár helyére került. Új nyílászárók, talajvízelleni szigetelés,
parkoló kialakítása, homlokzat felújítása valósult meg.
A Kossuth téri iskolaépület legégetõbb problémája a talajvíz elleni
szigetelés volt. Ezen kívül még akadálymentes WC kialakítására
került sor, valamint új ereszcsatorna cseréjére és az esõvíz
elvezetése is megoldásra került.
A Petõfi úti iskola pár éve kapott magastetõt. Ebben a projektben a
tetõtér beépítésére kerül sor, ahol aula és makro foglalkoztató,
valamint a könyvtár kap helyet. Az épületen komplex
akadálymentesítésére kerül sor lift, mellékhelyiségek és parkoló
kialakításával. A tanmedence befedésre kerül, így télen-nyáron
használhatják a gyerekek és az új szociális helységek kialakításával
egy egységet képez az iskolaépületével. Ezen kívül az eszköz
beszerzés keretén belül tanulást segítõ eszközök, új bútorok,
játékok, udvari eszközök beszerzésére kerül sor.

Ez alkalommal az Attila úti óvoda, a Kossuth téri iskola valamint a
Fõ úti iskola épületeinek átadása történt meg. Az óvodában a
gyerekek rövid mûsorral és kis ajándékokkal kedveskedtek a
vendégeknek. Az épület megtekintése után a Kossuth téri
iskolaépületet nézték meg, ahol talajvízszint elleni szigetelés,
akadálymentesítés történt meg. Végül a Fõ úti iskolaépület
következett. Az általános iskolás gyerekek verssel és énekkel
fûszerezték meg Hajdú László polgármester és Dr. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter ünnepi köszöntõjét. Végezetül Kiss Lajos
igazgató fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik támogatásukkal,
munkájukkal segítették a pályázat lebonyolítását, végrehajtását.
A projekt befejezése 2010 decembere, amikor is minden
kivitelezési munkának le kell zajlani.
Addig is kérjük a gyerekek, szülõk és a pedagógusok türelmét a
kivitelezési idõszak alatt.
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Tisztelt Jászkisériek!
„ Az esélyegyenlõség helyben kezdõdik!”
Képzeljük magunkat egy sérült ember helyébe, akinek
naponta fel kell vennie a harcot a mozgással, hogy eljuthasson oda,
ahová szükséges vagy ahová szeretne, hallássérülés esetén meg kell
értetnie magát másokkal. Látássérültként közlekednie kell sokszor
segítség nélkül. Meg kell küzdenie az önálló életvitel és emberi
kapcsolatok fenntartásáért. Az esélyegyenlõséget biztosító
jogszabályok, és anyagi erõforrások ellenére sokak esetében a sérülés
szegregációt eredményez. Ennek nem feltétlenül kell így lennie. A
sérült ember testi-lelki tartalékainak mozgósításával, megfelelõ
motiváció esetén olyan kiegyenlítõ és kompenzációs
mechanizmusokat képes beindítani, melyek az élet bármely területén
biztosíthatják számára az aktív tevékenységet. A befogadó, támogató
környezet, a magas szintû tolerancia és elfogadás, valamint
intézményes segítség nélkül nincs eredményes beilleszkedés.
Gondoljunk bele, hogy bármelyikünk, bármikor sérült emberré válhat.
Elég egy megbetegedés, elég egy baleset, mely maradandó károsodást
okozhat. Lehetõségeink az oktatásban beszûkülnek, az egészségügyi
intézményekbe történõ eljutásunk nehézséget okozhat, kedvenc
idõtöltésünket már nem tudjuk gyakorolni, munkahelyünket
elveszíthetjük. Eltávolodunk a bennünket eddig formáló
közösségektõl. Ha a családban egészségkárosodott gyermek vagy
felnõtt van, a család helyzete teljesen megváltozik, lényegesen
nehezebbé válik.
Mit tehetünk sérült és egészséges emberként azért, hogy ez ne így
legyen?
Egészségesként itt a lehetõség, hogy részt vegyünk sérült
embertársaink részére nappali intézmény létrehozásában. A TÁMASZ
2005 Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. felkínálta Jászkisér Város
lakóinak azt a lehetõséget, hogy lakossági igény esetén (minimálisan
32 fõ jelentkezése) létrehoz a településen egy fogyatékkal élõk nappali
intézményét. Legközelebbi sérült embereket ellátó intézmény a
szervezet által 2009 évben létrehozott NEFRIT (Jászberény), illetve a
Fogyatékkal élõk Nappali Intézménye (Szolnok).
Mit is nyújt ez az intézmény?
A fogyatékkal élõk nappali intézménye a harmadik életévüket
betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékkal élõk napközbeni

gondozására és nevelésére, foglalkoztatására szolgáló, közoktatás
körébe nem tartozó ellátási forma. Kielégíti a
1. fiziológiai (pl. egészséges életmód, rehabilitációs torna,
meglévõ funkciókra épülõ fejlesztés, helyes testtartás,
mûvégtaggal való közlekedés, úszásterápia, gyógy lovaglás
stb.),
2. szociális (környezeti beilleszkedés, életkörülményekkel
kapcsolatos problémák megoldása, konfliktusok kezelése,
társadalmi beilleszkedés elõsegítése),
3. társadalmi (szemléletváltoztatás, elõítéletek lebontása,
megfelelõ társadalmi színtér, szórakozási lehetõségek:
színház, kirándulások biztosítása), és
4. érzelmi és pszichés szükségleteket (személyre szabott
bánásmód, biztonságos és gondoskodó környezet,
önbizalom és bátorság erõsítése).
A szolgáltatás jelenleg térítésmentes, étkeztetés igénybevétele
esetén azonban étkezési térítési díjat kell fizetni. A szervezet
jelenleg 10 városban mûködtet szolgáltatást.
A fenti értékek mellett az intézmény létrehozása Jászkiséren
munkahelyteremtéssel jár.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy környezetében hívja fel a
sérült embertársaink és családtagjaik figyelmét e lehetõségre,
mielõtt a szervezési határidõnk lejár. Ne szalasszuk el ezt a
lehetõséget!
A létrehozandó intézménybe jelentkezni szándéknyilatkozat
kitöltésével lehet 2009.11.15-ig. A szándéknyilatkozat és az
intézménnyel kapcsolatos bõvebb tájékoztatás az alábbi helyeken
érhetõ el:
Polgármesteri Hivatal Jászkisér, Fõ út 7
Balogh Károlyné szociális ügyintézõ
T.: 57/550-130 ; FAX : 57/550-120;
E-mail: szoc.jaszkiser@invitel.hu
Mozgássérültek helyi szervezete:
Czékmán Lászlóné
T: 06-20/4816462
Jászkisér, 2009.11.03.
Balogh Károlyné

HIRDETMÉNY
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nyílt
pályázaton liciteljárás alkalmazásával bérbeadásra meghirdeti:
A Jászkisér belterület 988 hrsz-on nyilvántartott ingatlan,
természetben Jászkisér, Kossuth tér 2. szám alatt található
130 m2 alapterületû üzlethelyiséget.
Bérleti díj: minimálisan 70.000 Ft+ÁFA/hó, amely az
Önkormányzat döntése alapján változhat. A pályázó a szerzõdés
megkötésekor az 1 havi bérleti díj összeg kétszeresének megfelelõ
óvadékot köteles letenni. Az óvadék a bérleti díjba nem számítható
be. A licitálás során a pályázónak a bérleti díj összegére kell
ajánlatot tenni, amely a minimálisan meghatározott összegnél
kevesebb nem lehet. A licitálás során a pályázó által tett ajánlati
emelés mértéke 2.000 Ft/hónál kevesebb nem lehet. A pályázat
mellékletét kell képeznie a vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági
bejegyzés közjegyzõ által hitelesített másolatának.
A bérleti jog megszerezhetõ: 2009.12.01-tõl
A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 (öt) év.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat zárt - cégjelzés nélküli borítékban az alábbi címre kérjük eljuttatni: Jászkisér Város
Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fõ út 7.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Kossuth tér 2. sz. alatti
üzlethelyiség pályázat".
A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy
a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.
Az induló bérleti díjat elfogadja.
A helyiséget kizárólag üzletként kívánja hasznosítani.
A bérlõ a bérleményt a megtekintett állapotban bérli ki.
A pályázatot 1 példányban - amelyet minden oldalon eredeti

aláírással kell ellátni - kell benyújtani.
Érvénytelen a pályázat, ha a licitáló a pályázat benyújtásakor a
bérleti díjra ajánlatot tesz. Érvénytelen a pályázat ha a az nem felel
meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A pályázatok beérkezési határideje: 2009. 11. 25-én 12.00 óra
A pályázat elbírálása, licitálás: a pályázatot Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete bírálja el, a pályázat
benyújtásának helyén 2009.11.26-án 14.00 órától.
Az ajánlattevõ a licitáláson történõ adategyeztetésnél
köteles bemutatni:
személyi igazolványát, nem személyes részvétel esetén, a
képviseletre való jogosultságát igazoló iratot.
A liciteljáráson az ajánlattevõ személyesen, vagy
meghatalmazott útján vehet részt. Ha az ajánlattevõ nem
személyesen vesz részt a licitáláson, akkor a teljes bizonyító erejû
magánokiratban foglalt meghatalmazását át kell adnia a licitálás
vezetõjének. A !icite1járás végén a gyõztes ajánlattevõ személye
azonnal kihirdetésre kerül.
A legmagasabb bérleti díjra ajánlatot tett ajánlattevõ 15
naptári napon belül köteles aláírni a szerzõdést. A határidõ lejártát
követõen helyiségbérleti jogát elveszti.
A liciteljárás Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõtestületének jelenleg érvényben lévõ önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló
rendelete elõírásai alapján történik.
A bérbeadó a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja. Az ebbõl eredõ károkért felelõsséget nem vállal.
További információ: Nemes Anita elõadó Tel.: 57/550-130
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Jászkiséri gyerekek vették be az Egri Várat!
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
Reneszánsz Túrák sikerét felismerve, 2009ben kibõvített tartalommal kívánta folytatni
a diákcsoportok országos utaztatási
programját, amely tavaly 36 ezer diák
részvételével, és 80 muzeális intézmény
aktív közremûködésével valósult meg.
Akkor pélyi tagintézményünk tanulóit
tudtuk eljuttatni a budapesti Természettudományi Múzeumba.
2009-et a Magyar Turizmus Zrt. a
"Kulturális Turizmus Évének" nyilvánította.
Ehhez kapcsolódva az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Nagy KUL-TÚRA címmel
áprilisban pályázatot hirdetett, melynek
célja, hogy a diákok informális keretek
között, élményszerû programok segítségével ismerkedjenek meg a közgyûjteményekben õrzött tudásanyaggal.
Iskolánk ez alkalommal is élni tudott a
pályázat adta lehetõséggel: több mint
félmillió forintot nyertünk! Ennek köszönhetõen októberben két egymás utáni napon
összesen 180 tanulónk juthatott el teljesen

ingyenesen egy egri kirándulásra. A túrán
azok a diákok vehettek részt az osztályfõnökök ajánlása alapján, akik tanulmányi
munkájukkal, példamutató magatartásukkal
és szorgalmukkal mindezt méltán érdemelték ki. A kirándulók között szép
számban voltak halmozottan hátrányos
helyzetû diákok is. Az elnyert összeg
fedezte az útiköltséget a várbelépõt
idegenvezetéssel, s ami a legizgalmasabb
volt – egy múzeumpedagógiai órán való
részvételt. Ennek keretében a kisebbek
megismerkedhettek a korabeli ruházattal,
fegyverzettel, s ki is próbálhatták azt. A
nagyobbak „kémkedhettek” a vár területén,
s betekinthettek a restaurátorok munkájába
is. Öröm volt látni a gyerekeket, akik
önfeledten szaladgálva próbálták megoldani
a vár területén a múzeumpedagógusoktól
kapott feladatokat. Merõben más volt ez,
ahhoz képest, amikor a szokásos módon
járjuk be egy-egy osztálykirándulás
keretében a várat. Az így szerzett ismeretekmelyek megszerzésében a tanulók maguk is
aktívan részt vesznek- sokkal jobban

Almát kaptunk! Köszönjük!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Csomor
Andrásnak és kedves feleségének, Marikának önzetlen
felajánlásukért!
A Csomor házaspár több mázsa bioalmát ajánlott fel a Csete
Balázs Általános Iskola tanulói számára. A gyümölcsöt
maguk szedték és a szállítás költségét is vállalták. S tették
mindezt csak azért, hogy örömöt szerezzenek!
Tanulóink számára nagy meglepetés volt az ajándékba
kapott gyümölcs, boldogan fogyasztották a tízórai mellé!
Az alma kiosztásakor készült fotók iskolánk hivatalos
honlapján megtekinthetõk:
www.csetebalazs-iskola.hu
Köszönjük!
Cseh Gáborné

A Pendzsom Néptánc Egyesület
tagságának nevében tisztelettel megköszönöm azt, hogy
2008.évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával,
227.034. forinttal hozzájárultak a csoport öltözékének
fejlesztéséhez, rendezvényeink lebonyolításához, a
mûködési feltételek biztosításához.
Kérem Önöket, hogy az idei évben is támogassák
egyesületünket!

Adószámunk: 18827903-1-16
Támogatásukat köszönve:
Lukácsi György egyesületi elnök
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megragadnak, rögzülnek.
A kísérõ nevelõk Eger történelmi belvárosával is megismertették a résztvevõket.
A jó hangulatú kirándulás során bõvült
tanulóink ismerete országunk történelmét
illetõen, s egyúttal életre szóló élményekkel
is gazdagodtak.
Bízunk benne, hogy az oktatási tárca a
továbbiakban is fontosnak tartja hasonló
programok támogatását. S mi csak ígérni
tudjuk, hogy iskolánk a jövõben is minden
lehetõséget igyekszik megragadni tanulóink
érdekében.
Köszönjük a program lebonyolításában
résztvevõ pedagógusok munkáját!
A kiránduláson készült fotók
megtekinthetõk iskolánk hivatalos
honlapján:
www.csetebalazs-iskola.hu
Cseh Gáborné

FELHÍVÁS
Gyõri János tanár helytörténész 1955-tõl városunkban
tanított és élt 2008. december 30-án bekövetkezett
haláláig. Ez idõ alatt több mint 4000 embert tanított. Részt
vett városunk társadalmi és közéletében. Töretlen
lelkesedéssel kutatta városunk múltját, történetét,
néprajzát. Többek között megtalálta településünk 1818ból származó elsõ várossá nyilvánító oklevelét. Gyermek
és felnõtt helytörténeti szakkört hozott létre Csete Balázs
emlékei alapján. Jelentõs szerepet vállalt a Mûvelõdés
Háza, a Helytörténeti Gyûjtemény létrehozásában,
valamint több, városunk fejlesztését elõsegítõ munkában.
Életérõl és munkásságáról dokumentumokkal kiegészített
könyv jelenik meg Gyõri János élete és munkássága –
Egy ember, aki palóc és jász is volt címmel. A könyv
tervezett megjelenési idõpontja 2009. december,
elõfizetési ára 1000,- Ft. Az elõfizetõk névsora a
könyvben megjelenik.
Kérjük a kedves érdeklõdõket, hogy elõfizetési
szándékukat 2009. december 10-ig tehetik meg az alábbi
elérhetõségeken:
Benedek József Polgármesteri Hivatal Jászkisér, Fõ út 7.
Szüle Katalin Csete Balázs Honismereti Egyesület
Pintér Julianna Csete Balázs Honismereti Egyesület
A könyv késõbbi ára 3000,- Ft.
Kiadja:
JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

