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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Kedves Jászkiséri Lányok, Asszonyok!
„Ha Isten a nõt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejébõl vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlõ párjává akarta.”
(Szent Ágoston)

Minden férfi életében kitüntetett szerepe van a hölgyeknek, hiszen életünk meghatározó pillanataiban
mindig mellettünk állnak, nagymamaként, anyaként, feleségként, barátként, megértõ társként. Ha kell
mellettünk állnak, segítenek, erõsítenek, támogatnak, megbízhatunk bennük és mindig számíthatunk
rájuk. Velük teljesedik be az élet, hiszen gondoskodásuk nélkül nem lenne teljes az életünk.
Nõnap alkalmából tiszta szívvel köszöntöm Önöket, abban a reményben, hogy az év minden percében
érzik a férfiak megbecsülését és szeretetét.
Köszönjük, hogy vannak nekünk, hogy célt és értelmet adnak életünknek.
KÍVÁNOK JÁSZKISÉR VÁROS MINDEN HÖLGYÉNEK BOLDOG NÕNAPOT, SOK
BOLDOGSÁGOT ÉS HOSSZÚ ÉLETET!
Hajdú László polgármester

Meghívó
Jászkisér Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családját

2010. március 15-én 10 órára
a Kossuth emlékmûnél tartandó
az 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom emlékére
rendezendõ ünnepségére.
Program:
Himnusz
Ünnepi beszédet mond Hajdú László polgármester
A mûsort a Csete Balázs Általános Iskola tanulói adják,
közremûködik az iskola énekkara a Pedagógus Nõi Karral közösen,
a mûsort összeállította Budainé Balogh Gabriella tanárnõ
Szózat, koszorúzás
Ezt követõen a Polgármesteri Hivatalnál folytatódik az ünnepség,
majd a temetõben Hegedûs Zsigmond jászkapitány sírjának koszorúzása.
Rossz idõ esetén az ünnepség a Mûvelõdés Házában kerül megtartásra.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010.
február 11-i ülésérõl
A Képviselõ-testület rendelettel módosította a 2009. évi
költségvetés fõösszegét. A kiadás fõösszege: 1.435.312.000 Ft, a
bevétel fõösszege ugyanaz. Ezen belül a mûködési kiadások
1.159.288.000 Ft (személyi jellegû kiadások, munkaadót terhelõ
járulékok, dologi jellegû kiadások, ellátottak pénzbeni juttatásai,
speciális célú támogatások, tartalékok). Az önkormányzat felújítási és
felhalmozási kiadásai 276.024.000 Ft (beruházások, felújítások,
támogatásértékû kiadások, pénzeszközök átadása).
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi csoportja, intézményvezetõk többszöri tanácskozása
nyomán elfogadta a 2010. évi költésvetés tervezetét. A fõbb mutatók a
település hátrányára változnak pl.: a normatív állami támogatás 63
millió 822 ezer Ft-tal kevesebb! A kiadások ugyanakkor 28%-al
növekednek. (Társadalmi és szociális támogatások, közmunka
program, jelentõs teher szennyvíz beruházásból a várost terhelõ
összeg, mely 2010-ben 60 millió Ft) A méltányosságból vállalt 50%-os
kedvezmény fennmaradó 50%-át fizetni kell a szemétszállító
szolgáltatónak. A fegyelmezetlen fizetési morál szintén a költségvetést
terheli: az ltp hitelt nem fizetõk, a szennyvízcsatorna használatáért nem
fizetõk. Ez utóbbi hátralék kb. 9 millió Ft! Korábban az oktatás
költségvetését 15%-al elég volt kiegészíteni a hivatalos normatíván
kívül. A szolgáltatás csak a 10.000 lakost meghaladó településeken
kötelezõ, nálunk önként vállalt. Az önkormányzat elhatározása, hogy a
nehézségek ellenére az eddig létezõ vállalt feladatokat megtartja a
város lakóinak érdekében, mûködteti pl. a fizioterápiát, biztosítja a
közmûvelõdési intézmények rendeltetésszerû mûködését. (Állami
normatív támogatás igen alacsony, támogatja a civil szervezetek
mûködését a lehetõségein belül stb.) Alapjában az év elõkészítését
tekintve nincs pánik hangulat, de fegyelmezett és takarékos
gazdálkodás kötelezõ. Minden intézmény köteles bemutatni mi az, ami
a mûködéshez feltétlen szükséges és mi az, ami jó lenne, ha futná a
keret. A polgármester kezdeményezi, hogy havonként soros ülésen
kapjon a testület tájékoztatást mi az, amit ki kell fizetni és mibõl
történik a teljesítés!
Elfogadta pályázat benyújtását az illegális hulladéklerakók
felszámolására, ehhez önrészt biztosít.
Támogatta a Városi Bölcsõde infrastrukturális fejlesztésére
benyújtott pályázatot és ehhez szintén önrészt biztosít.
Elfogadta Lukácsi György képviselõ nyilatkozatát, miszerint
lemond 8 havi tiszteletdíjáról. Kezdeményezi, hogy az összeget a
Pendzsom Néptánc Egyesület kapja meg.
Támogatta az „Út a munkához” program eredményes
mûködéséhez közfoglalkoztatás szervezõk foglalkoztatásához
pályázat benyújtását.
Felfüggesztette a Jászkisér Lakosságáért Alapítvány
támogatását jogszabályi változások miatt.
Elfogadta a Településüzemeltetési Intézmény létszámkeret
bõvítésére benyújtott kérelmét. Egy fõ alkalmazását pályázat kiírásával
kívánják megoldani.
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010.
február 25-i ülésérõl
Elfogadta a Képviselõ-testület a 2010. évi költségvetést.
2010. február 11-i ülésén számtalan munkabizottsági,
intézményvezetõi egyeztetés után elõzetesen fogadta el a költségvetés
tervezetét. Az észrevételek és a számvizsgáló tanácsai alapján február
25-én került sor a költségvetés véglegesítésére. A 2010. évi
gazdálkodás tervezett fõösszege 1.572.883 eFt, melyhez 48.682 eFt
mûködési folyószámlahitelt, valamint 38.031 eFt tervezett fejlesztési
hitel felvételt tervezünk felhasználni. A fenti mutatók ellenére
bizakodó hangulattal indul az év, hangsúlyozva, hogy meggondolt és
fegyelmezett magatartás, hasonlóan a 2009-es évhez eredményes lesz.
Mint arról a 2009. évi beszámolónál szerepelt a kötelezõ feladatok
mellett a település lakóinak érdekében minden eddigi vállalt feladatát
is megtartotta az önkormányzat. Testületi jóváhagyással a temetési
segélyt és a méltányossági ápolási díjat az átmeneti segélyek körébe
utalta. Módosította a fizioterápiás kezelések díját. Az alapkezelés

esetenkénti díja 150 Ft, ha kiegészítõ kezeléssel párosul + 25 Ft. A fenti
szintén vállalt szolgáltatás! A hivatal megnövekedett
ügyiratforgalmára tekintettel módosította az ügyfélfogadás rendjét. A
csütörtöki napon kívül nincs ügyfélfogadás kedden. A polgármester és
a jegyzõ szerdai napokon 8-12 óráig tart fogadást.
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló Kormány
rendelet elõírja a megvalósítási és teljesítményterv készítését, de 2010.,
2011. évre eltekint a végrehajtástól. A testület a mentesítést támogatta.
Támogatta a Mûvelõdés Háza a közösségi színtér technikai,
mûszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása
felhívásra beadott pályázatát és 250 eFt önrészt biztosított hozzá.
Támogatta a település által benyújtandó A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1/07/1 pályázatát, melynek kedvezményezettje a Csete
Balázs Általános Iskola. A projekt 100%-ban támogatott.
Támogatta a könyvtári infrastruktúra fejlesztésére irányuló
pályázatot. Részesei a Jászság könyvtárai! Jászkisér Város Könyvtára
részesül a pályázatból 5.607.537,- Ft értékben. A projektkezelõ
magatartását nem fogadták egyértelmû megértéssel, kérik a
konzorcium összehívását! Elõlegként 612.813 Ft önrészt hagytak jóvá.
Dr. Gócza Tamás jegyzõ javaslatot tett a szavazatszámláló
bizottságok tagjaira. Az elõterjesztést az önkormányzat testületének
tagjai elfogadták.
A Jászságért Alapítvány kuratóriuma pályázatot írt ki a
Jászsági Civil Vándor-díj odaítélésére. A Kulturális Bizottság
javaslatát a Csete Balázs Honismereti Egyesület támogatására az
testület elfogadta.
Az Önkéntes Tûzoltóság kérelmét támogatta. A
gépjármûfecskendõ alapfelszereltségéhez tartozó légzõkészülékek
beszerzésére 10 % önrész biztosításával lehetõség van. A támogatás
mértékét 500.000 Ft-ban határozták meg. Fedezetét a Jászapáti Város
Önkormányzatától átvett, a fecskendõ beszerzésére irányuló összeg
biztosítja.
Hozzájárult a Vágóhíd út 6. sz. alatti lakóház eladásához,
licitálás útján. Induló összegként 2.500.000 Ft-ot jelöltek meg.
Papp János
A törvények, rendeletek nem ismerete nem mentesít a büntetés
alól!
Szakmai körökben ismert, hogy a 410/2007. (XII.29.)
Kormányrendelethez melléklet jelent meg, ami a közlekedésben az
ellenõrzõ hatóságok részére mérlegelés nélkül szabályozza a
kiszabandó büntetés mértékét. Egyre gyakoribb a mûszeres mérés, ami
pontosan mutatja, mekkora erõvel nyomjuk a gázpedált. Pl. a Petõfi
úton a 30-as tábla mindaddig dísznek tûnik sok ember számára, amíg
nem kell kifordítani a pénztárcát. Nem is merek a még tragikusabb
dologra gondolni. Ugyanis több száz tanuló biztonságos közlekedése
érdekében állították a táblákat. Néhány adat a mérlegelés nélkül
kiszabandó büntetési mértékrõl:
30 km-es tábla
39-45 km-ig
30.000 Ft
46-48 km-ig
40.000 Ft
55-60 km-ig
90.000 Ft
61-75 km-ig
130.000 Ft
75 km fölött
300.000 Ft
Tekintve, hogy a településen belül 50 km a megengedett sebesség a
tételek a következõk:
65-75 km
30.000 Ft
76-80 km
40.000 Ft
100 km felett
130.000 Ft
Súlyos a vasúti átjáró tilalmát nem tisztelõk elmarasztalása és általában
a fényjelzõ figyelmen kívül hagyása, pl. nem mûködik a fényjelzõ,
kötelezõ a megállás! A szomorú oldal 100.000 Ft. A tovább haladást
tiltja a fényjelzõ 100.000 Ft. Biztos, hogy senki sem ellensége a
pénztárcájának és tiszteletben tartja más emberek biztonságát is.
Elismeréssel gondolok azokra a Polgárõrökre, akik naponta külön
figyelmeztetnek és segítik a tanulók átkelését az iskolában. A
gyalogátkelõ különben is magas védettséget élvez, már akkor is
megállásra késztet, ha az átmenni szándékozókat észleli!
Papp János
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Tájékoztatás a belvízhelyzetrõl
Településünkön a téli esõzések miatt újból megemelkedett a
talajvízszint, ezért 2010. február 23. napjától I. fokú belvízvédelmi
védekezés került elrendelésre.
A szokásos kiépített helyeken (Damjanich út vége, Vágóhíd úti
átemelõ) elektromos szivattyúk üzemelnek, biztosítva a belvíz
folyamatos elfolyását.
A csapadékvíz elvezetõ rendszer tisztítása szükség szerint
megtörténik, sajnos olyan is volt, ahol átjárót kellett kivágni. A
település mélyfekvésû területeirõl robbanómotoros szivattyúkkal
szivattyúzza az önkormányzat a vizet és folyamatosan történik az
átemelés Jászkisér északi oldalán a 24-es csatornába.
Az elmúlt idõszakban nagy mennyiségû belvízcsapadékvíz miatt a
szennyvízelvezetõ hálózatba is csapadékvíz került. Több helyen a
szennyvíztisztító rendszer tisztító aknáinál a víz kifolyt a rendszerbõl.
A szükséges helyeken a Jászközmû Kft. a fertõtlenítést elvégezte.
A hálózat megtelt és a szivattyúk nem gyõzték elszállítani a

vízmennyiséget. A Jászkisérrõl szokásos a tisztítóba beszállított 4600 m3/napos mennyiséggel szemben 1300 m3 került be egy nap a
szennyvíztisztító telepre. Ez a többletmennyiség az esetleges
beszivárgásokból, de legnagyobb mennyiségben az illegálisan a
rendszerbe beszivattyúzott belvízbõl, valamint az épületek
ereszcsatornáiból keletkezett. Sajnos nagyon sokan rákötötték, a
következményét nem mindig átgondolva, az épületek ereszcsatornáit
a szennyvízhálózatra.
Ezért, kérjük a T. Lakosságot, hogy ezeket a rákötéseket
haladéktalanul szüntessék meg. Az idõjárás függvényében ez
ellenõrzésre kerül.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mindnyájunk érdekében segítsék
az Önkormányzat ill. a Jászközmû Kft. mint szennyvízhálózat
üzemeltetõ munkáját.
Hajdú László polgármester

AZ ÁNTSZ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
A fertõzõ megbetegedések megelõzéséhez a lakosság helyes magatartása
nagymértékben hozzájárulhat. Ennek érdekében ezúton szeretnénk
felhívni az ár- és belvíz által sújtott települések lakosságának figyelmét az
alábbiak betartásának kiemelt fontosságára, saját maguk és a
környeztükben élõk egészségének megõrzése, a veszélyek csökkentése
céljából.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

A védekezésben részt nem vevõ lakosságnak lehetõleg kerülni
kell a szennyezettnek és feltételezetten fertõzõnek minõsíthetõ
árvízzel-, belvízzel való érintkezést.
Szennyezett víz szájba- szembe – testfelületre jutását
lehetõség szerint el kell kerülni.
Árvíz- belvíz által elöntött vagy szennyezett ásott kutak vizét
tilos ivóvízként használni, mindaddig, amíg az ár levonulása
után hatékony fertõtlenítésük meg nem történik, az ÁNTSZ
elõírásai szerint.
Az ár- és belvízzel sújtott településeken vezetékes ivóvíz
használható, hacsak az ÁNTSZ ettõl eltérõen nem rendelkezik.
Ez utóbbi esetben az ÁNTSZ tájékoztatását kell figyelembe
venni az ivóvíz felhasználása során.
Vízvezetékeken bekövetkezõ csõtörést, vízkimaradást
azonnal jelentsék a Vízmû üzemeltetõnek és az illetékes
kistérségi ÁNTSZ-nek, és amíg megnyugtató választ nem
kapnak, csak forralt vizet szabad használni.
Az ár- és belvíz mentesítésével foglalkozóknak, vagy egyéb
módon a szennyezett vízzel, tárgyakkal, anyagokkal
kapcsolatba kerülõknek (pl. lakótér takarítás) munkavégzés
után, illetve étkezések elõtt fertõtlenítõszeres kézmosást kell
végezniük. Ezen kívül feltétlenül mossunk kezet, amikor
hazaérünk, WC használata elõtt és utána, minden esetben, ha
élelmiszerrel kezdünk foglalkozni.
A vízzáró csomagolású élelmiszerek, ha szennyezõdtek
(fémdoboz, konzerv, üveg, mûanyag palack stb.), a külsõ
felszín fertõtlenítése után fogyaszthatóak.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

A tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne
szennyezõdhessenek csepegõ-fröccsenõ vízzel, és védve legyenek
rovaroktól, állatoktól (pl. egerek). Az élelmiszertároló helyek
fertõtlenítése javasolt.
Különös gondot kell fordítani a gyermekek, betegek, idõsek
megfelelõ, kielégítõ étkeztetésére és biztonságos élelmiszer
ellátására.
Szennyezett használati tárgyak fertõtlenítése, pl. fõzõedények,
evõeszközök, játékok: tisztítás utáni 30 perces áztatása javasolt,
hypós oldatban (10 l vízhez 6 dl hypó) vagy Neomagnolból
készített oldatban (literenként 20 tabletta Neomagnol)
Szennyezett ruhanemûk és textíliák fertõtlenítõszeres mosás,
vasalás után vehetõk használatba. Mosható textíliák fertõtlenítése:
egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhetõ el 1 liter
vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további
2 órán át történõ áztatással. Nem mosható textíliák , kárpitozott
bútorok, szõnyegek fertõtlenítése: 1 l vízhez 20 tabletta
Neomagnol tablettát adva és feloldva az oldattal a
fertõtlenítendõ textíliát
alaposan
át kell kefélni.
(Vigyázat! A Neomagnol oldat színelváltozást okozhat)
Elöntött házak lakóterei, alagsori helységek, pincék stb. az ár
levonulása után elvégzett takarítás és fertõtlenítés után vehetõk
újra használatba.
A háztartási hulladékot ár és belvízmentes szemétlerakó helyre
kell szállítani.
Elhullott állatokról az Állategészségügyi szerveket kell
tájékoztatni, illetve az ár- és belvízmentes területen elhelyezett
dögkutakba szabad szállítani.
Kérjük a lakosságot, hogy lázas vagy hasmenéses megbetegedés
esetén azonnal jelentkezzenek az orvosnál.
A személyi higiénés elõírások fokozott betartására kell törekedni
mindenkinek, aki az ár- és belvízzel sújtott területeken él, vagy a
védekezésben vesz részt.

AJÁNLÁS FERTÕTLENÍTÕ ELJÁRÁSOKRA
A járványfolyamat elsõdleges tényezõi közül
kiemelt jelentõsége van a fertõzés terjedésének.
A fertõzést okozó mikro-organizmusoknak a
fertõzõ forrástól a fogékony szervezetig terjedõ
útjából kijelölhetõ egy rövidebb-hosszabb
szakasz, melyet a mikrobák a külsõ
környezetben, a különbözõ eszközökön,
tárgyakon, anyagokban, vízben, vagy talajban
töltenek. A fertõzés terjedésének, megelõzésének
igen fontos láncszeme a terjedés
megakadályozása, melyet a külsõ környezetben
lévõ kórokozók elpusztításával, azaz
fertõtlenítéssel érünk el. Jelen összeállítás
tartalmazza mindazon fontos objektumokat,
melyek az árvíz, belvíz során patogén
mikrobákkal kontaminálódtak, vagy
kontaminálódhattak, s melyek hatásos
fertõtlenítése kiemelt fontosságú a fertõzés

terjedésének, a járvány folyamat megelõzésének
szempontjából.
Személyi fertõtlenítés:
1. Higiénés kézfertõtlenítés
Higiénés
kézfertõtlenítést kell végezni
szennyezett tárgyakkal, anyaggal történõ
munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés
elõtt, WC használata után. A kézfertõtlenítésre
alkalmazható készítmény Clarasept fertõtlenítõ
hatású folyékony
szappan (a készítmény
antibakteriális hatásspektruma:
baktericid,
fungicid, virucid), Clarasept hiányában
Neomagnol 01,-0,2 %-os oldata is használható,
vagy egyéb engedélyezett fertõtlenítõszer,
amelyhez központi ellátásból vagy más
forrásból hozzájutnak.
A higiénés
kézfertõtlenítés
végrehajtása:

Clarasepttel: adagoló segítségével, vagy az elõre
kiszerelt 5 ml-es csomagolásból kijuttatott
készítménnyel a kezeket és az alkarokat 30
másodpercen át bedörzsöljük. Fontos, hogy a
bedörzsölés idõtartama alatt a kezeket/alkarokat
víz nem érheti! A 30 másodperc letelte után a
készítményt a bõr felületérõl folyó – ha
lehetséges meleg - vízzel alaposan leöblítjük,
majd
papír-törölközõvel megszárítjuk.
Neomagnollal: vízben literenként két tabletta
Neomagnol feloldva + egy evõkanál ecet. A
kezeket 1 percig tartsuk benne! Az oldat 4 óráig
használható!
2.

Teljes személyi fertõtlenítés (A védelmi
munkálatok során fertõzött területen
dolgozók,
vagy fertõtlenítést végzõk
esetében ajánlott)
Személyi fertõtlenítésnél alapszabály az ún.
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fertõzött - tiszta oldal elveinek érvényesítése. Ez
azt jelenti, hogy a fertõzött oldali helyiségben,
vagy
elkülönített
helyen (zuhanyzó,
fürdõszoba, stb.) a személy
leveti teljes
ruházatát, majd
Clarasept
folyékony
szappannal bekeni a testét. Ezt követõen meleg,
folyóvízzel, zuhannyal a testfelületet alaposan
leöblíti, majd törülközõvel megszárítja. (A
levett fertõzõ ruha helyett tiszta ruhába öltözik.)
EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTEVÕK ELLENI
VÉDEKEZÉS
Katasztrófák (pl. járványok, árvizek,
földrengés) alkalmával egészségügyi kártevõk
közül általában a patkányok (pestis), bolhák
(pestis), különféle légyfajok (enterális fertõzõ
betegségek)
elõfordulása, illetve
a
tömegszállásokon elhelyezett, kitelepített
személyeknél elsõsorban a ruhatervek ártalma
(kiütéses tífusz) jelenthet járványügyi
szempontból veszélyt, de alkalmilag, árvizek
alkalmával a szúnyogok elszaporodása komoly
közegészségügyi ártalmat idézhet elõ.
A járványügyi veszély megítélése, az ártalmak
megelõzése, illetve egészségügyi
kártevõk
elõfordulásakor a szükséges teendõk szakszerû
ellátása az ÁNTSZ hatékony közremûködését
teszi szükségessé. A lakosság feladata a kártevõk
elõfordulására vonatkozó jelzések mielõbbi
megtétele az ÁNTSZ intézeteihez.
Az egészségügyi kártevõk elleni védekezésben
alkalmazható készítményeket és módszereket a
mindenkor hatályban lévõ „ Tájékoztató az
engedélyezett irtószerekrõl és az egészségügyi
kártevõk elleni védeke-zésrõl” címû OEK
kiadvány tartalmazza.
I.

A polgári védelmi szervezetek járványügyi teendõi
katasztrófára való
felkészüléskor (ha
elõre látható az
esemény)

2.
Felkészülés a fertõzések terjedésének
megelõzésére
2.1
Patkányok elleni védekezés:
a terület rágcsálómentességének biztosítása,
a rágcsálók elõfordulásának megfigyelése,
patkányok tömeges elhullása esetén azok
esetleges pestis fertõzöttségének
megállapítása
2.2
Vérszívó tetvek elleni védekezés
a közösségben elõírt tetvességi
szûrõvizsgálatok rendszeres elvégzése,
a ruhatetû-mentesség biztosítása
2.3.
Legyek elleni védekezés
a légytenyészésre alkalmas
tenyészõhelyek (trágya, szemét, konyhai
hulladék) zárt tárolása, folyamatos elszállítása,
élelmiszerek védelme,
helyiségek légymentességének
biztosítása
II.
A polgári védelmi szervezetek
teendõi katasztrófa esetén
2.
A fertõzések terjedésének
megakadályozása
2.1
Patkányok elleni védekezés
Célja: az elszaporodott patkányok
kiirtása, a terület patkánymentesítése
Módszere: mérgezett csalétek
kihelyezése a „Tájékoztatóban” részletezett
szempontok alapján
Végrehajtja: a regionális intézet

járványügyi felügyelõjének irányításával
egészségügyi kártevõirtással foglalkozó
egyéni/társas vállalkozás
2.2
Bolhák elleni védekezés
Célja: az elszaporodott bolhák kiirtása,
a terület bolhamentesítése
Módszere: permetezés, porozás a
Tájékoztatóban részletezett szempontok
alapján.
Végrehajtja: a regionális intézet
járványügyi felügyelõjének irányításával
egészségügyi kártevõirtással foglalkozó
egyéni/társas vállalkozás.
2.3
Legyek elleni védekezés
Célja: a bomló trágyából és szemétbõl,
az elhullott állatokból kikelõ különféle
légyfajok ( pl. házi legyek, döglegyek,
húslegyek) elpusztítása.
Módszere: szabadban ; melegködképzés, zárt térben: hidegköd-képzés vagy
légtérkezelõ aeroszol palack alkalmazása.
Végrehajtja: egészségügyi
kártevõirtással foglalkozó egyéni/társas
vállalkozás
2.4.
Vérszívó tetvek elleni védekezés
Célja: a tömegszálláson elhelyezettek
(kitelepített személyek ) vizsgálata és a (ruha,
fej) tetvesnek talált személyek azonnali
tetûmentesítése.
Módszere: személykezelés, a
Tájékoztatóban részletezett szempontok
alapján.
Végrehajtja: a járványügyi felügyelõ
(szükség esetén a kistérségi intézet
felügyelõinek és egészségõr-fertõtlenítõinek
bevonásával).
2.5.
Szúnyogok elleni védekezés
Az imágóirtás végrehajtása kizárólag lakott
területeken indokolt. Az ártereken dolgozók
védelme rovarriasztó szerek felhasználásával
biztosítandó.
Lakott területet érintõ szúnyogirtás
Célja: a kikelt szúnyogok (imágók )
elpusztítása
Módszere: kis területen melegködképzés, összefüggõ nagy kiterjedésû területen
ULV- eljárás légi jármûvel.
Gyakorisága: a kikelés ütemének
megfelelõen.
Végrehajtja: ilyen tevékenységgel
foglalkozó egyéni/társas vállalkozás
A légi kezelés engedélyét kiadja:
OTH
Ártéren dolgozók egyéni védelme
Célja: az ott tartózkodók szúnyog
(esetleg kullancs) csípéstõl való megvédése
Módszere: rovarriasztó szer
alkalmazása
Felhasználható riasztószer: a
Tájékoztatóban részletezett szempontok
alapján
Gyakorisága: a készítmény hatóanyagtartalmától függõen 3-10 óra
Anyagfertõtlenítés:
1.

Közösségi helyiségek
(iskola, óvoda,
szociális otthon, iroda, indokolt esetben
lakások) fertõtlenítése
Lakóházak, helyiségek fertõtlenítése:
A
fertõtlenítést csak akkor indokolt végrehajtani,
ha a víz a helyiségekbõl visszahúzódott. Ebben
az esetben a helyiség padlózatáról amennyiben
azt nagyobb mennyiségû iszap és egyéb
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szennyezõ anyag borítja, a szennyezõdést egy
erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el, majd a
padlózatot, a mosható felületeket (pl. padozat,
csempeburkolat)
Neomagnol oldattal kell
átmosni és az oldatot hagyjuk rászáradni a
felületre. A nem mosható felületeket (pl. meszelt
fal) klórmész oldattal kell bemeszelni. A
klórmész oldat készítési módja: 250 gr
klórmészhez 2 liter vizet öntünk fokozatosan,
állandó keverés mellett, teljes feloldódásig. Csak
frissen készített oldat használható! Figyelem! A
klórmészpor használata
fokozott elõvigyázatosságot
igényel, belégzését, szembe,
nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A
bõrfelszínt védõkesztyû használatával , ill.
testfel-színt takaró ruházattal
védeni kell.
Neomagnol-oldat készítési módja: Szennyezettségtõl függõen 1 liter vízhez 10-20 db
Neomagnol tablettát adunk, majd ezt maradék
nélkül feloldjuk.
2./ Bútorok, egyéb mosható felszerelési
tárgyak fertõtlenítése
A fertõtlenítést úgy végezzük, hogy a vízbõl
kiemelt és néhány órán át szikkadt felületeket
Neomagnol Pulvis 1 %-os, vagy Neomagnol
tabletta
1 %-os
oldatával vékonyan,
ködszerûen bepermetezzük, és az oldatot
hagyjuk a felületekre
rászáradni. 24 óra
elteltével a kezelt felületeket puha textíliával
töröljük át.
3./ Ásott kutak fertõtlenítése
Az ásott kutak fertõtlenítését mindig elõzze
meg a kutak tisztítása és környezetük
rendezése. A kútban lévõ vízmennyiség minden
m3-re 100 ml Na-hipoklorit-90 oldatot kell
számítani. Ennek hiányában klórmész
is
alkalmazható - m3-ként
30 gr. A kút
fertõtlenítését úgy végezzük el, hogy a víz
térfogatára kiszámított fenti két fertõtlenítõszer
egyikébõl ún. törzsoldatot készítünk. A 2-3
vödörben szétosztott törzsoldatot úgy juttatjuk be
a kútba, hogy az oldatot a kút belsõ falára öntjük.
A fertõtlenítõszerrel kezelt kútvizet 24 órán
keresztül állni hagyjuk. A kút vize csak akkor
tekinthetõ fertõtlenítettnek, ha a víznek klór
szaga van és a klór íz érezhetõ. Amennyiben ezt
nem tapasztaljuk a kút
fertõtlenítését
fertõtlenítõszerek
kétszeresével meg kell
ismételni. Eredményes fertõtlenítés befejezése
után a kutat teljesen ki kell merni, vagy ki kell
szivattyúzni.
4./ Szennyvíz fertõtlenítése
A házi szennyvizek fertõtlenítésénél 1 m3
szennyvízre 150 gr klórmeszet kell számítani
(vagy Na-hipoklorit-90). A fertõtlenítést úgy kell
végrehajtani, hogy a klórmészbõl elõször un.
törzsoldatot készítünk oly módon, hogy a
szennyvíz mennyiségéhez kiszámított
klórmeszet annak tízszeres mennyiségét kitevõ
vízben feloldjuk, majd ezt a törzsoldatot a
fertõtlenítendõ szennyvízhez öntjük és egy erre
alkalmas eszközzel a szennyvizet alaposan
összekeverjük és legalább két órát állni
hagyjuk. (A NA hipoklorit- 90-et hígítás nélkül a
fertõtlenítendõ szennyvízhez kell keverni.)

Tisztelt Lakosság!
Megköszönjük együttmûködésüket,
egyben felhívjuk figyelmüket, hogy az
ÁNTSZ a változásoknak megfelelõen
szükség szerint ad újabb tájékoztatást.
ÁNTSZ

Jászkiséri Tudósító
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Óvodások rajzkiállítása
A Muvelodés Háza Galériáján 2010. február 23-án került
sor a jászkiséri óvodások alkotásaiból álló rajzkiállítás
megnyitására, melyet Benedek József, a Csete Balázs
Honismereti Egyesület Elnöke nyitott meg.
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munkájukat, melynek elkészítésénél csak a képzeletük
szabott határt. A szülok, nagyszülok, családtagok szintén
nagy érdeklodéssel csodálták, keresték, fotózták
gyermekük, unokájuk munkáját.
Köszönet illeti az óvónéniket, dadusokat, akiknek
kifogyhatatlan kreativitásukról most is megbizonyosodhattunk, és akik arról is gondoskodtak, hogy a kiállítás
ideje alatt a résztvevok csillapíthassák éhségüket,
szomjúságukat.
A rajzkiállítás 2010. március 19. napjáig megtekintheto a
Muvelodési Ház Galériáján.
Köszönet érte a Szervezoknek!
Major Gitta Gabriella
szülõ

Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is kedves rajzokat,
festményeket, különbözo kreatív muveket csodálhattak
meg a szép számmal megjeleno érdeklodok, melyeket a
Kossuth téri, Bocskai úti és az Attila úti óvoda kis lakói
készítettek. De fellelhetoek voltak a Játszóházi foglalkozás keretében készített közös munkák is. Öröm volt
látni, és hallani csicsergo hangjukat, hogy a „kis muvészek”
milyen lelkesedéssel fedezték fel egy-egy rajzaikat,
sókerámiájukat, festményeiket, papírból készült

Biztonsági tanácsok nem csak idõseknek
Az elmúlt napokban több lakostól kaptunk olyan információt, miszerint településünkön csoportosan próbálkoznak
idegen emberek bejutni idõs, fõleg egyedül élõ emberekhez. Legtöbbször pénzváltás ürügyén kéredzkednek be és
alig lehet õket kitessékelni a portáról. Mindeközben felmérik a terepet és a kiszolgáltatott egyedül élõ vagy idõs
emberek pedig jóhiszemûen segítenek. Ezért kérjük Önöket, ha ilyet tapasztalnak vagy egyéb ehhez hasonló
rendellenességek feltûnnek, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatalban, a rendõrségnek vagy a polgárõrség tagjainak.
Telefonszám; 107 vagy 112
Néhány tanács, amit érdemes betartani biztonságunk, értékeink védelmébe.
- Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen személyeknek!
- Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó modorúnak tûnik!
- Ne engedje be a házaló árusokat (fa, paplan, stb.), TIGÁZ, ÉMÁSZ Városi Vízmû, önkormányzat,
vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erõszakosak, tartsa kapun kívül
õket, kérje a szomszéd vagy járókelõ segítségét!
- Ne hagyja nyitva a kaput, házának, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben van, mert
bárki észrevétlenül bemehet!
- Ne hagyja a kapuajtóban, lakása, háza bejárati ajtajában belül a kulcsot, még akkor sem, ha otthon van!
- Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlõ alatt, postaládában, virágcserépben vagy egyéb
helyen, ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!
- Ne hagyja õrizetlenül azt a helyet, ahol nyitva van az ablak!
- Ne vegye elõ senki elõtt a pénzét az otthonában, mert kifigyelik, és észrevétlenül ellopják!
- Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, vigye be a postára, bankba, takarékszövetkezetbe!
- Ne nyisson ajtót éjszaka, ha zajt hall, inkább hívja a rendõrséget!
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatokról
Jászkisér Város Önkormányzata támogatási igényt
nyújtott be a 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a bölcsõdék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított
elõirányzatból származó támogatás igénybevételnek részletes
feltételeirõl szóló kiírásra a Jászkiséri Városi Bölcsõde
felújítására. Napjainkban az önkormányzat nem kötelezõ
feladatként a bölcsõde fenntartásával látja el a gyermekvédelmi
törvénybõl eredõ azon kötelezettségét, amely a gyermekek
napközbeni ellátásáról szól. A gondozott gyermekek 20-30%-a
hátrányos helyzetû, személyiségfejlõdése és egészségügyi ellátása
csak intézményi ellátással együttesen biztosítható. A
gyermekvédelmi törvény egyértelmûen a preventív
gyermekvédelem megerõsítését célozza meg. A bölcsõde iránti
igény az elmúlt években fokozódott. A gyermekek biztonságos és
egészséges környezetében történõ nevelése érdekében a szükséges
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. A
mostani pályázat lehetõséget biztosít arra, hogy az épület felújítását,
a fûtés korszerûsítését, az elavult, korszerûtlen eszközök és
berendezési tárgyak cseréjét valósítsuk meg. A pályázat 841.675,Ft összegig tartalmaz eszközbeszerzést, melybõl új bútorok
vásárlására kerül sor.
A beruházás tervezett bruttó költsége 19.758.639,- Ft. Saját erõ
bruttó 1.975.866,- Ft (10 %), támogatási igény bruttó
17.782.773,- Ft (90 %). A pályázathoz szükséges saját erõt
Jászkisér Város Önkormányzata biztosítja.
Folyik a munka a jászsági könyvtárak konzorciumánál is.
A TIOP 1.2.3/08/01-2008-0035 Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése pályázati konstrukció
keretében a „JászPortál – Könyvtári – „Tudásdepó-Expressz” a
Jászságban” címû pályázat 70 millió Ft támogatásban részesült,
melybõl a Jászkisérre esõ rész 5,6 millió Ft. A projekt célja egy
átfogó, összehangolt jászsági tudás- és kulturális bázis kialakítása
és fenntartása. A konzorciumban 8 település könyvtára vesz részt. A
jászkiséri könyvtár számára a pályázatból korszerû számítógépek,
szoftvercsomagok, címkenyomtató, vonalkód készítõ kerül
beszerezésre, valamint 3-5 gépes TextLib program és nagyobb
forgalmú internet elérés is része a projektnek. Ezáltal mindenki által
elérhetõ válik, korszerûbb, modernebb felszereléshez juthat a
könyvtár. Jelenleg a feladatok teljesítéséhez, a fizikai
megvalósításhoz, a projekt zökkenõmentes lebonyolításához az
önkormányzatok segítségét kérték, hogy pénzeszközt biztosítsanak
a számlák kiegyenlítéséhez. A program megvalósítási ideje 2010.
június 30.
Az „Út a munkához” programban kiemelt célként
fogalmazódott meg, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli
személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási formában, ezáltal közelebb kerüljenek
a munka világához, és rendszeres munkajövedelemhez jussanak. A
program megvalósítása érdekében ezen a területen kiemelt szerepet
kapnak a települési önkormányzatok. A közfoglalkoztatás hatékony
megvalósítása érdekében a települési önkormányzatok évente
közfoglalkoztatási tervet készítenek, melyet a Képviselõ-testületi
ülés 2010. január 28-i ülésén elfogadta. A Közfoglalkoztatásszervezõk foglalkoztatásának támogatása c. pályázati konstrukció
a 2010. évi közfoglalkoztatási terv megvalósításához szükséges
emberi erõforrás alkalmazásához biztosít támogatást. A program
célja a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez megfelelõ képzettségû
szakemberek biztosítása, legalább középfokú végzettségû
álláskeresõk közfoglalkoztatás-szervezõ munkakörben történõ
foglalkoztatása. Az önkormányzat 2010. évben a
Közfoglalkoztatási terv alapján 152 fõ foglalkoztatását tervezi. A
pályázat keretén belül 3 fõt szeretne az önkormányzat a programba
bevonni és foglalkoztatásukhoz állami támogatást igényelni. A
programba bevontak feladata a rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak részére a közfoglalkoztatás szervezése, a közcélú

foglalkoztatás felügyelete, a közcélú foglalkoztatottakkal való
kapcsolattartás, a közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatásával
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, illetve egyéb a közcélú
foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése az
önkormányzat iránymutatásai alapján. A foglalkoztatás
legkorábban 2010. április 1-tõl indítható. A projekt megvalósítására
legfeljebb 9 hónap áll rendelkezésre. A projekt zárás idõpontja
legkésõbb 2010. december 31.
Az igényelt támogatás 1.885.950 Ft vissza nem térítendõ
támogatás.
Településünkön 2001 óta mûködik a szervezett
hulladékszállítás. Mindez ellenére a településen belül és kívül
(közutak mentén, dûlõ utak mellett, szántóföldön, felszámolt
hulladéklerakó helyén) egyre több és több hulladék található. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az illegális
hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázata lehetõséget teremt
arra, hogy az ismét felszaporodott hulladék ártalmatlanításra
kerüljön. A támogatás elnyerésével az illegális hulladéklerakók
felszámolását (felszedés, kezelés, ártalmatlanítás), a
hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az
ismétlõdõ lerakások megakadályozását célzó tevékenységeket
szeretnénk megvalósítani. A pályázat teljes beruházási költsége
2.812.500 Ft, melybõl 140.625 Ft önerõt biztosít az önkormányzat.
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése címû TIOP-1.1.1/07/1
kódszámú pályázati felhívásra. A prioritás egyik kiemelt célja az
iskolarendszerû oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens
iskola” létrehozása, amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra
fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak
az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba
beépülõ Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi
kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is
jelentõs részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási
intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai
infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi
különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlõ
hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése
Magyarországon:
- A közoktatási intézmények számítógép
állományának korszerûsítése a pedagógiai,
mérés-értékelési, valamint adminisztrációs
feladatok igényeinek megfelelõ infrastruktúra
kialakítása érdekében,
- Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési
képességgel rendelkezõ interaktív prezentációs
eszközökkel
- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák)
legalább 20%-a esetében web-alapú
szolgáltatások kialakításához szükséges
infrastruktúra támogatása,
- Mérés-értékelési programok futtatásának lehetõvé
tétele a szükséges eszközpark biztosításával
- A sajátos nevelési igényû tanulók – különösen a
gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek,
tanulási nehézséggel küzdõk - integrált oktatását
segítõ speciális IKT eszközök biztosítása.
A projekt összköltsége 41.365.000 Ft, mely vissza nem térítendõ
100 %-os támogatás. Ebbõl a projektbõl azok az osztályok
részesülnek különbözõ infrastrukturális (szavazó csomagok,
interaktív tábla, laptopok, szoftverek stb.) fejlesztésbõl, melyek
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nem vesznek részt a TÁMOP-os pályázatban.
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése címû TIOP-1.1.1/09/1
kódszámú pályázati felhívásra „Intézményi innováció Jászkisér
alapfokú oktatási intézményeiben” címmel. A pályázat alapvetõ
célja a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az
egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek
fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar
közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási
helyzet javításához. A konstrukció közvetlen célja az élethosszig
tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges,
egyenlõ hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a
közoktatási intézmények számítógép állományának korszerûsítése
a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelõ infrastruktúra
kialakítása érdekében. Jelen pályázati kiírás keretében azok az
önkormányzatok, fenntartók nyújthattak be pályázatot, aki a
TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyertek. A
pályázaton igényelt összeg 40.833.100 Ft (100 %-ban támogatott),
melybõl azok az osztályok részesülnek, akik a TÁMOP pályázat
keretében kompetencia alapú oktatásban vesznek részt. A
támogatásból 301 db tanuló laptop a hozzátartozó szoftverekkel
együtt, valamint tanári eszközök kerülnek beszerzésre.
„Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai
környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért
elnevezésû ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 jelû pályázat keretén
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belül már az õsz folyamán átadásra került az Attila úti óvoda és a Fõ
úti és Kossuth téri iskola épületek. Az elkészült épületek hosszú
hónapok, sõt évek eredménye, mely nagyon sok szakember
munkájának gyümölcse. Kétfordulós pályázati rendszerben került
kiírásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi
Operatív Program 4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése
c. pályázati felhívására.
Jelenleg a Kossuth téri óvoda épület bõvítési munkáit és a
tanmedence cölöpalapozását kezdték meg a kivitelezõk. Elõre
láthatóan számítani kell arra, hogy az óvodából költözniük kell a
gyerekeknek egy rövid idõre, míg a régi épület belsõ átalakítási
munkái be nem fejezõdnek. Ezért továbbra is kérjük a felújításban
érintett gyermekek, szülõk, pedagógusok türelmét a kivitelezési
idõszak alatt. A projekt kivitelezési munkái 2010. október végére
fejezõdnek be. Bízunk abban, hogy minél hamarabb helyre áll a
rend és korszerûbb intézményekben folytatódhatnak az oktatási
munkák.
TM

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 3/2010.(III.01.)
rendeletében foglaltaknak megfelelõen 2010. március 15-tõl Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:
A polgármesteri hivatal, a polgármester és a jegyzõ ügyfélfogadási rendje

Ügyfélfogadás
kezdete és vége
délelõtt a
polgármesteri
hivatalban:
Ügyfélfogadás
kezdete és vége
délután a
polgármesteri
hivatalban:
Ügyfélfogadás
ideje a
polgármesteri
hivatalban:
A polgármester
ügyfélfogadási
ideje:
A jegyzõ
ügyfélfogadási
ideje:

Hétfõ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8,00 órától
12,00 óráig

Ügyfélfogadás
nincs

8,00 órától
12,00 óráig

Ügyfélfogadás
nincs

8,00 órától
12,00 óráig

13,00 órától
16, 00 óráig

Ügyfélfogadás
nincs

13,00 órától
17, 00 óráig

Ügyfélfogadás
nincs

-

7h

-

8h

-

4h

-

-

8,00 órától
12,00 óráig

-

-

-

-

8,00 órától
12,00 óráig

-

-

Jászkisér, 2010. március 3.
dr. Gócza Tamás jegyzõ
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Most is farsangoltunk...
Bölcsõdénkben a téli idõszakot lezáró legkedveltebb
ünnep a farsang.
Eddig is tartottunk minden évben farsangi mulatságot a
gyerekeknek, tehát az idén is beütemeztünk egy jelmezes
farsangot gondozott gyermekeink számára.
A farsangi készülõdés az ünnepnap elõtti hetekben
kezdõdött, amikor a gondozónõk sokat beszéltek a
farsangról, majd kérdezgették nagycsoportos
gyermekeiktõl, ki milyen jelmezbe szeretne öltözni.

2010. március

Az eseménydús délelõtt után, kellemesen elfáradva
hajtották álomba fejüket, és biztosan sokan álmodtak
arról az állatról, amit megjelenítettek.
Délután pedig nagy izgalommal meséltek szüleiknek a
délelõtt átélt élményeikrõl.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk segítõ
közremûködését és felajánlásaikat a farsangi mulatság
létrejöttéhez, ami ahhoz is segített, hogy a gyermekek
nem vették észre a mindennapi nehézségeket, a
szegényesebb eklézsiát, hogy nem aranyozott jelmez volt
minden gyermeken. A lényeg nem ez volt, hanem a
vidámság, az öröm, mert nekik még jut ebbõl is. Ezek után
várjuk a szebb és a jobb idõt, és reméljük a természetben
a növények, a szívekben pedig a szeretet fog nyiladozni.
2010.02.15.
Tajti Lászlóné
intézményvezetõ

Indul a felújítási munka a Tájházban

A fokozatos felkészítés után a gyermekekkel együtt
készítettük el a csoportszobák díszeit, a hajtogatott,
ragasztott színes papír füzéreket és az álarcokat.
Majd eljött a várva várt nap!
Az ünnepre szinte kivétel nélkül minden gyermek
jelmezbe öltözött, érdekes módon az idén az állatos
jelmezek voltak többségben.
Kapkodtuk is a fejünket, nehogy az elefánt rálépjen a
békára, a krokodil megharapja a gondozónõt, a méhecske
megcsípje a szomszédját, és a pillangó is jó helyre
szálljon! De érdekes módon ezen állatsereglet békésen
megfért egymás mellett. Bár az életben is így lenne!
Aki pedig nem öltözött jelmezbe, az álarcot öltött
magára, hogy ne ismerjék fel társai.
Igyekeztünk ezt az ünnepet úgy szervezni, hogy a
vidámság töltse meg a bölcsõde termeit.
Fontos szerep jutott ezen a napon a zenének és a táncnak.
Egész délelõtt a gyermekek szinte fáradhatatlanul
táncoltak, énekeltek. Lehet, hogy itt táncolt, énekelt
közöttünk a jövõ kis csillaga is?
Ha valaki megéhezett illetve szomjazott, az süteményt és
üdítõt, gyümölcsöt fogyaszthatott.
Délben az ünnepi asztalról szakácsnõnk jóvoltából nem
hiányozhatott az ízletes farsangi fánk.
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Mint arról már korábban beszámoltunk, az Észak-Alföldi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott a
„JÁSZKUN KAPITÁNYOK NYOMÁBAN” tematikus út
kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében címû ÉAOP2.1.1/C-2f-2009-0002 jelû pályázatát 538.632.000 Ft
támogatásban részesült, melybõl Jászkisérre esõ támogatás
8.690.000 Ft. A projekt célja a Jász-Nagykun-Szolnok megyére
jellemzõ adottságok figyelembe vételével, korszerû
infrastruktúrával magas minõségi színvonalú turisztikai
szolgáltatások létrehozása, a megye turisztikai kistérségeinek
összekapcsolása egy tematikus útvonal segítségével, a
múzeumok látogatottságának növelése, új marketing eszközök
bevezetése, honlap készítése. Ezen belül kerül felújításra a
jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény épülete is. A
tájház épületébõl február második felében pakolták ki a kiállítási
tárgyakat. 2010. március 2-án sor került a munkaterület átadásátvételére is. A jászkiséri tájház tervezett kivitelezési idõszaka
2010. március 01 – 2010. július 31. A felújításból az épület
szigetelését végzik el, új padlózatot kapnak a kiállító termek,
tisztasági festés valamint a bejárat akadálymentesítése valósul
meg. A támogatásból már elkészült a projekt honlapja, melyen
olvashatják az eddig elkészült munkákat, ismerkedhetnek a
településekkel, múzeumokkal.
A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozza.
www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu
TM
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