
Jászkiséri TudósítóJászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA X.évfolyam 7.szám

Semmelweis Ignác születésének napja (július 1-je) a magyar - Dr. Móré Éva fogorvos Jászkiséren 15. évét az 
egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon emlékezünk a egészségügyben 
kiváló orvosra és köszöntjük az orvosokat, ápolókat, az ezen a - Tajti Lászlóné 35. évét a szociális területen
területen tevékenykedõ mûszaki és gazdasági szakembereket. 

- Szabari Lászlóné 40. évét az egészségügybenJászkiséren 2010. június 30-án 17 órai kezdettel emlékeztek meg 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ termében a kiváló magyar és végül, de nem utolsó sorban Dr. Katona Róza háziorvos, 
orvosról és köszöntötték az egészségügyben dolgozókat. aki 50 éve áll a betegek gyógyításának szolgálatában!

H a j d ú  L á s z l ó  
V é g e z e t ü l  a  polgármester mél-
Jászkiséri Mentõ-tatta a Jászkiséren 
állomás dolgozóinak dolgozó egészsé-
adott át Hajdú László gügyi és szociális 
polgármester  egy területen dolgozó-
G P S  G l o b á l i s  kat. Ezután apró 
Helymeghatározó  ajándékokkal és 
Rendszer készüléket, virággal kedves-
hogy ez által is mun-kedett azoknak, 
kájukat segítse,hiszen akik az egészség-
Jászkisér Város Ön-ügyben töltött  
kormányzata fon-több évtizedes 
tosnak tartja tevé-önzetlen, lelki-
k e n y s é g ü k e t ,  é s  ismeretes munká-
bízunk abban is, hogy jukkal települé-
még sok éven keresz-s ü n k  l a k o s a i t  

tül segítenek a jászkiséri embereken. Reméljük az ajándék szolgálták: 
hasznosnak bizonyul!

A polgármester úr köszöntõje után Forgó Anita mondott verset, - Rózsásné Kiss Györgyinek, aki 10. évét az egészségügyben
majd szerény vendéglátásban részesültek a meghívott vendégek. 

- Kövesdi Attiláné 15. évét az egészségügyben Gratulálunk minden jutalmazottnak, jó egészséget, sok sikert, 
erõt és kitartást kívánunk további munkájukhoz. - Földvári Sándorné 15. évét a szociális területen

TM
- Csete Judit 20. évét az egészségügyben

Semmelweis napi megemlékezés Jászkiséren

2010. augusztus 20. péntek 21.00  A külföldi csoportok gálamûsora
9.00      Szentmise és új kenyér szentelés a 21.30 A Nefertiti Hastánccsoport mûsora   

      Katolikus templomban 22.00      A felnõtt csoportok mûsora 
              Hajdú László polgármester ünnepi beszéde és 23.00      Eredményhirdetés a gyerekcsoportok részére 

koszorúzás a Jubileum téri kopjafánál 23.30  Nemzetközi Táncház 
           Kiállításmegnyitó a Mûvelõdés Házában

2010. augusztus 21. szombat10.00  „Egészség mindenek elõtt!” 
10.00    „Egészség mindenek elõtt!” szûrõkamion szûrõkamion mindenkinek
mindenkinek14.00    Magyarok Vására a fesztivál területén 
14.00      Magyarok Vására a fesztivál területén15.00    Gyimeseken át Moldváig - K o c s á n   L á s z l ó 

kézmûves foglalkozás a Csete Balázs Honismereti az Országos Néptánc Baráti Kör      Egyesület 
Egyesülettel, és íjászbemutatót tart a Jazyges Íjász Egyesület elnökének táncos, filmes, fotós élménybeszámolója a 
15.00     Kulturális mûsorrendezvénysátorban
20.00      Dobos Gergely Jászkapitány megnyitója, és a Közremûködnek: Galagonya és a Kiscsillag Táncegyüttesek 

felnõtt csoportok mûsora a szabadtéri színpadon Molnár László - népzenész
21.30 Dumaszínház: Szomszédnéni Produkciós Iroda Tóth József - a Jász Trió Tv fõszerkesztõje

(székely humor)Mucsi Gyula – fotós 
22.00      A  DobTánc Együttes 4x4 címû táncszínházi mûsora19.00     Pócs János országgyûlési képviselõ 
22.30 Flaszter Néptánc fesztiválmegnyitója a Polgármesteri Hivatalnál
23.00    „Szûcs Béla  Vándordíj” átadása, 19.30 A népviseletbe öltözött csoportok felvonulása 

és eredményhirdetésa Fõ úton 
23.30.  Tûzijáték és Nemzetközi Táncház 20.00     Gyerekcsoportok mûsora a szabadtéri színpadon

Pendzsom Folk Fesztivál
Jászkisér 2010. augusztus 20-21.  A Petõfi úti iskola udvarán
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Napirend elõtti kérdések: feladatát!
Hogyan valósítható meg a szúnyogirtás a településen? Nyári napközi A Teleház az idõk folyamán jelentõs gépparkkal gyarapodott, komoly 
otthonos ellátás megoldása. Fekvõ rendõr tapasztalatai, a technikai feladatok megoldására képes. Sajnos a képzési feladatok és 
kikerülésének megoldása. a bérmunkák elfogytak, a mûködés nehéz.
A szúnyogirtás megoldása valós probléma, az ÁNTSZ szorgalmazza, Kérik, hogy a fûtési költségek csökkentésére a termálvíz visszatérõ 
de csak azt mondja meg mivel és hogyan valósítható meg. Költséget ágából kapjanak! 
nem vállal, a település pedig erre áldozni nem tud. Jászkisér Lakosságáért Alapítvány az Önkormányzat támogatását 
A nyári napközi otthonos ellátásra az iskolaigazgató írásban ad 2005. évtõl rendszeresen eljuttatja a lakosok elõtakarékossági 
választ (Az ülésen nem volt jelen!) számlájára a szennyvízberuházás terheinek mérséklésére. 2009. 
A fekvõrendõr az elvárásnak megfelelõen fékezi a forgalmat. évben 1594 fõ kapott támogatást.
Szélességben nem bõvíthetõ, így már a kerékpáros forgalmat is A Tûzoltók dicséretesen ellátják a rájuk háruló feladatokat. Mûködési 
zavarná, ezen kívül lehetõsséget kell adni a baleset mentes területük Jászkisér, Jászapáti, Jászladány, Tiszasüly 22240 lakóját 
közlekedésre a "háromkerekû" jármûvel közlekedõknek! érinti. Gépparkjuk folyamatosan fejlõdik, 2009. évben 

kedvezményesen német tûzoltókapcsolatok segítségével kosaras 
Napirendként a következõket tárgyalta a Képviselõ-testület: létrát vásároltak és ugyan ebben az évben pályázat útján 10%-os 
A Képviselõ-testület egyes bizottságainak átfogó beszámolója a önkormányzati támogatással 9,6 millió Ft-os gépjármûfecskendõt 
2009-2010. évben végzett tevékenységükrõl, valamint átruházott vásároltak.
hatáskörben hozott határozatokról. Elfogadta a Településüzemeltetési Intézmény munkájáról készült 
A munkabizottságok illetékességükben a napirendeket beszámolót.
megtárgyalták, a testület elé kellõen elõkészítették.  Az üléseken részt A munka szervezettebb, hatékonyabb lett. Problémamentesen oldják 
vett az alpolgármester, jegyzõ, aljegyzõ, nagy százalékban a meg a legújabb feladatot: zavartalan a lakosság ivóvíz ellátása! 
polgármester. Az ülésekrõl jegyzõkönyv készült, a határozatokat a Segítõkkel (munkavezetõk) irányítják a közmunkát.
munkabizottságok vezetõi a testületi üléseken ismertették. A testületi A testületi tagok a közmunkával hosszasan foglalkoztak. Az 
tagok és kültagok megjelenése jó - a távolmaradást és annak okát intézményvezetõ az általuk végzett munkákról külön tájékoztatást 
elõre jelezték. Kültag idõközi választására 1 esetben került sor. ad! Lényege, hogy munkájuk révén több, szebb a település.
Munkahelyi elfoglaltság miatt távozott egy fõ a Pénzügyi és Elfogadta a Képviselõ-testület az Emergency Service Kft. (Jászapáti 
Településfejlesztési Bizottságból. Központi Orvosi Ügyelet) elõterjesztést a megbízási díj emelésérõl. 
Tájékozódott a Jászsági Többcélú Társulás munkájáról. A megbízási díj összege 2010. július 1-jétõl 87000,- Ft/hóra változik.
A beszámoló részletesen ismerteti a társulási formákat, azok Elutasította Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselõ-
személyi, tárgyi, szakmai stb. feladatait, felsorolja a különbözõ testületének megkeresését, miszerint körjegyzõség létrehozásával 
formákban részt vevõ településeket. a legtöbb társulásban 18 kívánnak Jászkisérhez csatlakozni. Legfõbb okként a választás 
település önkormányzata vállalt közösséget, jeléül, hogy jól, évében való csatlakozást említik. Jászkisér városra a lehetséges 
gazdaságosan mûködnek. A hulladékgazdálkodásból Jászfényszaru, megállapodás tárgyi, személyi és anyagi vonatkozásban többlet 
a belsõellenõrzésbõl Jászberény nem vállalt közösséget. nem teljes a feladatot jelentene, amit tisztázni és rögzíteni kellene.
sor az oktatás, a családsegítõ szolgáltatás és a gyermekjóléti Elfogadta Boros János Damjanich út 4. szám alatti lakos ajánlatát a 
szolgáltatás területén. Több település önállóan oldja meg a feladatot. 0815/10 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A jelzett terület 10,59 
A társulás költségvetése 1,1 milliárd forint! aranykorona értéket képvisel. A vételár 12000 Ft/aranykorona.
Beszámolt a Jászközmû Kft. és a Regio-Kom Kft.a végzett Elutasította Borbás Józsefné ajánlatát a Jászkisér, Fõ út 51. számú 
munkájáról. önkormányzati tulajdonú eszpresszó megvásárlására.
A hulladéklerakó igazgatója a lakossági szolgáltatások köréról külön Elfogadta Duka Pál Jászkisér, Rigó u. 9. sz. alatti lakos kérelmét a 
tájékoztatót ad! A Tudósítóban közöljük! 882. hrsz-ú ingatlan (1194 m2 terület, rajta 48 m2 lakóház) 
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a lerakó 7,5 hektáros területe 30 vásárlására. A vételárat 180 hónap alatt fizeti meg (1,5 millió forint).
méter magasságig töltve 40 évre biztosítja a lerakást! A beszámoló Döntött pályázat kiírásról a Városi Bölcsõde felújítási, karbantartási 
részletes tájékoztatást ad az árbevételrõl az anyagköltségekrõl, az munkáinak végzésére. A pályázó a dokumentumokat a Polgármesteri 
igénybe vett szolgáltatásokról, a bérköltségekrõl. Kérdésre a Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjánál tekintheti meg.
fejlesztési feladatokat vázolja - pl. biogáz-elõállítása. Elfogadta az elmúlt évek kulturális rendezvényei szerzõi jogdíjak 
A Regio-Kom Kft. közgyûlése a beszámolót elfogadta, 7 150 ezer kifizetését (110000,- Ft).
forintot (mérleg szerinti eredmény) mûködési tartalékba helyezett és Hozzájárult a közcélú foglalkoztatottak többlet költségének 
4 millió forint mûködési tartalékot képezett. biztosításához (400 ezer forint.). A többlet kiadást a rendkívüli 
A Jászközmû Kft. beszámolóját a Képviselõ-testület elfogadta. A idõjárás idézte elõ!
rendkívüli csapadékos hónapok a mûködésben számtalan nehézséget Elfogadta a költségvetési rendelet fõ összegének emelését. Régi 1 
okoztak. A rendszerbe  igen sok csapadék került, a normál mennyiség 572 883 ezer forint, új 1 768 289 ezer forint. Az emelés indoklását és a 
kétszerese, háromszorosa. Kamerával ellenõrizték az illesztéseket, költségvetés módosulás összegeit a beszámoló részletesen 
folyamatosan ellenõrzik az illetéktelen rákötéseket, csapadékvíz tartalmazza!
bevezetéseket. Elfogadta a Mûvelõdés Háza felmérés alapján készülõ beszámolóját 
Ezúton is felkérjük a rendszert rendeltetésszerûen használók a 15-25 év közötti korosztály kulturális, sport és más szabadidõs 
figyelmét jelezzék ha szabálytalanságot észlelnek. Ne a tisztességes foglalkoztatása segítésérõl A kérdõíveket 845 fõ részére küldték el és 
közösségnek kelljen fizetni az esetleges áremelést! ebbõl 26 db érkezett vissza az értékeléshez. A szervezõk minden 
Folyamatosan végezteti a közmû a garanciális munkákat, ezek igyekezete ellenére a felülrõl jövõ kezdeményezés kudarcot vallott. 
végzésérõl az õsz folyamán tájékoztatást ad. Feladat továbbra is az önszervezõdõ csoportok támogatása!
Megismerte és elfogadta a Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Az ülésen részt vett a Jászapáti Rendõrõrs újonnan kinevezett 
Helytörténeti Gyûjteményrõl szóló beszámolót. parancsnoka Dobrosi Péter r. alezredes. Bemutatkozását és a jövõben 
Elismeréssel szólt az igényes rendezvényekrõl, a különbözõ tervezett elgondolásait a Képviselõ-testület elismeréssel fogadta. 
csoportokat (civilszervezetek) segítõ tevékenységérõl, a szakkörök Lényege, hogy Jászkisér Városban augusztus 1-jétõl 4 fõ teljesít 
munkájáról. szolgálatot és legfõbb törekvés, hogy a település lakóinak biztonsága 
Megismerte és elfogadta a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány, a növekedjen.
Jászkisér Lakosságáért Alapítvány és az Önkéntes Tûzoltóság Papp János
beszámolóját. Mind három szervezet dicséretesen teljesítette vállalt 

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzatának 2010. június 24-i ülésérõl
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Program:
30 00 8 -11 Férfi kispályás labdarúgó torna selejtezõk
00 0010 -12 Nõi kispályás labdarúgó torna

30 00
11 -13 Férfi kispályás labdarúgó torna döntõk

Nevezni 2010. július 22-ig a CENTER Büfében lehet!

00 45
13 -14 Bemutatkozik az utánpótlás 

a Jászkiséri SE U-11, U-13, U-16 és ifjúsági csapatainak mérkõzései
00 20

15 -16 Jászkiséri Öregfiúk - Magyar Parlamenti Válogatott 
nagypályás labdarúgó mérkõzés
(Elõreláthatóan a parlamnti válogatottban pályára lép többek 
között: 
Orbán Viktor miniszterelnök, 
Varga Mihály  miniszterelnökségi államtitkár, 
Szalay Ferenc Szolnok polgármestere, 
Pócs János országgyûlési képviselõ és még sok más ismert politikus. 
A személyekben változás elõfordulhat.)

A mérkõzés szünetében a kispályás tornák eredményhirdetése
20 0016 -17  és a mérkõzések szüneteiben

- tizenegyes rúgó verseny, célbarúgás, kötélhúzás
- férfi és nõi futóverseny

Nevezés a helyszínen!

00 00
17 -20  Férfi nagypályás labdarúgó torna 

1x45 perces mérkõzésekkel
Jászkisér - Jászapáti - Besenyszög csapatok között

             

                                         

      

SPORTNAP Jászkiséri Sportegyesület 
2010. július  24(szombat) 

TOMBOLA

értékes nyereményekkel

fõ díj: 
kerékpár

100.- F
t/db 

BÜFÉhideg italok
Babgulyás: 

600 Ft/adag

Belépõ: 
3 db tombola vásárlásával 

lehet megváltani!

Mindenkit szeretettel vár a Sport Egyesület!
Töltsünk el együtt egy kellemes napot!
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt 
az illegális hulladéklerakók felszámolására pályázata 
elnyerésével lehetõséget teremtett arra, hogy 
településünkön az ismét felszaporodott hulladék 
ártalmatlanításra kerüljön. Jászkiséren 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 támogatás elnyerésével az illegális 
hulladéklerakók felszámolását (felszedés, kezelés, 
ártalmatlanítás), a hulladékelhagyó magatartás 
jelenségének megváltoztatását, az ismétlõdõ lerakások 
megakadályozását célzó tevékenységeket szeretnénk 
megvalósítani. A munka elvégzését július és augusztus 
hónapban a JÁTI dolgozói illetve a közcélú 
foglalkoztatásban dolgozók végzik majd. A pályázat 
teljes beruházási költsége 2.812.500 Ft, melybõl 
140.625 Ft önerõt biztosít az önkormányzat. 

TM

Megkezdõdik 
az illegális hulladéklerakók 

felszámolása Jászkiséren

„Gondolj az egészségre, ne a kábítószerekre!”                 üresség érzése, a korábbi megszokott életmód megváltozása, 
saját maga és ruházata elhanyagolása, kimaradozás, iskola,                                                                                                          
munkahely kerülése, zárkózottság, új barátok titkolása.„Biztonságosabb társadalom-megtartó közösség.”

A kábítószer-fogyasztás kialakulása és okai 
Hogyan segíthet a szülõ a gyermekének?Az ember társas lény, ezért természetéhez tartozik a boldogság, a 

sikerek, a szeretet utáni vágy, s már az õsidõk óta törekedett a                                                                                                                                      
szellemi és testi jólét utáni vágya kielégítésére. A pár évtizeddel A szülõ igen sokat tehet azért, hogy gyermeke hogyan 
ezelõtt tapasztalt, s napjainkban még inkább felerõsödõ viselkedjen, és mit tegyen, mit ne tegyen. A legnagyobb 
kábítószerezésnek számos oka lehet és van. Az egyén hatást õ érheti el gyermekénél.  
gyengeségén túl elsõsorban ilyenek a társadalmakban fellelhetõ                                                                                                                                                                                                                         
feszültségek, ellentmondások, a gazdasági nehézségekbõl való Beszélgessen gyermekével! 
kilábalások kilátástalansága, az ideológiai eszmék hiánya vagy 
zavaros volta, a lelki bajoktól, problémáktól való H a l l g a s s a  m e g  a  s z ü l õ  g y e r m e k é t !                                                                                                                                       
megszabadulás reménye, a gyermekkori veszélyeztetett (elvált, - Minden embernek szüksége van arra, hogy beszélgessen 
alkoholista, bûnözõ stb. vagy éppen "elfoglalt", jól szituált másokkal, s õt is meghallgassák!
szülõk gyerekei), illetve egyszerûen csak a fiatalságból adódó, - A szülõ és gyermek közötti beszélgetés igénye alapvetõ 
az új, az ismeretlen dolgok iránti fogékonyságból fakadó emberi szükséglet!
kíváncsiság. A drogfüggõség kialakulásában jelentõs szerepe - A beszélgetések elmaradása siettetheti a gyermeknél a 
van a személyiségnek is, amely biológiai, szociológiai és problémák bekövetkezését.
pszichológiai tényezõk együttes hatásának az eredménye. A - Ha a beszélgetésekre nincs belsõ igény vagy lehetõség, 
személyiség fejlõdésében nagy szerepet tulajdonítanak a akkor a szülõ elszigetelõdik a gyermektõl!
genetikus, örökletes tényezõknek (hajlam, akaratgyengeség - A gyermek mondanivalójának meghallgatása alapvetõ a jó 
stb.), de jelentõs szerepe van a szocializációnak, a tágabb beszédkapcsolat szempontjából!
környezet intelligenciájának. Az utóbbinak elengedhetetlen 

- A gyermek meghallgatása nem mindig könnyû és egyszerû 
feltétele a család. A nem megfelelõ családi környezet csökkenti a 

dolog.
gyermek tûrõképességét a frusztrációval szemben, és ebbõl a 

- A szülõnek oda kell figyelnie gyermeke mondandójára.
feszültségbõl pótló jellegû kapcsolatokkal igyekszik szabadulni. 

-  Próbálja  megérteni  gyermeke  gondolatai t ,  
Általában a kábítószert fogyasztó gyerekek szülei nem 

mondanivalójának mélységét.
biztosítják a jó és a szükséges családi légkört, gyakori az 

- Idõt kell fordítani a gyermek érzéseinek, cselekedeteinek, alkoholfogyasztás és a túlzott gyógyszerszedés. Említést kell 
terveinek megértésére!tenni az iskolai és a baráti környezetrõl is. Az iskolák nagy része 
- Lehetõleg ne azonnal kezdjen vitatkozni a szülõ a teljesítmény-orientált, ezzel együtt nõ a kimerültség és a 
gyermekével.feszültség, ami elvezethet a kábítószerszedés kezdetéhez. 

Fokozatosan jelentkezhet a barátok csábítása. Sok tizenéves a Jászberény, 2010-06-21
szükségesnél több pénzzel rendelkezik, s ha ez le nem kötött                                                                                                                               
idõvel párosul, akkor potenciális lehetõség adódik kábítószer Dr. Sárközi Mária
kipróbálására. Kistérségi tisztifõorvos

Hogyan utasítható vissza a  csábító ajánlat?         
Egy egyszerû NEM-el!                                                                                                                                     
A  k á b í t ó s z e r - f o g y a s z t á s  t ü n e t e i                                                                                                                                                      
A kábítószer-fogyasztást jellegzetes tünetegyüttesek kísérik, 
amelyeket idõben felismerve megóvhatjuk gyermekeinket, 
barátainkat, ismerõseinket a veszélyektõl és a káros 
következményektõl.
Pszichés tünetek: idegesség, ingerlékenység, szorongás, 
depresszió, levertség, közöny, ok nélküli érzelmi 
megnyilvánulások, indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, 
álmatlanság, alvászavarok, összefüggéstelen beszéd, 
indokolatlan félelemérzés, pánikérzés.
Testi tünetek: beesett hamuszürke arc, bõrelszínezõdés, 
ismeretlen eredetû tûszúrásnyomok a test felszínén, 
szájszárazság, étvágytalanság, erõs fogyás, túlzott érzékenység 
fényre, zajra, fájdalomra.
 Gyanút keltõ használati tárgyak: alufólia darabkák, színes 
tabletták, injekciós felszerelés, megégetett kanál, szokatlan szag 
a lakásban, üres vények, napszemüveg felesleges használata, 
kifacsart citromhéj vagy citromos flakon, kockacukor.
- Magatartásbeli változások túlzott költekezés, kölcsönkérés, 
pénz illetve egyéb értékek eltûnése, tanulmányi eredmény 
hirtelen romlása, családon belüli kapcsolatok megromlása, 
kritikátlan terv és cél nélküli szabadságra törekvés, "kiégettség", 

2010. június 26. Kábítószer-ellenes Világnap
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A kiséri lányok futball sikere
2010.06.12-én rendezték meg Túrkevén az Országos Munkás Kupát, nõi labdarúgó csapatok számára. A torna 7 csapat 

részvételével zajlott, melyet két csoportba sorsoltak. Az elsõ 
csoportban a szolnoki Honvéd, Dévaványa és P52 Túrkevei 
csapat mérte össze a tudását. Mi a másik csoportba kerültünk a 
szolnoki Góliát, a Martfû és a másik Túrkevei együttessel.
A tornát mi kezdtük Túrkeve ellen. Kicsit döcögõsen indult a 
mérkõzés, de a végén megszereztük a gyõzelmet. A második 
meccsünk a szolnoki Góliát csapata ellen zajlott. Bár itt is 
tudtunk gólt szerezni, ez a mérkõzés vereséggel végzõdött. A 
harmadik ellenfelünk Martfû volt. Kemény küzdelem árán 
2:1-re tudtunk nyerni, így a 3.-4. helyért játszhattunk 
Dévaványa ellen.
Habár vereséggel végzõdött ez a mérkõzés, mégis az elõkelõ 
negyedik helyet szereztük meg. Elégedettek vagyunk az 
eredménnyel, hiszen abban a rekkenõ hõségben becsülettel 
helyt tudtunk állni.

Csapattagok: Petõné Nagy Mariann, Horváth Dorottya, 
Gyenes Petra, Holló Bettina, Horváth Orsolya, Petõ Martina, 
Szabó Hajnalka

Felhívás:
Szeretsz focizni, bírod a fárasztó edzéseket, kitartó vagy, mindent megteszel egy jó játékért, nem adod fel egy elvesztett mérkõzés 
után sem, sõt még jobban hajtasz, hogy jobb legyél!?
HA MAGADRA ISMERTÉL ÉS SZERETNÉL EGY BELEVALÓ KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI, AKKOR KERESS FEL ÉS 
CSATLAKOZZ A KISÉRI NÕI CSAPATHOZ!!!
Érdeklõdni és jelentkezni: 

Szabó Hajnalka Tel.: 20/374-7645
E-mail: hajni.szabo@citromail.hu

Írta: Szabó Hajnalka

Szerencsénkre, és barátaink segítségének köszönhetõen még tudtuk Pendzsom hírek színesíteni fesztiválunk idei programját. Megszokhatta 
közönségünk azt, hogy gyerek és felnõtt csoportok jönnek az ország Második alkalommal vettünk részt Egerben a Szederinda 
különbözõ helyeirõl, és adnak néptáncmûsort. Erre a biztos alapra Néptáncfesztiválon. Három évvel ezelõtt is a Boróka és a 
építjük a „Gyimeseken át Moldváig” címû elõadást, ahol a csángó Kiscsillag gyermekegyüttesek képviselték Jászkisért az akkor még 
kultúrával ismerkedhetünk meg zenével, tánccal, fotóval, videóval csak hazai csoportokat fogadó fesztiválon. Az eltelt évek alatt 
színesítve. Ide azokat is várjuk, akik a fotózás, videózás azonban nemzetközivé nõtte ki magát a rendezvény, így június 25-
szerelmesei, hiszen lehetõség lesz szakemberektõl tanácsot kérni, én a kíséri gyerekeknek török, ciprusi, szlovák táncosokkal, és 16 
tapasztalatokat cserélni.magyar csoporttal kellett felvenniük a versenyt. A délelõtti 
Az érdekességeket folytatva a Nefertiti Hastánccsoport ízelítõt ad versenyprogramban kerültünk színpadra, ahol mindkét csoport 
abból, hogy a jász menyecskék is tudnak távol keleti hangulatot tudása legjavát adta. Ezt tükrözte vissza a közönség soraiban ülõ 
varázsolni az új iskola udvarára, de a DobTánc együttes is ezt a csoportvezetõk elismerõ szavai, továbbá az, hogy a zsûri keveset írt 
hangulatot viszi tovább, csak hogy itt a férfiak mutatják meg, hogy a az értékelõ lapjukra. Sajnos a program elhúzódása miatt nem tudtuk 
távol keleti dobszóra miként lehet a magyar férfi táncokat elõadni. meg, hogy a zsûri mit is írt fel (jót-rosszat), az értékelés idõhiány 
De hogy ne csak a szemünket kényeztessük, gondoltunk a nevetõ miatt elmaradt. A díjátadásra sem jelent meg a zsûri, talán ennek 
izmokra is, és meghívtuk a Dumaszínház két tehetséges tagját, következménye az, hogy a díjakat a külföldi csoportok nyerték, a 
akik a Szomszédnéni Produkciós Iroda néven váltak ismertté a gyõri csoport kapott egyedül magyar résztvevõként díjat. Ha tárgyi 
televízióban, az interneten. elismerést nem is kaptunk, a szakmai tudásunkat azzal ismerték el, 
A két nap folyamán mindenkinek rendelkezésére áll a tavalyi évben hogy a gála mûsorában mindkét csoport felléphetett. Nagy élmény 
is nagy sikert arató szûrõkamion, hogy az egészségünkre is volt a gyerekeknek, a  Dobó téren felállított színpadon, több száz 
szánjunk néhány percet, de ugyan így a Magyarok Vására is ember elõtt táncolni!
folyamatosan nyitva áll mindenki elõtt, hisszük, hogy magyar 
embernek magyar termék való!Mint már olvashatták, ebben az évben augusztus 20-21-én 
Ennyi jót tudtunk összeszervezni Önöknek, reméljük kedvet rendezzük meg a Pendzsom Folk Fesztivált. Azért is választottuk 
csináltunk ahhoz, hogy Jászkiséren töltsék az ünnepet, elhívhassák ezt a hétvégét, mert tavasszal egy francia fesztiválszervezõvel 
rokonaikat, barátaikat, és közösen részesei lehessünk egy jászkiséri tartottuk a kapcsolatot, és ott augusztus elsõ felében lett volna a 
pendzsomnak!rendezvény, amire sajnos ebben az évben nem kaptunk meghívást, 

de június közepén érkezett egy lengyel felkérés Strzegomból, 
Lukácsi Györgyaugusztus 10-15-e közötti idõszakra. Így elmondhatjuk, hogy 
egyesületi elnökLengyelországban készülünk fel a Pendzsom Folk Fesztiválra, 

hogy hazai közönségünknek a legjobb tudásunkat mutathassuk be.
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többnyire kézi erõvel történik, ezért nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság!
lakosság figyelmét, hogy veszélyes hulladékot, állati tetemet és 

Településeinken napjainkra teljes egészében kiépült a szelektív kevert települési hulladékot ne helyezzenek el a konténerekben.
hulladékgyûjtés rendszere, mellyel sikerült megteremteni a Sokszor tapasztaltuk, hogy a szelektív gyûjtõszigetek 
környezetbarát hulladékkezelés alapjait. Ahhoz azonban, hogy környezetét néhányan, mások környezettudatos magatartását, 
megfelelõen mûködtetni is tudjuk ezt a rendszert, az Önök aktív törõdését semmibe véve kommunális hulladéklerakónak 
együttmûködésére van szükség. használják. 
Jelen tájékoztató célja, hogy segítsen eligazodni a Kérjük, hogy a háztartásukban képzõdõ többlethulladékokat 
hulladékgazdálkodás legfontosabb kérdéseiben, valamint lomtalanítás, szervezett veszélyes és elektronikai hulladékgyûjtés 
gyakorlati útmutatást nyújtson, a minél hatékonyabb szelektív alkalmával juttassák el a hulladéklerakóba.
hulladékgyûjtés elõsegítése érdekében. Amennyiben a lomtalanítások közötti idõszakokban keletkezik 
Környezetünkben a szelektív hulladékgyûjtési program keretében hulladéktöbblet, kérjük, szállítsák, szállíttassák a Regio-Kom Kft. 
számos gyûjtõszigetet létesített a Regio-Kom Társulás és a helyi jászteleki telephelyére, ahol a következõ kedvezményeket tudjuk a 
önkormányzatok. Ezeken a szigeteken anyagtípusonként tisztelt lakosság részére biztosítani:
különbözõ színû matricákkal ellátott 1-1,1 m3-es gyûjtõedények A Regio-Kom Társulás 33 településén élõ, a hulladékszállítási, 
kerültek kihelyezésre. A felirattal és piktogrammal ellátott matricák lerakási díjat fizetõ lakosok számára a következõ kedvezményeket 
abban nyújtanak a segítséget, hogy a hasznosítható csomagolási biztosítja a Regio-Kom Kft. többlet hulladékaik elhelyezésére:
hulladékokat a megfelelõ konténerben helyezzék el, ezzel is - lakossági többlet hulladék negyedévente 200 kg 
megkönnyítve a hulladékok további kezelését. A szigeteken térítésmentesen lerakható, az e fölötti mennyiség lerakási díja:
mindenki ingyenesen helyezheti el a háztartásokban keletkezõ 5,6 Ft/kg+Áfa
papír és karton, színes és fehér üveg, fém és számos mûanyag - építési-bontási hulladék negyedévente 500 kg 
csomagoló anyag hulladékait. Az edényzetek ürítése rendszeres térítésmentesen lerakható, az e fölötti mennyiség lerakási díja:
idõközönként, illetve igény szerint történik, az elterjedt tévhittel 1,2 Ft/kg+Áfa
ellentétben, ilyenkor kizárólag az azonos frakciókat tartalmazó - a lerakó engedélyében szereplõ veszélyes hulladékok 
konténerek kerülnek összegyûjtésre, ezért is fontos az edényzetek körébõl évente 10 kg térítésmentesen elhelyezhetõ, telefonon 
rendeltetésszerû használata és a hulladékok lakosság általi elõzetes érdeklõdjön.
szelektálása. - elektromos és elektronikai hulladékokból évente a 

háztartásokban elõfordulók közül 1-1 db térítésmentesen 
PAPÍR: Mindenféle fekete-fehér és színes papír elhelyezhetõ, telefonon érdeklõdjön.
(reklámújságok, szórólapok, folyóiratok, magazinok, füzetek), - a szelektíven gyûjtött biológiailag lebomló hulladékok 
illetve hullám és kartonpapír (háztartási eszközök csomagolása) átvételére is van kedvezmény: negyedévente 200 kg 
hulladék elhelyezésére szolgál. térítésmentesen elhelyezhetõ,
Kérjük, soha ne tegyen bele zsíros, élelmiszerekkel szennyezett, az e fölötti mennyiség kezelési díja: 1,9 Ft/kg+Áfa
mûanyaggal és fémekkel kevert papír hulladékokat, festékes és 
ragasztós papírokat (indigó, matricák) Folytatódik a rendszeres lakossági elektronikai és veszélyes 

hulladék átvétel. Az átvehetõ, a háztartásokban képzõdõ 
MÛANYAG: Ebben helyezhetõk el a kommunális hulladékok hulladékok köre vázlatosan a következõ:
legjelentõsebb részét képezõ ásványvizes és üdítõs PET palackok, a 
tisztára mosott PP, PE és HDPE anyagú vegyszeres és élelmiszeres A háztartásokban képzõdõ veszélyes hulladékféleségek: pl.
flakonok és mindenféle más csomagolóanyag (bevásárló és reklám - festékek, festékes dobozok, oldószerek, oldószeres edények, 
táskák, nylonok, fóliák) is. ragasztók
Fontos, hogy a palackok a kupakjuktól elválasztva és összetaposva - olajak, olajszûrõk, fékfolyadékok
kerüljenek bele a konténerekbe, mivel sokkal helytakarékosabb, - savak, lúgok, maradék tisztítószerek, növényvédõ szerek, ezek 
ezáltal a gyûjtés-szállítás is gazdaságosabb. csomagolása
Nem helyezhetõk el vegyszerekkel és ételmaradékokkal - akkumulátorok, elemek, veszélyes hulladékot is tartalmazó 
szennyezett hulladékok, háztartásokban hulladékká vált mûanyag elektronikai hulladékokA háztartásokban képzõdõ elektromos és 
eszközök, gyermekjátékok és egyéb csomagolási mûanyag elektronikai hulladékféleségek: pl.
hulladéknak nem minõsülõ anyagok. - Háztartási nagygépek (mosógép, villanytûzhely, klíma, 

vízmelegítõ, hûtõszekrény, fagyasztó….)ÜVEG: Az üveg hulladékgyûjtõ konténerekbe ép, vagy 
- Háztartási kisgépek (kávéfõzõ, pirítóssütõ, ventilátor, vasaló, törött, fehér vagy színes (sárga, barna, zöld, fekete), kizárólag 
mikrohullámú sütõ…)csomagolási célra szolgáló üveg kerülhet. Ilyenek az üdítõs és 
- Információs és távközlési berendezések (számítógép, nyomtató, alkohol tartalmú italok üvegei, a tisztára mosott lekváros és befõttes 
fénymásoló, monitor billentyûzet, írógép, számológép, telefon, üvegek.
fax…)Nem hasznosítható üveghulladékok, mint az ablaküvegek, tükrök, 
- Szórakoztató elektronika (Tv, magnó, rádió, lemezjátszó, cd-dvd TV képcsõ, üvegedények, poharak, dísztárgyak, szemüvegek nem 
lejátszó…)helyezhetõk el. 
- Elektromos barkácsgépekFÉM ÉS ITALOSKARTON: Elsõsorban az alumínium üdítõs és 
- Elektromos játékoksörös dobozok, és a vas és acél alapú sörös és állateledeles ill. 

élelmiszeres dobozok gyûjtésére szolgál. Ezen kívül ide A fent felsorolt kedvezményeket a lakos által történõ hulladék 
kerülhetnek a többrétegû tejes és üdítõs kartonok is. Egyáltalán nem kijuttatáskor, az aktuális hulladékszállítási, lerakási díj 
helyezhetõk el vegyszerrel és festékekkel szennyezett, veszélyes befizetésének igazolása estén érvényesíti a hulladéklerakó 
hulladéknak minõsülõ fém dobozok és az állateledeleket, üzemeltetõje. 
ételmaradékokat tartalmazó dobozok, melyek a betegségeket, 
fertõzéseket terjesztõ rovarok és rágcsálók megjelenését idézhetik Kérjük, éljenek a felkínált lehetõséggel, hiszen az illegális 
elõ. hulladéklerakás büntetést von maga után!
Háztartási gépek, gépalkatrészek, egyéb fémhulladékok szintén Jásztelek, 2010. július 9.
alkalmatlanok a konténerben való elhelyezésre. Tisztelettel:

A felsorolt hulladékok az ürítést és elszállítást követõen, a Farkas Ferenc
Regio-Kom Kft. által üzemeltetett Jászsági és Dél-Hevesi  ügyvezetõ igazgató
Hulladéklerakón kerülnek további kezelésre. A feldolgozás  és a Regio-Kom Kft. dolgozói.
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„Út a munkához „  program keretén belül, a közcélú foglalkoztatásról pár szót !
Jelenleg Jászkiséren ~ 3-400 körüli azok száma, akik koruk, útkarbantartási feladatok.

-Piac takarítása, heti 3 alkalommalképességeik és készségeik alapján munkát végezhetnének, de 
-Szikkasztó árkok ásása, pl.: Petõfi út, illetve valamiért kikerültek a munka világából, s az önkormányzat 

belvízelvezetõ átereszek, árkok takarítása, pl.: Damjanich út segélyezési rendszerének keretein belül kapnak rendszeres 
sarok, belvízátemelõnél.támogatást. Nagy részük, mintegy 200 ember számára 

-Rendezvényeknél elõkészítõ munkák pl.: “Pünkösdi segítséget jelent, hogy közcélú foglalkoztatásban dolgozhatnak 
Vigasságok “, õrzés védelem stb.a következõ idõszakban, ezáltal havonta munkabért kapnak. 
-TELEHÁZ külsõ részleges homlokzat illetve szigetelés 

Az önkormányzati intézményeknél dolgoznak különbözõ javítási munkái
beosztásban, munkakörben a program keretében az emberek, -TELEPÜLÉSEN, a járdaépítési munkákban aktív részvétel 
köztük az oktatási és szociális intézményekben, iskolák, 

(pl.: Apáti út, Kiskörút, Hevesi út utóbbi két helyen a óvodák, Bölcsõde, Alapszolgáltatási Központ, valamint a 
bejelentés után azonnal, mivel mozgássérültekrõl volt szó)Városüzemeltetõ Intézményben (JÁTI). Elhelyezésüket a 
-Alapszolgáltatási központban járda burkolása térkõvel munkahelyeknél igényfelmérés elõzte meg, illetve a 
illetve kerékpártároló rész betonozása.polgármesteri hivatal munkatársai mindenkivel egyénileg 

elbeszélgettek, felmérték képességeiket, munkatapasztalataikat 
Elõttünk álló feladatok teljesség nélkül, a„nagyobb lélegzet-és egészségi állapotukat, hogy mindenki olyan helyre kerüljön, 
vételûek” amiben a közcélúak foglalkoztatását tervezzük !amely ezeknek megfelel. 2009 évtõl elindult már a program, 
Járda és útépítési feladatok (pl.: Vágóhíd út Galamb út sarok 2010-ben folytatódott, mert az intézmények gyorsan reagáltak a 
közötti járda, térburkolattal történõ ellátása)felhívásra. Megtervezték azokat a feladatokat, amelyek 
Tervezett út felújítások: Kittenberger; Szabadság; Kút; elvégzésében nagy szükségük van segítségre, csak ezeket eddig 
Somogyi; Bartók Béla utak illetve a költségek függvényében létszámgondok és anyagi okok miatt nem tudták megoldani. 
még kátyúzási és kisebb út karbantartások.Több helyen már januárra kellett a munkaerõ, sõt decemberben 
Illegális szemétlerakók felszámolása ( Szõlõ út;Hevesi út,24-es az önkormányzat saját költségvetésbõl foglalkoztatott néhány 
csatorna sarok )embert, illetve márciusban  bekapcsolódtak újabbak a közcélú 
Fõ feladat továbbra is a település tisztán tartása, a szép, munkavégzésbe. 
igényes környezet biztosítása.
Úgy gondolom, hogy a közcélú munkások foglalkoztatása célját A cél az és mindenkinek azaz érdeke, hogy ezek az emberek 
eléri,a meglévõ és jelentkezõ hiányosságok ellenére is.dolgozhassanak, munkabért kapjanak. Fontos, hogy ezek az 

embereknek segély helyett értelmes munkát biztosítsunk. Annak 
Kis Ernõ JÁTI Intézményvezetõ semmi értelme, hogy a látszat kedvéért foglalkoztassunk 

valakit. A közcélú foglalkoztatásban résztvevõk döntõen tartós 
munkanélküliek, köztük többen munkavezetõként,  
brigádvezetõként, feladatfelelõsként dolgoznak a településen.

Teljesség igénye nélkül, 2010. évben a településen közcélú 
dolgozók bevonásával végzett feladatokról:

-Télen a nagy mennyiségû hó eltakarítása, késõbb a 

hóolvadás következtében a belvíz jelentette a vízelvezetési, 
homokzsákolási, szivattyúzási, valamint kárelhárítási 
munkálatokat, ami sok esetben több mûszakos munkarendet 
követelt.

-Pélyi úton (február hónapban) illegális 

hulladéklerakó felszámolása
- a település külterületén cserje irtási, fakivágási, 

gallyazási és szállítási feladatok, ( pl.: Pélyi úton az új árvízi 
tározó építésével kapcsolatosan, illetve az útra benyúló 
ágak,fák illetve a “Tomi erdõ” - tõl )ami szinte a teljes 
közalkalmazotti és közmunkás létszámot ~ 3 hét idõtartamra 
igénybe vette. 
Kitermelt fa a JÁTI udvarán került elhelyezésre és a Szociális 
Bizottság javaslata alapján kerül majd kiosztásra.

-Részben kialakításra került, Fõ úton a “Trianoni 

Emlékpark“ fakivágás, tereprendezés, alapozás 
járda építése

-Település 20 db fából készült utcai szemétgyûjtõ lett 
elhelyezve.

-Fõ feladatként jelentkezik a parkgondozási, 

Az önkormányzat fontosnak és elsõdleges céljának tartja 
az utak, járdák karbantartását, ill. szilárd burkolattal 
történõ ellátását. Sajnos ez évben egyre inkább szûkülnek 
azok a lehetõségek (pályázati és egyéb források), melyeket 
ezekre a célokra tudnánk fordítani. Ennek ellenére az idén 
kb. 800 folyóméter járda felújítására, készítésére lesz 
lehetõség, melyet a lakosság segítségével valósítunk meg. 
Ott ahol idõsek, mozgásukban korlátozottak élnek, ott az 
önkormányzat kivitelezésében történik meg a járdák 
felújítása. 
Hamarosan elkezdõdik az útalappal ellátott utak felújítása 
is, melyet külsõ cég bevonásával készíttet az 
önkormányzat. A padka és vízelvezetõ árkok készítését a 
JÁTI munkatársai végzik majd. A tervek szerint a 
Kittenberger, Szabadság, Erkel Ferenc, Somogyi Béla 
utcák és a Bartók Béla út egy része készül majd el. Az ott 
élõ lakosokat értesíteni fogja a Polgármesteri Hivatal a 
felújítások idõpontjáról. A kivitelezés idõszakában kérjük a 
lakosok türelmét és segítségét, hogy útjaik megjavuljanak, 
jobb állapotúak legyenek. 
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Járdák-utak helyreállítása
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Önszervezõdõ közösségek és egyéb 
önszervezõdõ közösségek megnevezése 

 Támogatás 
összege 

Jászkiséri '48-as Polgári Egyesület  20 000 Ft 

Egyetértés Nyugdíjas Klub 20 000 Ft 

KIS-ÉR Kertbarát Kör 20 000 Ft 

Jászkiséri Kertkultúra Egyesület 20 000 Ft 

Hétfõ Este Baráti Kör 20 000 Ft 

Mozgássérültek Jászkiséri Csoportja 30 000 Ft 

Búzavirág Népdalkör 30 000 Ft 

Vöröskereszt Jászkiséri Szervezete 40 000 Ft 

Jazyges Íjász Egyesület  40 000 Ft 

Jászkisériek Baráti Egyesülete 40 000 Ft 

Külkapcsolatok Baráti Egyesülete 50 000 Ft 

Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület  50 000 Ft 

Kópé Diáksport Egyesület  60 000 Ft 

Csete Balázs Honismereti Egyesülete 80 000 Ft 

KIS-ÉR Sporthorgász Egyesület 100 000 Ft 

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány  100 000 Ft 

Természetjárók Gyermek Egyesülete 120 000 Ft 

Pendzsom Néptánc Egyesület  300 000 Ft 

Jászkiséri Sportegyesület 1 560 000 Ft + 
600.000 Ft 

(2009. évben 
odaadva) 

 

 
Vannak olyan szervezetek, melyeket már az eredeti 
költségvetésben támogatott a képviselõ-testület. Ilyen a Tûzoltó 
Egyesület, mely 3.000.000,- Ft támogatást kapott, de a laktanya 
bérleti díját is az önkormányzat fizeti. A közbiztonság növelése 
érdekében a helyi Polgárõr Egyesületet is az eredeti 
költségvetésbõl támogatja a testület, ez évben 500.000,- Ft-tal. 
Szintén a településünk közbiztonságát segíti elõ az a 200.000,- Ft 
támogatás is, melyet a helyi rendõrség körzeti megbízottai 
számára ítélt meg a településünk képviselõ-testülete. Fontosnak 
tartja a település vezetése az egyházak támogatását is, ezért 
2010-ben a református és katolikus egyházak részére 500-500 
eFt támogatást ítélt meg. Jászkisér Város Önkormányzata 
továbbra is fontosnak tartja a helyi civil szervezetek és 
szervezõdések munkájának segítségét, mivel településünk jó 
hírnevét öregbítik és a Jászkiséri lakosok érzik munkájuk 
gyümölcsét.

TM

2010. július

Civil szervezetek támogatása
Szerencsésnek mondható a jászkiséri civil szervezetek élete, 
hiszen az önkormányzat erejéhez és lehetõségeihez képest 1998 
óta ad pénzbeli támogatást részükre. Az elmúlt 13 év alatt több 
mint 48 millió forint támogatásban részesítette a szervezeteket. A 
civilek a szervezetek mûködéséhez-fenntartásához, 
rendezvények lebonyolításához, ünnepségek szervezéséhez, 
kirándulásokhoz, táboroztatáshoz, szabadidõs-sport 
rendezvényekhez használták fel a támogatást. Azonban ezen 
felül is segíti az önkormányzat a szervezetek életét. Számukra 
ingyenesen biztosítja a mûvelõdési ház használatát, több 
egyesület részére biztosítja a mûködésükhöz a helyiségeket pl. 
Sport egyesület, Pendzsom Néptánc Egyesület, galambászok, 
Cerveza Egyesület. Valamint egy-egy rendezvényre, eseményre 
való eljutáshoz a hivatali gépjármûvet is ingyen biztosítja. Mind 
ez komoly segítséget jelent a csoportoknak. A 2010-es évben is 
mind pénzbeli, mind egyéb (fentiek szerint) támogatást biztosít 
az önkormányzat. az alábbi táblázat mutatja a pénzbeni 
támogatási összegeket: 

Az „Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai 
környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, 
oktatásáért elnevezésû ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 jelû 
pályázat keretén belül a tavalyi év folyamán átadásra került az 
Attila úti és a Bocskai úti óvodák és a Fõ úti, valamint Kossuth 
téri iskola épületei. 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 használatbavételi eljárása 
folyik, így õsszel a gyerekek az új óvoda épületekben 
kezdhetik meg a tanévet. Gõzerõvel folynak a munkálatok a 
Petõfi úti iskolaépületben is. A tetõtérben elkészült az aula és a 
foglalkoztató termek, még a szerelvényezés van hátra. Az 
épület többi részében festenek, ajtókat cserélnek, a 
vizesblokkokat újítják fel. Valamint a nyaktag építése folyik. 
A Nívóber Kft. (kivitelezõ cég) munkatársai igyekeznek a 
munkák elvégzésével, hogy iskolakezdésre a felújított 
tantermekben kezdhessék meg a tanulást a gyerekek. A 
tanmedence cölöpalapozását elvégezték, hamarosan neki 
látnak a medence körüli munkálatoknak. Várhatóan a 
tanmedence befedése csak az õsz folyamán készül el. 
Megkezdõdött az eszközök beszerzése is, melyeket augusztus 
hónapban minden oktatási intézmény megkap, és az udvari 
játékok is kihelyezésre kerülnek.  A projekt kivitelezési 
munkái 2010. október végére fejezõdnek be. Ezután 
következik a projekt zárása, a pénzügyi elszámolások 
készítése. Bízunk abban, hogy az elvégzett felújítási munkák 
által korszerûbb intézményekben folytatódhatnak az oktatási 
munkák, valamint az ehhez szakmailag kapcsolódó 
pályázatok és eszközbeszerzések a tartalmi fejlesztést is 
szolgálják.
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Gõzerõvel folynak a munkálatok 
az iskolában
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