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AZ Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi korábban létrejött, a Jászok Világtalálkozóin 
nagykövete, Szaid Szejed Agha Banihasemi 2011. rendszeres meghívott vendég a mindenkori iráni 
május 3-án a Jászságban tett látogatást, ahol nagykövet, valamint Jászberénynek testvérvárosa is 
elõször Jászberényben fogadták, majd van Iránban. A kulturális kapcsolat az elmúlt 
településünkre érkezett. években nagyon jól kialakult és mûködik a két nép 

között. A településünk vezetése és Jászkisérrõl 
elszármazott vállakozók gondolták úgy, hogy ezt a 
kulturális kapcsolatot érdemes lenne kibõvíteni 
gazdasági téren is. Jászkisér polgármestere, Hajdú 
László felvette az érintett gazdasági szakemberekkel, 
vállalkozókkal a kapcsolatot és közösen invitálták 
Jászkisérre a nagykövet urat, hogy bemutassák 
településünket és kötetlen beszélgetést folytathasson 
a helyi és környékbeli vállalkozókkal, gazdasági 
szakemberekkel. Így került sor a Máv Fkg Kft. 
üzemének bemutatására is. A nagykövet úr a 
protokolltól eltérõen hosszú idõt töltött településün-
kön, így be tudtuk mutatni az általunk nyújtott 
lehetõségeket. Igen sok témakörben, a gépgyártástól a 
bankszektorig konkrét tárgyalások, egyeztetések A Jászságnak és Iránnak közös történelmi múltja 
történtek remélve egy hosszú, közös, eredményes van. Jász népünk iráni eredetû, az alánok egyik ágát 
gazdasági kapcsolat kialakítását.alkotja és szoros rokonságban vagyunk az 

osztékokkal. A jászok (alánok) a mai Irán területérõl 
TM  származnak. A kapcsolat a két nép között már 

Az iráni nagykövet látogatása településünkön
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. április 27-i soros ülésérõl

Kitüntetés életmentésért

2011. május 4-én került átadásra Babos 

Erzsébet 92 éves jászkiséri asszony részére az 

Életmentõ Emlékérem átadása. 
A kitüntetõ díjat  dr. Lengyel Györgyi 

kormánymegbízott és Hajdú László polgármester 

adta át az idõs hölgynek, önzetlen segítség-

nyújtásáért és hõsies magatartásáért.
Az idõs asszony még 2007-ben a 

szomszédjában lévõ égõ házból mentett ki egy 

ájultan heverõ fiatalembert. A díjra önkormányzatunk 

terjesztette fel az idõs hölgyet, aki az emlékérem 

mellett az önzetlen segítségnyújtást igazoló oklevelet 

is kapott. Az elismerést a fõvárosban március 15-én 

az állami ünnepség keretében adták volna át, de az 

utat nem merte vállalni Erzsike néni. 

Bõvebben errõl az Újnéplap 2011. május 5-i 

számában olvashattak.

TM

Beszámolót hallgatott és vitatott meg a 2010. évi következõket mondta el: az év folyamán a településen elkövetett 
költségvetés teljesítésérõl. A zárszámadás tartalmazza a lopásokat, betöréseket mind romák követték el. Nem általában a 
Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézménye beszámolóját. romák a bûnözõk – néhány család, vagy azok tagjai járatják le a 
Véleményezési jogkörben ellenõrizte könyvvizsgáló, feladat- közösséget. Kéri a polgárõrség vezetõje, hogy e személyeket 
körben eljárva vizsgálata a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság segítsenek jobb belátásra bírni, ha kell kiközösíteni. 
és a „rendelet” az Ügyrendi Bizottság elõzetes véleményének Elfogadta a Képviselõ-testület a költségvetési elõirány-
kikérésével született meg. Megállapítás, hogy a fegyelmezett és zatok emelését pályázatokkal összefüggésben. 2011 elsõ 
takarékos gazdálkodás eredményeként feladat elmaradás nem volt, negyedévében három nagy projekt pénzügyi lebonyolítása, 
minden intézmény rendeltetésszerûen mûködött, a vállalt feladatok elszámolása történik. Összességében a 2011. évi költségvetés 
hasonlóan pl. fizioterápia. kiadási és bevételi elõirányzatai 103.990 e Ft-tal növekednek.
A bevételek mindösszesen: 1.725.438.000,- Ft. Elfogadta Ádám Kálmán képviselõ 2011. április, május 
A kiadás mindösszesen: 1.705.880.000,- Ft havi tiszteletdíjáról való lemondását. Kérésére a tiszteletdíjat, 
A létszámkeretet 187 fõvel és 81 fõ közcélú foglalkoztatottal hagyta 123.700,- Ft-ot a Jászkiséri Sportegyesület kapja támogatás 
jóvá. A kiadási oldalt kötött pénzeszközök terhelik meg, így a 2010. gyanánt. 
évi szabadon felhasználható pénzmaradvány 1.738.000,- Ft. Elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális ellátások 
Testületi döntés alapján 300.000,- Ft-ot a Polgárõrségnek, szabályairól szóló rendelet módosítását. A rendelet a szociális 
100.000.- Ft-ot a Cigány Önkormányzatnak ítéltek oda. 1.338.000,- étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idõsek nappali ellátásának 
Ft tartalékot képez. díjait tartalmazza. Rendelkezik az átmeneti segélyezésrõl. 

Tájékozódott a Képviselõ-testület a 2011. év I. Kifüggesztve megtekinthetõ. 
negyedévében hozott határozatok végrehajtásáról. A fenti idõszak Támogatta a Jászsági Szolidaritási Alap létrehozását. A 
alatt a testület 11 alkalommal ülésezett, 80 határozatot hozott és 8 2011. évi költségvetés terhére 496.432,- Ft-ot hagy jóvá. Feltétel, 
rendeletet alkotott. Végrehajtásuk megtörtént. I. hó 13-án hosszabb hogy az alapba való befizetést megelõzõen a mûködési feltételeket, 
idõtartamú közfoglalkoztatás pályázatának benyújtásáról szabályokat a testület ismerje meg és ezek függvényében hoz 
határoztak. A pályázat benyújtása elmaradt költségvetési forrás végleges döntést. 
hiánya miatt. Támogatta pályázat beadását 80 fõ 4 órás foglalkoz-

Megismerte és elfogadta a 2010. évi belsõ ellenõrzések tatására 2011. június 1-tõl augusztus 31-ig terjedõ idõszakra. A 
eredményét. Az ellenõrzéseket független ellenõr, Illyésné Nagy programhoz szükséges saját erõt, 531.184,- Ft-ot biztosítja. 
Terézi végezte. Az idõszak alatt a Csete Balázs Általános Iskola és a Támogatta illetve hozzájárult a 2011. év eleji belvíz vis 
Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény átfogó vizsgálata maior számla kifizetését a JÁTI részére.
történt. A summázott vélemény kedvezõ, amit jegyzõkönyvben Interpellációk körében panaszos levélre válaszolva: az 
rögzített a vizsgáló. Oázis nevû szórakozóhely zaj, környezetkárosítás, randalírozás 

Átfogó értékelést kapott a Képviselõ-testület a dolgában illetékes hatóságok tájékozódnak és fognak választ adni.
gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról.  A dohánybeváltó udvarának sportolásra való átalakítása 
A település népessége évrõl-évre csökken. 2007-ben 5762 fõ, 2010- infrastruktúra biztosítását követeli meg. A sportpálya minden 
ben 5317 fõ. A gondok viszont nem fogynak. Egyre elterjedtebb korosztály számára nyitott, várják a fiatalokat.
modell az egyszülõs és egykeresõs család. A rendszeres 

Papp Jánosgyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 2007-ben 661 
fõ. 2010. évben 799 fõ. Növekszik a családok száma is 258-ról 385-
re. Növekszik a támogatások pénzben kifejezett értéke is ezzel 
együtt a Szociális Bizottság munkája - különösen a szeptemberi 
iskolakezdés szorgos. Az önkormányzat önként vállalt feladata a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat mûködtetése. Jelenleg 15 fõ 
felsõfokú tanulmányokat folytató fiatal kap 10 hónapon keresztül 
havi 3000 Ft-ot. A gyermekjóléti szolgálat munkája hasonlóan 
szorgos: 2010. évben különbözõ problémákkal 875 esetet 
regisztráltak.(több személy visszatérõ!) Igen sok a védelembe vett 
gyermekek száma. 0-17 éves korig 24 fõ, ezen belül a 6-13 éves 
korig 15 fõ. Növekedett a szabálysértést elkövetõk száma: 2008. 
évben 4 fõ, 2010. évben 12 fõ. A családok helyzetét jelzi pl. a 
különbözõ mértékben az étkezéshez adott támogatás. Bölcsõde, 
óvoda, iskola összesen: 431 fõ térítésmentesen étkezik, 45 fõ 50%-
ot fizet, 100%-ot térít 98 fõ és 201 gyermek nem veszi igénybe a 
szolgáltatást. Igen magas a halmozottan hátrányos helyzetû 
gyermekek száma. 2010. évben 402 fõ.

Elfogadta a Képviselõ-testület a Jászsági Többcélú 
Társulás megállapodásának módosulását. A változásokat 
jogszabályok módosulása idézte elõ. 

Tájékozódott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
munkájáról. Elismeréssel szóltak a hagyományõrzõ munkáról, 
oktatási intézményekkel való kapcsolatról, az önellátásra való 
törekvésrõl (vetõmag akció, kertgondozás). A jelenlévõ roma 
önkormányzati képviselõk figyelmét a következõkre hívták fel: a 
tanulást kell erõsen szorgalmazni. A magas munkanélküliség az 
iskolázatlansággal függ össze. A szülõ mindenkor felelõs 
gyermekéért (iskolába járás, magatartás). A polgárõrség vezetõje a 
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Meghívó

2011. május 28.
JÁSZKISÉR

Tisztelettel meghívjuk

a Jászkisériek Baráti Egyesülete

kezdeményezésére és támogatóink segítségével elkészült, az 

1951-es kitelepítettek emlékére állított tábla avatási ünnepségre.

00
9.  A temetõben a Jászkiséren elhunyt 

kitelepítettekre emlékezünk

00
10. Ünnepi szentmise 

a Római katolikus templomban

a misét celebrálja:

Kladiva Imre esperes, 

címzetes kanonok

(gyermekként szüleivel -

Hortobágyra volt kitelepítve)

00
11. Ünnepi mûsor a Mûvelõdés Házában

- Megemlékezést tart: Széchenyi Kinga

(Kõtelekre volt kitelepítve)

- Közremûködik: Molnár László

Jászai Mari díjas színmûvész

Ünnepi Program:

30
12.

- Az emléktábla leleplezése

 a Tájháznál

- Megemlékezést tart

Dr. Nemes András a JBE elnöke

- Az emléktáblát leleplezi

Hajdú László polgármeter

Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet

a Jászkisériek Baráti Egyesületének

fõtámogatója

- a tábla megáldása és megszentelése

- koszorúzás

- A jászkun kapitányok 

tisztelegnek az emléktábla elõtt

2011. május
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Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról

Ezúton értesítjük a kert tulajdonosokat, földtulajdonosokat és földbérlõket, hogy 
Jászkisér, Jászladány, Pély és Jászapáti térségében a Miskolci Bányakapitányság 
engedélyével, a Magyar Horizont Energia Kft. megbízása alapján az Acoustic Geofizikai 
Szolgáltató Kft. területi szeizmikus méréseket végez. A méréseknek kõolaj és földgáz 
telepek kutatása a célja. A kutatás elõreláthatólag április 29-e és június 10-e között zajlik.

A mérések során geodéziai kitûzések, érzékelõ kábelek lefektetése és szeizmikus 
vibrációs tevékenység tapasztalható. A kábelek mentén rezgésérzékelõ speciális eszközöket 
helyezünk el. Ezek a speciális eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, más 
számára értéktelenek, használhatatlanok. 

Az érzékelõ kábelek és tartozékaik fémkinyerésre alkalmatlanok. 

KÉRJÜK A KITÛZÖTT KARÓKAT ÉS A LEFEKTETETT 
VEZETÉKEKET NE MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL 

SZAKEMBEREINK AZOKAT ELTÁVOLÍTJÁK!

Amennyiben a tevékenység során kérdései, észrevételei vannak, esetleg a mérés 
akadályozza mezõgazdasági munkálataikat kezdeményezzen egyeztetést munkatársainkkal 
az alábbi telefonszámokon:

 06 20 402-9429, 06 20 573-5969,  06 20 274-024,   06 20 574-0854

2011. május

VargaFotó

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Jászkisér Város lakosait, hogy 2011. Segítünk a tanulmányaikban jó eredményeket elért cigány 
május 2-án megválasztottuk új képviselõnket. származású tanulóknak ösztöndíj pályázatok és más pályázati 
Demeter Lajos sajnálatos halála után a Cigány Önkormányzatnak lehetõségekkel is támogató nyilatkozat kiadásával.
új képviselõt kellett választania. A választásokon elnyert Tanfolyamok szervezésében is segítünk Fazekas László, a szolnoki 
szavazatok alapján törvényesen Balogh András László volt a munkaügyi központ kormány tisztviselõjének közremûködésével 
következõ képviselõ jelölt. A 2011. május 2-án megtartott együtt.
ülésünkön zajlott a képviselõi eskü tétele, amely a képviselõ- Az idén már nyolc embert sikerült elhelyeznünk a NEFAG – hoz:

 testület, a Polgármester úr, a jegyzõ úr, az aljegyzõ asszony és a 
választási bizottság jelenlétében zajlott le. A Választási Bizottság Balogh József, Rácz István, Rózsa István, Lakatos Bertalan, Ifj. 
elnöke Balogh András László sikeres eskü tétele után átadta a Lakatos Bertalan, Duka Pá, Duka István, Gombkötõ György

 megbízói levelet, sok sikert kívánt a munkájához, ezzel 
Folyamatosan érdeklõdünk kapcsolataink révén rehabilitációs hivatalosítva megválasztását. Balogh András Lászlónak ezáltal régi 
munkával kapcsolatban is, mivel erre is igény van. Ha sikerül oda is szíve vágya vált valóra, hogy újra képviselõ legyen.  Ezek után mi is 
tudnánk egy pár embert elhelyezni. Anyagiakban nem tudunk gratuláltunk neki képviselõi munkájához, és ezúton szeretnénk sok 
segíteni, de sok másban igen.sikert, és eredményes munkát kívánni neki.
 Itt szeretnénk még elmondani még, hogy a Cigány Önkormányzat 
Irodánk ügyfélfogadási ideje:képviselõi társadalmi munkában dolgoznak, mivel a tiszteletdíjra 
Hétfõ, Szerda, Péntek: 8-12 – igmár nem jutott pénz.
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadásA Cigány Kisebbségi Önkormányzat törvényes keretek között 
 mûködik. A törvényes mûködésünket Dr. Gócza Tamás jegyzõ úr 
Mindenkit sok szeretettel várunk, amiben tudunk segítünk.felügyeli. Erre az évre állami támogatást 209.000 Ft-ot kapott 
 Önkormányzatunk, de ezek ellenére is vállaltuk feladataink 
Tisztelettel: Jászkisér Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat elvégzését.
elnöke:Megpróbáljuk feladatainkat elvégezni, úgy mint eddig, csak kicsit 

  Ráczné Ajtai Teréziaszerényebb keretek között.

Tájékoztató a Jászkisér Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 
2011-05-02-án tartott soros nyílt ülésérõl!
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A hosszú tél után, nagy izgalommal készültünk a húsvétra. Az 
ünnepre való hangolódás felélénkítette, megszínesítette napjainkat. 
A csoportszobákat új díszekbe öltöztettük, ami a tavaszi hangulat 
mellett már a nyuszi közeledtét is jelezte. A szekrénybõl sorra 
kerültek elõ a kellékek. Színes papírok, ragasztó, olló, gyurma, 
festékek, amelyekbõl a gyerekek színes tojásokat készítettek, papír 
nyuszikat színeztek, amikkel a szobák falait díszítettük. Nagy-nagy 
örömmel mutatták egymásnak, és szüleiknek alkotásaikat. Fõtt 
tojásokat hagyományos módon festettünk, a gyerekek ámulva 
figyelték, miként változik át a színük pirosra, sárgára, kékre, zöldre. 
Munka közben beszélgettünk a húsvéti szokásokról, mondókákkal, 
dalokkal, locsoló versekkel tettük színesebbé a készülõdést. Az 
óvodából locsolkodókat fogadtunk, akik verset mondtak nekünk, 
majd illatos kölnivel meglocsoltak bennünket. Köszönetül 
süteménnyel, tojással kínáltuk õket. Befejezõ eseményként a már 
hagyománnyá vált tojáskeresés következett. Az udvaron bokrok, 
fûcsomók alá eldugott csoki tojásokat és nyuszikat nagy 

izgalommal keresték a gyerekek. Az udvar minden szegletébõl 
örömteli kiáltásokat lehetett hallani, ami azt jelezte, megtalálták a 
nyuszi ajándékait. Kosárba gyûjtöttük õket, majd tízóraira közösen 
fogyasztottunk a sok finomságból. A többit a gyerekek boldogan 
tették a szekrényükbe, ha délután mennek haza, megmutathassák 
szüleiknek, mit kaptak a nyuszitól. 
 

"Tapsifüles nyuszikának
nagyon sok a dolga,
Piros tojást, hímes tojást
szerte-széjjel hordja.
Hordjad-hordjad kis nyuszikám,
kéket is,sárgát is,
Nekem is van egy kosaram,
bele fér még száz is! “

Szikszai Attiláné 
  Gondozónõ

Húsvéti készülõdés

Immár hagyomány, hogy az óvodába járó A megnyitón gyerekek, szülõk, nagyszülõk igen szép 

gyermekek munkáiból kiállítást rendeznek az számmal jelentek meg, hogy megtekintsék az 

óvónõk. Ez alkalommal 2011. május 3-án 16 órai alkotásokat. Az óvónõk nagy hangsúlyt fektetnek a 

kezdettel került sor a megnyitóra, melyet Hajdú gyermekek egyéni képességei szerinti nevelés, 

László polgármester nyitott meg. fejlesztés megvalósítására. A helyi nevelési 

program a gyermekek alapvetõ tevékenységére, a 

játékra, mozgásra, a környezet tevékeny 

megismerésére, vers-mese, ének-énekes játék, 

rajz, kézmûvesség és hagyományápolásra épül. A 

kiállításon az óvoda gyerekcsoportjai és kézmûves 

csoportja által készített alkotások, festmények, 

rajzok kerültek kiállításra. Az alkotásokat 2011. 

május 20-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk a 

Mûvelõdés Háza galériáján. 

TM

Óvodai rajzkiállítás
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Az uniós pályázatok állam általi  nehézkes 2011. június 3.
finanszírozása, a szennyvíz beruházás 2012-ig kiható Délelõtt a szokásos gyermeknapi rendezvények 
terhei valamint a gazdasági válság hatásai együttesen az iskola udvarán.
nehéz feladat elé állították önkormányzatunkat. Minden Délután a Pendzsom Néptánc Fesztivál 
téren szûkösebb anyagi lehetõségek mellett igyekszik az programja.
önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatait 
ellátni. Mindez a kulturális feladatokra is kihatással van. 2011. június 4.
Szükségünk van a kikapcsolódásra, a szépre, a Délelõtt fõzõverseny.
szórakozásra, a sportra. Ezért lehetõségeinkhez mérten De. 10 óra Hõsök napi és Trianoni 
igyekszünk ezt biztosítani. megemlékezések az emlékmûveknél.
Ez évben rendhagyó módon szervezzük-rendezzük meg Délután a Csete Balázs Általános Iskola 
„falunapi” rendezvényünket, mely 11. alkalommal kerül gyermek csoportjainak bemutatója.
a  Pendzsom Néptánc  Feszt ivá l la l  közösen      Operett és nóta elõadás.
megrendezésre és ettõl az évtõl új elnevezéssel Este a települési önkormányzati díjak átadása. 

     Sztárvendég. (jelenleg szervezés alatt) „KISÉRI NAPOK”
     Buli hajnalig. 

 névvel jelentkezik.
idõpont: 2011. június 3-4. A programok egyelõre tervezettek,  bõvebb 
helyszín: Szent István park felvilágosítást Balogh György mûvelõdés háza igazgató 

tel. 57-450-208-as telefonszámon ad.

Tisztelt Jászkisériek! Kedves Idõsek és Fiatalok!

Felhívás

Jászkisér Város Önkormányzata 
2011. május 20-án (pénteken) 

reggel 8 órától 
települési tisztasági, hulladékgyûjtési 

napot szervez.
Fõ célkitûzés, hogy a település köztereit, 
az intézmények környékét, a településre 

bevezetõ utakat megtisztítsuk a 
felhalmozott szeméttõl. 

Várjuk és kérjük a civil szervezetek, 
intézmények dolgozói, magán személyek 

és vállalkozások jelentkezését. 
A résztvevõknek szemeteszsákról és 

kesztyûrõl gondoskodunk. 
A felszedett hulladék elszállításáról a 

JÁTI dolgozói gondoskodnak. 
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 

Polgármesteri Hivatalban 
Torma Mártánál személyesen,

 vagy az 57/550-130-as telefonszámon.

2011. május

1%
Adójának 1%-át a következõ helyi civil 

szervezeteknek ajánlhatja fel:

Jazyges Íjász Egyesület
18841156-1-16

Jászkisériek Baráti Egyesülete
18837445-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány  
18822843-2-16

Jászkiséri Mentõkért Alapítvány

Jászkiséri Polgárõr Egyesület
18840825-1-16

Kis-Ér Sporthorgász Egyesület

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület 
                18827903-1-16
Természetjárók Gyermek Egyesülete
     18830211-1-16

Támogatásukat elõre is köszönjük!

18841084-1-16.
Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú  
Egyesület 18841376-1-16

19216179-1-16
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