
Jászkiséri TudósítóJászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XI.évfolyam 6.szám

A Jászkiséri Ifjúsági Egyesület tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját  

2011. július 9-én
megrendezésre kerülõ

I. Jászkiséri Hagyományõrzõ Lovasnapra

Helyszín: Jászkisér (a volt Dohánybeváltó területe)

Program:
08:00 – 09:00 Lovasok érkezése 
08:00 – 12:30 Fõzõverseny 

 (Nevezési díj: 2000 Ft, az elsõ három helyezett részére értékes AJÁNDÉK!)
09:00-10:30 Lovas felvonulás Jászkisér Város utcáin
10:30  Köszöntõt mond:  Pócs János, Országgyûlési Képviselõ

                             Lukácsi György Jászkisér Város Alpolgármestere
11:00-13.00  - kutyásbemutató

-  "malacfogó" verseny
-  íjászat (Jazyges Íjász Egyesület)

13:00            Fõzõverseny eredményhirdetése
13:00 – 14:00       "Pusztai Róka" 

Nomád Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója      
14:00 – 15:00 Jászfényszarui Szûcs Mihály Huszárbandérium bemutatója                       
15:00 – 15:30 Voltizs - lovastorna 
15:30 – 16:00 Csikós bemutató
16:00 – tól Ügyességi verseny 
20:00 – tól Lovas Bál (Szmetana Ferenc és zenekara)

Belépõ: 1000 Ft 

Kísérõprogramok a nap folyamán:  
-  gyereklovagoltatás

               -  sétakocsikázás
-  kézmûves tevékenységek bemutatása      

További információ: 
Boros Krisztina (20/567-8662)
Borda István (20/434-7806)
Vajas György (20/222-9256)
Czékmán Zsolt (20/314-0730)

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt!
A rendezvény ideje alatt történt esetleges balesetekért és anyagi károkért a rendezõség felelõsséget nem vállal.

A rendezõk a változtatás jogát fenntartják!
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. május havi soron kívüli testületi ülésérõl

2011. június 14-én 8 órakor ünnepélyes keretek között 
adták át a felújított bölcsõde épületét. A kis ünnepségen jelen 
volt Hajdú László polgármester, dr. Gócza Tamás jegyzõ, 
valamint képviselõk, intézményvezetõk, szülõk, a gyerekek és 
nem utolsó sorban a kivitelezõ, Bodnár Péter a Borako Kft. 
ügyvezetõje. A polgármester Úr köszöntõje és kedves szavai 
után Tajti Lászlóné bölcsõdevezetõ köszönte meg az 
önkormányzatnak, képviselõ-testületnek, hogy lehetõséget 
láttak a pályázat elkészítésében és a szükséges önerõt 
biztosították. Ezek után a jelenlévõk megtekintették az 
elkészült épületet, az új fürdõszobát, foglalkoztatókat. 
Jászkisér Város Önkormányzata a bölcsõdék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított  
elõirányzatból származó támogatás igénybevételnek részletes 
feltételeirõl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján nyert 
támogatást a Jászkiséri Városi Bölcsõde felújítására. 
Az önkormányzat a Borako Kft-vel kötött szerzõdést az épület 
felújítására. Az infrastrukturális fejlesztés során az épület 
talajvíz elleni szigetelése, a fûtés korszerûsítése, a fürdõszoba 
teljes felújítása új szaniterek beépítésével, valamint a felnõtt 
mosdó került felújításra. 
A munkák befejezési határideje 2011. május 31. A beruházás 
bruttó költsége 13.936.667,- Ft. Saját erõ bruttó 1.393.667,- Ft 
(10 %), támogatási bruttó 12.543.000,- Ft (90 %). A 
szükséges saját erõt Jászkisér Város Önkormányzata 
biztosította. 
A pályázat megvalósulásával lehetõség nyílik arra, hogy a 
gyermekek biztonságos és egészséges környezetben 
nevelkedjenek, hisz az elmúlt évek során a bölcsõde iránti 
igény jelentõsen megnövekedett.

TM

A Testület beszámolót hallgatott meg a Csete Balázs Általános ugyanis a bizottság kihelyezett ülésen gyõzõdött meg az ott folyó 
Iskola 2010-2011. tanévi munkájáról. A társulásban (Jászkisér- munkáról. Dicsérték a tiszta, gondosan ápolt környezetet, az 
Pély) vállalt feladatait hiánytalanul ellátta.  Jellemzõ, hogy esztétikus dekoráltságot, a neveléshez nélkülözhetetlen nyugodt 
Tarnaszentmiklós is szeretne csatlakozni látva az eredményes légkört és a jól felkészült óvoda-pedagógusokat. A gyermekek 
munkát, ezt azonban a képviselõ-testület a 2011/12-es tanévet munkáiból készült kiállítás szép, dicséretes. A társulásban végzett 
illetõen elutasította. A tanév elején megjelelölt feladatokat munka eredményes: a személyi konfliktusokat megoldották, igaz, 
mérésekkel, óralátogatásokkal ellenõrizte az iskolavezetés. hogy a pélyi óvodából 2 személyt közös megegyezéssel 
Lényeges célkitûzés volt, hogy az OKÉV által végzett méréseknek elbocsátottak, azóta az üres állást megnyugtatóan betöltötték. 
is jól megfeleljenek. Folyamatos, tudatos és eredményes a Közösen a pályázatok, szoros a szakmai együttmûködés. 
pedagógusok továbbképzése. Több oktatási intézmény nevelõi Felülvizsgálta a Jászkisér-Pély Intézményfenntartó 
tapasztalatcsere látogatáson jártak a jászkiséri iskolában. A Társulást az önkormányzat. Döntése: a társulás mûködése, céljai 
pedagógiai munka néhány kiemelt területe: alapkészségek jók, módosítás nem indokolt. 
fejlesztése, tanulás tanítása, egyéni képesség fejlesztése, ismeretek A Csete Balázs Általános Iskolában és a Városi Óvodában 
gyakorlati alkalmazása, fegyelmezett személyiség kialakítása, a 2011/12-es tanévben indítható csoportok száma – napirendet 
egészséges életmód, környezettudatosság, hagyományápolás. A elnapolta, soron kívüli ülésen térnek vissza tárgyalására. 
tanulók létszáma 528 fõ. Hátrányos helyzetû tanuló 347 fõ. A A képviselõ-testület hozzájárult, hogy az önkormányzat a 
távozó 8. osztályos tanulók létszáma 67 fõ. 2011/12-es tanévre közszolgáltatási és államigazgatási feladatai ellátására 
várható létszám 512 fõ, az elsõ évfolyamot 51 tanuló kezdi meg. Az folyószámlahitelt vegyen fel. a hitel összege 120 millió Ft. A hitel 
oktató-nevelõ munka feltételei jók! 42 fõ pedagógus és 12 fõ visszafizetésének határideje 2012. június 23. Fedezete a havonta 
technikai dolgozó látja el a feladatokat. A tárgyi feltételek a sok érkezõ SZJA és az idõarányosan képzõdõ gépjármû adó. 
sikeres pályázatnak köszönhetõen kiválóak. 2010. évben 15 Hozzájárult Holló Zoltán képviselõ 2011. május havi 
pályázati lehetõségen 81.547.620,- Ft-ot nyertek. A társult iskola tiszteletdíjáról való lemondásához. a keretösszeget és járulékait 
(Pély) ugyanez idõ alatt 7 alkalommal nyert 2.580.800,- Ft 61.850,- Ft-ot a Pendzsom Néptánc Egyesület támogatására kéri 
értékben. Az önkormányzat képviselõ-testülete elismeréssel szólt a folyósítani.
Csete Balázs Általános Iskolában folyó munkáról. 

Beszámolt a végzett munkáról a Jászkiséri Városi Óvoda. Papp János
A beszámolót a Kulturális Bizottság Elnöke szóban egészítette ki, 

Átadták a felújított bölcsõde épületét
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A redemptiora emlékeztünk

REDEMPTIO: önmegváltás a jászoknak és 

kunoknak oly jelentõs eseményére emlékeztünk. Az 

idén az elõzõ évektõl eltérõen tar tottuk 

megemlékezésünket. 

A Jászkisériek Baráti Egyesületének meghívására érkezett 

településünkre a Jászsági Hagyományõrzõ Egylet. Az õ 

elõadásukban, feldolgozásukban láthattuk 2011. május 9-én 18 

órai kezdettel, a 266 évvel ezelõtt történt eseményeket. Hajdú 

László polgármester köszöntötte a megjelenteket, akik szép 

számmal gyûltek össze a Mûvelõdés Háza elõtti parkolóban. Az 

elõadást szabad téren mutatták be nekünk. A polgármester úr 

röviden ismertette a redemptio lényegét és történelmi 

jelentõségét. Az anyagi áldozatok vállalásával pedig párhuzamot 

vont a mai gazdasági helyzettel. A Jászsági Hagyományõrzõ 

Egylet nevében Bolla János köszöntötte a jászkisérieket. Az 

egylet tagjai Hortiné dr. Bathó Edit vezetésével dolgozták fel a 

redemtpios eseményeket, melyet korhû ruhákban játszottak, 

mondtak el. Az elõadást színesítették a táncok, dalok, melyben a 

Jártató zenekar is közremûködött. A mûsor kezdetén a Jász 

Himnuszt énekelte el az egybegyûlt közönség. Az egylet tagjai 

valós, a redemptioban fontos szerepet vállaló embereket 

személyesítettek meg úgy, mint Horváth Andrást, aki Jászságot 

képviselte és a Hármas Kerület fõnótáriusa volt, Nánássy Jánost 

a Kiskunság volt kapitányát és a Nagykunságot képviselõ 

karcagi Varró Istvánt, aki a város nótáriusa volt. Õk voltak azok, 

akiket megbíztak a redemptios ügyek intézésével és jártak el 

Mária Teréziánál. Mária Terézia királynõt Hortiné dr. Bathó 

Edit személyesítette meg. Mária Terézia 1745. május 6-án írta alá 

azt a diplomát, melyben visszaadta a jászoknak és kunoknak 

korábbi privilégiumait és szabadságjogát, a zálogjog megfizetése 

mellett pedig még ezer lovas katona kiállítását is kérte. Ez volt a 

híres jászkun huszárezred. 
Az elõadás végeztével a redemptios emlékmûnél helyezték el a 

megemlékezés virágait.
TM

Kitelepítettek emléktáblájának avatása

 „Osztályellenség” megbélyegzéssel telepítettek ki több 
mint tízezer embert hazánkban hatvan évvel ezelõtt. 
Azokat, akiket a kommunista hatalom valamilyen 
szempontból veszélyesnek ítélt. Az 1951-ben megkezdett 
deportálásokra emlékeztek Jászkiséren, ahová 123 család 
300 tagját szállították vagonokban.

 (www.szoljon.hu)

A Jászkisériek Baráti Egyesületétének szervezésében 2011. május 
29-én 9 órai kezdettel került sor a hat évtizeddel ezelõtti, az 1951 
májusában történt kitelepítések évfordulójára szervezett 
találkozóra és emléktábla avatásra. Amellett, hogy megemlékeznek 
a méltánytalanságról, a találkozó legfõbb feladata, hogy a fiatalok 
megismerjék közelmúltunk történetét, hogy alkalom nyíljon 
beszélgetni a régen szerzett lelki sebekrõl. Az egykori kitelepítettek 
közül érkeztek Kanadából, Bécsbõl, Budapestrõl, az ország számos 
pontjáról.

A rendezvény a temetõben kezdõdött, ahol emlékeztek a 
Jászkiséren elhunyt kitelepítettekre, majd a katolikus templomban 
ünnepi szentmisén vettek részt az egybegyûltek. A misét celebráló 
Kladiva Imre atya gyermekként maga is kitelepített volt az egyik 
hortobágyi munkatáborba családjával együtt. 
A mûvelõdési házban Széchenyi Kinga, a Megbélyegzettek címû 
könyv szerzõje tartott elõadást  (kutatóként és az események 
átélõjeként) a kitelepítésekrõ,. majd a Tájház falán elhelyezett 
emléktábla avatására került sor. A tábla Gyõrfi Sándor Munkácsy- 
és Mednyánszky-díjas szobrászmûvész alkotása. 

Az alkotást Hajdú László polgármester (családja annak idején 
szintén befogadott egy kitelepítettet), valamint Gubiczné dr. Csejtei 
Erzsébet leplezték le.

TM
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Jászkisér és a Szent Korona

Mi köze van Jászkisérnek a Szent Koronához? – 
kérdezhetik sokan.  
Az elmúlt hónapban olvashatták, láthatták a médiában, 
hogy a hatvanhat év után ismét a Magyar Honvédség 
vigyázza a Szent Koronát. 
A Szent Korona és a hozzátartozó jelvények a magyar 
államiság jelképe és egyben hazánk legféltettebb 
kincse.  Õrzése és védelme -  az újraéledõ 
hagyományoknak köszönhetõen – 2011-tõl ismét a 
Magyar Honvédség feladatai közé tartozik. A döntést a 
Szent Korona Testülete 2010. december 20-án hozta 
meg, és fogalmazta meg azokat az elvárásokat is, látható számos ismeretanyag elsajátítására került sor, 
amelyeket követni szeretne. melyeket Sanyi gördülékenyen vett. S a kérdésre, hogy 
2011. május 30-án, hétfõn délben a Köztársasági miért is jelentkezett katonának és a koronaõrségbe, 
Õrezred Dísz és Koronaõrzõ Alosztálya átadta a Szent szerényen azt válaszolta a hagyománytisztelet, a 
Korona õrzését az Magyar Honvédség Támogató hivatástudat és családi indíttatás is. 
Dandár Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd  (szerk. unokabátyja is katona)
Koronaõrségnek az Országház Kupolacsarnokában. Sanyi nagyon szép és nemes feladatra vállalkozott, tette 
Ezzel több, mint hat évtized után ismét a honvédség nemzeti identitásunk fontos alapköve. Méltó példakép 
védelmezi legfontosabb nemzeti ereklyénket. lehet a fiatalok számára, hogy kitartással,  
Visszatérve feltett kérdésünkre, a válasz sokkal hivatástudattal, eltökéltséggel, hazaszeretettel az 
egyszerûbb és gyakorlatiasabb, mint gondolnánk. Az ember elérheti céljait. 
újság oldalain és honlapjainkon mindig örömmel Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy 2011. október 17-
számolunk be jászkiséri emberek elért eredményeirõl, ére Woth Imrét, a Magyar Koronaõrök Egyesületének 
munkásságáról. Így tesszük ezt most is és örömmel elnökét hívta meg egyesületünk, hogy a Szent 
tájékoztatjuk Önöket, hogy egy jászkiséri fiatalember, Koronáról és történetérõl tartson elõadást, melyre 
Nemes Sándor tagja a Honvéd Koronaõrségnek és az szeretettel várunk mindenkit.
átadáson már õ vette át a Szent Korona õrzését. Sanyi az Bõvebben olvashatnak a koronaõrségrõl a következõ 
érettségi mellett a karosszéria és az autószerelõ oldalakon: 
szakmát is megszerezte. 2009 õszén jelentkezett a www.honvedelem.hu
honvédség toborzására, melyen sikeresen szerepelt, és www.koronaorseg.hu
az év októberében már meg is kezdte az alapkiképzést 
Hódmezõvásárhelyen az MH V. Bocskai István Kép forrása: www.honvedelem.hu
Lövészdandárnál. 2010 februárjától az MH 43. TM
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató 
Ezredéhez került és megszerzett polgári foglalkozását 
végezte illetve sofõrként tevékenykedett. 2011 
februárjában vett részt a honvédség belsõ toborzóján, 
ahol sikeresen beválasztották a koronaõrség tagjai 
közé. A honvédség vezetõinek elvárása és célkitûzése 
az, hogy egy nagyon magas színvonalú, erkölcsi tartású 
és fegyelmezett alegység álljon fel, amelynek a korona 
protokolláris és biztonsági õrzése lesz a feladata. 
A honvédség alakulataitól érkezett ifjú katonák számos 
elméleti és gyakorlati tudnivalót sajátítottak el a 
felkészítés ideje alatt, valamint ruhapróbákon vettek 
részt. A felkészítési program során Woth Imre, a 
Magyar Koronaõrök Egyesületének elnöke tartott a 
korona és õrzésének évezredes történetérõl 
érdekfeszítõ elõadást. Mindemellett a katonai 
testnevelés keretében folyamatos erõnléti felkészí-
téseken, valamint alaki, a korona õrzésének díszelgõ, 
illetve biztonsági teendõivel kapcsolatos kiképzésen is 
részt vettek. A felkészítés kiemelkedõ részeként, a 
Parlamentben, a koronánál tett tisztelgõ és ismerkedõ 
látogatásuk során a koronaõr-jelölteket a Köztársasági 
Õrezred koronaõrzõ õrségének rendõr zászlósa 
kalauzolta, összefoglalva a koronaõrzési tapaszta-
latokat épp úgy, mint az Országház történetét. Mint 

Virágot ültettünk

2011. május 17-én és 18-án a település köztereire, 
parkokba, emlékmûvekhez és a Polgármesteri Hivatal 
elõtti ágyásba egynyári virágok kiültetésére került sor. A 
JÁTI által megvásárolt virágok a „KIS-ÉR” Kertbarát Kör, 
Rácz János valamint a JÁTI munkásai és közmunkások 
segítségével kerültek a földbe. A szorgos kezek pillanatok 
alatt elültették a közel 800 db virágpalántát. Köszönjük a 
szakavatott kezek segítségét és minden szorgos kéz 
közremûködését. Bízunk benne, hogy a település lakói 
óvják majd a kiültetett virágok épségét.

TM
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Hõsök napjára és Trianonra 

emlékeztünk

Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonákra 
emlékezünk. Jászkisér Város Önkormányzata a KISÉRI 
NAPOK rendezvény keretében 2011. június 4-én 10 órai 
kezdettel tartotta megemlékezését. 
A hõsök emlékünnepének eredete egy 1917-es törvényre 
vezethetõ vissza. Akkor mondták ki elõször, hogy 
„nemzetünk hõsi halottainak kegyelet teljes tiszteletét 
megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni és az utókor 
számára meg kell örökíteni".  A nemes, vagy nemesnek vélt 
célok érdekében a tudatos életáldozat vállalása, mely önmaga 
és az anyagi világ törvényei fölé emelte az egyént, a 
hétköznapok harcosaiból halhatatlan hõsökké nemesítve 
õket.   
Az ünnepség az I. világháborús emlékmûnél kezdõdött, majd 
a II. világháborús emlékmûnél folytatódott. Ádám Kálmán 
képviselõ röviden emlékezet vissza a háborús eseményekre, 
majd Gócza Fanni elõadásában hallhattunk szavalatot. 
Ezután az emlékezés koszorúit helyezték el az 
emlékmûveknél. Az ünnepi menet gyalog sétált ki a tavaly 
felavatott Trianoni emlékmûhöz, ahol Ádám Kálmán mondta 
el ünnepi megnyitóját, majd Hajdú László polgármester 
tartotta meg ünnepi beszédét. Végül Dr. Bartók Béla az Egri 
Eszterházy Károly Fõiskola Történettudományi Int. 
Fõiskolai docense tartott számadatokkal és kiséri 
vonatkozású adatokkal, ismeretekkel kiegészítve a trianoni 
eseményekrõl érdekfeszítõ elõadást. Gócza Fanni verse zárta 
az ünnepséget. 
Az ünnepség végén a megemlékezés koszorúit helyezték el. A 
rendezvény ideje alatt a Csete Balázs Általános Iskola pélyi 
tagintézményének fúvós zenekara közremûködött és a 
jászkiséri Búzavirág Népdalkör színesítette a mûsort. 

TM

A cigány Kissebségi Önkormányzat 
képviselõinek fogadó órái!

 
 Dankó Tivadarné: Óvodával kapcsolatos ügyekben, 
minden hónap elsõ pénteki napja, reggel 8–tól 11,30-ig.
 
Duka Judit: Szociális dolgokról tart felvilágosítást, és 
nyújt segítséget. Minden hónap második pénteki 
napján,8-tól 11,30-ig.
 
Balogh András: Az iskolával kapcsolatos ügyekben 
tart felvilágosítást, és nyújt segítséget. Minden hónap 
harmadik péntekén 8-tól 11,30-ig.
 

Ügyeik intézésében segítségért, forduljanak 
bizalommal képviselõ társainkhoz!

 
Jászkisér Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke:

Ráczné Ajtai Terézia

2011 januárjában újabb pályázat indult iskolánkban, ami a tanulók 
egészségesebb életmódhoz szoktatását, a mozgásformák 
sokszínûségének megismertetését, valamint a sportos-egészséges 
életmód megszerettetését célozza. A teljesség igénye nélkül 
szeretnék kis ízelítõt adni a pályázat keretein belül megvalósuló 
programokról.
Szereminé Járvás Andika vezetésével, és Bús Nikoletta, valamint 
Iván Viktória tanár nénik közremûködésével zenés aerobic órán 
vehettek részt az érdeklõdõk, amit közös pancsolással, 
mandarinevészettel tettek még emlékezetesebbé.
Rácz tanár bácsi teremfoci bajnoksággal, Niki néni tájékozódó futás 
versennyel színesíti a palettát, és nem utolsó sorban így acélosítja 
utódaink „futómûveit”, ami ugye esztétikai szempontból sem lesz 
utolsó ….
Közben elméleti vetélkedõkön, pályázatokon is összemérhetik 
ismereteiket a vállalkozó szellemûek, mint például dohányzás 
ellenes plakátkészítõ pályázat, az alkohol és kábítószer ellenes 
esszéíró pályázat Tóth Laci bácsi vezetésével, filmeket láthatnak, 
melynek hatására remélhetõleg kevesebb lesz a fekete tüdejû, és a 
fizikailag-mentálisan roncs fiatal ebben a korosztályban!
Szerveztünk alsós gyalogtúrát Berenténé Fazekas Angéla, és 
Szereminé Járvás Andrea vezetésével, na meg a lelkes alsós 
osztályfõnökök segítségével.
Közben Tóth László, és Csehné Bea néni készítik az iskola 
egészségtervét, ami hosszú távon is biztosítja, hogy a pályázat után 
is folyamatos legyen a sportos szellemiség.
A felsõ tagozatosak osztályok közötti kézilabda bajnokságon mérik 
össze erejüket, Kiss Lajos tanár bácsi vezényletével.
Gyermeknapon híres vendégünk volt Katus Attila személyében, aki 
közvetlen, rokonszenves stílusával, vidám fittness-órájával, 
optimista, okos tanácsaival, lenyûgözõ fittségével új példaképként 
szolgálhat  elpuhuló,  számítógép mellett  punnyadó 
gyermekeinknek! 
A z  e g é s z  i s ko l á t  m e g m o z g a t t a  a z  a l s ó s - f e l s õ s  
„Futasuli”rendezvény, Berenténé Fazekas Angéla, valamint Bús 
Nikoletta és Rácz György szervezésében.
 Az alsós rendezvényen az összes alsós osztályfõnök részt vett 
nebulóival, köszönet aktivitásukért!! Külön köszönet a 
lebonyolításért Iván Viktóriának, Szereminé Járvás Andreának, 
Cseh Gábornénak, Szabóné Weiszmüller Krisztinának, Hajdú 
Lászlónénak.
Tömegesen mozgatta a gyerekeket az úszótanfolyam Bús Nikoletta, 
Berenténé Fazekas Angéla, Kiss Lajos, és Rácz György vezetésével, 
ami a 2. 3. évfolyam egészét felölelte.
Aktívan kihasználták a gyerekek csodálatos tanmedencénket, ami 
bizonyosan állíthatom, hogy az év slágere… Alföldi síelõink mellé 
talán most érnek majd be az alföldi úszóink is…?
Hát ennyit egyelõre az eddig magvalósult programokról, és még 
csak a felénél tartunk! Sok jó dolog van még a terveink között, 
amikkel reméljük, hogy mindenkinek számos kellemes, hasznos, 
emlékezetes pillanatban lesz része!

Addig is kellemes nyarat mindenkinek!    Mozgásra fel!!!!

Berenténé Fazekas Angéla
megvalósító pedagógus

„Az egészség megfizethetetlen, de támogatható”

TÁMOP 6.1.2 - Egészségre nevelõ és 

szemléletformáló életmódprogramok iskolánkban
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A rendezvénysorozat 2011. június 3-4. között került megrendezésre fejlesztést kapnak a diákok, melyet modern, kooperatív technikák 
a Szent István parkban. A program a pénteki napon az iskola alkalmazásával ér el. Pedagógusi feladatain túl, önzetlenül vállalja 
gyereknapi rendezvényével kezdõdött, majd a sportpályán szabadidejébõl különbözõ szakkörök vezetését, aktív szervezõje a 
focimérkõzéssel és autósügyességi versennyel és motoros sátortáboroknak. Tanulmányi versenyeken tanulói matematikából 
felvonulással folytatódott. Ezután a Pendzsom Néptánc Fesztivál mind megyei, mind országos szinten kiváló eredményekkel 
mûsorát tekinthették meg az érdeklõdõk. A szombati nap rendelkeznek. Pedagógusi munkáját a hivatástudat, az alázat, a 
délelõttjén a hõsök napi megemlékezésre került sor, mindeközben mindennapos céltudatos küzdelem, a szeretetteljes nevelés 
zajlott a fõzõverseny is a parkban. Délután különbözõ jellemzi.
programokkal, helyi szervezetek és vendég mûvészek elõadásaival 
várták a jászkiséri lakosokat. Az esti program Hajdú László Jászkisér Városért Díj
polgármester ünnepi köszöntõjével kezdõdött, majd Jászkisér 2011. évben a Jászkisér Városért Díj tulajdonosa a Jászkiséri 
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által alapított díjak Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület, akik fiatal városunk 
átadására került sor. életében, elsõként veheti át a kitüntetést. 

2010. Év Kultúra Díja Váradi László részére került átadásra
Olyan fiatalember részére 
kerül átadásra, aki 5 éves kora 
óta a zenének él. Zenei 
tanulmányait a Jászapáti Rácz 
Aladár Zeneiskolában kezdte, 
majd 11 éves kora óta a Liszt 
F e r e n c  Z e n e m û v é s z e t i  
Egyetem Kivételes Tehetségek 
Elõkészítõ  Tagozatának 
zongora szakos hallgatója. 
Számos fellépésen, zongora-
versenyen van túl, mind 
idehaza, mind külföldön, ahol 
legtöbbször dobogós ered-
ményt ért el. Zongorajátékát 
hallhatták természetesen 
Jászkiséren, de kiemelkedõ 1998 évben alakultak, akkor még ad-hoc szervezetként, a svájci 
koncerttermekben is, mint például a Zeneakadémia Nagyterme, a testvértelepülés vendégeinek fogadására. 
Kongresszusi Központ, a Magyar Tudományos Akadémia, az Megalakulásuk óta rendszeres szereplõi a település kulturális és 
Operaház. Jászkisér hírnevét öregbíti elõadásával határon túl is, így civil életének. Részt vesznek nemzeti ünnepeink mûsoraiban, a 
például Belgiumban, Hollandiában, Ausztriában, Romániában, városnapi rendezvényeken, ezen kívül minden évben megtartják a 
Csehországban. Fiatal kora ellenére már most elmondhatja, hogy tavaszi, õszi és karácsonyi hangversenyeiket, mellyel kimagaslóan 
fellépett – többek között - a Liszt Ferenc Kamarazenekarral és a gazdagítják kulturális rendezvényeinket. Jótékonyság 
Budapesti Filharmonikusok Társaságával is. 2011. május 26-án, hangversennyel támogatták többek között Váradi László 
Csehországban II. alkalommal megrendezésre kerülõ Nemzetközi zenetanulmányait, a vörös iszap katasztrófa áldozatainak 
Zongoraversenyen elsõ helyezésért ért el. megsegítését, de a jászkiséri római katolikus Szent Kereszt 

templom építésének 100 éves évfordulóján is adtak hangversenyt. 
2010 Év Nevelõje díj Molnár György részére került átadásra 1999 évtõl az Egyesület tagja a Magyar Kórusok és Zenekarok 
A Díj tulajdonosa a Jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola Szövetségének, valamint a Pedagógusok Országos Társaságának.
pedagógusa, aki több mint 30 éve végez nevelõ-oktató munkát. Az Egyesület Jászkisér hírnevét öregbíti határon túl is, a 

J á s z k i s é r e n  1 9 7 9  é v t õ l  nemzetközi folklór fesztiválon, így például: Franciaországban, de 
matematika-technika szakos hatalmas sikerrel szerepeltek Svájcban, Szlovákiában és 
nevelõként kezdte pedagógusi Lengyelországban is. Hangversenyt adtak többek között a Mátyás 
pályáját, 1984 évben ballagott elsõ templomban, Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóján, a 
osztálya. Oktató-nevelõ tevékeny- Jászberényi Katolikus Templomban, valamint a Szolnoki 
sége során szaktárgyai ismereteit, Megyeháza dísztermében is. Az Egyesület állandó zongorakísérõi 
a gyermeki viselkedést befolyá- Balogh József és Réz Lóránt orgonamûvész, akik nemcsak 
soló nevelõ hatású instrukcióit hazánkban, de külföldön is segítik a kórus munkáját, valamint a két 
emberséges, gondoskodó és fiatal tehetség: Váradi László zongorajátékával, és Suki Tibor 
szeretetet közvetítõ kapcsolat- hegedûjátékával gazdagítja az Egyesület hangversenyeit. 2000-ben 
rendszerben adja át. az Országos Kórusminõsítõ Hangversenyen a nõi karok 
Tanítványait a szülõföld szerete- kategóriában arany fokozatot ért el az Egyesület. 2009 évben Jász-
tére, s ugyanakkor egymás elfo- Nagykun-Szolnok Megye Közgyûlése a Jászságban végzett zenei 
gadására, megértésre neveli. nevelõmunkájáért, mûvészetpártoló tradíciójának továbbviteléért a 
Kiváló szakmai tudása széles körû Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mûvészeti Díjat adományozta az 
módszertani ismeretekkel és Egyesület részére.
kivételes pedagógiai értékkel 
párosul. Tanóráin megfelelõ 
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Jászkisér Város Díszpolgára Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz sok sikert 
kívánunk! Jászkisér Város Díszpolgára 

kitüntetésben Gubiczné Dr. A díjak átadása után a Rock Wood zenekar szórakoztatta a 
Csejtei Erzsébet részesült, akit 
méltán nevezhetünk Jászkisér 
Város Díszpolgárának.
Díszpolgárunk nem Jászkisé-
ren, még nem is a jászságban 
született, de ennek ellenére 
elmondható róla, hogy teljes 
mértékben maga is jásszá vált, 
hiszen megismerte a jászok 
történetét, a jász identitást. 32 
éve dolgozik az egészség-
ügyben, munkájából adódóan 
mindennapi kapcsolatban áll a 
jászkiséri emberekkel, bete-
gekkel, szociális téren igen 
érzékeny. 
Jászkisér Város Önkormány-
zata Képviselõ-testületének közönséget, majd az est sztárvendége Zalatnay Sarolta mûsorát 

kilenc éve tagja. Ez a betöltött tisztség is mutatja, hogy a jászkiséri láthattuk-hallhattuk. Fergeteges hangulatot teremtett régi és új 
emberek bíznak benne, elismerik munkáját, tisztelik. A Jászkisériek dalainak elõadásával. Majd az Origo együttes hajnalig húzta a talp 
Baráti Egyesülete 2002 évben alakult, melynek megalakulása óta alá valót a kiséri közönségnek. Éjfélkor tûzijáték fokozta a 
tagja, valamint fõ támogatója. Az Egyesület célja Jászkisér hangulatot, változatos szín és forma világot rajzolva az égre. 
történelmének megismertetése, a jász hagyományok ápolása, a Reméljük és bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a kedvére 
településen élõk összefogása a város jövõjének tekintetében. való szórakozást a rendezvény programjaiban. Köszönjük a 
Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet nevéhez köthetõ a Jászkiséri szervezõknek és segítõiknek a rendezvény lebonyolításában 
Búzavirág Népdalkör megalakulása, mûködése, valamint több végzett tevékenységüket.
helyi civil szervezet, alapítvány támogatója. Gubiczné Dr. Csejtei TM
Erzsébet lelkes hagyományõrzõ, a fiatal generáció számára jó példa fotók: Varga Fotó
hazaszeretete. Tiszteletre méltó polgára Jászkisér városának, 
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez. 

2011. május 18-án került sor a K&H Gyógyvarázs gyermek- Ez évben a 69 pályázó közül hat mentõállomás: Ibrány, Jászkisér, 
egészségügyi program pályázata által nyert gyermekmentõ Pannonhalma, Pápa, Székesfehérvár és Szentes kapott gyermek 
eszközök átadására a jászkiséri mentõállomáson. Pinczi Zsolt traumatológián belüli mentés technikai eszközöket. Így a 
a jászkiséri mentõállomás vezetõje köszöntötte a megjelent jászkiséri mentõállomás 841.125,- Ft értékben tudott eszközöket 
vendégeket. beszerezni, melyek a következõk: hordágyhoz rögzíthetõ 

gyermekhordó, vákuumos gyermekvégtag rögzítõ (karra és 
lábra), pulzoximéter, mely egyszerre tudja mérni a pulzust és az 
oxigén szintjét, Robin típusú sürgõsségi olló, mely akár szélvédõ 
betörésére is alkalmas, gyermek gerinc hordágy a teljes 
felszerelésével együtt, valamint egy LSU típusú motoros szívó 
berendezést, mely váladék eltávolítására alkalmas. Néhány 
szóban dr. Pápai György is elismerését fejezte ki és gratulált a 
mentõállomás vezetõjének és dolgozóinak a sikeres pályázat 
elkészítéséhez. Örül annak, hogy fontosnak és érdemesnek 
tartották a pályázatot, hiszen a speciális eszközök beszerzését 
csak pályázatok és alapítványok támogatásával tudják beszerezni. 
Elmondta, hogy az elmúlt évek alkalmával a régióban 7 
alkalommal kaptak támogatást eszközök vásárlására.  Kardos 
József vezetõ megyei mentõtiszt is elismeréssel szólt az elnyert 
támogatásról. Hajdú László polgármester is nagy örömmel 
gratulált a sikeres pályázaton való részvételhez. elmondta, hogy 
az önkormányzat fontosnak tartja a mentõállomás meglétét és 
annak támogatását is. Az önkormányzat igyekszik lehetõségeihez 
mérten anyagilag is illetve eszközök beszerzésével is támogatni a 

Az ünnepségen jelen volt Dr. Pápai György az OMSZ Észak-
helyi mentõállomás mûködését. Kardos József és Pinczi Zsolt 

alföldi Regionális orvos-igazgatója, Kardos József vezetõ megyei 
bemutatták az eszközöket és hangsúlyozták azok fontosságát, 

mentõtiszt, Szabó Imre megyei mûszaki vezetõ, Hegedûs Jánosné 
melyek komoly segítséget jelentenek a mindennapokban. 

gazdaságvezetõ, Hajdú László polgármester, valamint a jászkiséri 
Azonban azt mindenki hangsúlyozta, remélik minél kevesebbszer 

mentõállomás dolgozói. Röviden ismertette a K&H Bank 
lesz szükség e speciális eszközök használatára.

Gyógyvarázs programját, mely kiemelt feladatának tekinti a 
TMgyermekegészségügy támogatását. A program 2004 óta mûködik. 

Európai szintû gyermek felszerelések a jászkiséri mentõ gépkocsiban
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A szennyvíztisztítást és a csatornarendszer üzemeltetését döntõ rossz csatorna használat során kerülnek be a csatornába, és 
mértékben a kommunális szennyvíz minõsége és mennyisége nagyon megnehezítik, ezzel drágítják is az üzemeltetést:
határozza meg. Ez pedig a fogyasztók szokásaitól és ezen f. bármilyen eredetû fa- kõ- csont, mûanyag háztartási 
keresztül tájékozottságától függ. Ezért fontos, hogy a eszköz, fémkupak, mûanyag és üvegpalack stb.
szolgáltatást igénybe vevõk felvilágosítást kapjanak a g. macska alom (még ha az a csomagolásán természetbarát 
szennyvízelvezetõ rendszer használatának alapvetõ megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics
szabályairól. h. vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon 
Ahhoz, hogy fogyasztók, más csatornahasználókat nem stb.)
zavarva, a környezetet a legkisebb mértékben terhelve vehessék i. egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, 
igénybe e szolgáltatást, az alábbi fontos tudnivalókat szükséges gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szõr stb.)
megismerniük és betartaniuk: Szerves szennyezõ anyagok:

A szennyvízcsatorna használata: A települési szennyvíztisztító telepek a normál életvitellel járó 
1) A csatornahálózat üzemeltetése csak akkor zavarmentes, ha szennyvíz megtisztítására alkalmasak. A közüzemi 
mindenki, aki használja kellõen körültekintõ, és önmérséklõ. szennyvízcsatorna hálózatok viszont nagyobb mennyiségû 
Ellenkezõ esetben – néhány ember magatartása miatt – az egész szennyezõanyag továbbítására képesek, mint amennyit meg 
hálózat mûködése felborulhat, károsítva a többi fogyasztót. tud tisztítani a telep. Ezért nem megfelelõ igénybevétellel, a 
2 )Mivel a szennyvíztisztító telepek biológiai úton végzik a lakosság könnyen túlterhelheti azokat. 
szennyvíz tisztítását, a csatornahálózatba csak biológiailag Az ilyen többletterhelést okozó anyagok az alábbiak:
lebomló, a természetet közvetlenül nem károsító, és az emberi j. állattartásból származó híg trágya,
egészségre közvetlen veszélyt nem jelentõ anyagok juttathatók. k. háztartási szilárd ételmaradék, még akkor is, ha 
Ezért az alábbi anyagok csatornába juttatása tilos: valamilyen eszközzel (konyhamalac) aprításra kerül,
   a. mérgek, l. zsírok, olajok,
   b. gyógyszerek és növényvédõ szerek,

m. háztartási állatfeldolgozásból származó darabos 
   c. nehézfém tartalmú folyadékok,

hulladék, pl: halfej,  belsõségek   d. tûzveszélyes anyagok,benzin, oldószer, festék stb.
n. elpusztult kisállat tetemek  e. lebomlásuk során mérgekké, vagy tûzveszélyessé váló 

anyagok.
Víz, amely nem az elválasztott rendszerû csatornahálózatba 3)A csatornahálózat, bár alkalmasnak tûnik a háztartásokban 
való:használt zsírok és olajok befogadására, mégsem szabad azokat 
Az elválasztott rendszerû közüzemi szennyvízcsatorna oda önteni. Ezek az anyagok a csatornába jutva kihûlnek, 
hálózat csak a szennyvizet képes elvezetni. A használat során reakcióba lépnek a szennyvíz más anyagaival, és kemény 
a bebocsátások egymásra halmozódnak, egyre nagyobb szappanszerû lerakódást okoznak. Így a csatorna elõbb 
mennyiségben jutnak el a szennyvíztisztító telepre. A leszûkül, majd eldugul.
szennyvízcsatorna hálózatot lakosonként és naponta 4) A szennyvízcsatorna hálózatba bejuttatott szerves 

anyagok a bejutás pillanatától kezdve megkezdik biológiai általában 120 l víz továbbítására tervezik. Nagyon fontos, 
lebomlásukat. Ez különösen meleg idõszakban jelentõs hogy a hálózatnak egyetlen egy pontján se jusson be nagyobb 
szaghatással jár. A szaghatás kiváltásához néha a fogyasztók is mennyiségû víz, mint amire azt a hálózatot méretezték. A 
hozzájárulnak, ha csatornahálózatba még akkor sem szabad a szennyvízen 
· leföldelik az átadási aknát, illetve kívül más eredetû vizet bejuttatni, ha úgy tûnik, hogy annak 
légmentesen lezárják az udvari tisztító aknák nyílásait, elvezetõ képessége megfelelõnek látszik, mivel így olyan 
· nem figyelnek, a lefolyók, padlóösszefolyók területeken okozhatunk veszélyeket, amelyek saját 
bûzelzáróira, ingatlanunktól távol esnek. A többletvíz, az elõbbieken kívül 
mert a csatornahálózat tisztítása során tisztítást végzõ jelentõs többletköltséggel jár, és emiatt a csatornadíj is 
mosóberendezés a csõhálózatban vákuumot képez, és így emelkedik.
kiszívja a bûzzárakból a vizet. Ilyenkor a kellemetlen szagok Így tilos a csatornahálózatba vezetni:
miatt a fogyasztók hiába hibáztatják az üzemeltetõt, a 

o.   csapadékvizetproblémán csak maguk tudnak segíteni.
p.   belvizet
q.   talajvizetAnyagok, melyeket nem szabad a csatornahálózatba 
r.    hólevetjuttatni

Darabos szennyezõdések:
A szolgáltató és a fogyasztó együttmûködésének A közüzemi szennyvízhálózat és csatornabekötés elsõsorban a 
eredménye a szennyvíz elvezetõ rendszerek és tisztító lakossági eredetû, vízben oldódó szennyezõ anyagok vízzel 
telepek megfelelõ mûködése, melyek így a kockázatok történõ elvezetésére szolgál, de kis mennyiségben apró és 
minimalizálásával szolgálhatják a fogyasztók zavartalan könnyû, szilárd szennyezõdések továbbítására is megfelel. 

Azonban csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd csatornahasználatát és környezetünk védelmét.
hulladékok „eltüntetésére”. Ezek amellett, hogy elzárják a víz Tisztelettel:
útját, tönkreteszik a szennyvízátemelõkbe beépített JÁSZKÖZMÛ SZOLGÁLTATÓ KFT.
szivattyúkat. Néhány példa az olyan anyagok közül, amelyek 

Szennyvízcsatorna használatának fontos tudnivalói
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