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A jászkiséri Csete Balázs Honismereti 
Egyesület 

és
a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 

a
Szellemi Kulturális Örökség Jászsági 

Fórumára.

A rendezvény helyszíne: 
A Mûvelõdés Háza 

(Jászkisér, Kossuth tér 10.)

A rendezvény idõpontja: 
00

2012. február 27. (hétfõ) 15.  óra

Program: 
0015.  Benedek József (a Csete Balázs Honismereti 

Egyesület elnöke) köszöntõje
1015.  Gyõri Jánosné (a Mûvelõdés Házának 

nyugalmazott igazgatója, a Csete Balázs 
Helytörténeti Gyûjtemény nyugalmazott vezetõje): 
Apáról fiúra – a múzeum-pedagógia elõtt. A 
jászkiséri honismereti munka és a pedagógia 
kapcsolatának története. 

3015.  Pató Mária (múzeumpedagógus, megyei 
múzeumi koordinátor): Múzeumi iránytû a 
kultúra szolgálatában 

4015.   Dr. Csonka-Takács Eszter (a Szellemi Kulturális 
Örökség magyarországi igazgatója): A Szellemi 
Kulturális Örökség és magyarországi eredményei

A rendezvény helyszínén, annak idõtartama alatt 
megtekinthetõ a Szellemi Kulturális Örökség 
nemzeti jegyzéken szereplõ elemeit bemutató 

kiállítás. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ 

2012. március 15-én 17 órakor
a

Mûvelõdés Házában 

Tímár Viktor és Antal Tibor
gyimesi csángó hagyományõrzõk 

lemezbemutató koncertje.

Koncert a leghitelesebb gyimesi forrásból!

”

Tisztelettel meghívjuk Önt rendhagyó 

ünnepségünkre, a korabeli helyszíneket és 

eseményeket felidézõ forradalmi játékunkra!
Emlékezzünk közösen arra, mit tettek 

a márciusi ifjak
1848. március 15-én azért, hogy

"Legyen béke, szabadság, egyetértés.”
00

Idõpont: 2012. március 14. 14  óra
Hõsök téri iskola udvara

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével az utódok 

ünnepségét!
A korabeli idõkre emlékezve hozzon magával 

kokárdát és esernyõt!

"Egy reggeltõl estig tartó fényes álom volt ez az egész nap.
(Jókai: A márciusi nap)

Csete Balázs Általános Iskola 
és a Mûvelõdés Háza

Talpra magyar, hí ' a haza!”

"

„A nõ a természetnek egyetlen lénye, Ahogy a természet elkezd életre kelni, felpezsdül az egész 
aki érzésünket érzéssel viszonozza, világ, és ilyenkor mi, férfiak egészen a nõk varázslatos hatása 
és akit boldoggá tesz az a boldogság, alá kerülünk. Ilyenkor vagyunk a legodaadóbbak, a 
amellyel bennünket megajándékoz.”                                    

legfigyelmesebbek, a minket körülvevõ hölgyekhez./Denis Diderot/
E csodálatos napon a természet is kinyílik, és lehetõvé teszi, 
hogy több szeretetet, elismerést nyújtsunk át szeretett 

Kedves Jászkiséri Lányok, Asszonyok!
kedveseinknek. 

Az idei a 101. alkalom, hogy a Világ meg tartja a Nemzetközi 
Szívbõl köszöntjük Önöket férfi társaimmal közösen, kívánva 

Nõnapot, 101. alkalommal teszi ünneppé a tavaszt.
lelki erõt, önbizalmat, szépséget, egészséget és harmóniát, 

A nyugati felfogás szerint talán azért van szükség erre, hogy a 
hogy a költõ sorai váljanak valóra:

férfiakat középpontba állító, nekik kedvezõ, modern élet 
közepette ne feledkezzünk el arról, hogy a nõket képességeik 
és munkájuk alapján ugyanazok a jogok illetik meg, mint a 
férfiakat. Arra emlékeztetjük magunkat, hogy a mai világban 
is sokat kell még tennünk a nõk igazságáért. 
Ám ennél sokkal többrõl szól a nõnap. 

     Hajdú László                                 
Március 8-án, mikor a hideg telet el kezdi kiûzni az érkezõ 

Jászkisér Város Polgármestere
tavaszi szél, nem csak jogokra és igazságokra gondolunk. 

“Rózsaszirmok legyenek talpad alatt,
Égi fény mossa meg arcodat.
Angyalok vezessenek végig utadon.
Kerüljön el bánat, fájdalom.“
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
2012. január 26-i  ülésérõl

A Képviselõ-testület ellenõrizte a 2011. évi utolsó a többlet belsõ finanszírozása: 
negyedévében hozott határozatok végrehajtását. A jelzett céltartalék      893 eFt
idõszakban 64 határozatot hoztak és 7 rendeletet fogadtak el, 12 külsõ finanszírozása:
alkalommal üléseztek. A rendeletek témái: garázsok bérleti díja,     felhalmozási célú hiteltörlesztés
szociális igazgatás helyi szabályozása, gyermekétkeztetés –                   10.355 eFt.
nyersanyagnormák, szilárdhulladék – köztisztaság, 
szennyvízdíj, a testületi szervezeti és mûködési szabályozása. 
Táblázatos kimutatás jeleníti meg a határozat számát, A Képviselõ-testület elfogadta Gubiczné dr. Csejtei 
megnevezését, végrehajtását. Egyhangú elfogadás! Erzsébet tiszteletdíjról való lemondását a 2012-es gazdasági 

évre. A tiszteletdíj keretösszegét és járulékait 883.920,- Ft-ot a 
Ellenõrizte a civil szervezeteknek adott önkormányzati Jászkisériek Baráti Egyesülete támogatására kívánja fordítani. A 

támogatás felhasználását. Megállapította, hogy minden támogatott szervezet a jogosultság idõtartama alatt az összeget 
önszervezõdõ csoport szabályosan elszámolt, az összegeket a egyenlõ részletekben, havi bontásban kapja meg.
közösség érdekében, Jászkisér Város javára használták fel. Az 
elszámolt költség mindösszesen 8.505.365,- Ft. Szociális célú tûzifa vásárlásához önerõt biztosít. A 

keretösszeg maximum 500.000,- Ft a szociális célú keret terhére. 
A Kulturális Bizottság elõterjesztésében a 2012. évi Kormány határozat alapján a Város Önkormányzata 1.214.000,- 

önkormányzati rendezvények idejét, helyét, a közremûködõket, Ft támogatásban részesült, melyet a NEFAG Zrt. szállít le.
a rendezvények felelõseit és a hozzárendelt összegeket hagyta Állást foglalt az iskolatej programban való részvételrõl. 
jóvá, illetve kérte beépíteni a költségvetésbe. Az összeg A Jásztej Zrt. ajánlatában az önkormányzat részérõl nincs 
mindösszesen 1,5 millió Ft. finanszírozási kötelezettség az általános iskolások az iskola 

Megvizsgálta a Képviselõ-testületi, valamint a külsõ megrendelése alapján térítésmentesen jutnak a szolgáltatáshoz. 
tagjainak az üléseken való részvételét. A napirendet indokolta, A társult pélyi óvoda gyermekei részére Pély Község 
hogy határozat alapján egész évet figyelembe véve, az igazoltan Önkormányzata a szolgáltatást vállalta. 
távolmaradás a tiszteletdíj mértékét 25 %-kal csökkenti. 
Intézkedésre nem került sor, a polgármester vagy a bizottság A testület ülésein részt vett Sebõk Zoltán rendõr 
vezetõje elõzetesen értesült, a bejelentett okot elfogadták. fõhadnagy õrsparancsnok. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 

rendõrség létszámban gyarapodott, így Jászkiséren jelenleg 6 fõ 
Felülvizsgálta a település egészségtervét. Fõ teljesít szolgálatot (3 fõ próbaidõs rendõr). A készenléti szolgálat 

célkitûzések 2012. évre: egészségtudatos magatartás kialakítása, továbbra is fokozottan jelen van a településen. Kéri, hogy a 
egészséges életmód népszerûsítése, betegség megelõzés, fentiek ellenére a lakosok fokozottan figyeljenek értékeikre és 
egészség károsító magatartás visszaszorítása, kedvezõ egymásra. Ha valós gond van jelezzék, ugyan ezt kéri a 
környezeti feltételek kialakítása. Programok: a település polgárõrség. Egyre több a felderített bûneset (elfogás, 
tisztasága (szemétszedés, parlagfû irtás), egészségnap (sport, tettenérés), de a vagyon elleni bûnözés még mindig gyakori.
felvilágosítás). Az egészségterv végrehajtásához szükséges 
összeget (200.000,- Ft) a Képviselõ-testület biztosítja, a Döntött a 6 órás közfoglalkoztatásról. 15 fõ 5 hónapos 
végrehajtás felelõse a Szociális Bizottság. A végzett munkáról idõtartamra jut munkalehetõséghez 2012. február 1-tõl. A 
félévenként beszámolnak. foglalkoztatás 85 %-ban támogatott, a 15 % önrészt az 

önkormányzat biztosítja. 
A Képviselõ-testület a Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság elõzetes véleményével módosította a 2011. évrõl szóló A szennyvíz csatornadíj beszedését a JÁTI 
költségvetési rendeletét.    alkalmazottja végzi, számla ellenében készpénzzel kell fizetni. 
„3. § Az önkormányzat a 2011. évi módosított költségvetése Hasonló az ivóvíz használat ellenértékének megfizetése. 
mindösszesen 1.348.185 e.  Ft, melybõl Lényeges információ a talajterhelési díj 1200 Ft/m3-re 

a) a költségvetési kiadások összesen: növekedett. Akik eddig nem éltek a szennyvíz hálózatra kötéssel 
 1.336.937 ezer forintban, most többszörös kiadással számoljanak. Az érték megállapítását 
b) a költségvetési bevételek összesen: a környezetvédelmi hatóság végezte.
 1.273.588 ezer forintban, 
c) a költségvetési hiányt: 63.349 ezer forintban A JÁTI kérésére a kukás kocsi mûködtetéséhez 1 fõ 
 állapítja meg, alkalmazását kérte. A gépkocsi vezetõjét és 1 fõt a JÁTI saját 

létszámából biztosítja. Engedélyezte az önkormányzat továbbá 
1 fõ adminisztrátor alkalmazását határozott idõre 2012. a hiány belsõ finanszírozása: 
december 31-ig.mûködési célú pénzmaradványból 

30.993 eFt,
Papp Jánosfelhalmozási célú pénzmaradványból 

43.604 eFt,                                            
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság rászorulók részére, melynek kiosztása a Szociális Bizottság 
határozatában „a várható rendkívüli téli idõjárási viszonyokra határozata alapján folyamatosan történik. Ezzel is igyekeztünk 
történõ felkészülés érdekében” 2012. február 4-én, szombaton 8 segíteni azokon, akik nem tudják megszerezni a lakásuk 
órától a Polgármesteri Hivatalban 24 órás ügyeleti szolgálat fûtéséhez szükséges tûzrevalót. 
ellátását rendelte el.  A szolgálat 8 órakor elkezdte munkáját, A jászkiséri helyi védelmi bizottság az Alapszolgáltatási 
melynek eredményeként 10 óra 30 perctõl egy MTZ 55-ös és Központban jelölte ki a rászorulók részére melegedõ helyet, 
Caterpillar erõgéppel kezdõdött meg a hó eltakarítás az utakról, melynek befogadó képessége 20 fõ, melynek elérhetõsége 
amely a következõ napokban is folytatódott. Vasárnap reggel 7 Jászkisér, Kossuth L. út 46. telefonszám: 57/450-499. 
órától 20 fõ közfoglalkoztatott kezdte meg a járdákról, Az elmúlt napokban a nagy hideg miatt sok bejelentés érkezett a 
közterekrõl a hó eltakarítást. A lehullott hó vastagsága 13-15 cm JÁTI-hoz vízóra elfagyások miatt, több mint 50 órát cseréltek. 
volt. A szeles idõ miatt fõleg a külterületi utakon (Jászkisér-Pély Kérjük, a lakosságot védjék a vízórákat, takarják le, szigeteljék 
összekötõ út, Hevesi út) kb. 50 db nem jelentõs, de a le az aknában lévõ vízórát és csöveket, illetve a vízóra tetejét. 
gépjármûveknek akadályt képezõ hóátfúvás keletkezett, melyet Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy a hirtelen meginduló 
a hótolás során megszûntettek. Az erõs szél és hó miatt az olvadás is nehézségeket okozhat. Ezért az árkokat, az utak szélét 
elektromos ellátásban február 5-én vasárnap 4 óra 35 perckor és tisztítsák meg a szennyezõdésektõl, ezzel is elõsegítve a víz 
4 óra 45 perckor pár másodperces áramszünet volt, de sem áram levonulását. 
és gáz, kimaradás nem történt. Így a közlekedésben, illetve A védelmi bizottság 2012. február 7-én a Polgármesteri 
fûtés, világítás, valamint az ivóvíz üzemeltetésében fennakadás Hivatalban a 24 órás ügyeleti szolgálatot megszûntette. Ezúton 
nem történt. Az üzletekben az élelmiszer és egyéb ellátás köszönjük meg az ügyeleti szolgálatot teljesítõk és a hó 
akadálymentesen történt. Intézmény bezárására nem került sor, eltakarítást végzõk, valamint a lakosság higgadt hozzáállását és 
az intézmények mûködése zavartalanul történik. munkáját.
Február elsõ napjaitól kezdve a Nefag Zrt. munkatársai által Hajdú László
leszállított 80 m3 tûzifa osztása is megkezdõdött a szociálisan polgármester

Tájékoztató a jászkiséri helyi védelmi bizottság 2012. februári intézkedéseirõl 

Elindultak a Startmunka 
mintaprogramok

2012. február 1-tõl 84 fõ regisztrált, nyilvántartott 
munkanélküli kezdte meg munkáját, a Startmunka 
mintaprogramokban 69 fõ illetve hosszú távú 
közfoglalkoztatásban 15 fõ. 
A Startmunka programban 3 projekt indult el: az illegális 
hulladéklerakók felszámolása és a belvízelvezetõ hálózat 
karbantartása 10 hónapon keresztül történik, a téli 
közfoglalkoztatás pedig 4 + 2 hónapos foglalkoztatásban 
valósul meg. A hideg, zord idõ ellenére a munkások 
megkezdték munkájukat: a településen található 
fõbefogadókhoz vezetõ belvízelvezetõ csatornák tisztítása, 
cserjeirtása, nád- és gaztalanítása kezdõdött el, melyek a 
hirtelen hóolvadásból esetleg keletkezõ nagy mennyiségû 
vizek gyors, akadálymentes levonulását szolgálják.  Az 
utak, közterek, parkolók hó- és csúszásmentesítése is 
folyamatosan történt a havazás alatt és után. Valamint az 
intézmények belsõ karbantartási munkái és berendezési 
tárgyainak és bútorainak felújítása is megkezdõdött. Az 
illegális hulladéklerakók felszámolási munkáit is 
megkezdték a település perifériás részein: Ladányi út, 
Hevesi út, Perem út, vasútállomás környéke. Ezen kívül 
folyamatosan történik a településen kihelyezett 
szeméttároló edényzetek ürítése és a buszmegállók 
környékének tisztántartása is.  A hosszú távú 
közfoglalkoztatásban résztvevõ 15 fõ az intézmények 
kötelezõ és egyéb feladatainak elvégzésében segítenek 5 
hónapon keresztül 6 órás foglalkoztatásban.

TM

megyei mûvészeti díj, Jászkisér Nagyközségért Díj. A  Területi Prima Díj jelöltjei
A nyertesek nettó egymillió forintot kapnak az erkölcsi 
elismerés mellett. Kérjük, szavazzanak minél többen A magyar nemzeti tõke képviseletében 2003-ban Demján 
jelöltjeinkre. Csak eredeti, az Új Néplapban megjelenõ Sándor, a VOSZ ügyvezetõ elnöke a vállalkozói szervezet 
szavazószelvénnyel lehetvoksolni, melyet a Polgármesteri elnökségével együttmûködve kezdemnyezte a magyar 
Hivatal portáján is leadhatnak. A szavazó lapokat 2012. március szellemiség, a magyar kultúra, a mûvészetek, a tudomány, az 
végéig juttassák el részünkre, hogy továbbíthassuk a VOSZ oktatás és a sport eredményeinek megõrzésére és fejlesztésére a 
megyei szervezetéhez.Prima Primissima Díj megalapítását.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 
(VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete az idén is 
megszervezi a Megyei Területi Prima Díj átadását, hogy a 
megyénkben élõ, tehetséges, elismert és alkotó személyiségek 
részesülhessenek anyagi és erkölcsi elismerésben. A Prima Díj 
jelöltjeit az Új Néplap 2012. január 28-i számában mutatták be, 
akik között három jászkiséri jelöltre is voksolhatnak.
A Magyar Képzõmûvészet kategóriában Ötvös Nagy Ferenc 
(ötvös-iparmûvész, etnográfus, muzeulógus) képzõmûvészre 
szavazhatnak, aki Jászkiséren született 1948-ban. A debreceni 
egyetemen bölcsész diplomát szerzett. Kezdeményezésére és 
mûvészeti vezetésével létrehozta a debreceni Ötvöszománc 
Szimpóziumot 2000-ben. Jelenleg kecskeméti mûhelyében 
alkot, közben negyedik könyvén dolgozik. Alapító tagja a 
kecskeméti Képzõmûvészek Közösségének és a Magyar 
Tûzzománc Mûvészek Társaságának. Munkáját számos díjjal 
elismerték.
A Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Papp János 
nyugalmazott iskolaigazgató került a jelöltek közé. A tanítói 
diploma megszerzését követõen folytatta tanulmányait 
Szegeden, ahol biológia-technika szakos tanárként végzett. 
1957-ben kezdett tanítani a jászkiséri általános iskolában, 
ahonnét igazgatóként vonult nyugdíjba. Jászkiséren két 
cikluson keresztül alpolgármesterként is tevékenykedett. 
Munkáját Jászkisér Város Díszpolgára címmel is elismerték.
A Magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategória jászkiséri 
jelöltje a Pendzsom Néptánc Egyesület, mely 1996-ban 
alakult. Az egyesület elnöke Lukácsi György. Az egyesület 
tagjai számára fontos a népi tánchagyomány gyûjtése és 
továbbadása, színpadi bemutatása. Életre hívták a Pendzsom 
Folk Fesztivált Jászkiséren. Az együttes több kitüntetésben is 
részesült: Kulturális Minisztérium Miniszteri Dícsérete, 

jászkiséri 
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Mi mennyi 2012-ben (II.rész)

8.Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) A naptári napi átlagkereset 70 %-a 
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. §

Gyermekgondozási díj (GYED) A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér 
1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. kétszeresének 70 %-a: 130.200,-Ft

Táppénz A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idõ esetében)
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek. A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idõ esetében vagy a 

fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdõ napján 
érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.
[2011. április 30. napját követõen bekövetkezõ keresõképtelenség esetére vonatkozó 
rendelkezés a 2011. évi XXXI törvény 6. § (2) bek. alapján.]

Családi pótlék  (CSP) 2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony megszûnését követõen táppénz nem 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek. jár!!! 

(Megjegyzés: a passzív jogon járó táppénz jogintézménye 2011. július 1. napjával 
hatályon kívül helyezésre került, tehát e naptól táppénzben csak biztosítási 
jogviszonyban álló személy részesülhet, biztosítási jogviszonyának fennállása alatt, 
de, legfeljebb 1 év idõtartamban.)

Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó
                                                      
Egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén                                   13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                             13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelõ család  esetén gyermekenként
                                                                       16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként
                                                                     17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család esetén 
gyermekenként                             23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 
gyermekenként                    25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                  20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                  14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                            64.125,-Ft
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § Ikergyermek esetén 300%-a:                                                85.500,-Ft

A támogatás a szülést követõ 180 napon belül igényelhetõ, ha az anya legalább 
négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek. 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 

3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 
4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó), 
5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,-Ft/hó),                                                         
6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehetõ 
igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-(2) bek. A támogatásban az a szülõ részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a 

legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

9. Kis összegû követelés értékhatára           100.000,-Ft
[2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 68. § (2) bek.]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történõ 
felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érõ kis összegû követelést behajtásra elõírni nem kell.
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10.Az egyszerûsített foglalkoztatás során történõ munkavégzésre tekintettel fizetendõ közteher 

    Egyszerûsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)

1. mezõgazdasági idénymunka 500.- Ft

2. turisztikai idénymunka 500.- Ft

3. alkalmi munka              1.000.- Ft

11.Szociális ellátások

Rendszeres szociális Jogosult Havi összege
segély (RSZS) 1993. évi 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki A rendszeres szociális segély havi összege a III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), 
az ellátásra való jogosultság kezdõ napján családi jövedelemhatár összegének és a jogosult (4) bek.
a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy családja havi összjövedelmének különbözete, de 63/2006. (III.27.) Korm. 
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér rend. 17/B. § (2) bek.
betölti, vagy (71.800,-Ft) mindenkori kötelezõ legkisebb 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, összege személyi jövedelemadóval, 
hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére munkavállalói, egészségbiztosítási és 
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-
gyermekgondozási támogatásban, át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre 
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi jogosult családja tagjának foglalkoztatást 
segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni helyettesítõ támogatásra való jogosultságot 
ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) állapítottak meg, a rendszeres szociális segély 
bek.] nem tudják biztosítani, vagy összege nem haladhatja meg a nettó 
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a 
feltételeknek megfelel. foglalkoztatást helyettesítõ támogatás 

összegének különbözetét.. A családi 
jövedelemhatár összege megegyezik a család 
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
Maximum összege: 42.326,- Ft
Fht-ban részesülõ családtag esetén, a rszs 
maximum összege 19.526,- Ft

Jogosult Havi összegeFoglalkoztatást 
helyettesítõ támogatás Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult az A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) a személy, akinek az aktív korúak ellátására való összege az öregségi nyugdíj mindenkori 35.§ jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

Havi összegeJogosultIdõskorúak járadéka
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) a)a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, 
32/B § és 32/C § az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa 

Ft/hójövedelme alapján számított egy fõre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-át

b)
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek 27.075,-Ft/hó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

c)
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, 

az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a:
akinek havi jövedelme nem haladja meg az 37.050,-Ft/hó
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130%-át.

Ápolási díj Jogosult Havi összeg
2011. évi CLXXXVIII. tv. A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a 
(Költségvetési tv.) 59. § (8) személy gondozása esetén a Költségvetési tv-ben hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és 
bek. és 1993. évi III. tv. meghatározott alapösszeg 100 %-a: 29.500,-Fttartós gondozásra szoruló 
(Szoc. tv.) 44. § - súlyosan fogyatékos, vagy A fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos 

- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §) ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,-Ft

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a: 
23.600,-Ft

Jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén az idõskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint 
járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
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12. Bérgarancia támogatás maximuma                                                                                             1.013.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Hivatalos Értesítõ 2011/13. szám, valamint Nemzetgazdasági Közlöny 2011/15. szám))
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a 
bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelõzõ 
második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó 
átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke 
eltérõ, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétõl egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg 
kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettõ havi bruttó átlagkeresetnek megfelelõ támogatást 
igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. 
A kétszeres összeg (7.§ (2) bek)                     405.200,-Ft

2012. január 3

Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban

A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet 
megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési 
forrásainak biztosítása érdekében az Országgyûlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvényt (továbbiakban: Törvény). A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelõ anyagok minden 
egysége után 2004. július 1-jétõl az önkormányzati adóhatósághoz – talajterhelési díjat kell fizetni.
Jászkiséren 2007. év eleje óta használható a közcsatorna hálózat. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 
szabályokat a 14/2007.(VII.02.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely 2007. július 15-én lépett 
hatályba.
A rendelet hatálya Jászkisér Város közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik 
mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak  –  ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is 
–, a továbbiakban. Kibocsátó.
Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és 
minõségi védelmére használhatja fel.
A talajterhelési díj 2011. évi összegét 2012. március 31-éig kell bevallani a mellékelt nyomtatványon és 
megfizetni a 2011. évi leszámlázott vízmennyiség alapján Jászkisér Város Polgármesteri Hivatal által vezetett: 
11745114-15409766-03920000 számú talajterhelési díj számlára.
A szennyvízhálózatra történõ év közbeni rácsatlakozás esetén a rácsatlakozás napját követõ 30 napon belül 
kell a tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettségrõl bevallást tenni, illetve a díjat megfizetni. 

(A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál szerezhetõ be, vagy letölthetõ a 

honlapról, illetve kérésre postázzuk.)
A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott ivóvíz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgott víz mennyiségével, ill a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett víz mennyiségével (a szolgáltató igazolása alapján) és azzal a számlával igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, arra feljogosított szervezettel szállíttat el és a szervezet a folyékony 
hulladék – jogszabályi elõírások szerinti – elhelyezését igazolja.

3A: Díjfizetés alapja: kibocsátott vízmennyiség: ________m
3

E: Egységdíj: 120 Ft/m
T: Talajérzékenységi szorzó: 1,5 
Fizetendõ talajterhelési díj (TTD) = (E x A x T)
Amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztási bírság kiszabását kezdeményezem a 
2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben sem a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, sem a folyékony 
hulladék elszállítására feljogosított szolgáltató általi szállítást nem veszi igénybe a 271/2001.(XII.21.) Korm. 
rendelet értelmében a talajterhelési díjon felül hulladékgazdálkodási bírság kerül megállapításra.
A bevallás kitöltésével, vagy a díjjal kapcsolatos kérdéseikre tájékoztatást ügyfélszolgálati idõben a Polgármesteri 
Hivatal adóügyi elõadói adnak.
TÁJÉKOZTATJUK TOVÁBBÁ, HOGY A  TÖRVÉNY 12. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A 
TALAJTERHELÉSI DÍJ ÖSSZEGE 2012. FEBRUÁR 1-JÉTÕL 1200,-Ft/m3 x TERÜLETÉRZÉKENYSÉGI 
SZORZÓ 1,5 = 1800,- Ft/m³-RE VÁLTOZIK!!! 

            Polgármesteri Hivatal

www.jaszkiser.hu  



Jászkiséri Tudósító 72012. február

Óvodai intézményünkben az utóbbi 4 évben játékeszközökkel is gyarapodott. A Kossuth történõ kooperatív tevékenységet, amelyben 
jelentõs változás történt szerkezeti és téri óvoda ódon épülete új szárnnyal bõvült, a szülõk, pedagógusok, egyéb szakemberek 
infrastrukturális téren. 2007. július elsejétõl ahol modern tálalókonyha, felnõtt szociális és a gyermek partnerként mûködik együtt. 
társulási formában mûködik a pélyi és irodai helyiségek, foglalkoztató és a rég Fo lyama tos  a  kapcso l a t t a r t á s  a  
óvodával. óhajtott tornaszoba található. A régi épület Gyermekjóléti Szolgálattal, az önkor-
A társulás elsõ évében jelentõs összeget külsõ romos állapota nem tükrözi a belsõ mányzat gyámügyi osztályával, valamint az 
kaptunk a társulási plusz normatívából, harmóniát. Az udvari játékokat a JÁTI érintett családokkal. 
melyet épületeink korszerûsítésére, dolgozói felújították, szülõk bevonásával Tanulóink társadalomba való beilleszkedése 
fejlesztésére fordítottuk: valamennyi fásítottunk. Az infrastrukturális fejlesztés érdekében felzárkóztató, tehetséggondozó, 
csoportszobába laminált padló került, a mellett a szakmai megújulást segítette elõ a mentálhigiénés,  bûnmegelõzési  és 
Bocskai úti óvoda ablakaira redõny került, a TÁMOP pályázat. Az óvodai program pályaorientációs programokat szervezünk. 
Kossuth téri óvodába gyermek öltözõszek- megvalósításában Jászkiséren kettõ csoport Iskolánk folyamatosan részt  vesz 
rények. vett részt. Fõ célkitûzés: az óvodai kompetencia-méréseken, így tanulóink 
Jászkisér várossá nyilvánítása erkölcsi kompetencia alapú programcsomag képességeinek mérése, elemzése, és 
elismerést jelentett a lakosság számára, bevezetése, terjesztése. A pályázat számos nemzetközi összehasonlítása folyamatosan 
anyagi téren milliós veszteséget könyvel- továbbképzést, referencia intézményekben megtörténik. 
hettünk el óvodai szinten. hospitálási lehetõséget biztosított. IPR-es Az integrált oktatást szervezeti formaként a 
Az óvodás korú gyermekek számában nem továbbképzésben a nevelõtestület minden 2004/2005. tanévvel kezdõdõen vezettük be 
érzõdött demográfiai hullám, eddig minden tagja részt vett. Lézernyomtató, CD- intézményünkben. Sikerkritériumnak 
jelentkezõt felvettünk. Jelenleg 9 csoportba rádiómagnó, Hifi-torony,  digitális  tekintjük a tanulók beilleszkedését. 
224 gyermek jár, ebbõl 124 hátrányos fényképezõgép vásárlására nyílt lehetõség, Negyedik éve sikeresen mûködtetjük az 
helyzetû, melybõl 90 halmozottan hátrányos ezen kívül a TÁMOP-os projektben intézményben az Integrált Pedagógiai 
helyzetû. Év közben több létszámbeli résztvevõk egy-egy Notebook-ot kaptak Rendszert. A munkát az Oktatási Hivatal is 
változás történik, ide vagy elköltözés, adminisztrációs munkájuk könnyítéséhez. ellenõrizte, és elismeréssel szólt róla.
családból kiemelés címén. Vegyes életkorú Minden épületünkben internetes hozzáfé- Iskolánkban számos szabadidõs tevékeny-
csoportok kialakításával biztosítjuk a réssel rendelkezünk, ami megkönnyíti az ségre nyílik lehetõség, emellett nagy 
gyermekek integrált nevelését, mind az információ gyors átadását, lehetõséget hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és 
etnikai és mind a halmozottan hátrányos teremt az új módszerek mielõbbi a versenyeztetésre is. Tanulóink több 
helyzetûek esetében. megismerésében, önképzésben. megyei és országos eredménnyel büszkél-
Helyi nevelési programunk nagyon jó Köszönjük Jászkisér Város kednek.
lehetõséget biztosít a gyermekek minél Önkormányzatának, hogy minden lehetõ- Pályázati eredmények
szélesebb körû egyéni és mikrocsoportos séget kihasznál a település fejlesztésére, A HEFOP 3.1.3. pályázat eredményei, 
fejlesztéséhez. A gyermekek szép és aminek mi is részesei lehetünk. tapasztalatai
nyugodt környezetben tevékenykednek, A Csete Balázs Általános Iskolában a 

Jászkisér, 2011. november 25. ahol játékosan sajátítják el a koruknak, 2006/2007. tanévben került bevezetésre a 
                                                             képességüknek megfelelõ ismereteket. kompetencia alapú oktatás. A HEFOP 

          Csillik Ferencné                                                                           Hagyományos nagy rendezvényeinken 3.1.3. pályázattal iskolánk közel 16 millió 
óvodavezetõ(szüreti mulatság must készítésével, forintot nyert. Ezt az összeget a nevelõk 

mikulás-kupa, családi sportnap, évszaki módszertani kultúrájának bõvítésére, 
A Csete Balázs Általános Iskola fõ hangverseny, rajzkiállítás) jelen vannak a frissítésére, a kompetencia alapú oktatás 
tevékenysége a közoktatási feladatok szülõk, egy-egy elsõs osztály, civil bevezetésére, majd több évfolyamra való 
ellátása mellett az általános mûveltséget szervezetek tagjai. Óvodánk 2007/2008-as kiterjesztésére, illetve interaktív eszközök 
megalapozó nevelés és oktatás biztosítása. nevelési évtõl részt vesz az óvodai fejlesztõ vásárlására lehetett fordítani.
Az iskola tanulólétszáma 656 fõ (491 fõ programban, a pályázat célja: a halmozottan A pályázatban dolgozó nevelõk 120 órás 
Jászkiséren+ 165 fõ Pélyen). Az oktatás 5 hátrányos helyzetû gyermekek integrált képzésen vettek részt. Új módszerekkel 
különálló épületben, 34 tanteremben, 24 nevelése, megfelelõ minõségû és idõtartamú ismerkedtek, amellyel a tudásalapú 
tanulócsoportban történik Jászkiséren. A óvodáztatása. A pályázat lehetõséget teremt társadalom elvárásainak hatékonyabban 
tantestület 41 fõ Jászkiséren és 13 fõ Pélyen, pedagógusok akkreditált továbbképzésen képesek eleget tenni. Ugyanakkor a digitális 
2 fõ prémium éves, munkájukat segíti való részvételéhez, pedagógiai szolgáltatás kultúra oktatási eszközeinek használatát is 
öö sszesen 16 fõ technikai dolgozó és 1 fõ igénybevételére, kulturális rendezvényekre gyakorolták, tapasztalatot szereztek a 
pedagógiai asszisztens. Pedagógusaink jutást, anyagi támogatást nyújt autóbuszos tanítási órákon való alkalmazási lehetõsé-
felkészültsége kiemelkedõ, tudásukat kiránduláshoz, a gyermekek szociális geirõl.
folyamatos önmûveléssel, továbbkép-hátrányainak enyhítésére, partnereinkkel A projekt jelenleg fenntartási idõszakban 
zéseken való részvétellel frissítik, és tartják való együttmûködés erõsítésére szolgál, van, s felöleli az intézmény egészét.
napra készen. bevonjuk õket a mindennapi életbe. Halmozottan hátrányos helyzetû tanulók 
A halmozottan hátrányos helyzetû, Pályázatok útján sikerült többletbevételhez integrált oktatása
veszélyeztetett tanulóink száma mellett a jutni, mely által berendezési tárgyak cseréjét A kompetencia-alapú oktatás elterjesz-
sajátos nevelési igényû gyermekek száma is valósíthattuk meg, valamint rengeteg tésével egyidõben a HEFOP 2.1.5/B 
magas: a tanulási képességeket vizsgáló fejlesztõ játékot vásároltunk. „Adj esélyt” pályázat keretében valósítottuk meg a 
szakértõi és rehabilitációs bizottság által pályázattal hatalmas beruházás valósult halmozottan hátrányos helyzetû jászkiséri 
vizsgált tanulási zavarral küzdõ tanulók (7 meg, megújultak a nevelési-oktatási gyerekek integrált oktatásának támogatását 
%), enyhe és középsúlyos mértékben intézmények. Az Attila úti óvodában esélyegyenlõségük biztosítása érdekében. 
fogyatékos, valamint látás-és hallássérült megtörtént a teljes akadálymentesítés, Erre a célra majd 13 millió forintot nyert a 
gyermekek (3%). Az iskola az érintett Bocskai úti óvoda magas-tetõt kapott, mely Csete Balázs Általános Iskola mint 
tanulókkal kapcsolatban egyéni foglalkozá-nem csak impozánsabbá tette, hanem az fõpályázó, konzorciumi partnerségre kérve 
sokat szervez, egyéni fejlesztési terv alapján. évek óta problémát jelentõ beázást fel a Napköziotthonos Óvodát és az Etnikai 
Fontosnak tartjuk a gyermekek érdekében megakadályozta. Mindkét óvoda udvara új Szervezetet. Elmondhatjuk, hogy nagyon jó 

 

Beszámoló a Jászkiséri Városi Óvoda és a Csete Balázs Általános Iskola 
2011. évi mûködésérõl, fejlesztéseikrõl
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volt az együttmûködés, ennek kapcsán zésû pályázaton 10.000.000 Ft támogatást 1. „A kompetencia alú nevelési, oktatási 
valósultak meg a módszertani tovább- nyert. programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 
képzések, a mikrocsoportok kialakítása, a E célok megvalósítása érdekében 2011. intézmény”
hospitálások, melyek mind-mind a gyerme- január 01-december 31. közötti idõszakban 2.„Befogadó pedagógiai gyakorlat/integ-
keink esélyteremtésének szolgálatában az alábbi tevékenységek valósulhattak- rációs pedagógiai program alkalmazásában 
állnak. A programnak köszönhetõen valósulhatnak meg iskolánkban: mintaadó intézmény”
vehettek részt tanulóink nyári napközis 3. „Az infokommunikációs technológiák -Nevezéses tájékozódó futó verseny felsõ 
táborban és különbözõ kirándu-lásokon alkalmazásában példaértékû intézmény”tagozatos tanulók számára
egyaránt. 4. „Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely, -Zenés aerobic óra
A projekt fenntartási idõszakában tartunk és partnerintézmény, mely a modernizáció -Dohányzás elleni plakátkészítõ pályázat
elmondhatjuk, hogy hatására javult a területein szervezeti  kultúrája és -Osztályok közti teremfoci bajnokság
jászkiséri gyerekek tanulmányi átlaga, módszertana szempontjából minta--Gyalogtúrák
csökkent a lemorzsolódás, lehetõség adódott közvetítõ”-Esszéíró pályázat: „Az alkoholfogyasztás 
minden gyermek számára képességei Iskola-háló pályázatés drogfogyasztás következményei”
kibontakoztatására. Egymást segítõ Pályázatot nyújtottunk be a Közigazgatási és -MFM projekt megvalósítása: workshop. 
közösségek formálódtak, eszközfejlesztés Igazságügyi Minisztérium által "A Elõadó: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes
valósult meg, bõvült az intézmények halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek -Egészségnap Katus Attila aerobic 
partnerköre. felzárkózását segítõ, modellértékû iskolai és 

világbajnokkal
Ismét Ökoiskola lettünk! iskolához kapcsolódó innovatív programok -Osztályok közti kézilabda kupaAz elmúlt tanév végén a Csete Balázs támogatására (Iskola-háló)" kiírt pályázati 

-FilmvetítésekÁltalános Iskola pályázott az Ökoiskola cím felhívására. „Nyitott Szívvel – óvodától a 
-Családi sportnapújbóli elnyerésére. A pályázatban szerepel, középiskoláig gyermekeink jövõjéért” 
-Futasuli”-nevezéses futóversenyhogy a tanítási órákon, ahol lehetõség nyílik címen. A pályázat túlvan az elsõ rostán, s 
-I.Jászkisér városi duatlon bajnokságrá, környezetvédelmi témákról is szó esik, amennyiben pozítív elbírálást kap, még 
-Úszásoktatásilletve az iskola éves programjában szere- ebben a tanévben több, mint 13.000.000 Ft-
-Vizi aerobicpelnek környezetvédelemhez kapcsolódó ot tudunk esélyegyenlõséget támogató 

rendezvények. tevékenységek támogatására fordítani.-DADA program megvalósítása
Folytatódik  a TÁMOP 3.1.4 pályázati Határtalanul-Intézményi szintû projektnapok szervezése
projekt fenntartási idõszaka A megnyert pályázatnak köszönhetõen -Mikuláskupa- Játékos sportvetélkedõ
Iskolánkban 2010. nyarán befejezõdött a 2012. májusában 51 fõ diákunk tölthet el 5 -Osztályok közti röplabda bajnokság
Kompetencia alapú oktatás bevezetését napot Kárpátalján, végigjárva a magyar -Kapitánylabda bajnokság
szolgáló Uniós pályázati projekt. történelem neves helyszíneit. A projekt TÁMOP 3.1.5
A 2010/2011. tanévtõl a programok mégis megvalósítására 1 427 220 Ft-ot nyertünk.Megvalósítási szakaszban van az a 
tovább folytatódnak, mivel vállaltuk, hogy Roma Mentor programpályázatunk, ( 12.000.000 Ft)melynek 
legalább öt éven keresztül biztosítjuk a Az idei tanévben is folytatódik az a cigány keretében 3  kolléganõ Pedagógus 
kompetencia alapú oktatás elterjesztése tanulókat felzárkóztató program, melynek szakvizsgát szerez, mint fejlesztõpedagógus 
mellett a pályázati idõszakban kidolgozott megvalósítására ismét megnyertük a az egri fõiskolán.
témahetek, modulhetek és projektek pályázatot. Tavaly a jászkiséri születésû TÁMOP 3.1.7.
megvalósítását. Makula György, az ORFK szóvivõje Jelenleg elbírálási szakaszban van az a 
TÁMOP-6.1.2. patronálta a projektet szakmailag, idén pedig pályázatunk, mely Referencia intézménnyé 
Iskolánk a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 kódszámú egy cigány származású festõmûvésszel válásunkat támogatja. Erre 6.000.000 Ft-ot 
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló dolgozhatnak tanulóink hétrõl-hétre.pályázatunk. Iskolánk jelenleg elõminõsített 
életmódprogramok” támogatására elneve- Referenciai intézmény az alábbi területeken: Kiss Lajos igazgató

- tanyai életKedves Jászkiséri Lakosok!
- iparosok, mesteremberek (cipész, szûcs, kosárfonó, A Csete Balázs Honismereti Egyesület településünk történetét, 

szabó, hentes stb.)életét szeretné feldolgozni a településrõl készült fotók alapján. 
- hadifogság, katonai életEhhez kérjük az Önök segítségét. Már idáig is nagyon sok 
- óvodai, iskolai élet, pedagógusok, tanyasi iskolákértékes képet kaptunk Önöktõl, de szeretnénk minél többet 
- vásárok, piacokbeszerezni és egy kiadvány formájában megjelentetni. Lehet, 
- egyesületek életébõl (pl. tablóképek, színjátszó kör, úgy gondolják az Önök fotói nem érdekesek, higgyék el mind 

gazdakör, nõegylet stb.)az és különleges. Az alábbi kategóriákban várunk fotókat 
- település híres szülötteirõlJászkisérrõl az 1850-es évektõl napjainkig:
- tûzoltóság - egyházi épületek
Ezen kívül minden egyéb településünkrõl, településünkön - egyházi élet (keresztelõ, konfirmálás, bérmálás, esküvõ, 
készült fotót, régi képeslapokat is várunk. A fotókra kérjük, temetés stb.)
írják rá ceruzával nevüket, a fotó készítésének idejét, a rajta - település régi épületei, utca részletek, szobrok, parkok, 
látható eseményt. egyéb közterület
A fotókat a Polgármesteri Hivatalban Torma Mártánál lehet - rendezvények (pl. szüreti mulatság)
leadni.- mezõgazdasági élet (aratás, állattartás, TSZ-es élet, 
Segítõ munkájukat elõre is köszönjük.malom, palántázás, ültetés, szüretelés, betakarítás stb.)
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