
III. Hagyományõrzõ Lovasnap
2013. július 13.

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XIII.évfolyam 6.szám

A Csete Balázs 

Honismereti Egyesület 
sok szeretettel meghív minden kedves 

érdeklõdõt

2013. június 29-én, 
18 órától 

a Tájház udvarán megrendezésre kerülõ 

Nyár indító rendezvényére.

Ízelítõ a programokból:
- kézmûves foglalkozás gyerekeknek-

felnõtteknek
- kemencében sütött finomságok kóstolása
- nyársalás
- éjszakai tárlatvezetés a Tájházban
- Tréfás népmesék a Jászságból – 

szemelvények a furfangos jászok 
történeteibõl

- Szent Iván éji tûzgyújtás, tûzugrás a 
Pendzsom Néptánc Egyesület 
közremûködésével

A rendezvényre a belépés ingyenes! 

Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók és Tanárok!

“Jól ismeri az életet. Gyerekesebb kissé, vígabb
Hány tágas ablakot nyitott! másoknál. Szava nyugtató.
Szemei most is fényesek, Kereste -mondja- a minap
Negyvennégy évig tanított. egy vállalat-igazgató.
Csodálatos nagy-nagy dolog. Köszönöm, hogy megtanított
Évente harminc... s lepereg rajzolni, körzõk és szögek
negyvennégy év, így -számolok- szavára nyílt meg a titok- 
ezerháromszázhúsz gyerek! mindent önnek köszönhetek”

Kónya Lajos, A Tanító versének sorai, úgy hiszem, Pedagógusnak lenni életre szóló hivatás. A pedagógus 
legjobban mutatják egy tanító munkájának felelõsségét. életét sok öröm szépíti, de sok gond is nehezíti. 
Hisz ott kezdõdik az élet, az élethez való lehetõség, a Pedagógusnap alkalmából szeretném megköszönni 
családban, az iskolapadban. mindannyiuk egész évben végzett munkáját, a 
Hatalmas a felelõsségük a pedagógusoknak, hisz olyan a fáradhatatlan csiszolást, a türelmes, aprólékos és 
munkájuk, mint a gyémántcsiszolás: egyszerre mûvészet szeretettel teli munkájukat. 
és tudomány. Szeretném megköszönni, hogy a világ legszebb és 
Egy nagy különbség azonban van: a pedagógus esetében legtitokzatosabb szakmáját választották. Kívánom 
jóval értékesebb a létrehozott alkotás, mint a drágakõ. Ha önöknek, hogy még sok gyémántot csiszolhassanak 
azonban rosszul csiszolják, fénytelen és zavart lesz, gyönyörûre, és ebben sok örömüket találják. 
kiszolgáltatva a sorsnak, képességeit rosszra használva. Õszinte tisztelettel és köszönettel:

Hajdú László Ezért hatalmas az Önök „embercsiszoló” felelõssége. 
Jászkisér Város Polgármestere

Helyszín: 

A volt dohánybeváltó területe

              Program ajánló:

Lovas felvonulás, 
Fõzõverseny (nevezési díj: 2000 Ft, 
az elsõ három helyezett részére értékes ajándék), 
Rönkhúzó verseny lovaknak (elõre leszervezett 
meghívásos alapon bemutató jelleggel történik),
Csikós Bemutató, 
Lovas szõnyeghúzás gyerekeknek, 
Mátyus Udvarház (díjlovaglás bemutató),
Tombola (fõdíj egy póni csik)ó,
A Jászkiséri Hagyományõrzõ Lovas Egyesület 
bemutatója,
Történelmi Kép Honfoglalástól a szabadság-
harcig (történelmi bemutató a közönség bevonásával),
Lovas ügyességi verseny,
Tábortûz és zenés mulattság

Mindenkit szeretettel várunk!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete 2013. májusi üléseirõl

alapján végzett feladatokról.A május 14-i soron kívüli ülésén,
- Egyhangúlag elfogadta a  Jászkisér-Pély a Képviselõ-testület:
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésérõl szóló - Egyhangúlag elfogadta az útfelújítási munkála-
javaslatot az alábbi indoklással:tokról szóló elõterjesztést.
Megállapodásban rögzített, a helyi önkormányzatok A betervezett útfelújítások mellett makadámút készítést, mart 
számára kötelezõen ellátandó feladatként elõírt közszol-aszfalt technológiával történõ útfelújítási munkálatokat 
gáltatási alapfeladatot, közös intézmény fenntartásával, az kíván végezni az alábbiak szerint:

2 óvodai nevelés közös feladatellátását 2013. július 1-jével a - Szabadság út 1100 m ,
2 társult tagok a továbbiakban önállóan kívánják ellátni. A - Viola utca   880 m ,

2 társult tagok úgy döntöttek, hogy a feladatellátást a jövõben - Kittenberger utca eleje ( az y elágazásig) 520 m ,
külön-külön gazdaságosabban és hatékonyabban tudják 2

mindösszesen 2500 m . 
ellátni.

A beruházás összköltsége 5 millió Ft,mely összeget a 
- Felülvizsgálta a Jászkiséri Városi Óvodában a 

költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítja a Testület.
2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 

- Támogatta és elfogadta a Jászkisér Város számát. Ezen nevelési évben az Óvodában indítható óvodai 
Önkormányzata és az Egyesített Szociális Intézmény között csoportok számát 9 csoportban határozza meg.
kötendõ Haszonkölcsön szerzõdés megkötését, melynek 

- Meghallgatta és elfogadta Hajdú László 
értelmében:

polgármester beszámolóját a Jászsági Többcélú Társulsás 
2013. július 1-el, a Fõ út 7 sz. alatti 75 m2 alapterületû  épület munkájáról, a felszámolás jelenlegi állásáról.
ingatlan irodahelyiségeit, az Önkormányzat az Intézmény 

- Elfogadta a Jászkiséri Városi Óvoda alapító 
részére ingyenesen használatba adja, a feladat ellátás 

okiratának módosításáról szóló elõterjesztést, amire az 
idõtartamára. A helyiség fenntartási költségei a kölcsönvevõ 

Intézményfenntartó Társulás megszüntetése miatt volt 
Intézményt terhelik. A szerzõdést a felek határozatlan 

szükség.
idõtartamra kötik azzal, hogy a megállapodást 30 napos 

- A törvényi változások és szakfeladatok ellátásának felmondási idõvel bármelyik fél írásban felmondhatja
ez évi változásai miatt szükségessé vált a Jászkisér Város 

- Elfogadta a 2013. évi EU Élelmiszersegély 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása. Az 

programról szóló elõterjesztést.
errõl szóló elõterjesztést a Testület egyhangúlag elfogadta.

A 2013. évi EU Élelmiszersegély program keretében az idei 
- Szintén a törvényi változások és a szakfeladatok 

évre nem írnak ki pályázatot, azokkal a településekkel tudnak 
ellátásának módosulása miatt, a jegyzõ javaslatot nyújtott be 

szerzõdést kötni, akik 2012-ben támogatást kaptak.
a hivatal belsõ tagozódásának, munkarendjének, valamint 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány megkeresése értelmében ügyfélfogadási idejének módosítására, amit a Testület 
Jászkisér város 2013. évben is jogosulttá vált egy alkalommal egyhangúlag elfogadott.
támogatásra a nyári, vagy az õszi fordulóban. Az idõpontot 

- Egyhangúlag elfogadta a települési szilárd és 
sajnos nem mi választhatjuk meg, az az alapítvány döntésén 

folyékony hulladékkal, az állati hulladék kezelésével és a 
múlik.

települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással 
Az elszámolásra a szerzõdés szerint kerül sor, ha az elsõ összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló rendelet 
fordulóban veszünk részt, a kiszállítást augusztus 30-ig, az módosításáról szóló elõterjesztést.
elszámolást december 27-ig kell teljesíteni. Amennyiben a 

- Szintén egyhangúlag fogadta el, a szociális 
második fordulóban kerül ránk a sor, a kiszállítást december 

igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
27-ig, az elszámolást következõ év március 31-ig kell 

önkormányzati rendelet módosításról szóló elõterjesztést.
végrehajtani.

- E l f o g a d t a  a  „ F i a t a l o k  p á l y a k e z d õ k  
Az EU segélycsomagra jogosultak körének meghatározása a 

munkatapasztalat szerzési támogatás“ céljából történõ 
szerzõdésben foglalt jövedelmi-, szociális-, és vagyoni 

pályázat benyújtásra tett javaslatot.
viszonyok figyelembevételével helyben történik.

Mivel Jászkisér Város Polgármesteri Hivatalának lehetõsége 
- Egyhangúlag támogatta a Városközpont környezeti 

nyílt arra, hogy a Munkaügyi Központhoz pályázatot 
koncepciójának és látványtervének elkészíttetésérõl szóló 

nyújtson be így 4 fõ fiatal diplomás pályakezdõt szeretne 
határozati javaslatot

foglalkoztatni, maximum 3 hónapra, jogi, informatikai 
Mivel lehetõség adódik egy EU komfort játszótér pénzügyi valamint építõipari területen.
elkészítésére, valamint az I. világháborús emlékmû 

A pályázat alapján a támogatás mértéke  bér és szociális 
felújítására a Leader Program keretein belül, így szükségessé 

hozzájárulási adó 100%-a. A fent nevezett idõtartamra 
vált, a késõbbi beruházások miatt is, a Városközpont 

történõ foglalkoztatás elõsegítheti a fiatalok elhelyezkedési 
átalakítási koncepciójának elkészíttetése,  melynek költsége 

lehetõségeit.
495.300.-Ft. Ebbe már be lesz illesztve a játszótér helye is, 

- Támogatta a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány melynek tervezési költsége 190.500.- Ft.
támogatására vonatkozó elõterjesztést, mely szerint az 

A május 30-i-i soros, nyílt ülésén, Alapítvány az általános iskolások 2 nyári táborának 
a Képviselõ-testület: támogatása érdekében kérelemmel fordult a Képviselõ-
- Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta Hajdú testület felé. 
László polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt Az általános iskola aerobik csoportja immár 5. alkalommal 
fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-testület megbízása tartja Abádszalókon az edzõtáborát, az idén 26 fõvel tervezik 
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Magyarországon 1924-ben született törvény arról, hogy 
május utolsó vasárnapján azok elõtt tisztelgünk, akik a 
legnagyobb áldozatot hozták meg hazájukért. Jászkisér 
Város Önkormányzata a KISÉRI NAPOK rendezvény 
keretében 2013. június 7-én 17 órai kezdettel tartotta 
megemlékezését a Mûvelõdés Házában.
Pintér István történész õrnagy elõadását hallgathatták meg a 
jelenlévõk, majd a lovasok felvezetésével az I. Világháborús 
emlékmûnél folytatódott az ünnepség. Itt Ádám Kálmán 
képviselõ verset szavalt, majd a Búzavirág Népdalkör 
elõadását hallgathattuk meg. Ez után az emlékezés koszorúit 
helyezték el ez emlékmûnél. 
A megemlékezés a II. világháborús emlékmûnél 
folytatódott. Lukácsi György alpolgármester röviden 
emlékezett vissza a háborús eseményekre, majd a 
koszorúzás következett. 
Az ünnepi mûsor a Trianoni emlékmûnél folytatódott 
tovább a Himnusz közös eléneklésével. Hajdú László 
polgármester úr ünnepi köszöntõje után, ismét Pintér István 
történész szavait, majd Ádám Kálmán szavalatát és a 
Búzavirág dalcsokrát hallhattuk. Az ünnepség végén a 
megemlékezés koszorúit helyezték el. A rendezvény ideje 
alatt a Csete Balázs Általános Iskola pélyi tagintézmé-
nyének fúvós zenekara mûködött közre.

TM

megtartani. A tábor költségeinek kiadásainak enyhítésére lebontásra.
80 000 Ft támogatást kértek a Képviselõ-testülettõl. A játszótér bekerülési költsége maximum 10 Mft pályázati 

támogatásból finanszírozható, mely összeg a támogatás A Diák Önkormányzat a Balatonra szervez nyári tábort. A 
mértékének Áfa költségét (27%-ot) a Képviselõ-testület az diákok táborozását az elmúlt években pályázati forrásból, 
önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 4/2013. (III. illetve önerõbõl tudta támogatni. Jelen helyzetben a tábort az 
1) önkormányzati rendelet pályázati saját erõ kerete terhére általános iskola anyagilag nem tudja segíteni. A szülõk 
tud biztosítani.anyagi terhelhetõsége véges, ezért kérték a Képviselõ-

-juhi-testületet, hogy a tábor számára 70 000 Ft támogatást 
biztosítson.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013. május 23-i 
ülésén Borbély Gyula bizottsági tag 2013. 6-12. havi azaz 
hét havi tiszteletdíját - 88 900 Ft-ot - felajánlotta a Jászkisér 
Gyermekeiért Alapítvány számára, a táborozó diákok 
támogatására. 
A fennmaradó összeget a az Önkormányzat biztosítja a 
táboroztatások  számára.
- Nem fogadta el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
beszámolóját, mivel az nem felelt meg a beszámolási 
kötelezettségek  formai és tartalmi elvárásainak. A 
megújított és megfelelõ beszámolót tervek szerint az 
augusztusi soros ülésen fogják újra tárgyalni.
- Támogatta a Jászok Világtalálkozóján résztvevõ 
jászkisériek buszköltségére, a fõzõversenyen való 
részvételhez szükséges anyagok biztosítására, valamint a 
Kiséri Napokon megrendezésre kerülõ, Megyei öregfiúk 
válogatott mérkõzésen résztvevõk vendéglátására kért 
100.000 Ft támogatás iránti kérelmet.
- A Képviselõ-testület  a 126/2013.(V.14.) 
határozatával döntött Jászkisér településközpont környezet-
rendezési fejlesztési koncepció, valamint játszótéri pályázati 
terv elkészítésérõl. A terv elkészült és Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén a terv készítõivel 
részletében konzultálhatott a játszótér elhelyezésérõl, majd 
döntésében javasolta a Képviselõ-testületnek, hogy a 
tervben meghatározott helyen kerüljön elhelyezésre a 
játszótér úgy, hogy a „volt hunori épület” kerüljön 

A nyári betakarítási munkák kezdetekor különösen fontos  - az OTSZ szerinti tûzveszélyességi osztályba sorolása,
tûzveszélyességre, a betakarítási munkálatokban részt vevõ - a munkavállalók tûzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
erõgépek tûzvédelmi elõírásaira, az aratásra, illetve a tarló és - a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök 
növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok betartása és nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tûzvédelmi 
betartatása. szakvizsgával rendelkezõ munkavállalók foglalkoztatása,
Az aratással összefüggõ alapvetõ tûzvédelmi szempontok: - a villamos- és villámvédelmi berendezések tûzvédelmi 
Kalászos termény betakarításának helyszínén a tûzvédelmet felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzõkönyv, minõsítõ 
alapvetõen meghatározza: irat),
- a tûzoltó készülékek megfelelõsége - a terményszárítás szabályainak betartása.
- a mezõgazdasági erõ- és munkagépek és egyéb jármûvek A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt 

tûzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzõkönyv, jelentenek a mezõgazdaságban dolgozóknak, igen tûzveszélyes is. 
gépszemle) Arra kellõ körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a 

- Az erõ- és munkagépek kipufogó-vezeték, szikratörõ mûszaki betakarítási munkálatokban részt vevõ erõgépek tûzvédelme, az 
állapota, tisztítása, aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó 

szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tûzvédelmi - a tartalék üzem- és kenõanyagok elhelyezése,
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza. - a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési elõírások 
Ezek a szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, betartása,
felelõtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezõgazdasági - a dohányzásra kijelölt hely megfelelõsége,
munka, a termés.- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
Kérjük az érintetteket, hogy az aratással összefüggõ - az OTSZ által elõírt területen a védõszántás kialakítása,
tevékenységbõl származó tüzek megelõzése érdekében az aratási - a mezõn összerakott kazal tárolási kialakítása,
munkák biztonságos végrehajtására törekedjenek, hogy a - a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.
tûzvédelmi szabályok megszegésének következményire (károk, Kalászos termény betakarításakor a telephely tûzvédelmét 
szankciók) ne kerüljön sor.alapvetõen meghatározza:

   Benedek József                                                                              - a megfelelõ tûzvédelmi szabályzat,
közbiztonsági referens

Aratással összefüggõ tevékenységbõl származó tüzek megelõzése

Hõsök napja és Trianoni 
megemlékezés
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A rendezvénysorozat 2013. június 7-8-án került megrendezésre a keresztül segítette a helyi képviselõ-testület munkáját mint 
Csete Balázs Általános Iskola udvarán. A programok a pénteki képviselõ, valamint a Szociális Bizottságban is dolgozott.
napon az iskola gyereknapi rendezvényével kezdõdött, ahol 
„Gyermeknapi Zsibongón” vehettek részt a gyerekek a Jászsági 2012. Év Kultúra Díja 
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. A díj rendhagyó módon, ez alkalommal két személy részére került 
Különbözõ sportokat, íjászatot is kipróbálhattak a gyerekek, de a átadásra. 
Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházában népi játékok E házaspár munkája, kitartása, a néptánc iránti szeretete 
elkészítésével is ismerkedhettek. példaértékû.  A  Díj tulajdonosai Lukácsi György és felesége, 
Este a Telstar Guitár Band és Dred & Doris zenekar szórakoztatta Lukácsiné Gubicz Beáta.  Lukácsi György és felesége 1996 
a közönséget. évben hozták létre a Pendzsom Néptánc Egyesületet.
A szombati nap délelõttjén, „Aranykerék” autós ügyességi Lukácsiné Gubicz Beáta, okleveles tánc- és dráma szakos tanár, 
verseny zajlott, a sportpályán pedig „Öregfiúk” férfi kispályás táncosa- és vezetõje a Pendzsom Együttesnek, valamint a Vigano 
labdarúgó mérkõzés volt a „Hétfõ Este” Baráti Kör Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény oktatójaként tanítja a 
szervezésében. A délutáni programok a Búzavirág Népdalkör jászkiséri gyerekeket a néptáncra.  Jelenleg a Sajtkukacok, a 
mûsorával kezdõdött, majd a Csete Balázs Általános Iskola Hajnaltûz és a Boróka csoportok vezetõi, koreográfusi feladatait 
diákjainak mûsoros bemutatója következett. A Pendzsom Néptánc látja el. 2012 évben megalapította a Ritmusirtók senior csoportot, 
Egyesület bemutatója és az Aerobic Tánccsoport mûsorát is ahol volt tanítványaival, vagy azok szüleivel táncol együtt. 
láthatták. Férje, Lukácsi György már 10 éves korában megismerkedett a 
Az esti program Hajdú László polgármester ünnepi köszöntõjével néptánc szépségeivel, amikor a Jászság Népi Együttes Bercsényi 
kezdõdött, ahol Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ- utánpótlás csoportjában elkezdett táncolni. Tanítója volt az 
testülete által alapított díjak mellett egyéb elismerések átadására is elismert Koczka Erzsébet, valamint a fiatalon elhunyt Szûcs Béla. 
sor került. 14 éves korától a Jászság Népi Együttes tagja lett, mely együttes 
Gratulált a Jászkiséri Tûzoltóknak, akik a Jász-Nagykun- elnyerte az Örökös Kiváló Együttes címet. 1989-ben Jászkisérre 
Szolnok Megyei 2013. május 14-én rendezett szakmai vetélkedõn költözött, majd rá két évre, 1991-ben, megalapította a Jászkiséri 
kimagasló eredményt értek el. Az elsõ helyezés mellé megkapták Gyermek Néptánccsoportot, 1996-ban a Pendzsom Néptánc 
az elsõ ízben különdíjként felajánlott Bendõ Mihály kupát, és Egyesületet, ahol az elnöki teendõket azóta  is ellátja. Az 
egyúttal jogot szereztek arra, hogy az országrészi döntõn Egyesület aktív tagságát jelenleg 3 gyermek, 1 felnõtt és 1 senior 
képviseljék Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Ezen a versenyen, csoport alkotja. 2009 évtõl az Országos Néptánc Baráti Kör 
Zsámbékon, 2013. május 30-án megnyerték a csapatversenyt, és alelnöki tisztségét tölti be. 1993 évtõl évente megrendezésre 
egyéniben is dobogós eredményeket értek el. kerülõ, akkor még a Jászkiséri Nemzetközi Gyermek 
 Az elismerések között a véradókat is köszöntötték, akik részére Néptáncfesztivál nevet viselõ, jelenleg a Pendzsom Folk Fesztivál 
emléklapot és egy szál virágot nyújtott át Hajdú László fõszervezõje. 
polgármester. Õk azok akik „vérüket áldozzák” azért, hogy E rendezvénynek köszönhetõen számos belföldi és külföldi 
segíthessenek másokon. vendég, táncos ismerkedhetett meg a Jászsággal, Jászkisérrel, s a 

1. Mudri Krisztina, aki 10 alkalommal adott vért helybeliek vendégszeretetével, így például a Vajdaságból, 
2. Nagypál Zoltán, aki 25 szörös véradó, Erdélybõl és Gyimesbõl. Lukácsi György 1999 évben a Déryné 
3. Bukovinszki Zoltán és Kálmán Miklós 30 szoros Díjban, 2001 évben a Magyar Kultúra Lovagja címben részesült. 

véradó, Lukácsiné Gubicz Beáta és Lukácsi György tevékenységének, a 
4. Kökény Ferenc és Pakai László 40 szeres véradók népi hagyományápolás, a néptánc iránti szeretete és kitartó 
5. Tajti Lászlóné 50 szeres véradó, munkájuknak köszönhetõen, 2012. évben huszadik alkalommal 
6. Ádám Ferenc 60 szoros véradó, rendezhették meg a Pendzsom Folk Fesztivált, valamint 
7. Simonyi Tibor 70 szeres véradó, ugyanebben az évben elnyerték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
8. Morcsányi László 75 szörös véradó, és Príma Díjat!
9. Túri Sándor és Menyhárt Ferencné 80 szoros véradók. 

2012. Év Sportolója Díj 
Õszinte elismeréssel, tiszta szívbõl gratulált Baloghné Dr. A díj Somodi Vince fiatalember részére kerül átadásra, aki egy 
Baka Ibolyának és Rácz Jánosné Erzsikének teljesítmé- nem hétköznapi sportágban, az erõemelésben ért el kimagasló 
nyéhez, akik példát mutattak nem mindennapi cselekedetükkel. A eredményeket.
csíksomlyói pünkösdi búcsúra a határtól 14 nap alatt 450 Somodi Vince 2010 évben ismerkedett meg az erõemelés 
kilométert tettek meg gyalogosan és érték el a búcsú helyszínét. szépségével, olyannyira, hogy két hónap eltelte után már speciális 

erõemelõ edzéseket vett.
A fentiek után kerültek átadásra az önkormányzati kitûntetések, 2011 évtõl a Familya SC erõemelõ sportegyesület tagja lett, mely 
elismerések. tagság biztosította részére azt a lehetõséget, hogy részt vehessen a 

magyar Erõemelõ Szövetség versenyein.
2012. Év Szociális Díja Élete elsõ országos versenyén, 2011 évben, a MERSZ által 
Az elismerés Menyhárt Ferencné Esztikének került átadásra, megrendezett, IPF XXII. Nõi, Férfi Ifjúsági, Junior, Masters és 
akit mindenki ismer a településen. Munkáját lelkiismeretesen, Felnõtt Erõemelõ Magyar Országos Bajnokságon, 59 kg 
precízen végzi, a betegekhez kötõdõ szeretete, tisztelete, súlycsoportban három kategóriában nyerte el az aranyérmet, 
empátiája példamutató. Munkája mellett jelentõs szerepet vállal a valamint guggolásban és felhúzásban új országos rekordot állított 
Helyi Vöröskereszt munkájában, 1977 évtõl kezdõdõen végzi a fel. 
véradás helyi szintû lebonyolítását, melynek elismeréseként 2010 2012 évben a WPC Nõi-Férfi Erõemelõ Nemzetközi verseny 
évben Habsburg Györgytõl vehette át a véradás-szervezés ezüst magyar bajnokságán ifjúsági 60 kg súlycsoportban, valamint 
plakettjét. (Maga is 80 szoros véradó!) Három választási cikluson ifjúsági abszolút kategóriában szintén aranyérmet szerzett. 
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Kiemelkedõ eredményei, valamint támogatói segítséggel kijutott a emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 
2012. június 6-9-én, Ausztriában  megrendezésre kerülõ WUAP 2013. évben Dr. Nemes András részére került átadásra a 
Európa-bajnokságra, ahol ifjúsági korcsoportban aranyérmet kitüntetés, akit méltán nevezhetünk Jászkisér Város 
hozott haza, Somodi Vince Európa-bajnok lett, valamint Díszpolgárának. 
mindhárom fogásnemben és összetettben új világcsúcsot állított fel. Dr. Nemes András a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Somodi Vince jelenleg  - az érettségi és a felvételi tanulmányok Kórház fõorvosa, csecsemõ- és gyermekneurológiából szerzett 
mellett - a Magyarországon megrendezésre kerülõ GPC által szakorvosi képesítést. Édesapja a jászkiséri születésû Nemes 
szervezett Világbajnokságra készül. Gerzson vízépítõ mérnök volt. Munkája és tudományos kutatásai 

mellett, kiemelt figyelmet fordít a Jászság, ezen belül Jászkisér 
2012. Év Nevelõje Díj történelmének megismertetésére, teszi ezt fõként a Jászkisériek 
Ez az elismerés  Gócza Lászlóné, Katikának került átadásra, aki a Baráti Egyesületében végzett elnöki munkájával, valamint a 
helyi Csete Balázs Általános Iskola ének-zene – matematika szakos települési rendezvényeken tartott ünnepi beszédeiben. Jász voltát, 
pedagógusa, egyben a Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar vezetõje. jászkiséri származását mindenkor büszkén vállalja, a Jász 
Gócza Lászlóné 1979 évtõl él Jászkiséren, ez évtõl dolgozik a Csete Világtalálkozókon Jászkisér küldöttségével vesz részt. 
Balázs Általános Iskolában. A pályáját kezdõ tanárnõ akkor még Számos tudományos publikációi, könyvei jelentek meg, többek 
ének-zenét tanított a lelkes diákok részére, majd késõbb a között a „Jász vagyok Szolnokon”,  valamint „A Kiséri harangszót 
matematika tantárgyat is. Az azóta eltelt több évtizedes munkája Szolnokon is hallom” c. könyvek.
alatt növendékeibõl lett matematika tanár, orvos, informatikus, de 
többen választották hivatásául az óvónõi, illetve tanítói pályát, vagy Dr. Nemes András munkáját mi sem fejezi ki jobban, mint az 
lett zenetanár, magánénekes is. Nem véletlenül, hiszen Katika a alábbi elismerések: 
zene iránti szeretetének átadásában, a zene, az ének oktatásában Vidra József Díj – 1995.
példaértékû munkát végez.Vezetõje az iskolai gyermek Kálmándi Mihály Díj – 1999.
énekkórusnak, ahol a kórusok megmérettetése, az Éneklõ Ifjúság Országos Cigány Kisebbség Díj – 2000 
Versenyén, az eltelt 39 tanévben bronz, ezüst indítás után az arany Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj – 2002.
minõsítést mindig megnyerik. Ezen túlmenõen több alkalommal Laki Kálmán Díj – 2005.
Különdíjat, Nívódíjat, valamint 6 alkalommal az Év Kórusa címet Megyei Príma Díj – 2009.
is sikerült színvonalas elõadásukkal elnyerni. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Díj – 
15 éve alakult meg a Jászkisér Pedagógus Nõi Kar, melyet azóta is 2011. 
nagy odaadással vezet. Számtalan jászkiséri fellépés van már 
mögöttük, templomi hangversenyek, karácsonyi koncertek, de az 
ország különbözõ városaiban, valamint a határon túl, külföldön is 
több alkalommal részt vettek hangversenyeken. Munkájuk méltó 
elismerése a 2009 évben adományozott Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Mûvészeti Díj, valamint 2010 évben a Jászkisér Városért 
Díj.

Jászkisér Városért Díj
A Jászkisér Városért Díjat az idei évben a „Kis-Ér Kertbarát Kör 
kapta.
A Kis-Ér Kertbarát Kör 1984-ban alakult Jászkiséren. 1985 évben 
került elsõ ízben megrendezésre a termékbemutató, mely azóta is 
minden évben megtartásra kerül, és ahol szemet gyönyörködtetõ 
gyümölcsöket, zöldségeket lehet megtekinteni az érdeklõdõknek. 
Neves termékkiállításaikkal eljutottak Szolnokra, Mezõtúrra és 
1996 évben a Gödöllõn megrendezésre kerülõ OMÉK kiállításra is. 
1988 évtõl házi- és megyei borversenyeket szerveztek, illetve 
vettek részt azokon. A 29 év alatt 22 kertbarát körrel szõtték 
szorosabbra a szakmai és baráti kapcsolatot, mely kölcsönös 
látogatásban nyilvánul meg. 
Az Egyesület 1999 évtõl tagja a Kertészek és Kertbarátok Országos Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz sok sikert 
Szövetségének, ahol egyéni és közösségi dicsérõ oklevelekkel kívánunk! 
ismerték el az Egyesület munkáját. Az Egyesület tagjai aktívan 
részt vesznek önkéntes munkavégzésükkel a település életében, a A díjak átadása után az est sztárvendégének Hevesi Tamásnak a 
város közterületeinek szépítésében, legyen az virágültetés, mûsorát láthattuk-hallhattuk. Fergeteges hangulatot teremtett régi 
sövénynyírás, vagy kertészeti szaktanácsadás. A hosszú évek alatt és új dalainak elõadásával. Majd az Origo együttes hajnalig húzta a 
kialakított szakmai, baráti kapcsolatok ápolása országszerte talp alá valót a kiséri közönségnek. Éjfélkor a Varga Pirotechnika 
Jászkisér város jó hírnevét öregbítik. jóvoltából tûzijáték fokozta a hangulatot, változatos szín és forma 
A Kis-Ér Kertbarát Kör tevékenysége, közösségépítõ és világot rajzolva az égre.
közösségmegtartó ereje példaértékû mindannyiunk számára.  

Reméljük és bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a kedvére 
Jászkisér Város Díszpolgára való szórakozást a rendezvény programjaiban. Köszönjük a 
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Díszpolgári szervezõknek és segítõiknek a rendezvény lebonyolításában 
kitüntetést olyan, a helyi közösség érdekében kiemelkedõ végzett tevékenységüket.
érdemeket szerzett személy részére adományozza, aki munkájával, 
életmûvével mind települési, mind országos és nemzetközi TM
viszonylatban is olyan elismerést szerzett, mely hozzájárul Fotó: Varga Fotó
Jászkisér város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 

HajdúLászló polgármester és Szabó szidónia jegyzõ mellett
a díjazottak:

Dr. Nemes András, Ládi András (Kis-Ér Kertbarát Kör)
Lukácsi György, Lukácsiné Gubicz Beáta,

Somodi Vince, Gócza Lászlóné, Menyhárt Ferencné 
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Az Alapítvány célja, hogy támogasson Jászkisér városban lakó elsõ diploma megszerzése végett 
felsõfokú intézményekbe felvételt nyert diákokat aktív tanulmányaik folytatásához.
 
A pályázat feltétele:

- jó tanulmányi eredmény,
- szociális rászorultság (az eltartók alacsony jövedelme, 
  a család szociális helyzete),
- 80 óra önkéntes munka vállalása Jászkisér településen.

A pályázati laphoz mellékelni kell:
- egyetemi / fõiskolai igazolást az adott intézményben való aktív státuszról,
- tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány fénymásolatát,
- az eltartók kereseti illetve jövedelemigazolását 
  (az elõzõ évi nettó átlagkereset  alapján)   a nyugdíj és egyéb járandóság 
  (családi pótlék, gyermektartás stb.) igazolását.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb információk: 
A kiosztásra kerülõ ösztöndíjak száma:1, maximum 2 fõ 

A pályázaton keresztül kiosztásra kerülõ keretösszeg forrását 
10 millió Ft éves kamata biztosítja. 

Az ösztöndíj összege maximum 30.000 Ft / hó / fõ. Az ösztöndíj egy tanévre szól. 

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázati lapok beszerezhetõk a Csete Balázs Általános Iskola Igazgatóságán. 
A pályázatokat - a kért mellékletekkel – 2013. augusztus 1-ig lehet postán megküldeni a 
kuratóriumnak címezve. 

„Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért”
Cím: Jászkisér Ady Endre út 25.

 
Pályázatok elbírálásának ideje: 2013. augusztus 15.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt a következõ elérhetõségen kaphatnak: 
Kiss Lajos ( Tel: + 36 30 97 55 835 )

Általános tudnivalók:
- a hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a 

     „Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért ” 
  ösztöndíjat elbíráló bizottság nem veszi figyelembe,
- a pályázati dokumentációt a pályázónak nem küldjük vissza,
- a pályázónak fellebbezési joga nincs,
- a nyertes pályázóval a kuratórium tanulmányi szerzõdést köt.

Az Alapítvány a nyertes pályázó számára az ösztöndíjat minden hó 15-ig utalja a hallgató 
folyószámlájára. A nyertest írásban értesítjük. A díj átadására a 2013. augusztus 20-i ünnepség 
keretében kerül sor.

Jászkisér, 2013. május 21. 
   „Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért”

                       Kuratóriuma

Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért kuratóriuma 
pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére 

a 2013/14. tanévre
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