A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Szépkorút köszöntöttük
Hajdú László polgármester és Szabó Szidónia
jegyzõ otthonában köszöntötte Vágány Mártonné
Marika nénit, aki 2013. augusztus 15-én töltötte
90. életévét.
Születésnapján a családján kívül, rokonok,
ismerõsök is köszöntötték. Ezúton kívánunk jó
egészséget, sok boldogságot családja körében.
TM

XIII.évfolyam 8.szám

Államalapító Szent Istvánra
emlékeztünk
Államalapításunk ünnepi megemlékezésére 2013.
augusztus 17-én 18 órai kezdettel került sor a
Millenniumi kopjafánál, ahol Hajdú László ünnepi
köszöntõje után Pócs János országgyûlési képviselõ
köszöntötte a jászkiséri lakosokat és mondta el ünnepi
gondolatait, majd Szabó Szidónia jegyzõ mondott
ünnepi beszédet.
Ezt követõen a Búzavirág Népdalkör mûsorát, majd
Ádám Kálmán képviselõ szavalatát hallgathattuk meg.
Koszorúzás és a Szózat közös eléneklése után az
ünnepség a Mûvelõdés Háza elõtt folytatódott, ahol
Kladiva Imre plébános úr megszentelte az új kenyeret,
melyet Hajdú László polgármester szelt fel.
A vendégek megkóstolhatták a szentelt kenyeret és
fogyaszthattak hozzá bort is.
TM

Jászkisér Város
Önkormányzata
és az

Alapszolgáltatási Központ
szeretettel meghívja
Jászkisér Város idõskorú lakóit

2013. október 1-én
11 órára

LOMTALANÍTÁS
A JÁTI értesíti Jászkisér Város lakosságát, hogy

2013.
szeptember 19-20- án
(csütörtök-péntek)

LOMTALNÍTÁST
tart a város területén.
Azokon a helyeken ahol hétfõn és kedden van
szemétszállítás,

a Mûvelõdés Házában
tartandó

szeptember 19-én csütörtökön,

IDÕSEK NAPI
rendezvényére

szeptember 20-án pénteken

ahol szerdán és csütörtökön van
szemétszállítás,
lesz a lomtalanítás.
Kérjük a lakosokat, hogy a nem veszélyes
hulladéknak számító feleslegessé vált lomokat

reggel 7-óráig
kihelyezni szíveskedjenek!

Megértésüket köszönjük!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete
2013. augusztus 29-i soros, nyílt ülésérõl
Az ülésen a Képviselõ-testület:
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodási feladatok
vizsgálatáról szóló beszámolót.
Jászkisér Város Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
törzsvagyon nettó értéke 2013. 06. 30-án: 3 350 824 E Ft.
Az üzleti vagyon nettó értéke 2013. 06. 30.-án: 38 196 E Ft.
Meghallgatta JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Jászberényi katasztrófavédelmi Kirendeltség
Jászberényi Hivatásos Tûzoltó parancsnokságának 2012.
évrõl szóló jelentését.
Felülvizsgálta a Képviselõ-testületi és Bizottsági
tagok 2013. év I. félévi üléseken történõ részvételét és
megállapította, hogy a tagok eleget tettek kötelezettségeiknek.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a képviselõtestületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésérõl
(2013. év II. negyedév) szóló beszámolót.
Egyhangú határozatot hozott a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Jászkisér Város
Önkormányzata közötti vagyonhasználati szerzõdés
elfogadásáról.
Meghallgatta és elfogadta a Jászkisér Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának mûködésérõl szóló
beszámolót.
Elfogadta a Városi Bölcsõde vezetõjének ideiglenes
megbízásáról és a magasabb vezetõi pályázat kiírásáról szóló
elõterjesztést, melynek értelmében a Városi Bölcsõde vezetõi
feladatainak ellátásával ideiglenesen Soósné Nagy Andreát
bízza meg. A megbízás 2013. szeptember 1. napjától, az új
magasabb vezetõi megbízás kiadását megelõzõ napig,
legfeljebb 2014. augusztus 31-ig szól.
Módosította az önkormányzat 2013. évi
költségvetési elõirányzatát, melyre az adósságkonszolidáció
miatt volt szükség. Ennek következményeként a
hiteltörlesztés csökkenése miatt 2.230 e Ft megmaradt
összeget a fejlesztési célú tartalékba helyeztek.
Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetési elõirányzatát, a szerkezetátalakítási tartalékból kapott
támogatás miatt is.
A Belügyminisztérium rendelete alapján a szerkezetátalakítási szabályairól szóló BM rendelet módosításra
került, így Jászkisér Város Önkormányzata 3.215 e Ft
költségvetési támogatásban részesült. A támogatást a házi
segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátása terén kell
felhasználni ott, ahol az egy lakosra jutó adóerõ-képesség
nem haladja meg a 30.000 Ft-ot.
Szintén módosította az önkormányzat 2013. évi
költségvetési elõirányzatát az állami támogatás változása
miatt, amire a Jászkiséri Városi Óvoda intézményfenntartó
társulásban történõ mûködtetése 2013 június 30-val
megszûnt. Ezáltal az óvodapedagógusok elismert létszáma 4
fõvel, a közvetlen segítõk létszáma 2 fõvel a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma 8 fõvel
csökkent.

Az általános iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevõk
száma 10 fõvel növekedett és az Alapszolgáltatási
Központhoz tartozó házi segítségnyújtásnál is is 5 fõ
növekedés volt.
Megtárgyalta és elfogadta a Városi Óvoda létszám,
és bérelõirányzat emelésérõl szóló határozat módosításáról
szóló elõterjesztést. A létszám bõvítését a köznevelésrõl
szóló törvény változása tette szükségessé, mely 2 fõ létszám
emeléshez adott támogatást. Ezek a pedagógiai asszisztens és
az óvoda titkár.
Felülvizsgálta és jóváhagyta a Mûvelõdés Háza,
Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény,
valamint a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
alapító okiratainak módosítását, melyekre szintén törvényi
változások miatt volt szükség.
Elfogadta a Jászkisér Város Polgármesteri
Hivatalának létszám emelésérõl szóló határozati javaslatot,
mely szerint pályázatot nyújt be a Járási Munkaügyi
Kirendeltséghez 1 fõ pályakezdõ fiatal munkatapasztalat
megszerzése céljából 3 hónapra foglalkoztatott további 8+4
hónapra való alkalmazására pénzügyi területen.
Véleményezte a Csete Balázs Általános Iskola
Pedagógia programját és Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát a Klebesberg Intézményfenntartó felé és
támogatta annak elfogadását.
Elfogadta „A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása” céljából történõ foglalkoztatás
bõvítését szolgáló támogatás benyújtásáról szóló javaslatot.
A Jászkiséri Polgármesteri Hivatalnak lehetõsége nyílt arra,
hogy a Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségéhez (a továbbiakban: Munkaügyi Központ)
pályázatot nyújtson be a TÁMOP 1.1.2-11/1 „hátrányos
helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása” céljából
történõ foglalkoztatás bõvítését szolgáló támogatás” céljából
1 fõ pályakezdõ fiatal alkalmazására. A pályázat segítségével
max. 8 hónapra – határozott idõre - pénzügyi, területen jártas
szakember alkalmazására kerülhet sor. A támogatás mértéke
bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a. A támogatás
folyósításának, a támogatás folyósítási idõtartama 50%-ának
megfelelõ további idõtartamra – jelen esetben 4 hónapra,
támogatás nélkül - a munkavállalót tovább kell
foglalkoztatni.
Elfogadta a Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar
támogatásáról szóló elõterjesztést, mely szerint a Nõi Kar
15-éves fennállásának alkalmából rendezendõ ünnepi
hangverseny megrendezésére 80.000 Ft támogatást hagyott
jóvá.
Megtárgyalta és elfogadta a Jászkisér Vasút u. 6.
szám alatti Center büfé és a Jászkisér, Fõ út 5. szám alatti
ingatlan bérletének ügyét, melyeket a bérlõk személyében
való változások tettek szükségessé.
Elfogadta a Római Katolikus Egyház támogatási
kérelmét. A templom belsõ felújításához 150.000 Ft
támogatást szavazott meg.
-juhi-
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FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése
rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem Jászkisér Város
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.jaszkiser.hu
honlapról 2013. augusztus hó 16 napjától letölthetõ, Polgármesteri Hivatalban és a helyi állatorvosnál
beszerezhetõ „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésõbb 2013. szeptember hó 30 napjáig az
alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. Jászkisér Város
Önkormányzata Jászkisér Város közigazgatási területén az ebösszeírással kapcsolatos feladatok
elvégzésével, valamint e feladatok végrehajtásában közremûködéssel Dr. Batki István állatorvost és a
Hivatal kijelölt dolgozóit bízta meg.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetõk Jászkiséri Polgármesteri Hivatal portáján, és a helyi
állatorvostól Dr. Batki Istvántól (5137 Jászkisér, Ladányi út 52,) illetve a www.jaszkiser.hu weboldalakról
letölthetõk. A kitöltéssel kapcsolatban a 57/550-130 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást. Az ebösszeíró
adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
· személyesen vagy postai úton 5137 Jászkisér, Fõ út 7. címre,
· faxon (57/550-120),
· elektronikusan a jaszkiser@vnet.hu címre megküldve,
· Jászkisér, Fõ út 7. szám alatti Hivatal portáján elhelyezett gyûjtõládába,
· Dr. Batki István állatorvosnál elhelyezett gyûjtõládába.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. szeptember 30.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri
hivatal megbízott munkatársai, valamint a helyi állatorvos ellenõrizni fogja.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az
ebösszeírását követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezõ változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
· személyesen vagy postai úton a 5137 Jászkisér, Fõ út. 7. címre
· faxon (57/550-120)
· elektronikusan az jaszkiser@vnet.hu címre megküldve.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy
hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ
ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Együttmûködését köszönöm!
Szabó Szidónia sk.
jegyzõ
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Svájci-Magyar Együttmûködési Program
A Svájci-Magyar Együttmûködési Program keretében
mintegy 3,7 milliárd forint összértékû Alapellátásfejlesztési Modellprogram indul négy hátrányos helyzetû
észak- és kelet-magyarországi mikrorégióban:
Berettyóújfalu, Borsodnádasd, Heves és Jászapáti
térségében. Ez képezi a hazai alapellátási rendszer
fejlesztésének az egyik pillérét. A MOM Kulturális
Központban megrendezett ünnepélyes megnyitón Szócska
Miklós egészségügyért felelõs államtitkár és Jean-Francois
Paroz, Svájc magyarországi nagykövete, a társágazatok
vezetõi, az együttmûködésben résztvevõ konzorciumi
partnerek, szakmai és civil szervezetek, döntéshozók,
egészségpolitikusok, valamint a program során megalakult
négy praxisközösség dolgozói jelenlétében mutatták be a
programot.
A program keretében 14 észak- és kelet-magyarországi település,
összesen 24 háziorvosi praxisa állt össze négy praxisközösséggé a
humánerõforrás hatékonyabb hasznosítása és a szolgáltatások
optimális szervezése érdekében. A praxisközösségek háziorvosi,
házi gyermekorvosi praxisok partneri együttmûködésén alapulnak, melyek - a program által biztosított támogatás révén - kiegészül különbözõ kompetenciákkal rendelkezõ egészségügyi szakemberekkel: dietetikussal, gyógytornásszal, egészség-pszichológussal, népegészségügyi szakemberrel, praxisközösségi nõvérrel. A program céljaival összhangban, a körzeti és iskolai védõnõk is
praxisközösségek tagjaivá válnak, és a korábbinál szorosabb
kapcsolat alakul ki a térségben dolgozó iskola-orvosokkal.
A program központi célkitûzései
- Az alapellátás és a népegészségügyi szolgáltatások összekapcsolása, minõségének, eredményességének javítása
- Praxisközösségek létrehozása a hatékony, biztonságos, a
megelõzést és a gyógyítást egyaránt szolgáló alapellátás
megvalósítása érdekében
- Az alapellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlõségének javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetû, ezen belül is a
roma lakosságra
- Az alapellátásban elérhetõ szolgáltatások bõvítése, új,
egészségfejlesztést, megelõzést támogató szolgáltatások
bevezetése, a krónikus betegségek szövõdményeinek kialakulását csökkentõ háziorvosi gondozás és a rehabilitációs
tevékenység javítása
- Új szakemberek, segítõk bevonása az alapellátásba;
- A lakosság egészségi állapotának fejlesztése, felmérése, az
egyéni kockázati tényezõkhöz illeszkedõ egészség-fejlesztés,
szükség esetén gondozásba vétel

2013. szetember 28-29.

Részletes jászkiséri programok a
www.jaszkiser.hu weboldalon,
a képújságban,
plakátokon és szórólapokon.

- Az egyének és közösségek egészségtudatos magatartásának a
kialakítása és támogatása
- A minõségi alapellátást támogató informatikai alkalmazások,
az alapellátási jelentések adatszolgáltatását és feldolgozását
segítõ IT alkalmazások fejlesztése és bevezetése;
felhasználóbarát adatkezelõ, adatelemzõ, döntéstámogató és
betegkövetõ rendszer (virtuális ellátó központ) létrehozása
- Epidemiológiai kutatások és elemzések elvégzése
- Alapellátási, családorvosi képzés és továbbképzés fejlesztése,
megújítása
A programban részt vevõ települések:
- Borsodnádasdi Praxisközösség: Arló, Borsodnádasd,
Borsodszentgyörgy, Járdánháza
- Berettyóújfalui Praxisközösség: Berettyóújfalu, Hencida,
Kornádi, Mezõpeterd
- Hevesi Praxisközösség: Átány, Heves, Kömlõ, Tiszanána
- Jászapáti Praxisközösség: Jászapáti, Jászkisér
A Svájci Hozzájárulás:
A Svájci Hozzájárulás révén a svájci kormány vissza nem térítendõ
pénzügyi támogatást nyújt Magyarország részére, melynek célja a
gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségek Európai Unión belüli
csökkentése. A Svájci- Magyar Együttmûködési Programból
Magyarország több mint 130 millió svájci frank, azaz (folyó áron)
körülbelül 31 milliárd forint támogatásban részesül. A hozzájárulás
segítségével közel negyven projekt és a pályázati alapokon
keresztül, több mint száz kisprojekt valósul meg. Az együttmûködés
egyik kulcsfontosságú területe az egészségügy, amelyhez a
rendelkezésre álló pénzügyi keret a teljes program keretének 10%a, azaz 13 millió svájci frank (ami folyó áron 3,1 milliárd forint).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram
Programiroda (Országos Alapellátási Intézet)
Telefon: 06 1 239-0473, Fax: 061 450-1774
E-mail: projektiroda@oali.hu

Új közvilágítási lámpákat
szereltek föl
Jászkisér Város belterületén az ELMÜ szeptember
hónapban több új közvilágítási lámpát helyezett el,
illetve szerelt át a már rég kifogásolt, rosszul
megvilágított területeken.
Az alábbi helyeken történtek a változások:
?
Attila utca 11 számú A oszlopra új lámpatest,
?
Petõfi út 8/41 számú oszlopra új lámpatest,
?
Dózsa György út 17. számú lakóház elé, 11/49
számú A oszlopra új lámpatest,
?
Jókai út 1/58 számú oszlopra új lámpatest,
?
Gárdonyi utca 2. számú lakóház elé, 11/15 számú
oszlopra új lámpatest,
?
Napsugár és Kunfi út sarok 3218 számú beton
oszkopra új lámpatest,
?
Napsugár út 32125 számú oszlopra új lámpatest,
?
Kiskörút és Petõfi út keresztezõdésében meglévõ
lámpatest áthelyezése a 8/3Z oszlopról a 2/90 számú
rácsos beton oszlopra.
Reméljük a közvilágítás fejlesztésével javul a
lakosság komfort- és biztonságérzete.
Benedek József
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Megyei kitüntetésben részesültek a jászkisériek
2013. augusztus 15-én tartotta ünnepi megemlékezését a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a Megyeháza
dísztermében az augusztus 20-i állami ünnepséghez
kapcsolódóan. Ez alkalommal adták át a megyei
önkormányzat 12 kitüntetõ díját és 4 kitüntetõ címét,
valamint az „Orvosi Kamara-Szolnok” életmûdíjat. Összesen
46-an részesültek elismerésben. Az ünnepségen Dr. Kállai
Mária, megyei kormánymegbízott és Szabó István, a
megyeszékhely alpolgármestere is részt vett.

Kiváló szakmai tudása széles körû módszertani
ismeretekkel és jó pedagógiai érzékkel párosul.
Nevelõ-oktató munkájának eredményességét
szaktudása, pedagógiai kultúrája mellett pedagógusegyénisége is meghatározza: nyugodt, derûs légkörû
órái, bemutató tanításai élményszámba mennek a
tanulók és kollégák szerint egyaránt.
Idõsbarát Önkormányzat Címet kapott:
· Városi kategóriában: Jászkisér Önkormányzata;
A címmel oklevél és ajándéktárgy mellett 100 ezer forintos
pénzjutalom is jár.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke
Címben részesült:
· a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény.
TM

Megújulásra vár a település központja

A rendezvényen ünnepi köszöntõt mondott Kovács Sándor, a
megyei közgyûlés elnöke, aki ünnepi beszédében az egész
magyarság ünnepérõl szólt, kiemelve Szent István királyunk
érdemeit, tetteit. Majd a kitüntetõ elismeréseket adták át. A díj
biztatás arra nézve, hogy a díjazottak folytassák a megkezdett
munkát, településük, kis közösségük, hazánk javát
szolgálják. Az évente átadott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat elismeréseiben, azon személyek, illetõleg
közösségek részesülnek, akik tevékenységükkel a megye
fejlõdésének elõsegítése, értékeinek növelése érdekében
kiemelkedõ eredményeket értek el. Az elismeréseket Kovács
Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés elnöke
és Borbás Zsolt, a megyei közgyûlés alelnöke adták át.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közmûvelõdési Díjban
részesült:
· a Jászkisériek Baráti Egyesülete, 2002. október
12-én alakult. Az egyesület célja, hogy segítsenek
Jászkisér szellemi és tárgyi hagyományainak
megõrzésében, elõsegítik a település fejlõdését,
szépülését. 2003-ban elkészíttették II. Rákóczi
Ferenc szobrát, 2005-ben került felállításra a jászkun
Redemptio 260. évfordulójára a jászkiséri családok
nevével emléktábla. 2008-ban az Aradi Vértanúk
tiszteletére bronz emlékmûvet állíttattak. 2011
májusában pedig a budapesti kitelepítések 60.
évfordulójára állítottak emléktáblát.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban
részesült:
· Kiss Lajos, a jászkiséri Csete Balázs Általános
Iskola igazgatója, biológia-technika-testnevelés
szakos tanára, aki több, mint 10 éve intézményvezetõként irányítja és segíti a Csete Balázs
Általános Iskola tanulóinak és nevelõinek munkáját.
Az irányítást kellõ határozottsággal, tudatos és
igényes célkitûzésekkel, emellett végtelen
toleranciával és empátiával végzi. Munkáját a
személyes példamutatás, a mércék felállítása és
betartatásának igénye messzemenõen jellemzi.

Hajdú László polgármester vezetésével 2013.08.28-án
egyeztetés indult el a településközpont felújításáról.
A megbeszélésen Lukácsi György alpolgármester, Polgár
Lajos fõépítész és az S-Tér Kft. tervezõi voltak jelen. Az
önkormányzat pályázatot nyújtott be a LEADER forrás
elnyerésére, melybõl a régóta hiányolt játszóteret szeretnék
elkészíttetni. Mindemellett a településközpontban található,
de jelenleg funkció nélküli mozi épületet szeretnék felújítani
és a megújult külsõvel a település kisvárosias jellegét
erõsíteni. A mellette lévõ volt Hunori üzletet pedig
közfoglalkoztatottak közremûködésével a JÁTI bontja le.
Az elképzelések szerint olyan terveket, koncepciót,
látványtervet várnak a tervezõ cégtõl, mely hosszútávon a
település anyagi forráshoz mérten évrõl-évre megvalósítható
lesz. Fontos szempontként emelték ki, hogy a jelenleg
felújítás alatt álló városháza külsõ homlokzatát vegyék
alapul, valamint, hogy a zöldfelületek területe ne csökkenjen,
de új terekkel, találkozási pontokkal gazdagodjon a település.
Ezen kívül a parkolási lehetõség megoldását is várják a
tervezõktõl.
Bízunk, abban, hogy az elkészült tervekhez a jövõben
megfelelõ pályázati forrás megtalálásával élhetõbb és
mindenki számára alkalmas, hosszútávon használható, a
települést megszépítõ és kisvárosias jellegét erõsítõ
településközpont kialakítására lesz lehetõség.
TM

2013. október 12-én
de. 10 órakor kerül
megrendezésre az

Aradi vértanúk

megemlékezési ünnepsége,
a Mûvelõdés Házában.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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STARTMUNKA
Folyamatosan kátyúznak a településen
2013. június 1-tõl elindult közutak karbantartása
startmunka projekt ad arra lehetõséget, hogy belterületi
szilárdburkolatú útjaink kátyúit aszfaltozni tudjuk. 2013.
augusztus hónapban több mint 100 tonna aszfaltot
dolgoztak be a településen a közfoglalkoztatottak.
Kátyúzást folytattak a Nagykör, Bocskai, Ladányi, Bem,
Dózsa Gy., Széchenyi, Ady E., Rózsa, Vágóhíd, Kiskör,
Rákóczi, Deák F., Jókai és Petõfi utcákban, valamint a Pélyi
út külterületi szakaszán. Emellett útalappal ellátott utakat is
kátyúztak, illetve padkáztak zúzottkõvel, ilyen volt a Zrínyi
és a Kút utca. A közfoglalkoztatottak folyamatosan
dolgoznak és szeptember hónapban még a következõ
szilárdburkolatú utcák kerülnek aszfalttal történõ
kátyúzásra: Dobó, Bercsényi, Erkel F. utcák.
Kátyúzzák a település útjait

A mezõgazdasági startmunkáról
A mezõgazdasági startmunkában az állatok tartására az
épület elkészült, felújításra került. A képzések
megkezdõdtek, de emellett ugyanúgy el kell végezni
feladataikat a dolgozóknak. A juhok legeltetése mellett,
építik a kukorica tárolására alkalmas górét, valamint a
fóliasátrak fûtését megoldandó kemencét is. Szeptember
hónapban a kukorica betakarítására is sor kerül.
TM

Elindult a képzés a mezõgazdasági startmunka
keretében
2013. március elsejével kezdte meg munkáját 15
közfoglalkoztatott a mezõgazdasági startmunka keretein
belül. A programban juhtartás, kukoricatermesztés,
konyhakerti növények termesztése, virágpalánták nevelése a
feladat. Ehhez kapcsolódóan a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jászberényi
Kirendeltsége, a Türr István Képzõ és Kutató Intézet
Szolnoki Irodája, valamint Jászkisér Város Önkormányzata
közremûködésével közösen a TÁMOP-2.1.6-12/1-20120001 „Újra tanulok” c. projekt keretében képzésen vesznek
részt a közfoglalkoztatottak, melyben elsajátathatják,
megismerhetik a mezõgazdasági munkával kapcsolatos
ismereteket tudnivalókat. A képzések 2013. augusztus 2-án
megkezdõdtek, 1 évig tartanak, az elméleti órák mellett
gyakorlaton is részt kell venniük. A közfoglalkoztatottak
állattenyésztés, növénytermesztés-állattenyésztés,
növénytermesztés-tartósítás képzéseken vesznek részt. A
képzés vizsgával zárul, melyrõl a hallgatók tanúsítványt
kapnak.
TM
Munkában a zsûri
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