EMLÉKEZTETŐ
A 2008. december 5-én megtartott megbeszélésről
A következő szervezetek képviselői voltak jelen:
Egyetértés Nyugdíjas Klub, Jászkisériek Baráti Egyesülete, Polgárőr Egyesület, JAZYGES Íjász
Egyesület, Csete Balázs Honismereti Egyesület, Pedagógus Női Kar, Mozgáskorlátozottak Helyi
Csoportja, Vöröskereszt Helyi Szervezete,48-as Polgári Kör, Pendzsom Néptánc Egyesület,
Külkapcsolatok Egyesülete valamint dr. Gócza Tamás jegyző, Kiss Ernő a karbantartó csoport vezetője.

Torma Márta köszöntötte a megjelenteket, az írásban kiküldött meghívóban szereplő témák
megbeszélésére tett javaslatot. A javaslattal a civilszervezetek képviselői egyetértettek.
1.
2008. év értékelése, tájékoztató az év hátralévő részének közösségi eseményeiről
Torma Márta a jelenlévő civil szervezetek képviselőinek megköszönte egész éves
munkájukat és aktív részvételüket a munkában. Majd tájékoztatta az egybegyűlteket az év utolsó
hónapjának rendezvényeiről.
2.
2009. évi eseménynaptár összeállításához program javaslatok, tájékoztató a
tervezett önkormányzati rendezvényekről.
Lukácsi György az Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke ismertette a 2009. évi
önkormányzati rendezésben szervezendő rendezvényeket, melyek a következők:
- Január 22. A magyar kultúra napja
- Március 13. 1848-as Szabadságharc és Forradalom ünnepe
- Május 29-30. Pünkösdi Vigadalmi Napok
- Május 30. Hősök napi megemlékezés
- Augusztus 19-20. Pendzsom Néptánc Fesztivál
- Augusztus 20. Államalapításunk ünnepe
- Október 23. 56-os
- December 12. Apáról-fiúra népi játékok közösségi bemutatója
A jelenlévő civil szervezetek képviselői jelezték, hogy a Civil Majális rendezvényt jövőre is
megrendezik, melynek időpontja május 01.
Berente Judit ez alkalommal is elismerően szólt a Civil Majális rendezvényről, mely
nagyon kulturált és gazdag programot kínált az oda kilátogató jászkisérieknek.
Lukácsi György még elmondta, hogy két forgatókönyvvel készülnek augusztus 20-i
hosszú hétvégére. Ugyanis ha településünk az idén elnyeri a városi rangot, akkor azt augusztus 21én szeretnénk hivatalosan megrendezni. Természetesen ez még nem biztos, de minden eshetőségre
fel kell készülni és persze ehhez anyagi forrást is kell biztosítani az önkormányzatnak. Megkérte a
civil szervezetek képviselőit, hogy ötleteiket, elképzeléseiket juttasák el részére. Valamint az
eseménynaptár összeállításához is hamarosan kézhez kapják az adatkérő lapokat a civil közösségek.
3.
Egyéb bejelentések, javaslatok
Ismételten szóba került a Mozi épületének hasznosítása. Berente Judit szerint a jelenlegi
formájában kihasználatlan és csúfítja a település központját. Véleménye szerint hasznosabb lenne
lebontani az épületet. Külföldi tapasztalatai alapján elmondta, hogy Jászkisér milyen szerencsés,
hogy ligetes-fás település és nem beton halmazok tömkelege. Meg kell őriznünk zöldterületeinket
illetve lehetőség szerint növelni kellene.
Lukácsi György elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen a jászapáti Centrum Kft.
ajánlatát tárgyalták meg, mely CBA üzletházat szeretne a mozi helyén létesíteni. Az épületben
üzlethelyiségek és parkoló is kialakításra kerül.
Kis Ernő, a karbantartó csoport vezetője elmondta, hogy mint nem jászkiséri fontosnak
tartja a település fejlődése szempontjából az üzletház megépítését, mely maga után vonzaná
település központjának felújítását esetlegesen új befektetők, vállalkozások megjelenését a
településen.
Torma Márta tájékoztatta a megjelenteket, hogy a J-N-Sz Megyei Esély Szociális
Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont Esélyegyenlőségi Kordinációs Iroda Esélyek
Háza üzemelteti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyi Civil Kerekasztalt, és elhatározták, hogy

létrehozzák az Elektronikus Civil Katalógust. Ehhez a megyében működő civil szervezetek részére
küldtek ki adatkérő lapokat, melynek visszaküldése önkéntes.
Jászkisér, 2008. december 08.
Torma Márta

