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Anyák napjára

Újra közöttünk

Ratkó József: ZSOLTÁR

Az anyák halhatatlanok,
csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő. Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Az újra “életre kelt”
Kun Madonna
szoborról szóló
írásunk a 15. oldalon
található.

(Fotó: TA)

A kötvény : lehetőség, biztonság és felelősség
Nem kisebb feladat várt az április 29-ei képviselő-testületi
ülésen ránk - a nagy szavakat nem tudom elkerülni -, mint
Kisújszállás jövőjéről dönteni: az Integrált Városfejlesztési
Stratégia segítségével a városfejlesztési irányokat
meghatározni, ugyanakkor a fejlesztések, beruházások pénzügyi
forrásait biztosítani. Hírlevelünk első oldalain e két, városunk
jövője szempontjából különösen nagy horderejű döntésről
tájékoztatjuk Olvasóinkat.
Önkormányzatunk a 33/2008. (II. 7.) számú határozata
alapján 2008. március 20-án 2,4 milliárd forint összegű
kötvényt bocsátott ki, melynek felhasználása céljáról, üteméről,
befektetéséről a képviselő-testületünknek átgondoltan, felelősen
döntenie kellett. A meglévő működési és fejlesztési hiteleink,
illetve a jövőbeni adósságot keletkeztető döntések teszik
szükségessé a mindezekkel járó kockázatok kezelési rendjének
kialakítását, valamint az aktív adósságkezelés rendszerének
bevezetését. A kötvénykibocsátásból származó bevételeket
önkormányzatunk a következőkre kívánja felhasználni:
1. Adósságkonszolidációra
Hat, kedvezőtlen kamatozású fejlesztési hitel és a jelenlegi
folyószámlahitelünk kiváltása mellett döntöttünk, mert azok

visszafizetésével - a teljes futamidőt figyelembe véve - 100.784
ezer forint (közel 101 millió Ft) kamatmegtakarítást érhetünk el.
Jelenlegi hiteleink kamatlába az úgynevezett BUBOR-hoz, illetve
EURIBOR-hoz, azaz forint- és euróalapú hitelekhez kötött,
amelyek éves szinten 5,9-8,56 %-os kamatfizetési kötelezettséget
jelentenek. A pénzügyi elemzők szerint a svájci frankban
kibocsátott kötvény (ilyen a mienk is) kamata és
árfolyamkockázata hosszabb távon is alacsonyabb marad, mint a
BUBOR és az EURIBOR, így mindenképp indokolt a jelenlegi
adósságaink előtörlesztése a kedvezőbb kondíciókkal
kibocsátott kötvény bevételéből. Két, kamattámogatásban
részesülő fejlesztési hitelünkön kívül minden hitelt visszafizetünk,
így önkormányzatunknak a következő években csak a két hitellel
és a kötvénnyel kapcsolatos kamat- és tőkefizetési kötelezettsége
marad.

2. Fejlesztések finanszírozására
A hosszabb távú városfejlesztési terveket az önkormányzat
gazdasági programja, a most elfogadott Integrált Városfejlesztési
Stratégiája, rövid távon pedig az éves költségvetése tartalmazza. A
tervezett fejlesztések, beruházások jelentős részét a 2008. évi
költségvetés elfogadásakor önkormányzatunk már jóváhagyta,

Folytatás a 2. oldalon.
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most arról született határozat, hogy a pályázatokhoz szükséges
saját forrást nem hitel, hanem a kötvénykibocsátás bevétele
biztosítja. A pályázatok többsége utófinanszírozott, így több
esetben az önkormányzatnak a beruházás teljes bekerülési
költségét meg kell előlegeznie. A kötvény ehhez is biztonságot
nyújt. Azt azonban, hogy mely pályázataink nyernek majd, így
mely tervezett fejlesztéseinket tudjuk megvalósítani, előre nem
tudhatjuk.

3. Befektetésre
A hitelek visszafizetése után megmaradó összeg befektethető,
a fejlesztésekhez készült ütemezés szerint a bevétel nagyobb részét
hosszabb távon le lehet kötni, mert erre a forrásra csak a következő
években lesz szükség. A tárgyévben szükséges forrásoknál
rövidebb távú, azaz 3-6-9 hónapos befektetés is lehetséges. Ez az
úgynevezett likvid pénzeszköz lehetőséget nyújt arra, hogy a piac
kínálata alapján egyedi termékekbe az önkormányzat befektesse
azt, illetve szükség esetén az előre nem tervezhető kifizetésekhez
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legyen fedezete. Az önkormányzat a kibocsátás után lekötötte
a kötvénykibocsátásból származó bevételét, amelyből egy
hónap alatt már is több mint 20 millió forint kamatbevételt
realizált.
A kötvénykibocsátás kedvező lehetőségeket, a gazdálkodásban
biztonságot, ugyanakkor rendkívüli felelősséget is jelent a
városirányítás számára. Az önkormányzat ezért ajánlatokat kért
banki, befektetési tevékenységgel foglalkozó elemző-szakértői
munkára, melynek eredményeként a képviselő-testület a Budapest
PRIV-INVEST Kft. ajánlatát fogadta el. A további biztonságos
pénzkezelés érdekében az önkormányzat úgynevezett „likvid
pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatot” is alkotott, illetve
fogadott el. Ebben szigorúan szabályozza a kötvénykibocsátásból
származó bevételek felhasználásának, az adósságkezelésnek,
valamint a szabad pénzeszközök felhasználásának rendjét annak
érdekében, hogy a kötvényeink a legalacsonyabb kockázat
mellett a legnagyobb hozamot biztosítsák városunk számára.
Kecze István polgármester

Jegyzék
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
2008. április 15-ei rendkívüli ülés és az április 29-ei sors
ülésén hozott döntéseiről:

Rendeletek:
16/2008. (IV. 30.) a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2008. (IV. 30.) a 2007. évi zárszámadásról

Határozatok:
121/2008. (IV. 15.) a Városháza épületét ért viharkár
enyhítéséhez szükséges vis maior támogatás igényléséről
122/2008. (IV. 15.) az önkormányzati épületeket ért viharkár
enyhítéséhez szükséges vis maior támogatás igényléséről
123/2008. (IV. 15.) hivatali gépjármű beszerzésére
124/2008. (IV. 15.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
által a Karcagi kistérség hulladéklerakóinak rekultivációja
tárgyú (KEOP-2.3.0) pályázathoz szükséges önerő
biztosításáról
125/2008. (IV. 15.) támogatási igény benyújtásáról az
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára
126/2008. (IV. 15.) kérelem a Református Egyházközség
Presbitériumához
127/2008. (IV. 15.) felterjesztés a temetőkről és a
temetkezésről szóló törvény módosítására
128/2008. (IV. 29.) a Dózsa György utcai gázmotorral
kapcsolatban felvetett interpelláció vizsgálatáról
129/2008. (IV. 29.) kiemelkedő tanulmányi és
sporteredményeket elérő tanulók és tanáraik önkormányzati
elismeréséről
130/2008. (IV. 29.) a kötvénykibocsátás bevételének
felhasználásáról, a likvid pénzeszköz és kockázatkezelési
szabályzat elfogadásáról
131/2008. (IV. 29.) a Kisújszállási Rendőrőrs
üzemanyagköltségeinek támogatására
132/2008. (IV. 29.) a foglalkoztatás városi helyzetéről és a
munkanélküliek ellátásának lehetőségéről szóló tájékoztatóról
133/2008. (IV. 29.) az Integrált Városfejlesztési Stratégia
elfogadásáról
134/2008. (IV. 29.) köszönet a 2007. évi gazdálkodásért
135/2008. (IV. 29.) a 2007. évi pénzügyi ellenőrzésekről szóló
jelentés elfogadásáról
136/2008. (IV. 29.) egységes közoktatási adatszolgáltatási
rendszer kidolgozásáról és bevezetéséről a Magiszter
Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználásával
137/2008. (IV. 29.) közoktatási támogatási igények
benyújtásáról
138/2008. (IV. 29.) a Városi Óvodai Intézmény szervezeti és
működési szabályzata módosításának fenntartói

jóváhagyásáról
139/2008. (IV. 29.) az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola Intézményi Minőségirányítási Programja
módosításának fenntartói jóváhagyásáról
140/2008. (IV. 29.) az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola tanműhelyi ellátottságának ésszerűsítésére
141/2008. (IV. 29.) a Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány
alapító okiratának módosítására
142/2008. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról
143/2008. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról
144/2008. (IV. 29.) az önkormányzat és az intézmények által
benyújtott pályázatokról, azok kidolgozásáról és a tervezett
pályázatokról
145/2008. (IV. 29.) az alapellátásban tevékenykedő
egészségügyi szolgáltatók vizitdíj miatt kieső bevételeik
pótlása iránti kérelméről
146/2008. (IV. 29.) a közterületen történő dohányzás
tilalmának bevezetésére
147/2008. (IV. 29.) az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
/ Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-,
járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati kiíráson
történő részvételről
148/2008. (IV. 29.) az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő 2007.
évi üzemeltetésének tapasztalatairól,
javaslat a 2008. évi üzemeltetésre
149/2008. (IV. 29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. középtávú
fejlesztési tervéről
150/2008. (IV. 29.) a II/a., II/b. és III/a. szennyvízöblözetek
szennyvízhálózatára történő rákötések önkormányzati
támogatásáról szóló 13/2008. (I. 29.) számú önkormányzati
határozat módosításáról
151/2008. (IV. 29.)a Kisújszállás Városi Önkormányzat 2007.
évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves
statisztikai összegezés elfogadására
152/2008. (IV. 29.) a 91/2008. (III. 27.) sz. önkormányzati
határozat módosításáról
153/2008. (IV. 29.) az ÉAOP 5.1.1/D jelű, „Funkcióbővítő
integrált települési fejlesztések” című pályázat benyújtásáról
154/2008. (IV. 29.) az ÉAOP 5.1.2/D jelű, „Települési bel- és
külterületi vízrendezés” című pályázat benyújtásról szóló
határozat módosítására
155 /2008. (IV. 29.) a „Kun Összefogás” Konzorciumba való
belépésről
156 /2008. (IV. 29.) a Piac és a Kossuth L. u. sarok telekhatárrendezéséhez szükséges területcseréről
157/2008. (IV. 29) az önkormányzati (városi) honlap
elkészítésére című felhívásra beérkezett pályázatok
elbírálásáról
158/2008. (IV. 29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető

igazgatói megbízatásának, és munkaviszonyának hatályon
kívül helyezéséről
159/2008. (IV. 29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. megbízott
ügyvezető igazgatója, vezetői megbízatására
160/2008. (IV. 29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírására
161/2008. (IV. 29.) a 1266 hrsz-ú ingatlan használati
jogviszonyára
165/2008. (IV. 29.) a kisújszállási 1540 hrsz-ú „beépítetlen
terület” megjelölésű ingatlan tulajdonviszonyának
rendezésére
166/2008. (IV. 29.) előterjesztés készítése 2008. május 27-ei
képviselő-testületi ülésre
167/2008. (IV. 29.) előterjesztés készítése 2008. május 27-ei
képviselő-testületi ülésre
* * *
A képviselő-testület 2008. május 27-én (kedden) 13 órai
kezdettel soron következő ülést tart a következő napirendi
javaslatokkal:
- Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások 2008. I. –
III. havi alakulásáról
- Előterjesztés a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
- Előterjesztés a 2008/2009-es tanévben a nevelési-oktatási
intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoportok,
valamint az ezekhez szükséges pedagógus és nem pedagógus
álláshelyek számának meghatározására
- Előterjesztés a kollégiumi ellátás városi szintű
költségtakarékosabb biztosítására, különös tekintettel az
általános iskolai kollégium férőhelyeinek éjszakai
kihasználtságára, a fenntartott épületek gazdaságosságára
- Tájékoztató a szakképzési rendszer változásairól, az
önkormányzat középiskoláiban folyó szakképzésre gyakorolt
hatásairól
- Előterjesztés Kisújszállás Város Sportjáért Díj
adományozására
- Előterjesztés a Kisújszállási Vízmű Kft. 2007. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a
2008. évi üzleti terv jóváhagyására
- Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 2007.
évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint
a 2008. évi üzleti terv jóváhagyására
- Előterjesztés az önkormányzati követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2008. I.
negyedévi tapasztalataira
- Előterjesztés az Óváros életkörülményeinek átfogó
javításával kapcsolatos teendőkre
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthető.
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Pályázati ter vekről
A jövőben folyamatosan szeretnénk a Kisbíró hasábjain
keresztül tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat által a
közelmúltban benyújtott – fejlesztési célú - pályázatokról és azok
aktuális helyzetéről.
Az elmúlt időszak kiemelt pályázatai közül mindenképpen
meg kell említeni a márciusban beadott belvizes pályázatot, amely
mintegy 600 millió forintból magába foglalná a két déli
belvízöblözet rendezését (erről korábban hírt adtunk), valamint a
Béla király és a Malom utca (Béla király és Vásár utca közötti
szakasza) felújítására benyújtott pályázatot, amelynek kedvező
elbírálása esetén majdnem 100 millió forintból megvalósulna a két
utca teljes szélességű aszfaltozása.
A turisták Kisújszállásra csalogatását célozza a strand területén
megvalósítani kívánt egészségcentrum és gyógyszálló megépítése,
de ebbe a körbe tartozik az Erzsébet-liget felújítása (kalandpark és
rönkvár kialakításával) és turisztikai útvonal kialakítása egyes
turisztikai jellegű épületek rekonstrukciójával.
A fenti pályázatokat benyújtottuk, értékelésük folyamatban
van.
Számos más pályázat mellett előkészítése folyik egy
nagyléptékű pályázatnak, amely magában foglalná a Városháza
régóta várt felújítását, a szintén régóta időszerű moziépület
rekonstrukcióját, a Kálvin park és Kálvin utca, valamint a
piaccsarnok felújítását, továbbá a gimnázium tornatermének
átalakítását, kibővítését. A sokszoros túljelentkezés ellenére az
önkormányzat bízik a pályázat sikerében, amelynek benyújtásáról
áprilisi ülésén döntött.
Az önkormányzat és egyes intézmények a fent említett
pályázatokon kívül még számos, más témájú támogatásra irányuló
igényt készítettek el és nyújtottak be különböző szervezetekhez,
amelyekről terjedelmi okok miatt a Kisbíró mostani számában
nem adunk hírt, azonban létezésükről és a mögötte lévő munkáról
mindenképpen említést kell tenni, ugyanis ezeknek a főként
pénzügyi, oktatási, kulturális témájú pályázatoknak a jelentős része
támogatásban részesült.
Dr. Kui Gábor osztályvezető

3. oldal
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia
elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében megjelent
számos pályázati lehetőség közül kiemelt figyelmet fordít
az Észak-alföldi Operatív Program 5.1.1./D számú
pályázati konstrukciójára, amelyek keretében támogatási
igényt kíván benyújtani.
A pályázati útmutató kötelezővé teszi (10.000 lakos
alatti települések esetén „csak” előnyt jelent) az ún.
Integrált Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban:
IVS) benyújtását.
Az önkormányzat 2007 decemberében beszerzési
eljárást folytatott le az IVS elkészítése érdekében. A
Beruházási Bizottság a Cívisterv Bt. árajánlatát fogadta el,
és az önkormányzat vele kötötte meg a vállalkozási
szerződést.
Az IVS elkészítésekor számos dokumentumot,
iránymutatást (pl: Városfejlesztési Kézikönyv) kell
figyelembe venni, és kötelező azt az általuk meghatározott
felépítés és tartalom szerint megvalósítani. Emellett
gondoskodni kellett az IVS „társadalmasításáról” is,
amelynek keretében két fórumot is rendeztünk 2008.
február elején, az egyik a lakosság és a civil szervezetek
részvételével zajlott, a másikra a helyi gazdálkodó
szervezetek kaptak meghívást.
A több hónapon át tartó gondos, precíz és
professzionális előkészítő munkát követően a Cívisterv Bt.
elkészítette az IVS tervezetét, amelyet az előírásoknak
megfelelően az önkormányzat áprilisi ülésén elfogadott.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy az
IVS-t megtekinthetik a városi könyvtárban és a
művelődési házban is, de elektronikus formában a város és
a művelődési ház honlapjáról (www.kisujszallas.hu,
www.muvhazkisujszallas.hu) is letölthető a dokumentum.
Kecze István polgármester

Két új bérlak ás Kisújszálláson
Két újabb önkormányzati bérlakást adott át a Holcim
Hungária Otthon Alapítvány Kisújszálláson. A Deák F. u. 61.
szám alatt lévő 85,3 m2-es üzlethelyiség átalakítására
vonatkozó önkormányzati pályázat nyerte el az alapítvány
támogatását. A projekt összköltségének felét – 3,8 millió
forintot – a Holcim Hungária Otthon Alapítvány bocsátotta
az önkormányzat rendelkezésére, az összeg másik felét az
önkormányzat önerőből teremtette elő. A támogatás révén
egy nagyobb (48 m2) és egy kisebb (28 m2) összkomfortos
lakás kialakítására nyílt lehetőség.

„A Holcim Hungária Zrt. által létrehozott Alapítvány
négy éve azzal a céllal jött létre, hogy minden évben 100-100
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtson az
önkormányzatok bérlakásépítési projektjeihez; használaton
kívüli, önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakhatási célú

átalakításához” – nyilatkozta Márta Irén, a Holcim
Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója.
Kecze István polgármester átadó beszédében kiemelte,
hogy „a két szervezet – alapítvány és önkormányzat –
összefogásával ismét két olyan rászoruló családon tudunk
majd segíteni, melyek önerőből képtelenek egyelőre
maguknak lakást venni. Így segítséget tudunk nyújtani
városunkban maradásukhoz és a helyi munkaerőpiacon
történő további részvételükhöz is. ”
A Holcim Hungária Zrt. január 22-én bejelentette, hogy
idén is összesen 100 millió forintra pályázhatnak a települési
önkormányzatok bérlakásépítési programjaik támogatására.
A 2008-as pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére május
30-án kerül sor a Budapesti Operett Színházban.
Önkormányzatunk ismét pályázott.
Szerk. (TA)
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Zárszámadás - 2007
I. Elvekről és folyamatokról
Önkormányzatunk eredményes évet zárt – állapíthattuk meg a
2007. évi zárszámadás tárgyalásának összegzéseként.
A 2007. évi költségvetésünk megalkotását számos tényező
hátráltatta. Ezek közé tartozott:
- az a nagymértékű működési hiány és fejlesztési
hitelállomány, amit 2006. október 1-jén örököltünk;
- a 2007. évi költségvetési törvény a normatívák további
csökkentéséről döntött,
- ugyanakkor a számításba vett infláció nem a valós értéket
tükrözte;
- általánosan elmondható, hogy a 2007-es évben (de 2008-ban
is) tovább romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete.

A költségvetés sikeres teljesítését elősegítő tényezőket a
következőkben látjuk:
- az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal
között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az
eredményes gazdálkodás érdekében,
- ennek eredményeként a szinte valamennyi intézményünkre
jellemző a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági
feladatellátás;
- az intézmények minimális pótigényt nyújtottak be;
- önkormányzatunk eredményesen pályázott az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok forráskiegészítő

pályázatán (ÖNHIKI), melyen 148.408 ezer Ft-ot nyertünk;
- mindezek eredményeként a működési hitelállományunk – ha
nem vesszük figyelembe az előre megfinanszírozott projektek
sikeres végrehajtását – 12 millió Ft-tal csökkent!

Bár nem tartozik szorosan az elmúlt évi zárszámadáshoz,
mégsem választható el tőle mindaz, ami hatását tekintve az idei
költségvetési évet megnehezíti. Hadd tegyek említést e
problémákról, nevezetesen azokról például, hogy a további
szigorítások (normatíva, infláció) miatt bevételkieséssel kell
kalkulálnunk, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű
önkormányzatok forráskiegészítő pályázata kevés eredményt ígér,
emiatt intézményhálózatunk fenntarthatósága nehezebbé válik, és
további költségvetési kiigazítások lesznek szükségesek.
Az elmúlt évi fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági
feladatellátásért az önkormányzat köszönetét fogalmazta meg a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetőinek,
munkatársainak. E köszönet egyben kérés is a további eredményes
együttműködésért.
Kérem a kedves Olvasót, hogy a továbbiakban tanulmányozza
át a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének, Bögös
Katalinnak szakmai összefoglalóját a 2007. évi zárszámadás fő
számairól.
Kecze István polgármester

II. Számadatokról

A 2007. évi eredeti költségvetés fő összege 5.022.342 ezer Ft, mely
az évközi módosítások miatt összevontan 22.625 ezer forinttal csökkent,
így a beszámoló szerinti módosított főösszeg: 4.999.717 ezer Ft. A
tárgyévi költségvetési bevételek teljesítése 4.485.492 ezer Ft (89,71 %), a

A bevételek és kiadások teljesítése kiemelt

BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Ebből helyi adóbevételek:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, átvett pénzeszközök
Költségvetési támogatás
Támogatásértékű bevételek
Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Összesen:
KIADÁSOK
Intézmények kiadásai
Társulások kiadásai
Polgármesteri Hivatal és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
Hiteltörlesztések és kamatok
Beruházási, felújítási feladatok
Tartalékok, finanszírozási kiadások
Összesen:

tárgyévi kiadások teljesítése 4.026.832 ezer Ft (80,54 %). Az
önkormányzati helyesbített pénzmaradvány 409.202 ezer Ft.
Az önkormányzat költségvetése a tervezett keretek között maradt, a
csökkenő finanszírozás és a növekvő infláció mellett biztosította az
intézmények
és
a
Polgármesteri
Hivatal
jogcímek szerinti bontásban:
működését, sőt számos
kommunális,
környeadatok ezer forintban
zetvédelmi célú kiadást is
Módosított
teljesített. Szociális támoelőirányzat
Teljesítés Teljesítés %-a gatásokra 192.821 ezer
287 560
294 737
102,50% forintot fordítottunk (a
1 032 205
1 038 489
100,61% költségvetés 4,3 %-a),
240 708
243 011
100,96% amely a rendszeres ellátások
416 155
388 173
93,28% (szociális segély, lakásfenntartási
támogatás,
1 614 772
1 608 317
99,60%
ápolási díj, kiegészítő
804 267
411 111
51,12% gyermekvédelmi
támo503 786
482 236
95,72% gatás) és az eseti ellátások
340 972
262 429
76,96% (átmeneti segély, rendkívüli
4 999 717
4 485 492
89,71% gyermekvédelmi támogatás,
közlekedési
támogatás,
iskolatej-program
stb.)
1 814 319
1 765 249
97,30%
kifizetéseit
foglalja
567 368
177 072
31,21% magában.
1 058 535
1 027 421
97,06%
Az előző években
225 160
219 475
97,48% megkezdett beruházások
1 329 562
834 943
62,80% 2007-ben befejeződtek, a
pályázati
lehetőségeket
4 773
2 672
55,98%
kihasználva több beruházás
4 999 717
4 026 832
80,54%
Folytatás az 5. oldalon.
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is elkezdődött, illetve megvalósult. A fejlesztési feladatok között
legjelentősebb a címzett támogatással megvalósuló II/a., II/b., III/a.
öblözet szennyvízcsatorna-építés és -rekonstrukció 705.161 ezer forint
összegű kiadása. A fontosabb fejlesztési feladataink között kell
megemlíteni a 39.152 ezer Ft ráfordítású belterületi útépítéseket, a
Nagykun Klub épület és a Rákóczi u. 10. sz. alatti épület felújítását,
melyekre összesen 30.744 ezer forintot fizettünk ki. Kisebb volumenű
fejlesztés volt a központi orvosi rendelő felújítása, melyre 6.404 ezer Ft-ot
fordítottunk.
A város vagyona 7.044.232 ezer forint, mely az előző évhez képest –
jórészt a megvalósított beruházásoknak köszönhetően – 993.462 ezer
forinttal növekedett.
Összességében megállapítható, hogy a 2007. évben az önkormányzat
eredményesen gazdálkodott:

5. oldal

1. A sikeres ÖNHIKI pályázatnak köszönhetően a működési hiányt
kezelni tudtuk, likviditási problémák nem voltak.
2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért
többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült
fenntartani.
3. Minden számlát határidőben kiegyenlítettünk, 30 napon túli
tartozása az önkormányzatnak nem volt.
4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, az erről szóló
beszámolók negyedévente elkészültek.
5. Az intézményi működési bevételek (102,5 %) és az adóbevételek
(100,96 %) a tervezett előirányzaton felül realizálódtak.
6. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több hazai és uniós
támogatással megvalósuló projektet nyertek és valósítottak meg
sikeresen.
Bögös Katalin osztályvezető

Tájékoztató a foglalkoztatás városi helyzetéről
és a munk anélküliek ellátásának lehetőségeiről
A képviselő-testület minden év áprilisában megvitatja az
előző évre vonatkozóan a város foglakoztatási helyzetéről,
illetve a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről szóló
tájékoztatót, melyet a Munkaügyi Központ Karcagi
Kirendeltségének vezetője, illetve a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztálya készít el. A tájékoztató tartalmazza az
Észak-alföldi régió munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó
általános mutatókat, a régión belül a térség általános jellemzőit,
bemutatását, illetve városunk sajátosságait. Az alábbi adatok,
megállapítások tükrözik a városunkban és térségünkben élő
munkanélküliek lehetőségeit, ugyanakkor foglalkoztatási
szempontból igazolják kistérségünk hátrányos helyzetét
A kistérség foglalkoztatási szerkezete az elmúlt évekhez
hasonlóan alakult a 2007. évben is. A legjelentősebb ágazatok
továbbra is a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás és a
kereskedelem.
Az
utóbbi
ágazat
emelkedő
foglalkoztatottságára érzékelhető hatással volt a TESCO-, a
LIDL-, valamint a CBA-áruházak nyitása a térség településein.
A munkaerőkínálatot iskolai végzettség alapján
vizsgálva az látható, hogy változatlanul magas az alacsony
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A 2007. évi
átlagérték alapján az általános iskolai vagy az alatti
végzettségűek aránya 54,9 % volt. Szakmunkás
végzettséggel 26 % rendelkezett. E réteg iránti igény
jelentősnek mondható a munkaerőpiacon, számukat az év
folyamán a szezonalitás hatása is érezhetően csökkentette.
Vannak azonban köztük olyanok, akik elavult szakmával
rendelkeznek, és a korábban azokkal még betölthető
munkakörökre ma már nem keresnek munkavállalót, vagy
az egykor megszerzett szakma kiegészítő képzést igényel.
A Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltségére a 2007.
évben 1996 fő foglalkoztatására nyújtottak be munkaerőigényt
a munkáltatók. Az előző évhez viszonyítva ez 3,7 %-os
csökkenést jelentett. A támogatáshoz kapcsolódó munkáltatói
igények aránya 12,6 %-kal mérséklődött a bázisév adataihoz
képest. Az igények között jelentősebb arányban voltak a
polgármesteri hivatalok (és intézményeik) részéről jelentkező
egyszerű fizikai munkára vonatkozó közjellegű (közhasznú-,
közcélú-, közmunkaprogramhoz kapcsolódó) munkavégzésre
irányuló munkaerőigények. Pozitívumként értékelendő
ugyanakkor, hogy a támogatáshoz nem kapcsolódó

állásajánlatok száma az előző évhez képest 6,5 %-kal
emelkedett, mely jelentős állásfeltáró munka eredménye.
A 2007. évben az álláskeresők a következő tanfolyamokon
vehettek részt: virágkötő + kereskedő-vállalkozó,
gyógymasszőr, nehézgép-könnyűgépkezelő + raktározási és
számítógépes ismeretek, pénzügyi és számviteli ügyintéző,
szociális gondozó-ápoló, ABC-eladó és kereskedő vállalkozó,
mérlegképes könyvelő, számítógép-kezelő + angol nyelv, TBügyintéző, személy- és vagyonőr, parkgondozó, szobafestőmázoló, pincér, szakács, kereskedő-vállalkozó, hegesztő
minősítés + német nyelv, eljárás szerinti hegesztő + német
nyelv, logisztikai ügyintéző, C + C/E + belföldi + TIR
árufuvarozó.
Kisújszállás város munkaerő-piaci helyzetét az elmúlt
évben folyamatos mozgás jellemezte, mely főként a kis- és
középvállalkozások néhány fős létszámleépítései, határozott
idejű munkaviszony megszüntetések, a szezonális
munkavégzés, a nagyobb létszámú - jellemzően közhasznú foglalkoztatási támogatás hatása.
Településünkön a nyilvántartott álláskeresők száma év
közben 541 és 684 fő között mozgott, a tartósan munka
nélkül lévők száma a vizsgált időszakban 177-204 fő közötti
értéket mutatott.
Városunkban a jelentősebb létszámot foglalkoztató
munkáltatók a Polgármesteri Hivatal és a város oktatási
intézményein túl a versenyszférából a Nagykun 2000
Mezőgazdasági Zrt. (mezőgazdaság), a Kunferr Acélszerkezeti
Kft. (gép, berendezés gyártása), a Lignin Faipari és
Kereskedelmi Rt. (fafeldolgozás), a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. (egyéb közösségi személyi
szolgáltatás), a J. Urbán Export-Import Kft. (textília, textiláru
gyártása) és a Kunfa Kft.
Az elmúlt évben az önkormányzat 7 esetben nyert és
valósított meg közmunka- és közhasznú pályázatot,
melynek eredményeként körülbelül 90 fő foglalkoztatását tette
lehetővé a képviselő-testület. Emellett városunkban a
Városgazdálkodási Kft.-vel és a Vízmű Kft.-vel kötött
megállapodás alapján látja el az önkormányzat a közcélú
foglalkoztatást, melynek keretében az elmúlt év során 55 fő
került alkalmazásra.
Nagy Tünde igazgatási osztályvezető
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A kegyeleti szolgálat rendjéről
A Kisújszállási Református Egyházközség mint a református
temetők tulajdonosa, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XCIII. tv. 16. § a) pontja alapján meghatározta a temetkezési
szolgáltatás ellátásának rendjét, melyet a Kisbíró 2008. február 9-ei
számában a lakosság részére közhírelt.
E döntést a lakosság részéről többen kifogásolták, elsősorban
azért, mert a temetkezési szolgáltatás (búcsúztatás) végzéséhez előírt
képesítési követelmény hiánya miatt többször nehézségekbe
ütközött az elhunyt végakaratának teljesítése.
A képviselő-testület 2008. április 15-én soron kívüli ülésen
tárgyalt e kérdésről. Az önkormányzat – a lakosság részéről
megfogalmazott igények alapján – azzal a kéréssel fordult a
Kisújszállási Református Egyházközséghez, hogy a 2008. március
31. napján életbe lépett döntését vizsgálja felül abból a szempontból,
hogy a nem egyházi szertartás szerinti búcsúztatáshoz szükséges
szakképesítés megszerzésére a temetkezési szolgáltatást végzők
részére kellő idő álljon rendelkezésre.
Információink szerint a presbitérium májusi soros ülésén
vizsgálja felül a rendeletét és keresi a lehetőségét a képviselőtestületi kérés teljesítésének. A presbitérium e tárgyban hozott
döntéséről a Kisbíró következő számában fogjuk tájékoztatni a
város közösségét.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

A szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rákötések önkormányzati támogatásáról
A tavaszi lakossági fórumokon több alkalommal felmerült,
továbbá a szennyvízhálózatra történő rákötések támogatásának
ügyintézése során is tapasztaltuk, hogy a 2007. december 10. és
2008. január 29. közötti időszakban a szennyvízcsatorna-hálózatra
rákötő lakosság a rákötési munkáról, illetve az anyagköltségről nem
kért számlát, ezért ezek a lakosok elesnek a meghirdetett
önkormányzati támogatástól.
A fentiekre való tekintettel született az a javaslat, hogy az
önkormányzat a számlával nem rendelkező lakosok részére – az
anyagfelhasználás vonatkozásában – határozzon meg egy
folyóméterenkénti egységárat, és az anyagfelhasználásokat a
Kisújszállási Vízmű Kft. igazolja le.
A 2008. április 29-i ülésén a képviselő-testület megtárgyalta a
szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötések önkormányzati
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
A 2008. január 29. napját követően megvalósult rákötések
esetében a támogatás kizárólag számla alapján nyújtható. A 2007.
december 10. és 2008. január 29. között megvalósult számla nélküli
rákötések esetén az önkormányzat az anyagfelhasználás költségét
500.-Ft/fm összegben vélelmezi, és az ingatlantulajdonost az
összbekerülési költség 50 %-áig, de legfeljebb 15.000.-Ft/ingatlan
összeggel támogatja. Az anyagfelhasználás mennyiségét a
Kisújszállási Vízmű Kft. igazolja.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben érintettek a fent
leírt ügyben, akkor keressék meg a Kisújszállási Vízmű Kft.
illetékeseit, akik a helyszínen igazolni fogják a szennyvízcsatornabekötés anyagfelhasználását. A kérelmeket továbbra is a
Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályára
(emelet, 21. szoba) kell benyújtani.
Ökrös János tanácsos
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a 2006. évi tavaszi belvíz okozta
k árok pótlólagos enyhítéséről

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 17/2008. (III.
28.) ÖTM rendelete alapján, a központi költségvetés eseti jelleggel
pótlólagos, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a helyi
önkormányzat útján a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk
enyhítésére:

1/ A támogatást az a természetes jogi személy veheti igénybe, aki
- a támogatást 2006. évben azért nem vette igénybe, mert nem
vállalta, hogy a támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt
ingatlanra a támogatási összeg erejéig a Magyar Állam javára tíz
évre jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba,
- esetében a kárfelmérés 2006. június 14-ig megtörtént, valamint
a helyi önkormányzat nyilvántartásba vette,
- a károsodott ingatlanát önerőből teljesen vagy részlegesen
helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt (kizárólag
számla vagy ingatlanvásárlásról szóló adásvételi szerződés és
vételár-átvételi elismervény, banki átutalási igazolás csatolását
követően nyújtható támogatás),
- vagy az ingatlan a káresemény óta változatlan műszaki
állapotban van.
2/ A támogatás feltétele, hogy a károsodott ingatlan lakás céljára
létesített; építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel
rendelkezik, a káresemény idején a tulajdonos vagy haszonélvező
által életvitelszerűen lakott volt; a kár a 2006. év első
hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvízzel összefüggésben
keletkezett; a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra volte érvényes biztosítása.

3/ Nem részesülhet támogatásban az, aki a károsodott ingatlan
tulajdonjogát a káresemény óta szerezte meg, kivéve azt az esetet,
ha az öröklés jogcímén megszerzett ingatlan az örökös állandó
lakhelye, és az örökhagyó nem részesült a 2006. évi támogatásban.

4/ Az értéknövelő biztosítással nem rendelkező, illetve a
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz
nem csatlakozott károsult magánszemély akkor részesülhet
támogatásban, ha vállalja, hogy helyreállított, újjáépített vagy
vásárolt ingatlanára olyan határozatlan tartamú lakásbiztosítási
szerződést köt, amely tartalmazza az ár- és belvízi károk fedezetét,
és a magánszemély vállalja a lakásbiztosítás legalább 10 éven
keresztüli fenntartását, vagy csatlakozik a Wesselényi Miklós Árés Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz. A károsult köteles az
önkormányzat felé a biztosítótól származó igazolást benyújtani.
5/ A települési keretösszegről az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter 2008. június 15-ig dönt, majd gondoskodik a támogatás
utalványozásáról.

A jogosultak legkésőbb 2008. május 19-ig (e határidő
elmulasztása jogvesztő hatályú) jelenthetik be a támogatás
iránti kárigényüket a Polgármesteri Hivatal emelet 23-as
irodájába.
Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
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A gyer mekétkeztetés tapasztalatai

Az önkor mányzat javaslatok at vár

Az önkormányzat határozata értelmében, az intézményi
szervezet átalakítása során a Költségvetési Szolgáltató
Iroda által üzemeltetett konyhák 2008. január 1-jétől –
pályáztatás útján – a PLÁSZTÁN Kft. üzemeltetésébe
kerültek.
A képviselő-testület a működés tapasztalatairól
hallgatott meg tájékoztatót. Korábban a TV Kisúj nézői a
városi televízióból is értesülhettek a főző- és tálalókonyhák
átadásáról, mert a működtető szervezet vezetője beszámolt
az eltelt időszak tapasztalatairól. Véleménye szerint az
elmúlt 3-3,5 hónap főleg a tanulás és tapasztalatgyűjtés
jegyében telt el, mindkét fél – konyhai dolgozók és a cég –
részéről. 27 közalkalmazottat vett át a cég, illetve egy
gépjárművezetőt vett fel. 5 dolgozó nem vállalta az új
keretek közt a munkát. A PLÁSZTÁN Kft. egy vezetőt és
átmeneti időszakra egy szakácsot hozott Kisújszállásra.
Számítógépes program garantálja, hogy az adagok
megfelelő
nyersanyagés
tápanyagtartalomban
készüljenek el. Az igazgatónő úgy érzi, hogy kezdeti
bizonytalanság után jó az együttműködési készség a
dolgozókkal, ennek megfelelően javul az ellátás minősége.
A cég tervezi a szolgáltatás minőségének emelését
iskolai-óvodai választásos menü bevezetésével is.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Hagyományosan minden évben az augusztus 20-ai városi
ünnepségen nyújtja át a polgármester azokat az elismeréseket, amelyeket
a városért, annak közösségéért végzett kimagasló tevékenység
elismeréseként ítél oda az önkormányzat.
Az elismerés formái:
• Díszpolgári cím: a város és lakossága érdekében kifejtett
kiemelkedő munkálkodás méltó módon történő elismerésére.
• Pro Urbe Díj („a városért”): a város fejlesztésében, a város
gazdasági és kulturális életében, a tudomány, a művészetek és az
irodalom, a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés
terén kiemelkedően eredményes és maradandó munka
elismerésére.
• Pro Communitate Urbis („a város közösségéért”): a köz
szolgálatában, a város fejlődésének elősegítésében, értékeinek
megóvásában és gyarapításában végzett kimagasló tevékenység
elismerésére.
Díszpolgári címben évente egy személy, Pro Urbe Díj és Pro
Communitate Urbis Díj kitüntetésben pedig évente legfeljebb két
személy, illetve közösség részesülhet. Javaslatokat a város polgárai,
közösségei, társadalmi szervei egyaránt tehetnek. A javaslatokat e célra
készített formanyomtatványon, a polgármesternek címezve lehet
benyújtani 2008. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal 28. sz. irodájában.
A javaslattételhez szükséges formanyomtatványt is itt lehet beszerezni.
(A korábbi években tett javaslatok ismételten előterjeszthetők.)
A fent felsorolt kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
szóló rendeletek a Városháza 28. sz. szobájában, illetve az Arany János
Városi Könyvtárban áttanulmányozhatók.
Szerk. (KMJ)

MEGHÍVÓ
Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Városvédő és -Szépítő Egyesület
tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a
2008. május 24-én, szombaton
rendezendő ünnepi programokra, melyek a következők:
15.30 órakor a II. világháborús emlékműnél:
MEGEMLÉKEZÉS
A HŐSÖK NAPJA ALKALMÁBÓL
Emlékező beszédet mond:
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
Áldást mond: Sípos Árpád lelkészelnök

16 órakor a Városháza parkjában:
a városunkban május 19-24. között zajló
fafaragó tábor által alkotott
KUNKAPU AVATÁSA
Avatóbeszédet mond: Nagy István települési képviselő
A kaput megszenteli: Galsi János plébános
Áldást mond: Sípos Árpád lelkészelnök
17.00 órakor a Nagykun Klubban:
Emlékműsor Wass Albert író-költő
születésének 100. évfordulója alkalmából

Kisújszállás Város Sportjáért Díj
A Kisújszállás Város Sportjáért Díj azon személyek elismerésére
szolgál, akik Kisújszállás sportéletében kimagasló eredményt értek el,
vagy kiemelkedő szakmai munkát végeztek. A díjra a
www.kisujszallas.hu honlapról letölthető nyomtatványon a városban
működő sport-, diáksport-egyesületek és bármely helyi választópolgár is
javaslatot tehet. A nyomtatványhoz a Városháza portáján is
hozzájuthatnak. A javaslatokat 2008. május 16-ig kell Kecze István
polgármester részére eljuttatni.
Szerk. (KE)
„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk:
a gyökerek és a szárnyak.”
- Goethe Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Pedagógusok Szakszervezetének Kisújszállási Csoportja
szeretettel meghívja városunk valamennyi pedagógusát
és a nevelő-oktató munkát segítő munkatársakat
a 2008. június 7-én, szombaton 17 órakor
a Városháza dísztermében rendezendő
PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGRE

Program:
Köszöntőt mond:
Gönczi Károly települési képviselő,
a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke
Kitüntetések, elismerések átadása
A 2007/2008-as tanévben kiemelkedő tanulmányi
és sporteredményeket elért diákok
és felkészítő tanáraik köszöntése
A kitüntetéseket és elismeréseket átadja:
Kecze István polgármester
Diákok műsora
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Gyakorlati képzések helyszíne lesz a
Rézműves iskola
Ősztől más funkciót kap a Rézműves úti iskolaépület: ahol eddig
általános iskolások tanultak, ott néhány hónap múlva szakiskolások
számára zajlanak majd gyakorlati képzések. Takarékosabb, az oktatás
szervezése szempontjából kedvezőbb lesz ez a megoldás, sőt további
fejlesztési lehetőségeket is kínál – ezért döntött úgy az önkormányzat,
hogy az iskolaépületet 2008. szeptember 1-jétől az Illéssy Sándor
Szakközép- és Szakiskola kezelésébe adja át.
Az iskola a szakmai gyakorlati képzéseket jelenleg öt
önkormányzati tulajdonú és négy bérelt tanműhelyben oldja meg. A
Rézműves iskolába a Nyár u. 19. sz. alatti ruhaipari tanműhelyt és
oktatási épületet, az Illéssy út 3. sz. alatti fémipari tanműhelyt,
valamint a Vásár u. 16. sz. alatti oktatási épületet (kereskedelmi
kabinetet) költöztetik majd át. A döntést a következő előnyök alapján
hozta meg az önkormányzat:
- Jelenleg a felsorolt három tanműhely működési költségei
összesen közel évi 3 millió Ft-ba kerülnek, a Rézműves Iskola
működtetési költsége ezzel szemben nem éri el az évi 2 millió Ftot. Az áthelyezés, melynek költsége mintegy 3,1 millió Ft, három
év alatt megtérül.
- A Rézműves iskola értékesítése iránt eddig olyan érdeklődő
nem volt, aki az egész épületet megvásárolta volna, erre a
továbbiakban is kicsi az esély. A tanműhelyek áttelepítésével
három olyan ingatlan szabadul fel, amelyeket külön-külön
könnyebben tud az önkormányzat hasznosítani: az Illéssy utcai
tanműhely megszüntetése az önkormányzat városfejlesztési
elképzeléseivel összhangban van, hiszen a komplex
fürdőfejlesztéshez ez a terület nélkülözhetetlen; a Nyár utcai
épület városközponti és a fürdőhöz közeli elhelyezkedése
kedvező városfejlesztési (pályázati) lehetőségeket kínál; a Vásár
u. 16. sz. alatti, épület (Piculás) szintén kedvező elhelyezkedése
miatt könnyebben értékesíthető ingatlan a Rézműves Iskola
épületénél. E három épület további hasznosításáról júniusi ülésén
tárgyal majd a képviselő-testület.
- A Rézműves iskolában a szakiskolai tanulók gyakorlati képzése
az oktatásszervezés, a tanulók felügyelete szempontjából
könnyebben és ésszerűbben oldható meg.
- Az új telephely, tehát a Rézműves iskola további fejlesztési
lehetőségeket kínál más tanműhelyek kiváltására is, így
remélhetően lehetőség lesz a jelenleg bérelt tanműhelyekben
működő faipari, építőipari és a szobafestő tanműhely itteni
elhelyezésére is.
A tanműhelyek áttelepítésének költségeihez az önkormányzat 2
millió Ft-ot biztosított.
Kocsisné Monoki Julianna

Közoktatási döntésekről - csak röviden
A művelődési bizottság elnökének kezdeményezésére fogadta
el az önkormányzat azt, hogy készüljön, illetve működjön
„egységes közoktatási adatszolgáltatási rendszer” az önkormányzat
közoktatási intézményeiben. Jöjjön létre egy munkacsoport, amely
kidolgozza és kipróbálja azt úgy, hogy 2009. szeptember 1-jétől már
működjön. Az adatszolgáltatási rendszert a normatív állami
támogatás révén néhány éve megvásárolt és egyre szélesebb körben
használt
Magiszter
Iskolaadminisztrációs
Rendszer
felhasználásával kell kidolgozni.

2008. május 10.
Elismerés a kiemelkedő
teljesítményekér t

Az önkormányzat szeretné kifejezni elismerését azoknak
a város közoktatási intézményeiben tanuló diákoknak, akik
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket értek el, és
velük együtt természetesen felkészítő tanáraiknak is. Ezért
minden tanév végén – először a 2007/2008-as tanévben, a
pedagógusnapi városi ünnepségen – köszönti őket.
Az önkormányzat döntése szerint az elismerésben
részesülő, kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók körét
a polgármester határozza meg a közoktatási intézmények
igazgatóinak ajánlásai alapján a következők szerint: azon
tanulók köszöntésére kerül sor, akik az adott tanévben
- az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetetett országos tanulmányi versenyeken 1-10.
helyezést értek el,
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
által meghirdetett tanulmányi versenyeken 1-3.
helyezést értek el,
- a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken szakmunkásbizonyítványt szereztek, illetve az 1-10. helyen
végeztek,
- egyéb, regionális tanulmányi versenyeken 1-3.
helyezést, vagy tájegységi tanulmányi versenyeken 1.
helyezést értek el.
Az elismerésben részesülő, kiváló sporteredményt elért
tanulók körét szintén a polgármester határozza meg a
közoktatási intézmények igazgatóinak és az iskolai diáksportegyesületek vezetőinek ajánlásai alapján a következők
szerint: azon tanulók köszöntésére kerül majd sor, akik az
adott tanévben a Magyar Diáksport Szövetség és a magyar
sportszakági szövetségek által meghirdetett versenyek
országos 1-10., és megyei 1-3. helyezettjei.
Az önkormányzat egy-egy óvodapedagógus és alsós
osztályokban tanító, a gyermekek/tanulók nevelésébenoktatásában kiemelkedő eredményt elérő pedagógus
elismerésére is lehetőséget biztosít, szintén az érintett
intézményvezetők ajánlásai alapján.
Az önkormányzati elismerést oklevél és ajándéktárgy
kíséri. A képviselő-testület fontosnak tartja azt is, hogy az
elismerésben részesített tanulók és pedagógusok neveit,
valamint az elért eredményeket a pedagógusnapi ünnepséget
követően a Kisbíróban megjelentesse.
Kocsisné Monoki Julianna
Két intézményi alapdokumentum felülvizsgálatára került sor
áprilisban: a Városi Óvodai Intézmény a szervezeti és működési
szabályzatát gondolta át és aktualizálta, az Illéssy Sándor
Szakközép- és Szakiskola pedig minőségirányítási programját
módosította. Ez utóbbira azért kerül sor, mert az elmúlt tanévben a
szakiskolai tanulók az országos kompetenciamérésen az átlagnál
kedvezőtlenebb eredményt értek el. Az iskola – pályázati
támogatással – szakértő segítségével olyan feladatokat határozott
meg önmaga számára, amelyektől a tanítási folyamat
eredményességének javulását szeretné elérni. A minőségirányítási
programba e feladatokat építették be. Az önkormányzat mindkét
intézményi dokumentum módosítását jóváhagyta. (Szerk.- KMJ)
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Polak venger dva bratanki…
A jól ismert, a magyar-lengyel barátságot szimbolizáló
mondóka kölcsönös megtanulásával vette kezdetét az a Kisújszállás
és Wilamowice közötti diákcsereprogram, melynek keretében most először - lengyel diákok érkeztek városunkba. A hosszú
előkészítő munka eredményeként elinduló program első
„állomásaként” 39 tanulót (14-16 éves korosztály) és 6 kísérő
pedagógust láttunk vendégül, április 24-27. között.
A diákcsereprogram célja egymás hagyományainak,
történelmének megismerésén túl a közös élményszerzésen keresztül
a gyerekek barátságának elmélyítése. Ennek érdekében olyan
programokat szerveztünk vendégeinknek, ahol a magyar, ősszel
kiutazó diákok is részt vettek.
A helyi program koordinálását a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium javára alapított
Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány vállalta, elnyerve az NCA
Nemzeti Civil Alapprogram 800.000 Ft-os pályázati támogatását. A
városi önkormányzat az iskolai rendezvényekre kiírt pályázatán
keresztül támogatta a programot. A rendezvény
lebonyolítói a Móricz Zsigmond Gimnázium és az Arany
János Általános Iskola voltak.
A gyerekek (lengyelek és magyarok egyaránt) és
kísérőik a négy nap alatt feszes időbeosztással rendkívül
intenzív élményeket szerezhettek. A csütörtök késő
délutáni érkezés és egy gyors összeismerkedés után
Berekfürdőn vettek részt éjszakai fürdőzésen. A pénteki
napon gyönyörű időben kirándultunk: a Hortobágyi
Nemzeti Parkhoz tartozó Tisza-tavi természetvédelmi
tanösvény, illetve az egri vár volt a cél. A szombati napon
a lengyel vendégek is bekapcsolódtak a Móricz DÖKnapi rendezvényeibe; részt vettek a csapatversenyben,
röplabdában, főzésben, feloldódtak a rendezvény
forgatagában. Délután a városi lőtér paintball pályájának
avatására voltak hivatalosak, ahol a vállalkozóbb

szelleműek kipróbálhatták a küzdelmet is. A lőtér után a Horváthtanyán kaptak ízelítőt a kun lovas hagyományokból. A szombat esti
szabadprogram sokat segített a magyar és lengyel diákbarátságok
elmélyítésében. Vasárnap a helyi értékeké volt a főszerep, a Morgócsárdát és a Papi Lajos Alkotóház szalmakiállítását tekintették meg
a gyerekek. Az ebéd utáni búcsúzás érzelmi megnyilvánulásai
bizonyították, hogy szándékaink célt értek; a címcserék, a közös
fotók és ölelések, majd az integetés után, az itthon maradt
gyermekeink máris a következő alkalom tárgyalásába kezdtek…
Október végére kaptunk meghívást, ott leszünk.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlen
segítségét, amivel hozzájárult a program sikeres lebonyolításához;
különösen Nagy Lajos szervező munkáját, Majláth Emese
kalauzolását, Debreczeny Zoltán vendégszeretetét, a lövészklub
segítségét, a Móricz konyhán dolgozók türelmét, a
diákönkormányzat munkáját…
Szabó Tamás kuratóriumi elnök

ILLÉSS Y NAPOK
Idén első alkalommal került megrendezésre az ILLÉSSY
NAPOK című megemlékezés az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskolában. A cél az volt, hogy megemlékezzünk iskolánk
névadójáról és az Illéssy családról, de emellett a hagyományos
ifjúsági napunkat is megtartsuk.
A kétnapos ünnepség első napján, április 25-én különböző
vetélkedőket rendezett a szervező diákönkormányzat, ezeket a
feladatokat a pedagógusok segítségével bonyolítottuk le. A
vetélkedők között szerepelt főzőverseny, illetve sportversenyek:
sorverseny, kapura rúgó verseny, szkanderverseny, kötélhúzás és
foci. Az elméleti feladatok között pedig irodalmi és történelmi
szellemi totó, helytörténeti kérdőív, vicces versenyek, rajzverseny,
zenés versenyek, üvöltő verseny, ACTIVITY és LEGYEN ÖN IS
MILLIOMOS kapott helyet.
Minden feladatot nagy lelkesedéssel oldottak meg a diákok, de
a nagy kedvencek a foci, a sorverseny, a vicces vetélkedők és a főzés
voltak. A bográcsokban különböző finomságokat főztek a diákok,
például: őzpörköltet, halászlevet, babgulyást, paprikás krumplit,
puszta pörköltet és Alföldi székelykáposztát is. A nagyon jó

hangulatban eltelt első napot este diskóval zártuk, melyet Mészáros
Zoltán és Szőke Zoltán 12. A osztályos tanulók tartottak.
Másnap, április 26-án, az ünnepi műsor részeként
meghallgattuk Szegi Albertné szavalatát, dr. Ducza Lajos
alpolgármester beszédét Illéssy Sándorról és az Illéssy családról,
valamint Szabó Judit és Varga Károly 9. C osztályos tanulók
szavalatát. A műsor zárásaként a Dalma Tánccsoport produkcióját
tekinthettük meg. Az ünnepi műsort követően került sor az
eredményhirdetésre. A vetélkedőkben résztvevő osztályok közül az
első három helyezettet jutalmaztuk pénzösszeggel, melyet
osztálypénzként használhatnak fel. Az első helyezett a 12. A osztály
(osztályfőnök: Huszka Zsolt), a második helyezett a 11. B osztály
(osztályfőnök: Szidey István), a harmadik helyezett pedig a 11. A
osztály (osztályfőnök: Radics Zoltán) lett. Legvégül a TANÁR
OSCAR nyerteseit hirdettük ki.
Mivel hagyományteremtő céllal szerveztük meg ezeket a
programokat, reméljük, hogy jövőre is megrendezésre kerülnek az
ILLÉSSY NAPOK.
Rádai Mária középiskolai tanár
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Egy valóra vált álom

Ug rókötelesek sikere

A Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Diákotthon nevelő-oktató munkájának egyik fontos színtere a napközi
otthon. Gyermekeink itt töltik a napjuk jelentős részét, ezért
igyekszünk számukra olyan feltételeket biztosítani, ahol jól érzik
magukat,
kibontakoztathatják
képességeiket.
Napközis
munkaközösségünk egyik kiemelt feladatának tekinti a szabadidő
hasznos eltöltését, melynek megvalósítására a tanítási órákat követően
nyílik lehetőség kötetlen, szabad játék, illetve szervezett foglalkozás
keretében. Klubnapközi elnevezéssel hetente kulturális, kézműves,
illetve játék- és sportfoglalkozásokat szervezünk, ahol a gyerekek
érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a különböző
tevékenységek közül. Fontosnak tartjuk a szülői házzal való jó
kapcsolat kialakítását, ezért a tanév során többször is meghívtuk a
szülőket „családi játszóházunkba”, ahol a közös együttlét során jobban
megismerhettük egymást.
A HEFOP/2006/2.1.5 B sikeres pályázatnak köszönhetően
intézményünk a közelmúltban egy új klubszobával gazdagodott a
Kossuth úti épület tetőterében, mellyel régi álmunk vált valóra. A
klubszobában olvasó-, zene-, mese-, kézműves- és számítógépes sarok
került kialakításra számos játékkal, fejlesztő eszközzel. Az új
szabadidős terem további lehetőségeket kínál a Klubnapközi
megvalósításához. Jól megfér egymás mellett a zenehallgatás, a
rajzolgatás, a társasjátékozás, és a számítógépezés, de a szőnyegre ülve
a gyerekek meghallgathatnak egy mesét, vagy fejleszthetik
kézügyességüket a manuális foglalkozáson. A szép környezet segíti a
környezettudatos magatartás kialakítását, a társas együttlét hatékonyan
fejleszti a gyermekek szociális készségeit, viselkedéskultúráját. A
szabadon választható tevékenység tartalmas élményt nyújt, formálja a
személyiséget, melyek kedvezően befolyásolják a tanulási
tevékenységet is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Dekor-Mini Áruház, a Főtéri
Stílus Papírbolt, a Szalay Könyvkiadó, valamint a Top 100 Ft-os Bolt
támogatását, mellyel a tanév során segítették terveink megvalósulását.
Zsolnainé Szilágyi Zita napközis nevelő

A kisújszállási Arany János Általános Iskolában évek óta egyre
nagyobb népszerűségnek örvend az ugrókötél sportág. A szabadidő
hasznos eltöltése mellett a gyerekek versenyekre is készülnek, és a
megmérettetéseken szép sikereket érnek el. Ebben az évben több
megyei dobogós és szép országos eredmény is született.
I. korcsoport
Barabás Zsófia
megyei VI.
Kovács Dorottya
megyei VI.
Csízi Tünde
megyei VIII.
Formáció (Deme Zsófia, Balogh Bianka, Csízi Tünde, Csatári
Bernadett)
megyei II., országos V.
II. korcsoport
Cs. Nagy Eszter Sára
megyei II., országos IX.
Kiss Gabriella
megyei III.
III. korcsoport
Barát Sándor
megyei III.
Borók Réka
megyei VII.
IV. korcsoport
Pádár Noémi
megyei II., országos XI.
Formáció (Csillag Edina, Imre Anikó, Borók Réka, Lakatos
Edina)
megyei I., országos IX.
V. korcsoport
K. Szabó Vanda
megyei I., országos IV.
Formáció (Bodó Andrea, Pádár Noémi, Csillag Melinda, K.
Szabó Vanda)
megyei I., országos VI.
Az V. korcsoportban olyan volt Arany iskolások is szerepeltek,
akik most a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai. A versenyzők
felkészítését K. Szabó Jánosné végezte. Az országos döntőn való
részvételhez támogatást nyújtottak a versenyzők szülei, az Arany
János DSE, a Móricz DSE, az Arany Diák Alapítvány és Demeter
Jánosné települési képviselő, melyet ezúton is köszönünk.
A versenyzőknek gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!
Nagy Lajos igazgató

„Szép magyar beszéd” verseny – immár kilencedszer
Idén már kilencedik alkalommal rendeztük meg Kisújszálláson
a Dunától keletre fekvő tíz megye általános iskolás korú tanulóinak
„Szép magyar beszéd” versenyét. Városunk a két helyszínen zajló
döntő egyik felének ad otthont 2000 óta minden év áprilisának elején.
Az országos verseny másik helyszíne Balatonboglár, amely a főváros
és a Dunántúl „szépen beszélő” (vagy legalábbis arra törekvő)
diákjait gyűjti egybe. A 13-14 éves versenyzők többsége az általános
iskola 7-8. osztályába jár, de a résztvevők között szép számmal
vannak „kisgimnazisták” is, azaz olyanok, akik a hat- vagy
nyolcosztályos gimnáziumok hasonló korú tanulói.
A Kisújszálláson eltöltött két fél és egy egész nap középpontjában
idén is természetesen maga a verseny (tehát a szabadon választott és
kötelező szövegek minél pontosabb, „szebb” előadása) állt. A
fennmaradó, szűkre szabott időre most is olyan programokat
szerveztünk, amelyek minden bizonnyal emlékezetesek maradnak az
idelátogató gyerekeknek és felnőtteknek (kísérő tanároknak,
szülőknek). Most is volt városnézés (noha az eső miatt idén csak a
gimnázium nevezetességeit mutathattuk meg), volt kirándulás
(Karcagra és Kunhegyesre), meghívott művész előadása (idén Karsai
János nagy sikerű pantomimműsorát tekinthették meg), s volt

„ráadás” is (Gyenes Kálmán fotóművész „Erdélyi arcok, erdélyi táj”
című szép kiállításának megnyitója).
A nyitó- és záróünnepségnek is kialakult immár a „koreográfiája”:
nem csak köszöntő beszédek hangzanak el (mint most Kecze István
polgármesteré és dr. Wirth István megyei közgyűlési bizottságelnöké), hanem anyanyelvi témájú előadások is (a nyitón dr.
Szathmári István professzoré az elferdített szólásokról, a zárón dr.
Bencédy József ny. főiskolai főigazgatóé mai nyelvhasználatunk
gondjairól – a verseny tükrében). – Szathmári professzor úr „hazajár”
erre a döntőre, hiszen ki ne tudná, hogy ő kisújszállási születésű, s már
csak ezért is szívügyének tekinti az anyanyelvüket szerető és annak
használatában magukat gyakorló (és megmérető!) diákok és tanáraik
találkozóját, amely városunk jó hírnevét (egy év híján már egy
évtizede) a fél országba elviszi.
Reméljük és kívánjuk magunknak, hogy jövő ilyenkor már a
tizedik „Szép magyar beszéd” versenyről szólhasson a beszámoló...
Most viszont még a kilencedik döntőért szóljon a köszönet
mindazoknak (a rendező iskolán belül és kívül), akik munkájukkal
hozzájárultak e rangos és hasznos rendezvény sikeréhez!
Pintér István középiskolai tanár
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Sikeres pályázati munka a Városi Óvodai Intézmény Pitypang Óvodájában
Lezárult a Városi Óvodai Intézmény HEFOP 3.1.3 pályázat
megvalósítása.A „Felkészülés a kompetencia alapú nevelésre a Városi
Óvodai Intézményben” címmel zajló projektnek azonban a pályázat
záró napjával nincs vége, hiszen a tapasztalatok közzététele, az
eredmények fenntartása, a jó gyakorlatok elterjesztése további
feladataink közé tartoznak.

Visszatekintés:
Évek óta érzékeltük már a szülők társadalmi helyzetének
változásait, a gyermekek nevelésében, fejlődésében jelentkező
problémákat. Megfogalmazódott bennünk: tennünk kell valamit a
motiváció, a szocializáció, a játék, a kommunikáció, az óvodai tanulási
formák, az iskolába való átmenet könnyítése érdekben.
Nagy örömünkre nyertes lett a pályázatunk, s 4 millió Ft
támogatást kaptunk a kompetenciaalapú nevelésre való
felkészülésre, továbbképzésekre és eszközbeszerzésre.

A pályázati projekt (2006. 02. 01-2008. 01. 31.) megvalósulása:
A gyermekek fejlődését segítő tématervek az óvónők számára is
érdekesek, izgalmasak voltak, igényelték a folyamatos kutatómunkát,
a megújulást. A gyermekeknek élményt, tartalmas játékot, változatos
tevékenységeket biztosított, építve érdeklődésükre, kíváncsiságukra.
A gondolataik, ötleteik, véleményük meghallgatásával beszédkedvük,
kommunikációs készségük az eddigieknél gyorsabban fejlődött. A
program által javasolt kiegészítő segédletek játékai sokszínű
lehetőséget biztosítottak érzéseik kifejezésére mozgásban, zenében,
vizuális tevékenységekben. A drámajátékok alkalmazása pozitív
hatással volt a csoport szocializációjának fejlődésére, a másság
elfogadására. A társsal közösen végzett játékok, kooperációs
feladatok erősítették bennük a feladatvállalást, felelősségérzetet,
segítőkészséget, segítve ezzel a sikeres iskolakezdést.
A szülők is részesei voltak a megvalósításnak és
eredményeinknek: gyűjtőmunkával, folyamatos érdeklődéssel
segítették a program megvalósulását. Gyermekeik fejlődését látva, a
közös öröm még jobban összekovácsolta a szülői közösséget, és
elmélyítette a velünk meglévő kapcsolatot is.

Az adaptálás során a Helyi Óvodai Programunkban
meghatározottakat elsődlegesnek tekintettük, ehhez választottak a
megvalósító óvónők a programcsomag témajavaslataiból. A Helyi
programunk alapelvei: a szeretetteljes, tevékenységben gazdag
óvodai élet, a vegyes életkorú csoportokban történő nevelés, a
gyermeki játék elsődlegességének biztosítása, a játékba integrált
tanulás. A differenciált fejlesztés mellett újabb elvek kerültek előtérbe:
a szocializáció segítése (együttműködés, kooperatív tanulás,
konfliktuskezelés), a tanulás iránti motiváció megalapozása, az egyéni
képességekre, erősségekre való építés, a sikeres iskolakezdést segítő
készségek megalapozása, a zökkenőmentes átmenet biztosítása (az
iskolára való alkalmassá tétel).
A gyermekek differenciált fejlesztését és a hátrányok csökkentését
segítő módszerek tárháza kiegészült a felfedező tanulás módszerével
és a drámapedagógiával. A készségek, képességek közül a következők
fejlesztése került előtérbe: a motiválhatóság, az együttműködési
készség, a tolerancia, a másság elfogadása, az empátia, az érzelmi
intelligencia, a kreativitás, a kommunikációs készség, a
problémamegoldó gondolkodás és a közösségépítés. A hagyományos
tanulásszervezési módok mellett kiemelt figyelmet fordítottunk az
önkéntes cselekvéses tanulásra, a páros és a kooperatív munkára.
A pályázat megvalósítása, az 510 órányi képzés szemléletváltást,
szakmai megújulást hozott. Valljuk, hogy a megújulás a pedagógus
mesterség legnagyobb erényei közé tartozik, mert jelzi, hogy a
gondjainkra bízott gyermekek fejlesztését nem bízzuk a véletlenre, s
hogy törekszünk a pedagógia új kihívásainak megfelelni.
Köszönjük a résztvevők lelkiismeretes szakmai munkáját,
valamint a biztató szavakat. Munkánk összegzéseként készítettük el a
gyakorlati megvalósítást bemutató kisfilmünket, melynek
elkészítéséért köszönetünket fejezzük ki a TV Kisúj
munkatársainak, Dankó Andrásnak és Szűcs Lajosnak.
Köszönetünket fejezzük ki a Képviselő-testületnek is a projekt
megvalósításhoz, az innovációhoz nyújtott pénzügyi és erkölcsi
támogatásért.
Janóné Rácz Ildikó
intézményvezető

Ábri Kálmánné
projektmenedzser

A Föld napja – az egészség jegyében
Az Arany János Általános Iskolában 2008. április 26-án tanítás
nélküli munkanap keretében foglalkoztunk a Föld és mindannyiunk
egészségével. Felső tagozatban a résztvevők három fő
tevékenységet folytattak, az alsósok külön program szerint
dolgoztak.
Az alsó tagozatosok a gimnázium udvarán felállított
ugrálóvárban mozoghattak, majd akadályversenyen vettek részt,
szemetet szedtek a város egy-egy központi területén, majd
természetfilmet néztek meg.
A felsősök 8 és 10 óra között az iskola pedagógusainak, és a
meghívott szakembereknek előadásában hallhattak 6-6 előadást
szűkebb és tágabb környezetünk problémáiról, és a lehetséges
megoldásokról. Így az Alföld és Kisújszállás természeti értékeivel
ismerkedhettek, hallhattak a levegőszennyeződésről, a preparálás
művészetéről és ennek kapcsán a védett madarakról, az urbanizáció
kedvezőtlen hatásairól, a vízszennyezésről, a megújuló
energiaforrások felhasználásáról, a város ez irányú törekvéseiről, a
helyi hulladékgazdálkodásról, az atomenergiáról, és érdekes

kísérletekből tudhatták meg, hogy a természet is ismeri a fizikai
törvényszerűségeket, pedig nem is járt iskolába.
A délelőtt második felében a hallott előadások tartalmából, és a
korábbi hetekben a kábítószer-megelőzési nyertes pályázat
keretében megtartott órák anyagából töltöttek ki sok-sok kérdőívet
és oldottak meg változatos feladatokat az osztályok. Közben
évfolyamonként ügyességi versenyekre is sor került a
tornateremben.
Az iskola kosárlabda csapatainak tagjai, valamint a városunkban
tartózkodó lengyel vendégek fogadásában részt vevő Arany iskolás
tanulók a gimnázium diákönkormányzati napjának keretében
kosárlabda bemutatót is láthattak.
A délelőtt végén gyors összesítés után jutalomként friss
gyümölcsöt vehettek át a legeredményesebb osztályok. A díjakat
Márkus Erika és Kovács Imre rendőr őrnagyok, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Megelőzési Alapítvány munkatársai, a kábítószerellenes pályázatban résztvevő szakmai segítőink adták át.
Csatáriné Kovács Mária munkaközösség-vezető
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Majális a Horváth-tanyán
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Sétakocsikázás nagyoknak…

… és kicsiknek

Majálisi hangulat

A közönségnek mindenfelé akadt néznivalója

Palacsintasütés a lánytáncfesztiválon…

…ahol fiúk is csak lányruhában lehettek
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ORGONAJÁTÉK
Rákász Gergely koncertorgonista és
a Kisújszállási Református Egyházközség
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
Rákász Gergely: VERDISSIMO – La Bella Italia
című orgonakoncertjére
2008. május 17-én (szombat) 19 órától
a Református templomba.
Jegyek elővételben is kaphatók:
Művelődési Ház – Deák F. u. 6. (tel.: 59/520-672)

A lövészverseny győztese: a kenderesi Krokavecz család

A hatalmas bográcsban főtt gulyáslevesnek nagy sikere volt

A főszakács: Horváth Feri

Rákász Gergely koncertorgonista új műsora, korszakát és
hangulatát ezúttal Olaszországra fókuszálva, annak legszebb zenéi
közé kalauzolja a hallgatókat. Izgalmas, bővérű, dallamos koncert
következik, amely után garantáltan napokig dudorászni fogják a
közismert dallamokat. A felhangzó tizenegy darabból hetet soha nem
játszottak még orgonán, az átiratok csak e koncert kedvéért készültek.
Verdi Szabadság kettőse a Don Carlos-ból, a Cigánykórus a
Trubadúrból, Mascagni Intermezzója a Parasztbecsületből, a
Nabucco Rabszolga kórusa, Vivaldi Tavasza a Négy évszakból, vagy
az Aida Nagy Indulója bizonyára felejthetetlen élményt nyújt majd.
Tökéletes mestermunkák, a legszebb klasszikusok, amolyan szellemi
– lelki akkumulátortöltők, amelyek ha felhangzanak, és együtt
töltünk velük egy kis időt, éppúgy kikapcsolnak és felfrissítenek
bennünket, mint egy békés este egy pohár igazán jó borral a kézben.

„Rudimentások” résztvétele a For rai
Sándor Rovásíróver seny elődöntőjén
Az idén immáron kilencedik alkalommal rendezte meg a Forrai
Sándor Rovásírókör a Kárpát-medencei rovásíróverseny elődöntőjét
április 5-én. Ez évben a Tiszántúli körzet elődöntőjének Szolnok adott
otthont, ahol mintegy 48 gyerek – alsós, felsős, középiskolás, fiú és lány –
várta izgulva a verseny kezdetét. A feladatok mindegyik korosztálynak
azonosak voltak, csak nehézségi fokokban tértek el: voltak átírási
feladatok (latin betűről rovás jelre, és viszont), idegenszavak értelmezése,
valamint rovás szövegek hangos olvasása. Az írásbeli feladatokra 45
percnyi idő volt, s iparkodni kellett azon, hogy mentől kevesebb hibával
bírjanak az írásmutatványok. A Rudimenta Rovásírókörből Bagdány
Eszter, Bíró Ildikó, Blaton Evelin, Csörögi Anikó Lilla, Csörögi Gábor
Balázs, Garai Vera és Szőke Tamás vettek részt. Csörögi Anikó Lilla
hibátlan írásmutatványával, és hangos olvasatával középiskolás
korosztályának első helyezettje lett, így ő résztvevője lesz a budapesti
döntőnek júniusban, ahol közel száz résztvevő fog versenyezni. Ígéretet
tettem arra nézve, hogy minden „rudimentást” el fogok vinni a döntőre
szép teljesítményük jutalmaként, „hadd szokják csak a műhely szagot…”
Végezetül egy kis reklám: a „Rudimentás műhely” továbbra is várja
a rónivágyókat minden korosztályból, szombatonként délután 2 órától a
Horváth-tanyán, akár esik, akár fúj…
Csörögi Gábor, a Rudimenta Rovásírókör vezetője
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A jövő nemzedékéér t

Nyitott k apuk – ismét

„A versengés készsége éppúgy hozzátartozik a belső
kiegyensúlyozottság fenntartásához, mint az együttműködés
készsége.”
(Johnson, Noren-Hebeiben)

A tavalyi kedvező tapasztalatok alapján 2008 nyarán is
megszervezzük a „Nyitott kapuk” programot az önkormányzati
iskolák udvarán. A Móricz Zsigmond Gimnázium és/vagy az
Arany János Általános Iskola sportudvarának nyitva tartásával
lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy a város 18 év alatti
fiataljai megfelelő körülmények között sportolhassanak. A nyári
szünet minden napján 16.00 és 20.00 óra között szeretnénk
felügyeletet biztosítani a sportjátékokhoz.
Az ebben az évben létrehozott Egészségügyi Kerekasztal és az
önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága is
támogatja a kezdeményezést. A felajánlott összeg pályázati
önerőként történő felhasználásával országos pályázatok keretében
kívánjuk azt elérni, hogy a nyár minden napján tudjuk biztosítani a
felügyeletet. Sőt, az egyszerű felügyelet mellett szeretnénk, ha
minél több napon testnevelők vezetésével kisebb rendezvényeket,
városi bajnokságokat is le tudnának bonyolítani az érdeklődők. A
sportprogramok mellett szeretnénk egy-egy hasznos beszélgetést,
előadást is szervezni a sportudvarok használóinak.
Annak érdekében, hogy biztosan minden napra meg tudjuk
szervezni az ügyeletet, kérjük a segíteni akaró és tudó szülőket, 18.
életévüket betöltött volt tanítványokat, sportszeretőket, civil
szervezeteket, hogy május hónapban nevük és telefonszámuk,
valamint a pontos dátum megadásával jelezzék, mikor tudnának
ügyeletet vállalni. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban Szabó
Tamás igazgató úrnál, vagy az Arany János Általános Iskolában az
520-512-es telefonszámon, esetleg a nagylala@enternet.hu e-mail
címen várjuk a jelentkezőket.
Nagy Lajos igazgató

Ez az idézet összegzi annak a rendezvénysorozatnak az
üzenetét, melyet a J-N-Sz Megyei Pedagógiai Intézet rendezett
Versengés, együttműködés, befogadás címmel április 3-15. között.
A nyitókonferencián az előadók a XXI. század gyors társadalmi
változásáról szóltak, mely a közoktatás számára is kihívást jelent.
A változó oktatásban a pedagógus tudása, módszertani kultúrájának
változatossága, megújulása az a tényező, amely biztosíthatja az
eredményes oktatást. Iskolánk nevelőtestülete számos
továbbképzésen vett részt, melyen megismerhettük az alternatív
pedagógiák alapelveit, módszereit, munkaformáit. Tanóráinkon
egyaránt alkalmazzuk a klasszikus, az interaktív és új generációs
módszereket.
Április 7-én kapcsolódva a pedagógiai hetek
rendezvénysorozatához pedagógiai napot tartottunk. E nap célja:
megismerni egymás munkáját, átvenni a korszerű pedagógiai
módszereket, tanulásszervezési módokat, tanulni egymástól.
Bemutató órákat szerveztünk alsó, felső tagozaton és a napköziben.
Pokorádi Zoltánné (1. o.) környezetismeret-óráján az állatokról
szerzett ismeretek rendszerezését láthattuk, melybe beépült a
matematika kompetencia (B modul) fejlesztése is.
Oláhné Horváth Ibolya (2. o.) óráján a szövegértésszövegalkotás kompetenciaterületén egy ismeretterjesztő szöveg
kooperatív formában történő feldolgozását figyelhettük meg.
Molnárné Bucsai Ildikó (7. o.) földrajzóráján ízelítőt kaptunk
arról, hogy a tanulók szerzett ismereteiket miképpen tudják
feladathelyzetekben alkalmazni.
Bájerné Balogh Katalin (6. o.) osztályfőnöki óráján
meggyőződhettünk arról, hogy a szituációs játékok, gyakorlatok
alkalmasak a konfliktushelyzetek teremtésére, azok kezelésére.
Zsolnainé Szilágyi Zita (2. o. napközis csoport) délutáni
szabadidős foglalkozásán megfigyelhettük, milyen változatos
tevékenységeket kínál tanulói számára.

Az órákat követő konzultációkon megvitattuk, elemeztük az
alkalmazott készség- és képességfejlesztő módszereket,
oktatásszervezési módokat, azok pozitívumait, illetve hátrányait.
A nap programjaként érdekes előadást hallgattunk meg a
pedagógiai intézet igazgató asszonyától, Szabó Győzőnétől
„Pedagógusok a változás forgatagában” címmel. Tartalmas és
hasznos nap volt.

Varga Vincéné igazgató

Városszépítő hét
2008. június 22-28. között szervezi a Kisújszállási Városvédő
és -Szépítő Egyesület immár 22. alkalommal a megszokott
városszépítő tábort. A munka során alapszabályunknak
megfelelően aktívan részt veszünk a város természeti és épített
környezetének ápolásában, értékeink védelmében. A feladatok
elvégzésében az iskolák szervezésében mintegy 50 gyermek, és
egyesületünk tagjai közül 15 felnőtt vesz részt évről évre. Az
ország több településén élő példa ragadós környékünkön, 2007ben már törökszentmiklósi barátaink is szerveztek hasonlót.
Az eddigi évekhez hasonlóan köztéri padok, láncok,
virágágyások, szobrok, emlékművek takarítását, környezetük
rendezését tervezzük. Folytatjuk az izraelita temető gondozását,
kerítésének javítását. Elkezdjük a város határában lévő
emlékhelyek tábláinak maradandóbb (belemart) szöveggel történő
feliratozását, valamint a Néprajzi Kiállítóterem takarításának
segítése mellett a kocsiszín nagyobb felújítását is. Várjuk azonban
a lakosság további javaslatait is. Jelzések alapján parlagfűirtást is
végzünk.
Kérjük, hogy aki részt szeretne venni a táborban, munkájával,
adományával, vagy egy-egy elvégzendő feladatra történő
felhívással szeretné segíteni munkánkat, jelezze. A tábor vezetője
Kecze Jánosné, az Arany János Általános Iskola pedagógusa
(06/20-548-0446), további információval szolgál Nagy Lajos
alelnök (06/30-479-5886).
Nagy Lajos alelnök
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Újra van Kun Madonnánk!

Megnyílt a szalmaház

A műemléki világnap programjai keretében április 18-án számos
érdeklődő tekintet kíséretében felavatták az újra kőbe formált Kun
Madonna-szobrot, melynek eredetijét Papi Lajos szobrászművész
alkotta meg. (Az eredeti – évekkel ezelőtt – értelmetlen pusztítás
áldozatává vált.) A Városvédő és -Szépítő Egyesület kezdeményezte
a szobor helyreállítását, s az anyagköltségek előteremtése (a művészi
munka felajánlás volt) a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány, a
városvédők és a lakosság segítségét dicséri. A szintén gyönyörű
rekonstrukció Györfi Sándor karcagi szobrászművész alkotása, aki a
szobor avatóünnepségén Kisúj-szállás érdekében végzett városvédő
és -szépítő munkájáért Gaál Kálmán-díjat vehetett át. A szobor
történetét Nagy Lajos, a
Városvédő és -Szépítő Egyesület
alelnöke, a díjazottat Tatár Zoltán
az Egyesület elnöke méltatta.
Kecze István polgármester úr a
város nevében – kun hagyományaink ápolásának fontosságát
hangsúlyozó gondolatokkal –
vette át az alkotást.
Érdemes egy sétát tennünk
a Kálvin parkban, s a már jól
ismert szobrok, köztéri alkotások
mellett ismét üdvözölni elveszett,
de újraalkotott ismerősünket, a
kun
süvegben egyenes tartással
Dr. Vincze Sándor és Tatár
Zoltán leplezték le a szobrot ülő kun leánykát. Vigyázzunk rá!

2008. március 22-én a Papi Lajos Alkotóházban állandó
kiállítás nyílt meg SZALMAHÁZ néven. Ezúton is szeretném
megköszönni azoknak, akik az esős idő ellenére eljöttek és
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A megnyitót Gönczi
Károly, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke
mondta. Beszédében méltatta az Országos Szalma- és
Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület eddigi munkáját, a
Művelődési és Ifjúsági Központ pártfogó szerepét, és reményét
fejezte ki a hosszú és tartalmas együttműködésre az egyesület
és az önkormányzat között. A megnyitó után az érdeklődők
kipróbálhatták ügyességüket a játszóházban, ahol húsvéti
képeslapokat, csuhécsibét, nyulat és szalmakosárkát
készítettek.
A kiállításon több alkotópályázat munkája is megtekinthető:
pl. államiságunk jelképei, az Árpád-házi királyok
arcképcsarnoka, Betlehemi kompozíció, mesefigurák és
Csukás István műveit illusztráló alkotások is.
A kiállítás megtekinthető minden hétfőn 14-18 óráig,
más időpontokban pedig előzetes bejelentkezés alapján a
következő telefonszámokon: 59/520-672, 20/974-9169,
30/210-6961.
Az egyesület több programot is szervez, többek között
minden tanítási hónap utolsó péntekjén 15-17 óráig
Szalmaműhelyt, ahol mindenki kipróbálhatja kézügyességét és
fantáziáját. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Szabó Katinka

Toldi Attila

Fafaragó tábor
A Nagykun Klub és a Papi Lajos Alkotóház udvarán kerül
megrendezésre 2008. május 19-24. között az a fafaragó tábor,
melynek során a Városvédő és -Szépítő Egyesület nyertes NCA
pályázatának keretében készítjük el a Városháza parkjában
felállításra kerülő Kunkaput. Alsócsernátonból és Pacsérról
érkeznek a fafaragók, akik helyi, faragásban jártas segítőikkel
együtt készítik el a kun motívumokkal díszített kapu darabjait, és
állítják fel várhatóan május 24-én (szombaton) a Városháza
parkjában.
Köszönjük azokat a Kisbíró hasábjain korábban megjelentetett
felhívásunk után érkezett jó szándékú megkereséseket, melyek
segítségével be tudtuk szerezni a megfelelő faanyagot!
Szívesen várjuk azok jelentkezését, akik munkájukkal,
tanácsaikkal segíteni tudják kezdeményezésünk megvalósulását.
Keressék egyesületünk alelnökét, Nagy Lajost a 30/479-5886-os
telefonszámon.
Tatár Zoltán elnök

Gálahangver seny Szolnokon
Az Éneklő Ifjúság területi bemutatója után a Kossuth iskola
Ének-zenei Nagykórusa meghívást kapott a megyei
gálahangversenyre, amelyet április 19-én rendeztek meg a
Megyeháza dísztermében. Azok a kórusok léptek fel, akik az „Év
kórusa” országos elismerést nyerték el, így a mi énekkarunk is
boldogan készült erre az alkalomra. Büszkeséggel és örömmel
töltött el bennünket, hogy a megye legjobb kórusai között
szerepelhettünk. Mezőtúri, jászberényi, szolnoki kórusok és a
megye középiskoláinak legjobb énekkarai mutatták be műsoraikat.
A hangverseny végén vettük át az „Év kórusa” díszoklevelet,
amelyet 2001. óta minden évben sikerült kiérdemelnünk.
Örülünk a sikernek, és nagy igyekezettel készülünk az énekzene tagozat fennállása 50. éves jubileumi díszhangversenyére,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk 2008. október 4-én!
Monoki Kálmánné kórusvezető
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
2008. április 7-10. között rendeztük meg a hagyományos
költészet napi szavalóversenyeket 5 kategóriában (óvodás, 1-2.,
3-4. osztályos, felsős, középiskolás-felnőtt), melyen 118
versenyző vett részt, akik könyv- és tárgyjutalomban részesültek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felkészítő tanárok és a
zsűriben résztvevők munkáját, valamint köszönjük a
rendezvényekhez nyújtott támogatást Kisújszállás Város
Önkormányzatának és a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek.
* * *
Föld napi vetélkedőre került sor 2008. április 24-én délelőtt,
melyet minden évben nagycsoportosoknak hirdetünk. A jó
hangulatú délelőttön 6 csapat ovis vett részt, akik könyvjutalmat
kaptak ügyes és lelkes versenyzésükért. Köszönet a Városvédő és
-Szépítő Egyesületnek és Demeter Jánosnénak az ajándékozásban
nyújtott segítségért.
* * *
Kedves Gyerekek!

Folytatódik a Reneszánsz év alkalmából indított
vetélkedősorozatunk, melynek keretében májusban felső tagozatos
tanulók tölthetnek ki írásbeli feladatlapot. Az előző fordulóban
készített iniciálékból kiállítást készítettünk, melyet a
Gyermekkönyvtárban láthattok. Nevezzetek a versenyekbe,
gyűjtsétek a tallérokat, hiszen decemberben minden vetélkedőben
részt vevő - tallérjai számától függően - értékes jutalomban
részesül.
* * *
Kedves Olvasóink!

Május 15-én TAKARÓ MIHÁLY tart előadást Wass
Albertről és műveiről, melyre minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk. További részleteket a plakátokról és a könyvtár
honlapjáról szerezhetnek.
Május 26-29. között számítógépes tanfolyamot hirdetünk.
Az érdeklődőket (maximum 10 fő) naponta 8-11 óra között várjuk
a térítésmentes tanfolyamon. További részletekről a felnőtt
könyvtári részlegben lehet érdeklődni.
Könyvtárunk csatlakozott az orosházi könyvtár felhívásához: a
„Veszíts el egy könyvet!” akció keretében várjuk az érdeklődőket.
A részvételről a felnőtt könyvtári részlegben lehet érdeklődni.
Irodalmi hagyományok Kisújszálláson és Irodalmi
évfordulók 2008-ban címmel kiállítás látható a Zenei
könyvtárban, mely a könyvtár nyitva tartási idejében tekinthető
meg.
Köszönetet mondunk Szenti Ernőné, Tóth Jánosné, Szűcs
Istvánné, Kevei Kristóf olvasóinknak a felajánlott
dokumentumokért.
* * *
Kedves látogatók, tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült
Kisújszállás Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
tervezete, mely könyvtárunkban megtekinthető.
* * *
Június hónaptól szeptember végéig a könyvtár szervezeti és
működési szabályzata alapján - szombatonként zárva tart.
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezető

2008. május 10.
A Művelődési és Ifjúsági Központ
programajánlata

Verdissimo - La Bella Italia: Rákász Gergely
orgonahangversenye május 17-én 19 órától a kisújszállási
Református templomban.
Jegyek kaphatók a művelődési házban. Jegyárak: 1500
Ft (felnőtt) és 1000 Ft (diák, nyugdíjas).
* * *
Május 30. (péntek) 20 óra Retró buli a Nagykun klubban.
DJ. Urbán Zoli. 21 órától Dumaszínpad, Bödőcs Tibor a
Showder klub humoristájának műsora. Belépő: 600 Ft.
* * *
Június 7-től Labdarúgó EB-klub! Nézzék a Labdarúgó
EB mérkőzéseit óriás kivetítőn a művelődési házban.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a művelődési ház udvarán
bográcsozó-szalonnasütő helyet alakítottunk ki, így a
mérkőzések alatt akár süthetnek-főzhetnek is.
* * *

Június 14-15. Bagaméri Családi Fesztivál
(Városi Gyermeknap). Részletes program a
Kisbíró következő számában.

Június 14. JÁTSZIK A VÁROS - családi
vetélkedő (4 fős csapatok részvételével)
Részvételi feltétel: a csapatban két felnőtt és két
14 éven aluli gyermek lehet. A versenynek
előzetes feladatai is lesznek, ill. a vetélkedőre
június 14-én szombaton délután kerül sor.
Fődíj: 100 000 Ft értékű üdülési utalvány.
A csapatok nevezését május 19-ig fogadjuk a
művelődési házban.
Anyanyelvápoló hírek
Az Anyanyelvápolók Szövetsége Kisújszállási Csoportja
április 24-én tisztújító ülést tartott. Az elnöki tisztségről
leköszönő dr. Kiss Kálmánnét Pintér István tanár úr váltotta.
Dr. Kiss Kálmánné több mint 15 évig, 1992 óta töltötte be
mindannyiunk megelégedésére az elnöki tisztet, s ezúton is
megköszönjük Gitta néni munkáját. Eredményes munkát
kívántunk az új elnöknek is, aki megfogalmazta, hogy jó
lenne, ha taglétszámunk növekedne. A magyar szakos
tanárokon kívül – bár sokan hiányoznak még közülük is – a
csoport igazi erejét azok adják és adhatják, akik nemcsak
hivatásuknál fogva ápolják anyanyelvünket, hanem belső
késztetésnek érzik a nyelvművelő tevékenységet. Szeretettel
várunk mindenkit sorainkban! Jelentkezni lehet az Arany
János Városi Könyvtárban Gubuczné Tomor Máriánál,
csoportunk titkáránál, akit szintén megerősített tisztségében
az ülés.
Toldi Attila
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Pályázati felhívás
a Kunok I. Világtalálkozója
logójának megter vezésére
A Kun Összefogás Konzorcium előkészítő bizottsága
pályázatot hirdet a 2009 szeptemberében megrendezésre kerülő, a
Nagykunság és a Kiskunság összefogásával megvalósuló Kunok I.
Világtalálkozója régiós programsorozat logójának megtervezésére.

I. Tartalmi és formai követelmények
- a logónak tükröznie kell a kun identitástudatot, az
összetartozást, a történelmi hagyományok őrzésének tartalmi és
formai világát, a világtalálkozó programjainak szellemiségét,
- a kiírás témakörében pályázni lehet minden olyan alkotással,
amely a leadás feltételeinek megfelel, valamint amelynek
szellemi tulajdonjoga más személy szerzői és iparjogvédelmi
jogát nem sérti.
II. Használható programok
Adobe Photoshop
A pályamunkát a következő kiterjesztések egyikében kell
benyújtani: *.JPG *.PSD *.TIF
Méret: Corel Draw és Adobe Ilustrator esetében mindegy,
Adobe Photoshop esetében 3000×3000 pix kép, 300 DPI méret.
III. Nyeremény
A nyertes pályamunka készítője bruttó 100 ezer Ft díjazásban
részesül.
IV. Beadás és értékelés
A pályamunkák leadásának határideje: 2008. július 30.
A pályázatot „kun összefogás” jeligével Karcag Város
Önkormányzatához CD-én kell benyújtani. (A pályázó a nevét
és lakcímét lezárt borítékban csatolja a pályázathoz.)
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
A pályázatokat az előkészítő bizottság szakértők bevonásával
2008. szeptember 30-ig elbírálja. A nyertes pályázót írásban
értesítjük.
V. Szerzői jogok és felhasználás
A beküldött pályázatok anyagának szerzői joga a pályázókat
illeti meg. A pályázók elfogadják, hogy a Kun Összefogás
Konzorcium jogosult a nyertes pályamunka kizárólagos
felhasználására.
További információk: www.kiskunfelegyhaza.hu * www.karcag.hu
* www.kunszovetseg.hu

Pályázati lehetőség civil szervezetek számára
A támogatás célja a régió hátrányos helyzetű lakosai számára,
alapszabályuk szerint szolgáltatást nyújtó civil szervezetek
infrastrukturális fejlesztése: épület, helyiség építése, átalakítása,
felújítása, bővítése, akadálymentesítése, a szükséges eszközök
beszerzése. A non-profit szervezetek célcsoport számára nyújtott
tevékenységének részét képező képzési, foglalkoztatási, támogató
tevékenység is támogatható. Az elnyerhető támogatási összeg
minimum 5 millió, de maximum 80 millió forint vissza nem
térítendő támogatás, a tervezett beruházás összes elszámolható
költségének legfeljebb 90 %-a. A pályázatok 2008. május 31-től
június 30-ig nyújthatók be. További információ, valamint a
pályázati dokumentáció (ÉAOP-2008-5.1.3) a www.nfu.hu
honlapon érhető el.
(Szerk.)

17. oldal
Kitüntetett tűzoltók

Ebben az évben is megemlékeztek Szent Flórián napján a
lánglovagok munkájáról. Az Országos Tűzoltó Napot Siófokon,
míg a Megyei Tűzoltó Napot Karcagon tartották. Ezeken az
ünnepségeken megemlékeztek az elmúlt időszak tűzoltóiról és
elismeréseket, jutalmakat adtak azoknak a tűzoltóknak, akik
munkájukkal, teljesítményükkel kiérdemelték azt.
A kisújszállási tűzoltók közül az országos ünnepségen egy fő,
a megyei rendezvényen négy fő aktív és egy fő nyugállományú
tűzoltó kapott elismerést.
A Siófoki Országos Tűzoltó Nap alkalmából Gulyás László
parancsnok úr a LÖTOSZ Tiszti Kereszt Tűzoltó Tagozatának
Arany fokozatát kapta tűzoltói munkássága elismeréseként. Ezt a
kitüntetést évente egy tűzoltó kaphatja meg, ezért kiemelkedik a
díjak sorából.
A karcagi rendezvényen tárgyjutalmat és elismerést adott át
Mészáros Sándor, a Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke Tróznai Bélának az elmúlt 46 év tűzoltói és a tűzoltóságot
segítő munkásságáért.
Az elmúlt időszakban nyújtott munkája elismeréséül Kecze
István polgármester tárgyjutalmakat adott át önkéntes tűzoltói
tevékenységéért Barta Kálmán és ifj. Barta Kálmán részére.
Ugyancsak tárgyjutalmat kapott 2007. évi munkájáért Borók
Endre és Garai Sándor tűzoltó-gépkocsivezető is.
Az önkormányzat nevében kitüntetett tűzoltóinknak
gratulálunk!
Kecze István polgármester

MEGHÍVÓ
A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szülői
Munkaközössége az iskola alapítványainak javára
2008. május 31-én (szombaton)19.00 órai kezdettel

Móriczos Kerti Mulatságot
rendez az iskola udvarán (rossz idő esetén a
tornateremben)
Program:
19.00 Megnyitó
Musical részlet az iskola diákjainak
előadásában
19.30 Vacsora
20.30 Zene, tánc, tombola hajnalig!
A zenét a POP SECRET BAND szolgáltatja
21.00 Salsa-tánc bemutató
23.00 Látványos hastánc bemutató
Belépőjegyek 3.500 Ft-os áron igényelhetők az iskola
titkárságán személyesen, vagy telefonon az 59/520-648
számon. Ugyanitt az iskolai alapítványok javára
támogatójegy is vásárolható 500 Ft-os áron.

Minden kedves érdeklődőt,
volt Móriczos diákot szeretettel várnak a
Rendezvény szervezői
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Kirándulás a Hortobágyi Nemzeti Parkba
Egy hosszú tél után az ember a szabadba vágyik, ki a
természetbe. Ezt valósította meg pályázaton nyert pénzből a
Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete Kovács
Kálmán elnök segítségével. A március 20-ai és 27-ei egész napos
autóbuszos kiránduláson 90 fő vett részt. Az egyesület tagságán
kívül részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György
Általános Iskola és Szakiskola 25 fős csapata is. Idegenvezetőnek,
mint más alkalommal is, dr. Tóth Albert főiskolai tanárt, a
Hortobágy jó ismerőjét, annak szerelmesét nyerte meg egyesületünk
elnöke. Mindkét nap teljes létszámmal (45 fővel) vágott neki a
majdnem 200 kilométeres útnak.
Első megállóhely Püspökladány, a Farkasszigeti Arborétum
volt, ahonnan elindult az Alföld fásítása. Madárdal, kora tavaszi
virágok fogadtak bennünket. Második megálló a Hajdúszoboszló
határában lévő H-56 földgázkút, mely 1961 augusztusában szinte
atombomba nagyságú felhőt bocsátott ki magából. Fúrás közben a
gáz kitört, agyagmárga darabokat szórt szét 1 kilométeres körzetben,
miközben a fúrótorony berobbant. 260 méteres gázfáklya
keletkezett, mely éjszaka Kisújszállásig világított. 2 napig működött,
ez alatt egy nagy kunhalomnak megfelelő földet lövellt ki, elnyelte
a fúrótornyot és az összes berendezést, de ezzel el is fojtotta magát.
Krátertó keletkezett, mely ma horgásztó.
A Hortobágy határába érve láttunk darvakat, kócsagokat,
gólyákat, több száz fészkelő-költő varjú kolóniát, ölyveket,
vadkacsákat. Megismertük egy-két kunhalom történetét, láttuk a
valamikori Só-utat, mely akkor a 4-es útnak felelt meg.
Megismerkedtünk Hortobágy község nevezetességeivel, a
kilenclyukú híddal, csárdákkal, a bemutató központtal, és
pásztormúzeumával, ahol a régi Hortobágy élete, élővilága tárult
elénk. A madárkórházban láttuk a sok áramütött, mérgezett
vadmadarat, melynek egy része gyógyulás után visszakerül a
természetbe. A napunkat egy finom ebéddel fejeztük be
Kunhegyesen. Elfáradva a pusztai széltől kicsit megpirulva,
élményekkel gazdagon tértünk haza, remélve, hogy jövőre is
elmehetünk egy ilyen tartalmas, szép kirándulásra.
Köszönjük a pénzt biztosító minisztériumnak és a rendezvény
szervezőinek e csodálatos élményt.
Kovács József
egyesületi tag

A környezetbarát és fenntartható közlekedés népszerűsítése
érdekében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2008-ban is
meghirdeti a
„Bringázz a munkába!”
kampányt. A koordinációs feladatokat a civil szervezetek, a
Kerékpáros Magyarország Szövetség és az önkormányzatok
segítségével látja el a minisztérium.
Tavaly az első 2 hetes kampányt Budapesten rendezték meg,
hogy felmérjék a fogadtatást. A pozitív tapasztalatok után idén 6
hétig tartó kampányt hirdetnek: 2008. április 22-től május 31-ig
lehet feljegyezni a munkába biciklizett napokat. Akik legalább 10
alkalommal kerékpárral mennek munkahelyükre ez idő alatt, azok
között értékes és hasznos nyereményeket sorsolnak ki közjegyző
jelenlétében.
A kampányra 3-5 fős csoportok, illetve egyének jelentkezését
várják. A jelentkezők a www.gkm.gov.hu/bam internetes honlapon
regisztrálhatnak.
A jövőben a Kerékpárosbarát Település cím extra pontot jelent
a GKM kerékpárút pályázataiban. A cím odaítélése során sokat
számít a „Bringázz a munkába!” ösztönzése, így az
önkormányzatok is érdekeltek a kampány sikeres
megrendezésében.
Arra kérjük, segítse a „Bringázz a Munkába!” program
népszerűsítését, részvételével járuljon hozzá, hogy Kisújszállás
elnyerhesse a Kerékpárosbarát település címet!
A programról további információt a fenti honlapon, valamint a
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán, az 520-228
telefonszámon kaphat!

A Lövészklub hírei
Ismét szép sikereket értünk el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
sportlövész-bajnokságon. A Szolnokon megrendezett húsvét kupán
az alábbi eredmények születtek:
Nyílt irányzékú kispuska serdülő lány kategória: Posztós Erika
1. helyezés
Légpisztoly serdülő lány: Túri Boglárka 3. helyezés
Légpisztoly felnőtt nő: Posztósné Sárkány Erika 1. helyezés
Nyílt irányzékú kispuska felnőtt nő: Posztósné Sárkány Erika 2.
helyezés
Légpuska felnőtt nő: Posztosné Sárkány Erika 3. helyezés
Ismét megrendeztük az általános iskolák közötti légfegyveres
vándorkupát. Eredmények:
5-6. osztály: 1. hely: Pajti Gergő, Református Általános Iskola
2. hely: Rácz László, Arany János Általános Iskola
3. hely: Végh Dominik, Kossuth Lajos Általános Iskola

7-8. osztály: 1. hely: Nagy Norbert, Kossuth Lajos Általános Iskola
2. hely: Herczegh Viktor, Arany János Általános Iskola
3. hely: Posztós Erika, Arany János Általános Iskola
A vándorkupát az őszi újabb versenyig az Arany János
Általános Iskola őrizheti.

Május 11-én 10 órakor a kisújszállási lőtéren
megrendezzük
a
hagyományos
szituációs
lövészversenyünket, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk. A verseny tematikája: bukócélok, darts, légpuskás,
légpisztolyos céllövészet, terepakadályok leküzdése. Mindez
időre. Hölgyeknek, gyerekeknek könnyített pályával.
Nevezési díj: 200 Ft. Amit kérünk: terephez megfelelő
öltözet.
Hornyák János elnök
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Kisújszállás lakosságának egészségügyi állapotáról III.
Folytatjuk a Kisbíró 2008/3. és 4. számában megkezdett
felmérés közzétételét.
Egészségmagatartás

Az egészségi állapot jellemzéséhez hozzátartozik olyan
magatartásformák vizsgálata, mellyel az egyének növelik a
betegségek kialakulásának kockázatát, illetve az ezzel ellentétes
magatartások, melyek a betegségek elkerülésére vagy azok
gyógyítására irányulnak. A kockázati magatartáshoz tartoznak a
káros életmódbeli szokások, mint például a dohányzás, az
alkoholfogyasztás, vagy az inaktív, mozgásszegény életmód. Ezek
súlyára utal, hogy az utóbb említett néhány káros életmódbeli
szokás, az összes betegségteher 30 %-ánál jelent kockázati tényezőt.
Az úgynevezett egészségmegőrző tevékenységhez tartozik
például a testmozgás vagy a lakosok szűrővizsgálatokon való
részvétele.
Dohányzás

A férfiak 40 %-a dohányzik Kisújszálláson és a régióban! A
legsúlyosabb kockázatot jelentő életmódbeli tényezőnek a
rendszeres dohányzás tekinthető, ami nemcsak a rosszindulatú
daganatos betegségek rizikófaktora, hanem a szív- és érrendszeri
betegségeké is. Így például a dohányos emberek körében az
agyvérzés, agylágyulás vagy szívinfarktus kockázata 3-4-szer
nagyobb, mint nemdohányzó társaiknál. A kisújszállási és az északalföldi férfiak 40 %-a, a nők 25 %-a napi rendszerességgel
dohányzik. Férfiaknál a dohányzás gyakorisága valamivel
magasabb, mint az országos átlag. A rendszeresen dohányzó férfiak
2/3-a, a nők kevesebb, mint fele naponta 20 szálnál többet szív.
Aggasztónak tekinthető, hogy fiatal korban mindkét nemnél
magasabb a rendszeresen és sokat cigarettázók aránya, mint az
időseknél.
Alkoholfogyasztás

Kisújszálláson és a régióban minden hetedik férfi (14 %) saját
bevallása szerint nagyivó, szemben az országos 18 %-kal. Az
életkor előrehaladtával nő a rendszeres, nagymennyiségű
alkoholfogyasztók aránya. A nők italfogyasztási szokásai a
megkérdezettek bevallása alapján jóval kedvezőbbek, ugyanis
életkortól függetlenül csak mintegy 1 %-uk tartozik a nagyivók
közé, szemben az országos 2,5 %-os gyakorisággal.

Táplálkozás, elhízás

Az egészségtelen táplálkozási szokások egyik következménye a
túlsúly vagy elhízás. A WHO adatai alapján az elhízás gyakorisága
világszerte emelkedik. Ma már az elhízást is olyan betegségként
emlegetjük, mely fontos kockázati tényező a szív- és érrendszeri
betegségek, egyes bélrendszeri daganatok, a cukorbetegség,
valamint a csontritkulás kialakulásban. Az elhízás már a régióban is
népbetegségnek számít, hisz átlagosan a lakosság több mint fele
érintett ebben az egészségproblémában.
Testmozgás

A testmozgás egészségi állapotra kifejtett hatása ma már
bizonyítottan pozitív: csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek
előfordulási gyakoriságát, valamint megelőző tényezőként tartják
számon a magas vérnyomás, az elhízás, a cukorbetegség, a
csontritkulás, a depresszió, valamint a vastagbéldaganatok
kialakulásában.
Kisújszálláson és a régióban minden hatodik férfi és nő soha,
vagy ritkábban, mint hetente végez testmozgást. Hangsúlyozzuk,
hogy az életmód javítását célzó stratégiák része kell, hogy legyen a
minél szélesebb körben, könnyebben és olcsóbban hozzáférhető
tömegsportolási lehetőségek biztosítása is, hisz a kutatásokból
ismert, hogy a kevésbé iskolázott vagy rosszabb anyagi helyzetben
lévők lehetőségei, esélyei még kisebbek a rendszeres testmozgás
végzésére.
Egészségkultúra

Az egészségkultúra magában foglalja mindazon hiedelmeket,
ismereteket, attitűdöket, melyek meghatározzák az egyén saját
egészségi állapotának befolyásolhatóságával kapcsolatos
gondolkodását. Az egészségkultúra egyik mérhető jelzője, hogy mit
gondolnak az emberek arról, hogy mennyit tehetnek saját
egészségük érdekében.
Kisújszálláson és a régióban a férfiak 30 %-a, a nők 36 %-a véli
úgy, hogy semmit vagy csak nagyon keveset tehet saját egészsége
érdekében.
Az egyének életmódja, egészség-magatartása, kockázati
tényezők jelenléte és az egészségvédő magatartásokhoz való
hozzáférhetőség társadalmilag, gazdaságilag, kulturálisan
nagymértékben meghatározott és függ az egyének választásától,
döntésétől is.
Dr. Malatinszky András

Haladékot k apnak a dohányosok
Ahogyan arról már korábban tájékoztattuk a Kedves Olvasókat,
a képviselő-testület úgy döntött, hogy bizonyos közterületeken
megtiltja a dohányzást, illetve ezeken a közterületeken a
„dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla 5 méteres körzetében
szabad csak rágyújtani.
Az elmúlt hetekben, hónapokban több esetben foglalkozott a
sajtó a dohányzás tilalmának – az elképzeléseinkhez hasonló
módon történő – bevezetésével, melyet megerősít az Egészségügyi

Minisztérium által elkészített jogszabálytervezet is. Éppen ezért
önkormányzatunk képviselői úgy döntöttek, hogy a központi
szabályozás elkészítéséig nem vezetik be a közterületen történő
dohányzás megtiltásával kapcsolatos helyi rendelkezéseket.
Természetesen a helyi szabályok megalkotására és
hatálybalépésére vonatkozó tudnivalókat közhírelni fogjuk.
Nagy Tünde
igazgatási osztályvezető
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HULLADÉK HÍRADÓ
Tisztelt Kisújszállási Lakosok!

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. és az
ÖKO-Pannon Kht. ez évtől működik együtt,
hogy városunk több mint 12.000 lakosa számára
biztosítsa a csomagolási hulladékok anyagfajták
szerinti különválogatását. A rendszer folyamatos
fejlesztése mellett a fejenként begyűjtött
hulladékmennyiség növekedését várjuk.

Szelektív hulladékgyűjtés otthon: a házhoz
menő zsákos gyűjtés
2008. június 1-jétől a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a
háztartásában keletkező, hasznosítható csomagolási hulladékait már nem
csak a gyűjtőszigeteken, hanem akár otthon is külön válogathatja a házhoz
menő zsákos gyűjtés bevezetésével. Az Európai Unióban már hatékony
működő rendszer ma még újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk
benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés e kényelmesebb és hatékonyabb
módja hamarosan mindennapi rutinná válik mindannyiunk számára.
A lakosok május 10-ét követően a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
irodájában (5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74.), valamint a Városháza
melletti Kertészeti kezelőépületben regisztrálhatják igényüket a házhoz
menő gyűjtésre, illetve azt telefonon is bejelenthetik a 59/520-215-ös
telefonszámon. A regisztrálók részére emblémázott szelektív gyűjtőzsákot
osztunk szét díjmenetesen.
A gyűjtőzsákok csak és kizárólag műanyag, papír és
fémhulladékok szelektív gyűjtésére használhatók!

Mi és hogyan kerülhet a zsákba?
A műanyaghulladékok közül a zsákba tegyük az üdítős és ásványvizes
palackokat, a különböző zsugorfóliákat, bevásárló reklámtáskákat és
kozmetikai- vagy tisztítószerek flakonjait. A flakonokban maradt
vegyszerek nehézkessé teszik a hasznosítást, ezért kérjük, mindig öblítsük
ki, mielőtt a zsákba dobjuk. Fontos, hogy a palackokat, a flakonokat
TAPOSSA LAPOSRA, hogy a zsákba több hulladék férjen el.
A papírhulladékok közül újságpapír, könyv, papírzacskó, boríték,
reklámújság, élelmiszerdobozok, iroda- és géppapír, leporelló, rontott
fénymásolatok kerülhetnek a zsákba, továbbá öblítést követően a tejes és
üdítős papírdobozok.
A fémhulladékok közül konzerves dobozokat, alumínium, üdítős és
sörös dobozokat helyezzünk el a zsákba! Fontos, hogy ez esetben is öblítsük
át a hulladékokat. Az éles éleket hajtsuk vissza a dobozba, hiszen könnyen
kivághatja a zsákot.
Kérjük, üveget ne tegyen bele, mert ha eltörik, könnyen kivághatja
a zsákot és balesetet okozhat! Az üvegek gyűjtésére gyűjtőszigeteken
konténereket állítunk föl. A hulladékoknak minden esetben tisztán kell
a zsákba kerülnie, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.

A begyűjtés
A megtelt zsákok száját kössük be, és az előre meghirdetett gyűjtési
héten többségében a hónap utolsó hetében az ürítési napokon a ház elé
tegyük ki legkésőbb reggel 8 óráig. A vegyes, nem hasznosítható hulladék
nem kerülhet a zsákba, mert a gyűjtőjárat munkatársai nem viszik el.
Kérjük Önöket, hogy a szemét elszállíttatására vegyék igénybe a heti
lakossági hulladékszállítást. A zsákokat kérjük csak a hulladékok
szelektív gyűjtésére használják! Ahonnan több alkalommal is nem az
előírt módon tudjuk begyűjteni a hulladékokat, azt a szelektív
hulladékgyűjtési körből kizárjuk.
Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigeteken
Lakótelepi övezetben, azaz az Ifjúság úton, a Szabadság téri
lakótelepen, valamint a Szabadság úton 4 különböző frakcióban gyűjtjük
a hulladékokat, 1100 literes szelektív gyűjtőkonténerbe: papír-karton, fehér

és színes üveg, fém, valamint P.E.T. és egyéb műanyag. A városban 6
helyen 2-2 db 1100 literes szelektív gyűjtőkonténer kerül kihelyezésre fehér
és színes üveg, valamint papír-karton gyűjtésére. Fontos, hogy a hulladékok
anyagtípusuknak megfelelő helyre kerüljenek. A gyűjtőszigeteken a
konténereket igény szerint, de legalább havonta egyszer ürítjük.
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK
KISÚJSZÁLLÁSON:
1. Győri u. - Kossuth L. u. sarok
2. Munkácsi u. - Malom u. sarok
3. József A. u. - Gyep u. sarok
4. Szabadság u. 2. szám előtt
5. Szabadság téri ltp. játszótérnél
6. Szabadság téri ltp. 17. előtti parkolóban
7. Ifjúság u. eleje
8. Petőfi u. - Muskátli u. sarok
9. Győrffi u. eleje
10. Kása János u. eleje

Néhány tanács a tiszta háztartási hulladék szétválogatásához

„Kék fedelű konténer”
Ebbe a konténerbe kartondobozokat, színes és
fekete-fehér újságpapírokat, hullámpapírt,
kiöblített többrétegű italos kartondobozokat,
irodai papírokat, könyveket, prospektusokat
dobjunk!
Fontos, hogy a papírok között ne legyen
műanyagborító, fém vagy indigó. A dobozok
összehajtogatásával a konténerben helyet
takarítunk meg.

„Zöld fedelű konténer”
Ide mindenféle tiszta, kiöblített, ép vagy törött
fehér, víztiszta, valamint színes (zöld, barna,
fekete vagy sárga) üvegpalackokat dobjunk.
Fontos, hogy a zárókupakot minden esetben
távolítsuk el az üvegről.

„Fekete fedelű konténer”
Ide mindenféle tiszta, kiöblített alumínium
dobozokat, üdítős és sörös dobozokat,
konzervdobozokat, fém zárókupakokat dobjunk.

„Sárga fedelű konténer”
Ide mindenféle tiszta, kiöblített
műanyag P.E.T. palackokat (ásványvizes, üdítős)
dobjunk.
Mi történik az Önök által szelektíven gyűjtött hulladékokkal?
A zsákok és a konténerek tartalmát a Kft. telephelyére szállítjuk, ahol
utánválogatják, majd bálázás után a hasznosító üzembe kerül. A szelektíven
gyűjtött és hasznosított hulladék nem terheli a környezetet és a
hulladéklerakók élettartama is nő.
A szelektíven gyűjtött papírból újra papírt gyártanak, a műanyagokat
granulálás után visszajuttatják az ipari szektorba, ahol fóliát, zsákokat,
flakonokat, virágládákat, csöveket vagy polár pulóvert is előállíthatnak
belőle. A visszagyűjtött színes és fehér üvegeket az üveggyárak hasznosítják
az új üveg előállításához.
Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd a hulladékok szelektálását, és
Ön is partnerünk lesz a program sikerében.
Köszönjük együttműködését!
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Pályázati kiírás

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
a 100 %-ban tulajdonában álló Kisújszállási Vízmű Kft.
ügyvezető igazgatói állásának betöltésére

Pályázati feltétel:
- szakirányú felsőfokú végzettség,
- 3 év szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat,
- büntetlen előélet.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- gazdasági, közgazdasági további szakképesítés,
- vízellátásra vonatkozó szakképesítés,
- mélyépítés, közműépítésre területére vonatkozó
műszaki ellenőri képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
- diploma másolatot,
- szakmai önéletrajzot,
- szakmai elképzelést a Kft. vezetésére, működtetésére,
- erkölcsi bizonyítványt (elbírálásig kell benyújtani).
Az állás betölthető: 2008. június 1. napjától, legfeljebb öt évre
szóló munkaviszonyban.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. május 20. 16.00
óráig.
A pályázat elbírálása: 2008. május 27-ei, soron következő
testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatosan Kecze István polgármestertől –
telefonon történő egyeztetés után - kérhető információ, tel.:
59/520-244. A pályázatot Kisújszállás város polgármesteréhez
(5310 Kisújszállás Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

21. oldal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti a
Kisújszállás, Esze T. u. 23/A (hrsz: 569/1)
(Sallai telepi Óvoda)
1.727 m2 nagyságú „Óvoda” megjelölésű ingatlant,
a 2 db felépítmény alapterülete: 415,6 m2, állaga átlagos.
Az 569/2 hrsz-ú ingatlant illető szennyvízvezetési szolgalmi joggal
terhelt.
Megközelítése: csapadékos időben is járható kőzúzalékos útról.
Közmű bekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz, szennyvíz.
Kikiáltási ára bruttó 28.000.000.-Ft.
Árverési előleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes licitáló
esetében az árverési előleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a
vételár fennmaradó részét egyösszegben köteles megfizetni Eladó
részére az adásvételi szerződésben meghatározott határidőre.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az
önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk,
egyéb tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2008. június
5-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési
Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy
személyesen leadni a Városháza emelet 23-as irodájában. A
jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet
beszerezni.
Az ingatlan munkaidőben az alábbi telefonszámon történt előzetes
egyeztetést követően megtekinthető. A pályázatokkal kapcsolatos
további információ munkaidőben Rácz Szilvia csoportvezetőtől
kérhető, az 59/520-241 telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidőig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint
befizették az árverési előleget.
Az árverési licit lebonyolítása: 2008. június 6. (péntek) 9.00 óra.
Árverés helye: Városháza emelet 23. iroda.
Rácz Szilvia csoportvezető

Felhívás

FELHÍVÁS
Fegyveres harc élménye veszély nélk ül!
Megteremtettük Kisújszálláson
a PAINTBALL állandó feltételeit!
Kialakítottunk egy pályát a városi lőtéren
az Eszperantó u. 10/A sz. alatt.
Egysz er re két 3 fős csapat játszhat.
A költségeket sz emélyes
megkeresés alk almával egyeztetjük .
Felsz erelést (fegyver, lősz er, védőr uha, pálya)
biztosítunk (alá vastag pulóver ajánlott).
A közönség számára is tudunk
lövéstől védett helyet biztosítani.
Minden érdeklődőt sz eretettel vár
a Kisújszállási Lövészklub!
Hornyák János elnök (06/30-555-0249)
és Nagy Lajos klubtag (06/30-479-5886)
Hornyák János elnök

Az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. továbbra is várja azon igénylők
jelentkezését, akik lakásproblémájukat a halasztott értékesítésre épített
bérlakás konstrukció keretében, gyorsan és rugalmasan, újépítésű
lakással szeretnék megoldani. Ebben a formában azok is új lakáshoz
juthatnak, akik jelenleg a vételárat még nem tudják az építtető
rendelkezésére bocsátani, hiszen a vételár kifizetésére a beköltözést
követően, 13 éves periódus alatt kerül sor.
A Kisújszállás Téglagyár utca és Csorbai utca sarkára tervezett piaci
alapú bérlakások építéséről bővebb tájékoztatás és jelentkezési lap a
Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán, emelet 23.
irodában, Rácz Szilvia csoportvezetőtől kérhető (tel.: 520-241).
Építési és Városüzemeltetési Osztály

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
Néprajzi tanulmányok Kisújszállásról című kötettel kíván
tisztelegni a kiváló néprajztudós, Szilágyi Miklós 70.
születésnapja alkalmából. A kötet megjelenését előfizetéssel
kívánják támogatni, s a támogatók nevét a könyvben
szerepeltetik. A támogatás, mely egyben előfizetés is a
könyvre: 2000 Ft. Kérjük, minél többen fizessenek elő 2008.
május 31-ig a városi könyvtárban erre a kitűnő néprajzi
tanulmányokat tartalmazó válogatásra!
(Szerk. TA)
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2007. évi közhasznúsági jelentések
A KISÚJSZÁLLÁSI ALSÓS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY
A többszörösen módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. § (1-5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Összes bevétel
Magánszemélyek SZJA 1%-a
Kamatbevételek
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai – kezelési költség
Rendkívüli ráfordítások
- rendezvények támogatása, jutalmak
Az Alapítvány éves induló vagyona 2007. január 1-jén
Az éves bevétel:
Összes ráfordítás:
Az Alapítvány záró egyenlege 2007. december 31-én
Költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.
Az Alapítvány 2007-ben cél szerinti juttatást nem kapott.

119.158,109.566,9.592,304.226,8.820,25.550,269.856,538.153,119,158,304.226,353.085,-

GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
a) Számviteli beszámoló

Eredménylevezetés

Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
e) egyéb
5. Egyéb bevétel
C. Tényleges pénzbevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
I. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Tájékoztató adatok
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott tám. (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege
Megnevezés

Mérleg

B. Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
Eszközök (aktívák) összesen
C. Saját tőke
I. Induló tőke / jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / eredmény
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Források (passzívák) összesen

Tárgyév (ezer Ft-ban)
313
313
121
192
313
291
291
233
22
22
22
22
58
233
192
Tárgyév (ezer Ft-ban)
2.120
2.120
2.120
2.120
100
1.998
22
2.120

b) Költségvetési támogatás felhasználása: 2007. évben költségvetési támogatásban az
Alapítvány nem részesült.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 2.119.763,- Ft, amelyből 1.300.000,Ft tartósan lekötött betét
d) Cél szerinti juttatások kimutatása: Pályázati kiírás, kifizetési jegyzék, a Kuratórium
döntése alapján tanulók támogatása, jutalmazása 233.000,- Ft összegben.
e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke: Nem volt.
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: A
Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, minden juttatás nélkül végzik.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az alapítvány célja:
Eszközök beszerzése – kiemelten a gimnáziumi képzéshez, iskolai nyelvoktatás segítése,
külföldi tanulmányok támogatása, nyelvi táborok működtetése, iskolai hagyományok ápolása,
gyakorlati fakultáció megújítása, belső pályázatok kiírása és támogatása, diákok jutalmazása.
További cél, a szabadidő sportok eszközeinek biztosítása, nyári és téli túrák, táborok
támogatása.
Szabó Tamás, a kuratórium elnöke

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől az Alapítvány támogatást nem kapott.
A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket társadalmi munkában látják el,
amelyért semmiféle külön juttatásban nem részesültek.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Célok:
- az iskolás gyermekek egészségesebb, kiegyensúlyozottabb fejlődésének segítése;
- az oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos pótlása, javítása;
- az iskola felszereltségének bővítése;
- kulturált környezet kialakítása.
Az alapítvány felsorolt céljait aktívan végzi. Nagy szerepet vállal az Arany János
Általános Iskola alsó tagozatos rendezvényeinek támogatásában, a tanulók jutalmazásában.
Az Alsós Gyermekeinkért Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az alapítvány céljait
támogatták.
A közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai ülésükön elfogadták.
Ferenczné Subicz Katalin, a kuratórium elnöke

A HOLNAP MENEDZSEREIÉRT ALAPÍTVÁNY
a) Számviteli beszámoló

Eredménylevezetés

Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
e) egyéb
5. Egyéb bevétel
C. Tényleges pénzbevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
I. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Tájékoztató adatok
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott tám. (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
Megnevezés

Mérleg

B. Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
Eszközök (aktívák) összesen
C. Saját tőke
I. Induló tőke / jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / eredmény
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Források (passzívák) összesen

Tárgyév (ezer Ft-ban)
81
81
5
76
81
60
60
47
21
21
21
21
13
47
76
Tárgyév (ezer Ft-ban)
490
490
490
490
100
369
21
490

b) Költségvetési támogatás felhasználása: 2007. évben költségvetési támogatásban az
Alapítvány nem részesült.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 489.767,- Ft, amelyből 150.000,Ft tartósan lekötött betét
d) Cél szerinti juttatások kimutatása: Pályázati kiírás, kifizetési jegyzék, a Kuratórium
döntése alapján tanulók támogatása, jutalmazása 47.000,- Ft összegben.
e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke: Nem volt.
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
A Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, minden juttatás nélkül
végzik.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az alapítvány célja,
hogy segítse elő az új típusú oktatás elképzeléseinek megvalósulását. További cél, hogy a
diákok az általános műveltség megszerzése mellett elsajátíthassák a vállalkozások
alapításával, működtetésével kapcsolatos jogi, pénzügyi és számviteli ismeretek.
Szabó Tamás, a kuratórium elnöke
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Pályázati felhívás
A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
2008. április 1-jétől 2008. szeptember 30-ig terjedő időszakra,
a közlekedésbiztonság témakörében
„Forgalom-szervezéssel kapcsolatos hiányosságok
feltárása” címmel pályázatot hirdet.

A pályázat célja: a kulturált, egyértelmű közúti jelzésekkel
kialakított, biztonságos közlekedési környezet (pálya)
megteremtése. A tiszta, világos, átlátható függőleges
(jelzőtáblák, jelzőlámpák) és vízszintes (útburkolati jelek)
közúti jelzések megteremtése.

A következő témakörben, illetve forgalomszervezési
hiányosságok megszüntetése érdekében várjuk a
pályázatokat:
•
Jelzőtábla hiánya,
•
Jelzőtáblákat takaró lombkorona,
•
Csatornafedél hiánya, süllyedése,
•
Sebességkorlátozó jelzőtáblák aktualitása (pl.
útjavításokat követően),
•
Útburkolati jelek megléte, láthatósága,
•
Jelzőtáblákkal ellentétes útburkolati jelek (pl. a
kötelező haladási irány egyértelmű szabályozása),
•
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemképessége
(kiégett lencse),
•
A forgalomirányító jelzőlámpa folyamatos vagy
időszakos üzemideje felülvizsgálata, indokoltsága (pl.
éjszaka is üzemel),
•
Az úttesten és annak közelében folyó munkák
megfelelő előjelzése,
•
Forgalomszervezési javaslattétel (új forgalmi rend
kialakítása, vagy a meglévő módosítása),
•
Egyéb (a kátyúkkal kapcsolatos észrevétel nem
témája a pályázatnak).

A pályázatra beküldött észrevételeket mozgóképen,
hagyományos, vagy digitális fényképeken, esetleg rajzban és
leírásban a pontos helyszín megjelölésével, javaslatokkal,
illetve a pályázó elérhetőségével együtt a Jász-NagykunSzolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (5000 Szolnok,
Baross út 39. sz.), vagy az mbb.jaszmrfk@jasz.police.hu email címre küldjék meg, melynek határideje: 2008. október
10.
A pályázatokat egyrészt megküldjük a városi balesetmegelőzési bizottságokon keresztül az illetékes közút
kezelőjének, másrészt közlekedési szakemberek jelenlétében
értékeljük. Egyéni pályázatokat várunk, melyre egy személy
több pályamunkát is készíthet. A legtartalmasabb pályázatot
(pályázatokat) beküldő 3 személy év végén díjazásban
részesül.
A pályázatok elkészítéséhez sok sikert kíván
a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság!

23. oldal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata
nyílt árverésen értékesítésre meghirdeti
az alábbi építési telkeket
Ingatlan címe

Nagysága

1. Kisújszállás, Apaffi u. 6.

Megnevezése

Br. kikiáltási
ár

896 m2
2. Kisújszállás, Vörösmarty u. 15. 891 m2
3. Kisújszállás, Nefelejcs u. 8.
330 m2

beépítetlen terület 717.000.-Ft

5. Kisújszállás, Megyeri u. 15.

beépítetlen terület 560.000.-Ft

4. Kisújszállás, Jókai u. 60.

6. Kisújszállás, Kígyó u. 25/1.

7. Kisújszállás, Sugár u. 60/4/b.

726 m2
560 m2

560 m2
396 m2

beépítetlen terület 891.000.-Ft

beépítetlen terület 363.000.-Ft

beépítetlen terület 653.000.-Ft

beépítetlen terület 560.000.-Ft
beépítetlen terület 435.600.-Ft

A telkek beépítési lehetőségeiről és az övezeti besorolásáról
a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán
(Városháza em. 23. iroda) lehet információt kérni.
Árverési biztosíték: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes
licitáló esetében az árverési előleg foglalóvá alakul át. A nyertes
pályázó a vételár fennmaradó részét egyösszegben köteles
megfizetni Eladó részére az adásvételi szerződésben
meghatározott határidőre.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek
az önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható
köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2008.
május 29-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és
Városüzemeltetési Osztályának címezve (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a Városháza emelet
23-as
irodájában.
A
jelentkezéshez
szükséges
formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni. A
pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidőben
Rácz Szilvia csoportvezetőtől kérhető, az 59/520-241
telefonszámon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a
fenti határidőig írásban benyújtották az árverési jelentkezési
lapot és becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
valamint befizették az árverési előleget.
Az árverési licit lebonyolítása:

1. Kisújszállás, Apaffi u. 6.
2. Kisújszállás, Vörösmarty u. 15.
3. Kisújszállás, Nefelejcs u. 8.
4. Kisújszállás, Jókai u. 60.
5. Kisújszállás, Megyeri u. 15.
6. Kisújszállás, Kígyó u. 25/1.
7. Kisújszállás, Sugár u. 60/4/b.

2008. május 30. (péntek)
2008. május 30. (péntek)
2008. május 30. (péntek)
2008. május 30. (péntek)
2008. május 30. (péntek)
2008. május 30. (péntek)
2008. május 30. (péntek)

Árverés helye: Városháza emelet 23. iroda.

9.00 óra
9.30 óra
10.00 óra
10.30 óra
11.00 óra
11.30 óra
12.00 óra

Rácz Szilvia
csoportvezető

24. oldal
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Felhívás a kut yatulajdonosokhoz
A lakótelepek játszóterein, zöldövezeti parkjaiban problémát
jelentenek a kutyasétáltatások. Ennek a megoldására készültek el
és kerültek kihelyezésre figyelmeztető, felhívó jellegű táblák. A
gond igazából nem a sétáltatással van, hanem azzal, hogy a gazdik
figyelme már nem terjed ki arra, hogy a kutyusok ürülékét
eltüntessék. Miközben a gyermekek önfeledten játszanak a
számukra biztonságos füves környezetben, nem tudnak
folytonosan a lábuk elé nézni. Kérjük Önöket, ha már nem oldható
meg az, hogy messzebbre elvigyék kedvenceiket – pórázon (a
nagyobbakat szájkosárral) sétáltatva őket –, ne feledjenek elhozni
magukkal papír, vagy műanyag zacskót, melyben eltüntethető a
kellemetlenséget okozó ürülék – a kórokozókkal együtt.
Gondoljanak bele, Önök örülnének-e annak, ha gyermekük,
unokájuk kutyaürülékkel szennyezetten, a fertőzés veszélyét
hordozva menne haza. A cipőjéről, a ruhájáról pedig Önnek
kellene az „anyagot” eltávolítania. Egészséges látvány ez?
Tisztelt kutyatulajdonosok!

Ne azért figyeljenek jobban a kutyasétáltatás eddiginél
kulturáltabb körülményeire, mert esetleg jól látható, hogy ki
hogyan rendezi a fenti dolgokat, s ha nem takarít fel a kedvence
után, köztisztasági szabálysértést követ el, amely 20.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírságot, illetve szabálysértési feljelentést von
maga után, hanem önmagát is jobban tudja becsülni a
felelősségérzetéért, no meg azért is, hogy városunk ne csak
biztonságos, hanem tisztább is legyen.
Köszönöm – a gyerekek nevében is.
Ducza Endre közterület-felügyelő

GERGELY LAJOS

GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZŐ
CSőHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMÛVES UTCA 9.

A Kisbíró következő száma 2008. június 7-én szombaton jelenik meg, lapzárta 2008. május 30-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri
Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

Hirdetések

Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti fürdőszobás, kertes, családi ház áron alul
sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Tapasztó Szabolcsnál, a Kisújszállási Térségi Szociális
Otthon és Alapszolgáltatási Központ igazgatójánál (59/520-809), illetve dr. Varga Zoltán
ügyvédnél (59/321-100). Az ingatlan megtekinthető: munkaidőben.

Vállaljuk garanciával:

- szennyvízbekötést rövid
határidővel,
- kőműves javításokat,
- családi házak felújítását és
- utólagos hőszigetelését,
- gáz- és vízvezeték-szerelési
munkálatokat.
Kérje ingyenes árajánlatunkat!
Érd.: Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft.
59/520-210 vagy 20/961-1857

LOMTALANÍTÁS!
Többen érdeklődtek, s a képviselőtestületi ülésen is kérdésként hangzott el,
hogy a lombtalanítási akciót mikor követi
a lomtanítás. Tájékoztatásul közöljük,
hogy Kisújszállás város közigazgatási
területén 2008-ban nyár végére vagy ősz
elejére
tervezzük
meghirdetni
a
lomtalanítást. A pontos időpontról a
Kisbíró hasábjain keresztül is tájékoztatni
fogjuk a lakosságot.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóra elemcsere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás,
minőség, kedvező ár!
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