XVI. évfolyam, 2008. április 5.

4.

KISBÍRÓ
WWW.KISUJSZALLAS.HU

K I S Ú J S Z Á L L Á S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K H Í R L E V E L E
LAKOSSÁGI FÓRUMOK

A kistérségi együttmûködésrõl

A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak
megfelelõen, a képviselõk minden év elején beszámolnak
munkájukról választóiknak. Ezeken a fórumokon legtöbbször az
éves költségvetésrõl, az elmúlt gazdasági év történéseirõl és az idei
év terveirõl adnak számot a választókerületi képviselõk és a
polgármester. Továbbá lehetõség lesz arra, hogy városunk lakói
kérdéseket tegyenek fel, elmondhassák véleményüket, a
városunkat érintõ témákban.

Közel négy éve mûködik már a Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulás Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Berekfürdõ és
Kenderes települések önkormányzatainak tagságával, a megye hét
kistérségének egyikeként. 2004-ben törvény, normatív támogatások
és pályázati lehetõségek egyaránt arra ösztönözték az
önkormányzatokat, hogy kistérségi társulásokat alkotva,
ésszerûbben, együttmûködésben lássanak el és valósítsanak meg
különbözõ önkormányzati feladatokat, közszolgáltatásokat,
fejlesztéseket. Önkormányzatunk számára ebben az
együttmûködésben már eddig is több kedvezõ lehetõség nyílt,
reméljük, így lesz ez a továbbiakban is.
E társulás tevékenységi köre széles, ezek közül különösen a
közoktatásban, a szociális ellátásban, az egészségügyi ellátásban és
a területfejlesztésben kialakított együttmûködést mindenképpen
célszerû kiemelni. Az önkormányzat által a kistérségi
együttmûködésrõl kért tájékoztatóban az e területeken végzett
munkára és eredményekre helyeztem a hangsúlyt.
A közoktatásban 2005 nyarától két szakszolgálati feladat
ellátása valósul meg kistérségi együttmûködésben: a logopédiai
ellátás és a nevelési tanácsadás. Az elõbbit városunkban a Kossuth
Lajos Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálata biztosítja, akik a
kenderesi gyermekek egy részét is ellátják. A kezdés évében
pályázati támogatással korszerû eszközökkel, szépen kialakított
környezetben kezdõdhetett meg a munka. A Karcagon mûködõ
nevelési tanácsadás azért kedvezõ számunkra, mert korábban csak
Szolnokon mûködött ez az ellátás, így tehát az utazás szempontjából
kisebb teher hárul az ellátást igénybe vevõ gyermekekre, illetve
szüleikre.
Az egészségügyi ellátásban az ügyeleti rendszer mûködtetése
érdekben a tárgyi feltételeket fejlesztették: gépkocsi és
számítógépek vásárlására kapott a társulás állami támogatást.
A szociális és gyermekjóléti alapellátásban a legjelentõsebb
eredmény a Kunmadarason létrejött gyermekek átmeneti otthona,
mely 2007. január 1-jétõl mûködik, és több mint 48 millió Ft
összegû támogatásból valósulhatott meg. Az otthon 12 gyermek
befogadására, elhelyezésére és ellátására alkalmas; benne az a
családban élõ gyermek helyezhetõ el, aki átmenetileg ellátás és
felügyelet nélkül marad. Ez az otthon kistérségi mûködési körzettel
végzi feladatát. Alapvetõen a kedvezõbb finanszírozás érdekében
került sor arra, hogy önkormányzatunk 2008. január 1-jével a
Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központot (új neve a
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ)
kistérségi fenntartásba adta át.

A Kisbíró hírlevél megjelenéséig az alábbi
választókörzetekben voltak lakossági fórumok:
o 2008. március 31-én a 3. választókörzetben (Vasvári Óvoda),
képviselõ: Dr. Ducza Lajos
o 2008. április 1-jén a 10. választókörzetben (Bocskai Óvoda),
képviselõ: Tatár Zoltán
o 2008. április 2-án a 7. választókörzetben (Sásastó Óvoda),
képviselõ: Nagy István
o 2008. április 3-án a 9. választókörzetben (Illéssy Kollégium),
képviselõ: Szepesi Jenõ
o 2008. április 4-én a 2. választókörzetben (48-as Olvasókör),
képviselõ: Boncz Lajos
A következõ idõszakban lakossági fórumot tartanak:
o 2008. április 7-én a 6. választókörzetben (Illéssy
Szakközépiskola), képviselõ: Szabó Lajos
o 2008. április 8-án a 4. választókörzetben (Sallai Iskola),
képviselõ: Juhász Attila
o 2008. április 9-én az 1. választókörzetben (Mûvelõdési és
Ifjúsági Központ), képviselõ: Tuka Antal
o 2008. április 10-én az 5. választókörzetben (Nagykun Klub),
képviselõ: Gönczi Károly
o 2008. április 11-én a 8. választókörzetben (Béla K. úti Óvoda),
képviselõ: Demeter Jánosné
A fórumok kezdési ideje 18.00 óra, de a választókörzetek
képviselõi meghívóban is tájékoztatják a tisztelt
választópolgárokat. A rendezvényeken elhangzott közérdekû
felvetésekrõl, észrevételekrõl a Kisbíró következõ számában
tájékoztatjuk olvasóinkat.
Minden kedves választópolgárt tisztelettel várunk a
lakossági gyûlésekre!
Kecze István polgármester

Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.

A területfejlesztés a társulás kiemelt feladata. Ez magában
foglalja a társulás tagjai, települései, gazdálkodó szervezetei
terület- és településfejlesztési elképzeléseinek összehangolását,
kistérségi fejlesztési programok kidolgozását, pályázati munkát,
projektek lebonyolítását. Sikeres közmunka-programok,
bûnmegelõzési pályázat, sportpályázatok (a sportpályánk
felújításához is kistérségi együttmûködésben nyertünk pályázati
támogatást: a futópálya rendbetételéhez, a gerelyhajító, távol- és
magasugró pálya kialakításához) is szerepelnek az
"eredménylistán",
de
megemlíthetjük
még
a
szennyvízelvezetéshez
és
a
szennyvíztisztító-telep
rekonstrukciójához elnyert több mint 8 millió Ft-os
támogatásunkat is, vagy pl. azt, hogy tavaly a Kisújszállási
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is jelentõs támogatásban
részesült sporttábor megvalósításához a kistérségen keresztül.
A jelenleg futó pályázatok egyik legjelentõsebbike a
hulladéklerakó telepek rekultivációjára benyújtott projekt,
melynek sikere esetén négy településen öt régi hulladéklerakó
telep rekultivációja valósulhat meg, ebbõl Kisújszálláson kettõ.

A pályázat kétfordulós, az elsõ fordulóban való eredményes
szereplés esetén a rekultivációs terv és a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére kellett pályázni, erre 66 millió Ft-os
projektet dolgoztak ki polgármesteri hivatalunk pályázatíróinak
aktív közremûködésével. A pályázatot az irányító hatóság
befogadta, az elsõ fordulóról a hetekben várható döntés. Sikeres
második forduló esetén több mint 2 milliárd Ft-os beruházás
valósulhat meg remélhetõen 2010-ben. Jelenleg folyik a
meglévõ hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére
benyújtandó pályázat kidolgozása is.
A társulást ún. Társulási Tanács irányítja, melynek az öt
tagtelepülés polgármestere a tagja. A munkát egy háromfõs
munkaszervezet koordinálja a karcagi polgármesteri hivatalban.
A társulás elnöke dr. Fazekas Sándor polgármester, a helyettesi
feladatokkal személyemet bízták meg. E tisztemben magam is
olyan eredményes együttmûködésre törekszem, amelynek során
minden partnertelepülés érdekeit tiszteletben tartjuk.
Kecze István
polgármester

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a
2008. március 13-ai rendkívüli ülésén és a március 27-ei
soron következõ ülésén hozott döntéseirõl
Rendeletek:
8/2008. (III. 28.) az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi
rendjének szabályozásáról szóló 12/2007. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
9/2008. (III. 28.) a 2008. évi költségvetésrõl szóló 5/2008. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2008. (III. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselõ-testületének Szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 37/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2008. (III. 28.) Kisújszállás Város Arany János Pedagógiai,
Kulturális, Mûvészeti Díja adományozásának rendjérõl szóló
10/1998. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2008. (III. 28.) a "PRO COMMUNITATE URBIS" DÍJ
alapításáról és adományozásáról szóló 11/2004. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
13/2008. (III. 28.) a Díszpolgári Cím és a Pro Urbe Díj
alapításáról és adományozásáról szóló 19/2004. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
14/2008. (III. 28.) Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára Cím
alapításáról és adományozásáról szóló 24/2005. (V. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
15/2008. (III. 28.) az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Határozatok:
77/2008. (III. 13.) a 2008. évi "illegális hulladéklerakók
felszámolásának feladatai támogatására" szóló pályázat
benyújtásáról
78/2008. (III. 13.) az önkormányzati (városi) honlap
elkészítésérõl szóló pályázat kiírásáról
79/2008. (III. 13.) az I. számú, betöltetlen háziorvosi körzet
szerzõdésérõl
80/2008. (III. 13.) kérés dr. Dékány László háziorvoshoz
81/2008. (III. 13.) a képviselõ-testület 2008. évi munkatervének
megállapításáról szóló 420/2007. (XII. 18.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
82/2008. (III. 27.) a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
83/2008. (III. 27.) a város közbiztonságáról és közrendjérõl, a
bûnözés városi helyzetérõl szóló beszámolóról, a
Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság a Városi
Polgárõrség és a mezõõrök, tevékenységérõl szóló
tájékoztatóról
84/2008. (III. 27.) az önkormányzati utak forgalmi rendjének
felülvizsgálatáról
85/2008. (III. 27.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatok átfogó értékelésérõl
86/2008. (III. 27.) a Kisújszállás, Széchenyi utca 3. szám alatti
ingatlan kezelõi jogáról
87/2008. (III. 27.) a Kisújszállás, Nyár u. 19. szám alatti ingatlan
kezelõi jogának átengedésérõl
88/2008. (III. 27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. által
üzemeltetett jelenleg nem hasznosuló ingatlanokról
89/2008. (III. 27.) a Kisújszállás, Deák F. u. 61. és Vásár u. 8.
szám alatt épülõ bérlakások besorolásáról
90/2008. (III. 27.) a Kisújszállás, Deák F. u. 61. és Vásár u. 8.
szám alatt épülõ bérlakások besorolásáról
91/2008. (III. 27.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ települési önkormányzatok 2008. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
92/2008. (III. 27.) a Közoktatási Esélyegyenlõségi Terv
módosításáról
93/2008. (III. 27.) a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásáról,
a fejlesztõ munka eredményességének értékelésérõl, a
fejlesztési lehetõségek bemutatásáról
94/2008. (III. 27.) a Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon szervezeti és mûködési szabályzata
módosításának fenntartói jóváhagyásáról
95/2008. (III. 27.) az Arany János Általános Iskola a szervezeti
és mûködési szabályzata módosításának fenntartói
jóváhagyásáról
96/2008. (III. 27.) az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
szervezeti és mûködési szabályzata módosításának fenntartói
jóváhagyásáról
97/2008. (III. 27.) a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium a szervezeti és
mûködési szabályzata módosításának fenntartói jóváhagyásáról
98/2008. (III. 27.) a Költségvetési Szolgáltató Iroda alapító
okiratának módosításáról.
99/2008. (III. 27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. alapító okiratának
módosításáról
100/2008. (III. 27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
középtávú fejlesztési koncepciójáról
101/2008. (III. 27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. középtávú
fejlesztési feladatairól
102/2008. (III. 27.) bérlakás-építési pályázat benyújtására a
Kisújszállás, Deák Ferenc utca 14. szám alatt önkormányzati
bérlakások kialakítására
103/2008. (III. 27.) bérlakás program elfogadására
104/2008. (III. 27.) parlagfû-mentesítésrõl
105/2008. (III. 27.) a 2008. évi közbeszerzési terv elfogadására
106/2008. (III. 27.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
mûködésérõl, az együttmûködés tapasztalatairól, ezen belül
Kisújszállás szerepérõl
107/2008. (III. 27.) a 2008. évi McDonald's Kihívás Napjáról
108/2008. (III. 27.) az Európa a polgárokért program 20072013 1.2. Testvérvárosok polgárainak találkozói címû pályázati
kiíráson történõ részvételrõl

109/2008. (III. 27.) a Balesetveszélyes csomópontok átépítése
/GKM-KKK/ címû pályázat benyújtásáról
110/2008. (III. 27.) az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett, kereskedelmi szálláshelyek és
szolgáltatások minõségi fejlesztése címû (EAOP-2007-2.1.2)
pályázat beadásáról
111/2008. (III. 27.) Költségvetési Szolgáltató Iroda intézmény
vezetõjének a konyhák átadásával kapcsolatos intézkedésérõl
112/2008. (III. 27.) az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõhöz
tartozó strandbüfé bérbeadásáról
113/2008. (III. 27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgató állás betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról szóló
64/2008. (II. 26.) számú önkormányzati határozat módosításáról
114/2008. (III. 27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgatói megbízásának visszavonásáról, és munkaviszonya
megszüntetésérõl szóló 34/2008. (II. 7.) számú önkormányzati
határozat módosításáról
117/2008. (III. 27.) a kisújszállási 1266 hrsz-ú ingatlanról
119/2008. (III. 27.) a Piac és a Kossuth L. u. sarok telekhatárrendezéséhez szükséges területcserérõl

* * *

A képviselõ-testület 2008. április 29-én (kedden) 13 órai
kezdettel soron következõ ülést tart a következõ
napirendi javaslatokkal:
- Elõterjesztés a 2007. évi zárszámadás jóváhagyására
- Elõterjesztés a 2007. éves összefoglaló ellenõrzési
jelentésrõl
- Tájékoztató a foglalkoztatás városi helyzetérõl és a
munkanélküliek ellátásának lehetõségeirõl
- Elõterjesztés a Kisújszállás Városi Önkormányzata 2007.
évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves
statisztikai összegzés elfogadására
- Tájékoztató a "Felkészülés a kompetencia alapú nevelésre
a kisújszállási Városi Óvodai Intézményben" címû
HEFOP-projekt megvalósításáról és a további
elképzelésekrõl
- Tájékoztató a "Halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
integrált nevelése" címû HEFOP-projekt megvalósításáról,
különös tekintettel a projektben résztvevõ önkormányzati
intézmények tapasztalatairól és a további elképzelésekrõl
- Elõterjesztés pályázat benyújtására a JNSZ Megyei
Közoktatási Közalapítvány pályázati kiírására
- Elõterjesztés az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ 2007.
évi üzemeltetésének tapasztalatairól, javaslat a 2008. évi
üzemeltetésre
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthetõ.
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A népszavazásról
Alábbiakban közöljük a 2008. március 9-ei ügydöntõ népszavazás városunkban mûködõ szavazóköreinek eredményeit. Az
országos népszavazásnak települési szintû eredménye nincs, "csak" országos eredménye van, ezért az itt közölt adatok tájékoztató jellegûek.
Dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ
1. kérdés: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"

2. kérdés: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?"

3. kérdés: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?"
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Március 15-e Kisújszálláson
A forradalom és szabadságharc kezdetének 160. évfordulóját
méltóságteljesen, nagy nemzeti ünnepünkhöz méltóan ünnepelte meg
városunk lakossága.
Már március 14-én, pénteken megkezdõdtek a megemlékezések, az
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 10 órakor az Illéssy-sírkertben
tartott megemlékezést.

Tatár Zoltán alpolgármester mondta az ünnepi beszédet

Rádai Mária tanárnõ emlékbeszéde az Illéssy-sírkertben

Az ünnep elõestéjén az Illéssy-Kossuth-emlékkapunál gyülekeztünk
össze, ahol Gönczi Károly ünnepi beszédét és a '48-as Asszonykórus
buzdító énekét meghallgatva elindult a fáklyás felvonulás a Nagykun
Huszár Bandérium tagjainak felvezetésével. A "tûzkígyó" az Illéssy utca
- Arany János utca - Kálvin park - Piac utca útvonalon vonult, megállva
és rövid megemlékezést: verset vagy éneket hallgatva Illéssy Sándor,
Kossuth Lajos és Illéssy János szobránál a kisújszállási iskolák lelkes
tanulóinak köszönhetõen. Végállomás a Kossuth út 2. szám alatti iskola
udvarán volt, ahol a Kossuth-dombormûnél helyeztük el - csakúgy mint
a többi helyszínen - a tisztelet koszorúit.
A 15-ei ünnepi rendezvény 11 órakor kezdõdött a Városháza elõtt.
Tatár Zoltán alpolgármester ünnepi beszédét követõen Huszárik Kata és
Dévai Balázs színmûvészek verssel, énekkel és prózával emlékeztek
1848-49 hõseire. A Nagykun Huszár Bandérium huszárainak

Huszárik Kata és Dévai Balázs színmûvészek ünnepi mûsora

tiszteletadásával, a koszorúzások után a Szózat eléneklésével ért véget a
városi hivatalos ünnepség.
A fotókat Tóth Tünde készítette.
Toldi Attila

Milyen a logopédiai ellátás városunkban?
A Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményeként mûködõ
pedagógiai szakszolgálat munkájáról is tájékoztatást kért az
önkormányzat a márciusi ülésén. E szakszolgálat 2005 óta mûködik
városunkban. Önkormányzatunk egy, a Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulással együtt benyújtott pályázat eredményeként valósíthatta meg
városunkban a szolgáltatást úgy, hogy a kenderesi óvodában és általános
iskolában is biztosítanunk kellett - a normatív állami támogatás erejéig - az
ellátást.
A szakszolgálat 5 pedagógus álláshelyet kapott, az állami
finanszírozás csökkenése miatt azonban tavaly ez 4,6-re változott,
Kenderes önkormányzata ugyanis nem tudta vállalni a kiesõ állami
hozzájárulás pótlását, így azóta ott kevesebb óraszámot tudnak biztosítani
számukra szakembereink.
A szakszolgálat pedagógusai 3 éves kortól 8. osztályos korosztályig
végeznek szûrõvizsgálatokat a gyermekek körében, ezek eredményeként
kezdik el a problémák kezelését. Ennek során - a minél sikeresebb
iskolakezdés érdekében - kiemelt figyelmet fordítanak az óvodás
korosztályra. A szakszolgálat vezetõje, Zsoldos Erzsébet tájékoztatója
során hangsúlyozta, hogy sajnos egyre több a különbözõ

beszédproblémákkal küzdõ gyermekek száma, akiknek mindegyikét
kapacitás hiánya miatt nem tudják ellátni. Az ellátást igénylõknek mintegy
hetven százalékával tudnak foglalkozni, emiatt további logopédusokra
lenne szükség. A szakszolgálat szakmai tanácsadással segíti az
önkormányzat intézményeiben a sajátos nevelési igényû tanulók
fejlesztését is.
A tájékoztató kapcsán az iskola igazgatónõje és a tagintézmény
vezetõje további fejlesztési lehetõségeket is javasolt: az ellátandó feladatok
bõvítését nevelési tanácsadással, gyógytestneveléssel, valamint
pályaválasztási tanácsadással. Így a beszédhibás és a sajátos nevelési
igényû gyermekek ellátásának megszervezése mellett pl. a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulókkal való foglalkozásokat
is szakemberekkel végezhetnék. Az önkormányzat indokoltnak tartja
ezeket a javaslatokat, és arról döntött, hogy részletesen megvizsgálja a
fejlesztési lehetõségeket az igények és a pénzügyi lehetõségek tükrében,
majd a következõ tanév elõkészítésekor, a májusi testületi ülésen
remélhetõen elegendõ információ birtokában döntést is hozhat e
kérdésekben.
Kocsisné Monoki Julianna
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XIII. Ifjú Üzletemberek Országos
Találkozója, Dunaújváros

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOKRÓL

A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium három tanulója vett részt a
Dunaújvárosban megrendezésre kerülõ XIII. Ifjú Üzletemberek Országos
Találkozóján. A gazdasági informatikusokból álló csapat az Édes Hármas
Cukrászda és Kávéház Betéti Társaság nevû cégekkel nevezett be. A
versenyen való részvétel feltétele volt néhány elõre meghatározott feladat
elkészítése, ilyen például egy kisfilm, amely az iskola, Kisújszállás és a
környezetvédelem kapcsolatát mutatta be, illetve egy cégbemutató
prezentáció, valamint egy pályázat megírása. Ezen túl a találkozóra
érkezéskor el kellett helyezni a csapat által készített környezetvédelmi
plakátot, illetve a cég logóját. A kétnapos verseny a kemény
megmérettetések mellett színes programokat is tartalmazott.

Sikeres pályázat a Norvég Alapra
Az önkormányzat még tavaly õsszel nyújtott be pályázatot a
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében "Kisújszállás
városi közintézmények villamos energia ellátó rendszerének
korszerûsítése megújuló energiaforrások (nap- és szélenergia)
felhasználásával" címmel.
A sokszoros túljelentkezés ellenére a kisújszállási pályázat
bekerült a legjobb 150 pályázat közé, sõt azon legjobb 30 pályázat
között van, amelynek részletes kidolgozását az értékeléssel
megbízott "Projekt Döntõbizottság" jelentõs összeggel, mintegy 5
millió forinttal támogatja. Az elsõ körben benyújtott ún. projekttervet
részletesen ki kell dolgoznia az önkormányzatnak, és a pályázatot a
második fordulóra, 2008. július 12-ig be kell nyújtani.
Támogatást nyert a régi hulladéklerakók
rekultivációs programjának elõkészítése

Az iskolánkból résztvevõ diákok miután elfoglalták a szállást, és
elvégezték a meghatározott versenyfeladatokat, állófogadáson vettek részt
kísérõ tanárukkal, melyet egy színházi elõadás követett, ahol a Svejk c.
kamara-elõadást tekinthették meg. Másnap reggel újra kezdõdtek a
kihívások. A feladatok végrehajtása után következett az ebéd, majd ezt
követõen került sor az eredményhirdetésre, ezután pedig a csapatok
jutalmazására. Az Édes Hármas Bt. tagjainak kemény munkája és
elhivatottsága meghozta a várt eredményt: országos 5. helyezést értek el,
valamint a plakátra járó különdíjat is magukénak tudhatták. A csapat tagjai
visszatérésük után buzdítják azokat a diákokat, akik jövõre részt vehetnek
a versenyen, hiszen egy olyan megpróbáltatás volt ez, amely az élet
kihívásaira készít fel és bemutatja az üzleti életben lehetségesen felmerülõ
problémákat.
Köszönjünk iskolánk vezetõségének a lehetõséget, hogy részt
vehettünk a versenyen, illetve Papp Erika tanárnõnek a felkészítést, és
hogy együtt izgult velünk az eredményes szereplésért:
Domán Alexandra, Nagy Erzsébet, Szabó Julianna
14. évfolyamos gazdasági informatikusok

Beszámoltunk a gyermekvédelmi feladatok
elmúlt évi tapasztalatairól
AVárosi Gyámhivatal, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya átfogó
értékelést készített a 2007. év során végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A tájékoztatóból kiderül, hogy
tovább emelkedett a nehéz anyagi körülmények között élõ családok
aránya, valamint folyamatosan nõ a veszélyeztetett gyermekek, illetve a
magatartászavarral küzdõ gyermekek száma.
A jövõre vonatkozó javaslatok, elképzelések közül nagy hangsúlyt
kapott a helyettes szülõi hálózat mielõbbi kiépítése, valamint egy fõállású
pszichológus foglalkoztatása, aki kezelni tudná a gyermekek viselkedési
zavarát, mely minden közösségnek célja és érdeke.
Nagy Tünde, az Igazgatási Osztály vezetõje

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a
kistérség
felhagyott
hulladéktelepeinek
rekultivációja
(ártalommentes környezetbe illesztés a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen) érdekében, tekintettel arra, hogy az illetékes
környezetvédelmi hatóságok szigorú kötelezéseket hoznak a régi
telepek rendezése vonatkozásában, amelyek ráadásul olyan
pénzügyi terhet rónak az önkormányzatokra, hogy azt önerõbõl nem
képesek megvalósítani. Ezért is kiemelkedõ jelentõségû, hogy a
Környezet és Energia Operatív Program keretében - az elõkészítés
tekintetében - beadott pályázat közel 60 millió Ft támogatást nyert,
amelynek segítségével megvalósulhat a beruházás részletes
kidolgozása, a szükséges tervek elkészítése és a pályázat második
körben történõ benyújtása, végsõ soron pedig a rekultivációs
program kistérségi szintû megvalósítása, amely Kisújszállás két
felhagyott hulladéklerakóját is érinti.
A pályázatot a kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. munkatársai készítették.
Tatár Zoltán alpolgármester

Kisújszállás parlagfû-mentesítéséért
Városunk képviselõ-testülete úgy határozott, hogy nem
csatlakozik a 2008. évi "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfûmentesítési Alap"-hoz, hanem saját alapot hoz létre az ajánlott
121.580,- Ft-os keretösszeggel.
A Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezõgazdasági
Bizottság ezért pályázati elõterjesztést nyújtott be a Képviselõtestületnek március 27-i ülésére. A testület az ajánlott pályázati
formát elvetette, és úgy döntött, hogy az e téren jelentõs gyakorlatot
szerzett Városvédõ és -Szépítõ Egyesülethez fordul segítségért. Az
önkormányzat felkéri az egyesületet, hogy szervezze meg civil
szervezetek és iskolák bevonásával az idei parlagfû-mentesítési
akciót, és az átutalandó 121.580,- Ft-ot használja fel a részvevõk
jutalmazására.
Bízunk benne, hogy az érdeklõdés felkeltésével és a
jutalmazásra fordított összeggel is ösztönözni tudjuk a városunk
területén is elszaporodott allergén növény irtását, ezáltal a jobb
közérzet biztosítását.
Kecze István polgármester
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Beszámoló a város közbiztonságáról és
közrendjérõl, a bûnözés városi helyzetérõl
A címben megfogalmazott beszámolót a Bûnmegelõzési és
Közbiztonsági Bizottság véleményezése után a képviselõ-testület 2008.
március 27-i soros ülésén tárgyalta. A beszámoló elõterjesztõi: dr. Csík
Róbert rendõrkapitány, dr. Malatinszky András, a Városi Polgárõrség
elnöke, Tuka Antal, a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság
elnöke, valamint Deméné dr. Demeter Judit osztályvezetõ, a mezõõrök
irányítója volt.
A Karcagi Rendõrkapitányság vezetõje beszámolt a schengeni
csatlakozásra történõ felkészülésrõl, a Határõrség és Rendõrség
integrációjáról, az önkormányzatokkal és civil önszervezõdésekkel
megvalósuló, bõvülõ együttmûködésrõl.
A szervezeti korszerûsítés és a nyugdíjba vonulás újraszabályozása
miatt átlagosan 12 % körüli létszámhiány jelentkezett 2007-ben. 2008.
január 1-jéig a teljes feltöltöttséghez összesen 5 fõ hiányzott. Jelenleg a
hivatalos állomány létszáma 86 fõ, a közalkalmazottaké 12 fõ. A
hivatásos állomány átlag életkora 32,3 év.
A Karcagi Rendõrkapitányság területén 2007-ben 1963
bûncselekmény vált ismertté, ez a korábbi évhez viszonyítva 24,1 %-os
növekedést jelent. Az 1000 lakosra jutó bûncselekményszám 2006-ban
26,64 db volt, ez 2007-ben 30,13 db-ra emelkedett. A személy elleni
bûncselekmények száma csökkent, a vagyon elleni bûncselekmények
száma nõtt, itt 41 %-os a növekedés.
Kisújszálláson 2007-ben a bûncselekmények száma a
következõképpen oszlott meg: testi sértés: 9 eset, garázdaság: 17 eset,
vagyon elleni bûncselekmény: 187 eset.
A felderítés eredményessége a vagyon elleni vétségeknél a korábbi
31,9 %-ról 26,8 %-ra csökkent 2007-re, az összes bûncselekmények
esetében pedig a korábbi 54,1 %-ról 49,4 %-ra csökkent. Rablások
esetében a felderítés eredménye kimagasló. Nõtt a gazdasági
bûncselekmények száma is. Sikerült az illetékességi területen egy

kiterjedt kábítószer-terjesztõ hálózatot is felszámolni.
A jelentés szerint napi tapasztalat, hogy az alkalmi lopások döntõ
többségét a sértett nem kellõen körültekintõ, gyakran hanyag
magatartása idézte elõ. Tehát jobban kell vigyáznunk értékeinkre!
Jellemzõ, hogy 2007-ben fõleg az idõs korúak sérelmére elkövetett
bûncselekmények fordultak elõ nagy számban: így lopás, betöréses
lopás. Ezt a megállapítást a kisújszállási tapasztalatok is igazolják.
Tovább folytatódik a 2003-tól tartó folyamat: a bûnelkövetõk
között a fiatalkorúak aránya lassan, folyamatosan nõ. A jelentés
szerint állandó rendõri jelenlét a mûködési területen csak Karcag és
Kisújszállás területén biztosított. A Közlekedésrendészeti Osztályt
továbbra is a Kisújszállási Rendõrõrsön helyezik el.
A közlekedésbiztonsági helyzet nem javult az elmúlt évhez
viszonyítva. A személyi sérüléses balesetek száma 9 %-kal emelkedett.
A kapitányság illetékességi területén 2007-ben a következõképpen
alakult a közlekedési balesetek megoszlása:
Halálos: 14 ebbõl
Kisújszálláson: 6
Súlyos:
40 ebbõl
Kisújszálláson: 9
Könnyû: 66 ebbõl
Kisújszálláson: 14
Összesen: 120 ebbõl
Kisújszálláson: 29 eset
Kisújszálláson a nagyszámú súlyos baleset zömmel a 4-es
fõútvonalon történt. A fõbb baleseti okok: az elsõbbségi jog nem
megadása, a szabálytalan kanyarodás, a gyorshajtás és a szabálytalan
elõzés. Ittas volt a baleset okozója 8,33 % arányban.
A jelentés végén a bûn- és balesetmegelõzõ munka fontosságáról
szólt az elõterjesztõ. Asajtóban és a helyi médiában folyamatosan fel kell
hívni a lakosok figyelmét értékeik és testi épségük védelmére. Itt szerepe
van a városi Polgárõrségnek, iskoláknak és civil szervezeteknek is.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjairól
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a 2008. március 10-ei
ülésén a 21/2008. (III. 10.) számú határozatával elfogadta a
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ
intézményi térítési díjait, amelyek a 2008. évre és a 2009. január 1-je
és február 28-a közötti idõszakra a következõk:
1. Alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés
intézményi térítési díja
A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén:
266.- Ft
A nyugdíjminimum 150 %-a és 300%-a közötti jövedelem
esetén:
333.- Ft
A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén:
400.- Ft
A 2007. decemberben ellátottak 2008. évi térítési díja: 333.- Ft
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén:
440.- Ft/óra
A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén:
480.- Ft/óra
A2007. decemberben ellátottak 2008. évi térítési díja: 480.- Ft/óra
3. Idõsek nappali ellátásának intézményi térítési díja:
A nappali ellátás intézményi térítési díja: 20.- Ft/gondozási nap
Az étkezésért fizetendõ térítési díj:
- reggeli
119.- Ft

- ebéd
- vacsora

282.-Ft
119.-Ft

4. Idõsek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja:
a.) Demens beteg ellátása esetén:
- új épületben
49.153 Ft
1.638 Ft/ nap
- régi épületben
46.200 Ft
1.540 Ft/ nap
b.) Átlagos szintû ápolást nyújtó ellátás esetén:
A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem
esetén:
- új épületben
34.200 Ft
1.140 Ft/ nap
- régi épületben
30.450 Ft
1.015 Ft/ nap
Anyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén és
a 2007. decemberben ellátottak esetében:
- új épületben
51.900 Ft
1.730 Ft/ nap
- régi épületben
46.200 Ft
1.540 Ft/ nap
5. A bölcsõdei étkezés intézményi térítési díja: 297.- Ft
6. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,
munkaviszonyban állók étkezési térítési díja:
reggeli:
202.- Ft
ebéd:
479.- Ft
vacsora:
202.- Ft
7. A vendégétkezõk ebéd térítési díja:

479. -Ft

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
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Kisújszállás lakosságának egészségügyi állapotáról II.
Folytatjuk a Kisbíró 2008/3. számában megkezdett felmérés
közzétételét.
Szívinfarktus, agyérbetegségek
65 év alatt minden második haláleset szívinfarktus vagy
agyérbetegség miatt következik be. A szívinfarktus az a betegség,
mely megelõzhetõ a kockázati állapotok (magas vérnyomás, magas
vérzsírszint, cukorbetegség, dohányzás, stressz) idõbeni
felismerésével, az életmód megváltoztatásával, megfelelõ gyógyszeres
kezelés bevezetésével, illetve ha már kialakult az életveszélyes
betegség, akkor gyors és szakszerû sürgõsségi és intenzív ellátás
biztosíthatja a beteg túlélését. Mindezek alapján hangsúlyozzuk, hogy
a szívérrendszeri halálozások csökkentésére irányuló stratégiákban
alapvetõ szempont kell, hogy legyen a szívérrendszeri lakossági
szûrõprogramok
kiterjesztése
(vérnyomás,
vércukor,
vérkoleszterinszint-mérés, szívérrendszeri kockázati állapot
meghatározás stb.)
Rosszindulatú daganatok
Aférfiak daganatos halálozása lassan, de folyamatosan nõtt az
elmúlt 15 évben. A halálozások gyakorisági listáján a rosszindulatú
daganatok a második helyet foglalják el. A daganatok kialakulásában
ma már sok kockázati tényezõ ismert, melyek közül számos az
életmódra vezethetõ vissza (például dohányzás, alkoholfogyasztás,
egészségtelen táplálkozás stb.). Mindemellett egyéb környezeti,
biológiai hatások és genetikai fogékonyság is nagy szerepet játszik e
betegségek kialakulásában. Kisújszállás és az észak-alföldi régió
összdaganatos halálozása a férfiak esetében minden korcsoportban az
országos értékeket meghaladja! További kedvezõtlen tényezõ, hogy a nemzetközi csökkenõ halálozási trendektõl eltérõen - az utóbbi 15
évben a régióban a daganatos halálesetek száma és aránya lassan, de
egyenletesen emelkedik.
Légcsõ, hörgõ és tüdõ, az emlõ és méhnyak rosszindulatú
daganatai
Kisújszálláson, és az észak-alföldi régióban a férfiak rosszindulatú
daganatai között, az országos viszonyokhoz hasonlóan, elsõ helyen a
légcsõ-, hörgõ- és tüdõrák áll. A halálozások mértéke azonban jóval
meghaladja az országos átlagértékeket.

Az aktív korú nõk daganatos betegségek miatti halálozásában kiemelt
az emlõ rosszindulatú daganatos betegsége. Az észak-alföldi
régióban az emlõrák miatti halálozás, rövidebb periódusoktól
eltekintve, két megyében (Hajdú-Bihar és Jász-NagykunSzolnok) magasabb, mint az országos átlag. A méhnyakrák okozta
fiatalkori halálozások Jász-Nagykun-Szolnok megyében mutatnak
többletértékeket az országos halálozási viszonyokhoz képest!
Szív- és érrendszeri betegségek
A nõk 60 %-a túlsúlyos vagy elhízott a régióban! Sok olyan
rizikóállapot/betegség létezik, mely idõbeni felismerésével és
hatékony kezelésével a szív- és érrendszeri halálozások száma
csökkenthetõ. Ilyen rizikóbetegség a magas vérnyomás és
cukorbetegség, illetve ilyen rizikóállapot az elhízás is, melyet 1998 óta
a WHO betegségként definiál.
A nõknél a magas vérnyomás betegség gyakrabban fordul elõ,
mint a férfiaknál a vizsgált korosztályok többségében. A férfiak között
az észak-alföldi régióban összességében ritkább ez a betegség, mint
országosan. Ugyanez az általános tendencia figyelhetõ meg a
cukorbetegség esetében is, alacsonyabb megbetegedési gyakoriság
mellett.
Atúlsúly és elhízás világszerte növekszik a fejlett országokban.
Megdöbbentõen magas arányban érintett Kisújszállás és a régió
lakossága is e kockázati betegségben: mintegy 60 % körüli az
elhízott vagy túlsúlyos nõk aránya, jóval meghaladva az országos
48 %-os átlagot. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy elsõsorban a
fiatal, 35 év alatti nõket érinti az elhízás.
A kisújszállási és az észak-alföldi férfiak közül, bár az országos
elõfordulási gyakoriságokat nem meghaladva, de még így is az
érintettek több mint fele túlsúlyos vagy elhízott.
Daganatos megbetegedések
Kisújszálláson, és a régión belüli összehasonlítás alapján
elmondható, hogy mind a légcsõ-, hörgõ- és tüdõ-, mind pedig az
emlõrák tekintetében a legnagyobb megbetegedési gyakoriságot a
régió nyugati megyéjében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében
találtunk.
Folytatjuk.
Dr. Malatinszky András

Április 1-jétõl rendel az új háziorvos
Az elõzõ számunkban hírt adtunk arról,
hogy a képviselõ-testület döntése alapján dr.
Búzás Csaba lett az I. számú háziorvosi
körzet orvosa.
Dr. Búzás Csaba Mezõtúron született,
33 éves. Az általános és középiskolai
tanulmányait szülõvárosában végezte, majd
a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum Általános
Orvosi Karán folytatta tanulmányait, 2000ben végzett. A háziorvosi szakvizsga és gyakorlat mellett több éves
mentõorvosi gyakorlattal is rendelkezik.
2004-tõl találkozhattak vele a kisújszállási lakosok, ugyanis
többször helyettesítette dr. Dékány László háziorvost, és rendszeresen
részt vett városunk orvosi ügyeleti ellátásában. Dr. Búzás Csaba dr.
Dékány Lászlóval egy épületben rendel, az Illéssy u. 28. szám alatt
kialakított rendelõben.

Rendelési idõ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 11.00 óráig
9.00 - 12.00 óráig
8.00 - 11.00 óráig
12.00 - 15.00 óráig
8.00 - 11.00 óráig

Új betegek bejelentkezése csütörtökönként és péntekenként. Április
elsejével ingyenes szûrõprogramot indít az új körzet, melyen mindenki
- körzetétõl függetlenül - önkéntesen részt vehet.
Szûrések:
1. vércukormérés ujjbegybõl: megjelenés éhgyomorra,
2. vérnyomás - cardiovaszkuláris rizikó,
3. tápláltsági állapot betegségmegelõzõ szerepe,
4. szájüregi rákmegelõzõ állapotok szûrése.
A rendelõ telefonszáma: 06-30/393-1841
A körzeti szakápoló: Vargáné Hunyadi Eszter.
Szerk. (KE)
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Az általános iskolai beíratásokra
2008. április 8-9-én de. 8-12 és du. 14-17 óra között
kerül sor a következõk szerint:
- az Arany János Általános Iskolában
a Kálvin téri épületben,
- a Kossuth Lajos Általános Iskolában
a Rákóczi úti új épületben,
- a Kisújszállási Református Általános iskolában
az Arany János út 1. sz. alatti épületben.
Tájékoztatásként az önkormányzati iskolák mûködési körzetei
(körzethatárai) a következõk:
Arany János Általános Iskola: Kisújszállás város közigazgatási
területén a Rákóczi utca - Szabadság tér (Deák F. út) - Szabadság utca
- Mikes utca - Kossuth utca útvonalától keletre esõ városrész úgy, hogy
a Szabadság, Mikes és Kossuth utcán lakók nem tartoznak a körzetbe,
valamint Csorba területe és az Óvároson keresztülhaladó, a Petõfi utcát
és a Gaál Kálmán utcát összekötõ névtelen út északi területe.
Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Diákotthon: Kisújszállás város közigazgatási területén a Rákóczi utca Szabadság tér (Deák F. út) - Szabadság utca - Mikes utca - Kossuth utca
útvonaltól nyugatra esõ városrész, valamint Márialaka területe és a
Kisújszállás közigazgatási területének tanyavilága.
A Reformátuis Általános Iskola a város teljes közigazgatási területérõl
beiskolázhat.
(Szerk.-KMJ)

Egy új köztéri alkotás: kun kapu
A Kisújszállási Városvédõ és -Szépítõ Egyesület köztéri mûalkotás
létrehozására nyert pályázatot az NCA határon túli kapcsolatokat segítõ
keretébõl. A pályázat keretében helyi fafaragók bevonásával, várhatóan
az alsócsernátoni Fafaragó Népfõiskola és a pacséri Rózsa Imre népi
fafaragó közremûködésével, pünkösd után májusban készül el egy kun
kapu.
A fafaragó tábor helyszíne a Papi Lajos alkotóház lesz. A
hagyományos formájú és nagykunsági motívumokkal díszített alkotást
a Városháza parkjának rendezési tervében is szereplõ helyen, a Rákóczi
és Nyár utcák keresztezõdésénél, a park bejáratánál állítjuk fel,
várhatóan május végén. Számítunk a lakosság segítségére is. A kapu
méreteihez alkalmas faanyagot jórészét sikerült beszereznünk, de
megvételre keresünk 3 db, legalább 2 éve kivágott, pihentetett, 3 m
hosszú és 40 cm átmérõjû akácfa törzset. Aki ilyenrõl tud, kérem, a
30/479-5886-os telefonon jelezze!
Nagy Lajos

A gyerekekre leselkedõ veszélyekrõl
Az Arany János Általános Iskolában április 1-jén kezdõdött az az öt
héten át tartó rendezvénysorozat, melynek során öt tanóra, két délutáni
klubfoglalkozás és egy egészségnapi vetélkedõ keretében
ismerkedhetnek a gyerekek a rájuk leselkedõ veszélyekkel, és
beszélgethetnek azok elkerülésének lehetõségeirõl. A program
megvalósítására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kábítószerellenes programja keretében benyújtott sikeres pályázat biztosít
lehetõséget, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megelõzési
Alapítvány munkatársaival közösen készítettünk és valósítunk meg.
2008. április 7-én (hétfõn) 17.00 és 18.00 óra között a Kálvin u.
3. szám alatt fogadóórát tartanak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendõr Fõkapitányság szakemberei érdeklõdõ szülõk számára.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Nagy Lajos igazgató

2008. április 5.
Pallagi Gyula
Megyei Matematikai Verseny

2008. március 21-én a tavaszi szünet elsõ napján
iskolánk adott otthont a megyei matematikai versenynek. A
verseny iskolánk egykori tudós igazgatója Pallagi Gyula
nevét viseli, így tisztelegve munkássága elõtt.
Idézet Szabó Tamás igazgató úr megnyitó beszédébõl:
"Pallagi Gyula tudós és nagy pedagógus egyéniség, a
kisújszállási gimnázium korábbi híres igazgatója volt. A
budapesti egyetemen fizika-mennyiségtan szakon szerzett
diplomát. Az egyetem elvégzése után professzora, Eötvös
Loránd egyetemi tanársegédi állást ajánlott neki, amit
anyagi okokból - családja iránti kötelességtudattól vezérelve
- nem tudott elfogadni, mivel az állással fizetség nem járt.
Helyette a vidéki tanárságot választotta, így került 1893-ban
a kisújszállási református fõgimnáziumba tanárnak, ahol
három év múlva igazgatónak választották. Közben 1895ben sikeresen doktorált a Fourier-sorokból. Kisújszálláson
magához vette unokaöccsét, Móricz Zsigmondot, aki a
Sárospataki Református Kollégiumban szerzett keserû
tapasztalatai után itt végre tanulmányaiban kiteljesedhetett,
és sikeresen leérettségizett. Szeretve tisztelt nagybátyja
emlékét az író késõbb a "Forr a bor" címû regényében, Isaák
Géza személyében örökítette meg. Vidéki elszigeteltsége
ellenére is jelentõs a tudományos munkássága; cikkei a
Mathematikai és Physikai Lapok, a Budapesti Szemle és az
Uránia címû tudományos lapokban jelentek meg.
Sajnos a túlfeszített munka miatti betegség fiatalon, 36
évesen ragadta õt el - 1903-ban.
Városunk a gimnázium melletti tér, iskolánk az egyik
tantermének elnevezésével tiszteleg emlékének."
Ebben az évben a középiskolák tanulói közül - akik
sikeresen oldották meg az elsõ forduló feladatait - közel 100
fõ vett részt a döntõn. A feladatok megoldására a tanulóknak
90 perc rendelkezésére, ami idõ alatt a tanárok elõadásokon
vettek részt: dr. Kiss Géza, az ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium tanára Érdekes technikák alkalmazása
egyenlõtlenségek megoldása során címmel tartott elõadást.
A versenydolgozatok javítása alatt a tanulók két elõadás
közül választhattak: Mészáros Gábor, az ELTE másodéves
matematikus hallgatója Vonal, pont, vonal, pont, ... Gráfok
létezésérõl vagy Ágotai László, a Móricz Zsigmond
Gimnázium tanára Egy XVIII. századi matematika óra,
avagy betekintés a "Tiszta Tudákosság" tudományába
elõadásán vehettek részt.
Iskolánk versenyzõi közül a legjobb eredményt a 10.
évfolyam I. kategóriájában Rácz Gabriella érte el, aki 3.
helyezett lett.
Reményeink szerint jó vendéglátók voltunk, jövõre
szeretnénk hasonló színvonalon folytatni.
Támogatóink voltak: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet, Kisújszállás Város Önkormányzata,
Szalay Könykiadó és Kereskedõház, Horváth Ferencné
vállalkozó, Komáromi Mészárszék.
Szénási László
igazgatóhelyettes

2008. április 5.
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HEFOP-Zárókonferencia
A HEFOP 2.1.5. nyertes pályázat megvalósítása, mely a
halmozottan hátrányos helyzetû (HHH) gyermekek felzárkóztatására,
helyzetük javítására íródott, 2007. április 1-jén kezdõdött és 2008.
március 31-ig tartott.
Utólag már úgy érezzük, hogy gyorsan eltelt ez az év. Közben azért
mindenkinek volt tennivalója szép számmal. A projektbe tartozó
intézmények összefogásának, együttmunkálkodásának köszönhetõen a
tevékenységünket eredményesnek mondhatjuk, így 2008. március 27-én
délután egy tartalmas évvel a hátunk mögött gyülekeztünk a Mûvelõdési
és Ifjúsági Központban, hogy összefoglaljuk és lezárjuk munkánkat.
Szénási László köszöntõ szavai után két értékes elõadást hallgattunk
meg. Dr. Jerev Katalin a Pályaismeret jelentõsége a pályaorientációban
címû elõadásában felhívta a figyelmünket a pályaismeret fontosságára,
és arra is, hogy a gyerekek tartalmilag nem ismerik a szakmákat. A
szakmákkal való ismerkedést már óvodáskortól el lehet kezdeni. A
megújulásra, a váltásra pedig készen kell lennünk életünk végéig. Szabó

Gyõzõné elõadásában A pedagógusokat érintõ változások veszélyeirõl
beszélt, arról, hogy hogyan küzdhetünk ezek ellen, hogyan gyõzhetjük le
a stresszt.
A két elõadó után a két team számolt be arról, hogy hogyan képzelik
a HHH-s gyerekek felzárkóztatását, hogyan segíthetjük mi,
pedagógusok pályaorientációjukat és átmenetüket az oktatási
intézmények között. Konferenciánk végén Szénási László projektvezetõ
foglalta össze az elért eredményeket.
Megállapítottuk, hogy teljesítettük, amit vállaltunk, elindultunk egy
közös úton. Egy hosszabb út elején (?), közepén (?) vagyunk.
Mi vár még ránk? A dokumentumok elfogadása,
munkaprogramokba való beépítése, a fenntarthatóság biztosítása,
szakmai együttmûködés folytatása. Nem utolsó sorban pedig a projekt
zárása, felkészülés a monitoring ellenõrzésre.
Tóth Csilla szakmai vezetõ

A szõnyegtõl a felnõttek világáig
Érdekes történeteket hallok mostanában azokról a bizonyos
szõnyegrõl, amelyek a kompetencia alapú oktatást alkalmazó
tantermekben vannak. Úgy gondoltam, megpróbálom a számomra téves
gondolatokat egy másik oldalról bemutatni. Miért kellett egyáltalán
megint kifejleszteni egy új módszert? Egyáltalán, hogy kapcsolódik ide a
szõnyeg?
Számos felmérés bizonyította már, hogy az iskolában tanított
tengernyi tananyagmennyiséget nem tudják alkalmazni a gyerekek. Azt a
sok információt, amit megpróbálnak ilyen vagy olyan módszerrel a
különbözõ képességû nebulók "fejébe verni", a gyerekek nem képesek az
életben, a mindennapokban hasznosítani. Számomra is érthetetlen, miért
kell alsó tagozatban olyan ismereteket tanítani, amelyekre csak nagyobb
életkorban, a felsõ tagozatban válnak éretté az iskolások. Ez a
megterhelés nem vezet jó eredményre a késõbbiekben sem. A lányom
harmadikosként az olvasókönyvébõl a nándorfehérvári csatáról tanult,
olyan történelmi kifejezésekkel, amit bizony kétszer is el kellett olvasnom
ahhoz, hogy megpróbáljam otthon elmagyarázni neki. Sajnos nem jártam
sikerrel, ami nem is csoda, hiszen nem az õ életkorának megfelelõ nyelvi
szinten állt tananyag. Felsõben már, szinte minden tantárgyból vannak
középiskolai szintû ismeretek.
Az, ahogyan boldogulnak gyermekeink majd a felnõtt világban,
kiderült a kutatásokból. Nem az iskolai szóbeli magyarázatoktól függ, és
nem is a született képességektõl az, hogy késõbb mennyire lesznek
sikeresek, a sokszínû világban hogyan tájékozódnak a gyermekeink...
Csak az értelmi intelligenciát mérik a legtöbb magyarországi iskolában.
Ellenben a fejlett érzelmi intelligenciájú gyermekek sokkal könnyebben
tudják használni a megszerzett tudásukat. Ezt a fajta intelligenciát sajnos
még csak nagyon kevés iskolában mérik és fejlesztik. Nagyon fontos
pedig, hogy mennyire tudom magam beleélni a másik ember helyzetébe,
milyen kompromisszumokat tudok kötni másokkal, önmagamat hogyan
minõsítem, mennyire vagyok türelmes vagy empatikus. Hogyan viselem
el a gyerekemet, a társamat a családban, a munkahelyemen, vagy netán
az iskolában. Hogyan vállalok felelõsséget tetteimért? Ezek az érzelmi
intelligenciához tartozó képességek elengedhetetlenek a mindennapi
közösségi életünkben.
Szakemberek véleménye és a kutatások eredménye szerint ma
Magyarországon általános az önbizalomhiány, a magyarok rosszul
kezelik a konfliktusokat, nem rendelkeznek elegendõ önismerettel.
Csernus doktor szerint alacsony az érzelmi intelligencia, sõt "hiánycikk".
Ha nem ismerem és nem szeretem saját magam, másokat sem tudok
bizalommal elfogadni. Természetesen igaz ez a munkájukat végzõ
emberekre is. Legyen az orvos, tanár, hivatali dolgozó vagy fizikai
munkás.

A kisgyermek érzelmi biztonságát, érzelmi fejlõdését elõször a
szüleitõl, a családban kapja meg a szabad játékon, a játékos helyzeteken
keresztül egészen az otthoni mesehallgatásig. Az iskolában a
mûvészetekben folytatódik az érzelmi nevelés: a zenében, a táncban, a
költészetben és a színjátékban. Sajnos, ez a fajta tanítás mára kiszorult a
magyar oktatási rendszerbõl. Olyan lexikális ismeretekkel tömik a
gyerekeket, amiknek a 75 %-a feledésbe merül nem csak a lemaradóknál,
de még az eminens tanulóknál is. A kompetencia alapú programot
kidolgozó szakemberek a hibákból és hiányokból kiindulva fejlesztették
ki az óvodától egészen az érettségiig azt a módszert, amely figyelembe
veszi a gyermekek életkori sajátosságait. Figyelembe veszi a gyermekek
érzelmi világát és a különbözõségüket. Több teret ad az eltérõ képességek
kibontakoztatására. Nagy hangsúlyt fektet az órai együttmûködésre, ezzel
is segítve õket a közösségi életre való felkészülésre. A
tapasztalatszerzéssel tanít az életszerû tudás elsajátítására. Ez a gondosan
kidolgozott rendszer ott kezdõdik pici korban... a szõnyegen. Késõbb az
óvodában, végül pedig az iskolában folytatódik. Az elsõ osztályt kezdõ
gyerekek belül még óvodások, akik játszani szeretnek és érzelmi
biztonságra vágynak, mert csak így tudják szorongás nélkül és nyitottan
befogadni az ismereteket. Mindezt megkapják a szõnyegen, közeli
emberi kapcsolatban egymással és a tanító nénivel. A reggelek
"beszélgetõkörrel" kezdõdnek a szõnyegen. Ilyenkor a gyerekek kiélhetik
kíváncsiságukat, elmondhatják az elõzõ napi élményeiket, kibeszélhetik,
ami éppen akkor foglalkoztatja õket. A mondókák, ritmusos
fejlesztõgyakorlatok, légzõgyakorlatok, nagymozgások mindennapos
tevékenységgé válnak. Mindenki elmondhatja kedvenc meséjét, amit
késõbb közösen el is játszhatnak. Így tudnak kibontakozni, és érzelmeiket
kifejezni a belsõ kis világukról. Amikor a tanító mesél, akkor
tulajdonképpen mesés formába önti az aktuális tananyagot. A gyerekek
így játszva és észrevétlenül szívják magukba a tudást, az ismereteket. A
padok négyes csoportokban vannak elhelyezve, a gyerekek egymással
szemben ülve dolgoznak. Kiegészítik egymás tudását a tananyag
feldolgozásában. Az alapozó idõszak megnyújtása hozzásegít a
képességek és készségek kialakulásához, fejlesztéséhez. A módszert
kidolgozták az érettségiig, melynek célja az ismeretek alkalmazni tudása.
Szülõként úgy gondolom, hogy ez a tanítási forma, azaz a
kompetencia alapú módszer biztosítja a gyermekek értelmi és érzelmi
fejlõdését. Ez a fajta fejlõdés az, ami elvezet ahhoz a képességhez,
amellyel késõbb boldogulni tudnak a felnõttek világában… a mi
világunkban.
Tóth Adrienne
a Városi Szülõi Klub vezetõje
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Kisújszállás és Wilamowice barátsága

Az Arany János Városi Könyvtár áprilisi programjai

Ez a címe annak a nyertes pályázatnak, amelyet az önkormányzat által
a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium javára alapított Gyermekeink Mûveltségéért Alapítvány
nyert el. Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma által kiírt pályázat célja a lengyel és magyar civil szervezetek,
közösségek közti kapcsolatok kiépítése, elmélyítése.
Kisújszállás és Wilamowice, a két testvérváros általános és
középiskolái között idén elsõ alkalommal valósul meg diákcsereprogram.
Ennek keretében április végén lengyel diákok érkeznek hozzánk;
ismerkednek
városunkkal,
értékeinkkel,
hagyományainkkal,
bekapcsolódnak iskolai programjainkba, kapcsolatokat építenek a
korosztálybeli ifjúsággal. A pályázati támogatás a színvonalas helyi
programok mellett biztosítja egy nagyobb kirándulás lehetõségét is
(Tiszafüred - Tisza-tavi csónakos tanösvény, Eger), amit a lengyel és
magyar diákok együtt tesznek majd meg.
Reményeink szerint az együtt töltött idõ és a közös programok szoros
barátságokat alapoznak majd meg, és a szeptemberi wilamowicei
viszonttalálkozón gyermekeink már ismerõsként, barátként üdvözölhetik
egymást.
Szabó Tamás kuratóriumi elnök

Költészet napi versmondó versenyek:
Április 7. 15 óra - középiskolás, felnõtt
Április 8. 15 óra - 1-2. osztály
Április 9. 15 óra - 3-4. osztály
Április 10. 10 óra - óvodás
Április 10. 15 óra - felsõ tagozat
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
* * *
Föld napi vetélkedõ óvodások részére április 24-én 10 órakor
(helyszín: Zenei Könyvtár). Óvodánként 6 nagycsoportos óvodást
várunk. A vetélkedõ elõzetes felkészülést nem igényel. Kérjük, hogy a
résztvevõ gyerekek színes ceruzát hozzanak magukkal!
* * *
A reneszánsz éve alkalmából hirdetett játékos vetélkedõsorozat
újabb állomásához érkeztünk. Az alsós tanulók részére készített
feladatlap április 11-tõl vehetõ át a gyermekkönyvtárban.
* * *
Április hónapban Irodalmi évfordulók 2008 címmel elõadással
egybekötött kiállítás megrendezésére kerül sor. A rendezvény pontos
idõpontjáról és részletetirõl bõvebb tájékoztatást a könyvtár honlapján
olvashatnak.
* * *
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Demeter Jánosnénak a
rendezvényeinkre felajánlott ajándékkönyvekért. Köszönjük Bohács
Rolandnak, Jakobei Józsefnek, Kun Lászlónénak és Szûcs Istvánnénak
a könyvtárunk számára felajánlott dokumentumokat, melyek
állományunkat fogják gyarapítani.
* * *
Kedves Kisújszállásiak!
Könyvtárunk helyismereti állományának gazdagítása céljából
szívesen fogadnánk eddig elkészült és majdan készülõ szakdolgozataik
1-1 példányát bármilyen formátumban (pl. floppyn, CD-n). A
dolgozatokat védett állományként fogjuk nyilvántartani.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

Együtt a Hortobágyon
2008. március 27-én meghívást kaptunk a Belszervi Betegek és
Rokkantak Napsugár Egyesületétõl egy egész napos kirándulásra. Kovács
Kálmán egyesületi elnök pályázati úton tudta elvinni a tagokat és
iskolánkból, a Kádas György Általános Iskolából 20 gyereket és 5 felnõttet.
Kálmán bácsi kiváló szervezésével és dr. Tóth Albert tanár úr nagyszerû
idegenvezetésével sokat tanultunk hazánk e szegletének múltjáról és
természeti értékeirõl. Útvonalunk Püspökladány - Nádudvar - Hortobágy Nagyiván - Kunhegyes volt.
A Hortobágyon töltöttünk el hosszabb idõt. Itt lehetõségük volt a
gyerekeknek a vidék növény- és állatvilágával, történelmével és jelenével
megismerkedni. De útközben is mindig felhívta figyelmünket valami
érdekes látnivalóra Berci bácsi. Megmásztuk a Vajda halmot, megnéztük a
püspökladányi arborétumot is. Utunk utolsó állomásán elsõ osztályú ebédet
kaptunk a kunhegyesi szakiskola tanmûhelyének jóvoltából.
Köszönjük ezt a felejthetetlen kirándulást! Reméljük, hogy máskor is
gondolnak ránk, azokra a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekre,
akiknek nem adatik meg, hogy családjukkal ilyen élményben legyen részük.
A résztvevõ felnõttek és gyermekek nevében:
Kozma Zsuzsanna nevelõ tanár

Koszorúzás a legkisebbekkel
2008. március 15-e igazi tavaszi nap volt. Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékét idézõ ünnepséget követõ koszorúzásra a Városi
Óvodai Intézmény is hagyományosan elhozta koszorúját.
Az ezt megelõzõ napokban sétáink alkalmával ismerkedtünk városunk
nevezetes épületeivel, intézményeivel. Sokat beszélgettünk arról, hol élünk,
kik vagyunk. Mint minden évben, az idén is elsétáltak óvodásaink az
emlékmûhöz a koszorúzást megelõzõ napon, ahová elvittük a természet
piros-fehér-zöld színû virágcsokrát.
Újdonságként szerveztük meg azt, hogy intézményünk egyik
tagóvodájából az idei koszorúzáson - mely a 160. évforduló - az iskolába
készülõ gyermekek közül ketten részt vegyenek az intézmény vezetõje és az
óvó nénijük mellett ezen az ünnepségen. Szeretnénk, ha ez az intézményünk
részérõl hagyománnyá válna.
Ebben az évben a Pitypang Óvodából Német Natália Róza és Farkas
Petur Soma volt az a két gyermek, akik méltó módon képviselték a Városi
Óvodai Intézmény óvodásait ezen a tavaszi ünnepen.
Ponyokainé Rab Judit
intézményvezetõ-helyettes

Éneklõ Ifjúság területi bemutató
Március 13-án délután a Városháza dísztermében gyülekeztünk a
hagyományos Éneklõ Ifjúság területi bemutatójára. Szomorúan vettük
tudomásul, hogy csupán három kórus nevezett. Izgultunk, hiszen az
influenzajárvány a mi kóruspróbáinkat is megtizedelte, különösen a kicsik
betegeskedtek sokat. A lelkesedésünkbõl azonban ez nem vont le semmit,
mindent megtettünk, hogy tartsuk a megszokott színvonalat. Kedves
társakat ismertünk meg a kunszentmártoni kórusban, akik a heti egy énekóra
és a helyi nehézségek ellenére eredményesen szerepeltek.
A polgármesteri köszöntõvel és a három kórus mûsorával - úgy éreztük
- tartalmas délutánt töltöttünk együtt. Népdaléneklõk - Nagy Lajos 2. c,
Márta Renátó 4. c és Klément-Balla Ágnes 5. c - szólókkal, valamint
Herczeg Dóra 8. c osztályos tanuló szavalatával színesítették a
hangversenyt.
Szeretnénk, ha jövõre az Arany iskolások és a gimnazisták is velünk
lennének, hiszen népdalköri kategóriában "B" minõsítésre is van lehetõség!
A háromtagú zsûri a következõ minõsítéseket osztotta ki: a Kossuth
Lajos Általános Iskola Diri-dongó kórusa ARANY minõsítést érdemelt ki,
a kunszentmártoni kórus ARANY DIPLOMA minõsítést kapott és
Országos Dicsérõ oklevélre terjesztették fel. A Kossuth Lajos Általános
Iskola Ének-zenei Nagykórusát Arany Diploma minõsítéssel jutalmazták és
az Év Kórusa országos elismerésre való felterjesztéssel, továbbá a kórus
meghívást kapott arra a megyei díszhangversenyre, április 19-ére, amelyen
az Év kórusa címet kapott kórusok szerepelnek a Szolnokon, a Megyeháza
dísztermében.
Monoki Kálmánné kórusvezetõ
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ hírei
A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
2008. évi nyitva tartási rendje

A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ áprilisi
programajánlata

a) Mûvelõdési ház, e-Magyarország Pont, Sárkányvár Családi
Játéktár, Fejlesztõeszköz-kölcsönzõ
- Hétfõ: 11-20 óra
- Kedd-Péntek: 8-20 óra
- Hétvége: rendezvényekhez igazodóan
Általános és középiskolás diákokat a mûvelõdési ház hétköznap
12 órától fogad, kivétel a szervezett program.
b) Nagykun Klub
- Nyitva tartása konkrét foglalkozásokhoz, rendezvényekhez
igazodik.
c) Tourinform Iroda
- szeptember 16-június 14.: kedd: 13-17 óra, szerda: 9-17 óra,
péntek: 9-17 óra
- június 15-szeptember 15.: kidolgozás alatt
d) Papi Lajos Alkotóház
- A március 22-én megnyílt Szalmaház állandó kiállítás minden
hétfõn 14-18 óráig tart nyitva. Ezen túl a mûvelõdési házban
történõ elõzetes bejelentkezéssel tekinthetõ meg.
e) Néprajzi Kiállítóterem
- Minden csütörtökön 9-17 óráig várja a látogatókat, egyéb
idõpontokban elõzetes bejelentkezéssel. Majláth Emese:
06-70/315-2141
f) Tájház
- Elõzetes bejelentkezéssel tekinthetõ meg (Majláth Emese:
06-70/315-2141).
Janó Lajos igazgató

- Április 19. szombat 19 óra
a Cotton Club Singers énekegyüttes Hofimánia c. koncertje
a mûvelõdési házban.
Jegyek kizárólag elõvételben kaphatók április 8-ig.
* * *
- Április 18. (péntek) 21 óra:
Kaukázus koncert a Nagykun klubban
* * *
- Jön a tavasz, kezdõdhet a sütés-fõzés a Nagykun Klub
kemencéjénél! Minden hónap utolsó péntekjén lehetõséget
kínálunk, hogy kemencében készítsék el kedvenc receptjüket, és
bemutassák az érdeklõdõknek. Várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen tartanak bemutatót fõzési tudományukból, egyedi
kemencés receptjük elkészítésével. Az ételkóstolóhoz az
alapanyagokat Gönczi Károly települési képviselõ jóvoltából
biztosítjuk. Elsõ alkalom: április 25. (péntek) 17 óra. Jelentkezés
a mûvelõdési házban.
Töltsenek egy-egy kellemes délutánt vagy estét a Nagykun Klub
kemencéje mellett. Fõzzék, süssék meg kedvenc ételüket, és
fogyasszák jó étvággyal. Mert ez egy kicsit más, mint a megszokott
családi-baráti összejövetelek. Érdemes kipróbálni! Várjuk
jelentkezésüket!
* * *
- Megnyílt a SZALMAVILÁG a Papi Lajos Alkotóházban. Az
Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület
tagjainak legjobb munkáiból áll össze a gazdag és látványos állandó
kiállítás.
Nyitva tartás: minden hétfõn 14-18 óráig.
A kiállítás bármilyen más idõpontban is megtekinthetõ elõzetes
egyeztetést követõen. Jelentkezzen a mûvelõdési házban (520-672),
Balogh Károlyné Erzsike néninél vagy Szabó Katinkánál. A
Szalmavilágban minden hónap utolsó péntekjén 15 órától
játszóház várja a gyerekeket, felnõtteket.
* * *
- Születés Hete rendezvénysorozat
A kisújszállási Manócska Baba-Mama Klub és a Védõnõi Szolgálat
is kapcsolódik az idei, országos programsorozathoz. Ehhez
kapcsolódóan az alábbi két pályázati felhívást tesszük közzé:
1. Rajzpályázat: Kisbaba születik címmel óvódások, kisiskolások
és a 10-18 éves korosztály számára. Pályázni lehet A/3-as méretû,
bármilyen technikával készült alkotással.
2. Hogyan lettem szülõ? címmel esszéíró-pályázat anyukák,
apukák számára. Pályázni lehet legalább egy A/4-es oldal terjedelmû
rövid leírással a szülés, a szülõvé válás élményérõl.
A pályamûvek leadási határideje mindkét pályázatnál:
2008. április 30. - mûvelõdési ház
Eredményhirdetés: 2008. május 7-én,
a helyi rendezvény alkalmával.
* * *
- Retro buli a Nagykun Klubban május 2-án (péntek) 20 órától.
* * *
Egy igazi rockabilly õrület
május 10-én (szombat) 21 órától a Nagykun Klubban:
Rockin' RockCats koncert

Május 1-jei program elõzetes
Idén új helyszínre várják a kedves érdeklõdõket a szervezõk. Az
idei majálisra a kisújszállási Horváth tanyán kerül sor.
Ízelítõ az egész napos, 10 órakor kezdõdõ programokból:
- látványos lovasbemutatók kisújszállási lovasok és fogathajtók
közremûködésével,
- gulyásfõzési rekordkísérlet,
- KUN VIRTUS Kupa, az elsõ Kun Olimpia megrendezése.
Keressük Kisújszállás legerõsebb kun vitézét. Elõzetes információ a
próbákról és nevezés: Horváth György: 20/466-3672, mûvelõdési
ház: 520-672,
- állatsimogató gyerekeknek,
- a nap folyamán fellépnek a mulatós zene királyai, Balázs Pali és
Csocsesz,
- sütés-fõzés, valamint citerás mulatozás a tanya kemencéjénél,
- kézmûves helyszínek,
- lovaglás, íjászat, légpuska lövészverseny,
- májusfaállítás, májusfamászó-verseny
- néptánc és népzenei mûsor,
- tombola, kirakodóvásár,
Szívesen várunk baráti társaságokat, civil közösségeket, települjenek
ki, és fõzzék meg az ünnepi ebédet a Horváth tanyán!
A rendezvényre a városból különbuszok indulnak. Részletes
program hamarosan.
Mindenkit szeretettel várnak a Rendezõk.
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Pályázati felhívás
nyári táborok támogatására

Pályázati felhívás
a helyi kiadványok támogatására

Kisújszállás Város Önkormányzatának Mûvelõdési, Oktatási és
Ifjúsági Bizottsága pályázatot ír ki a nyári táborok 2008. évi
támogatására.
A pályázat célja: Kisújszálláson mûködõ társadalmi (civil)
szervezetek és nevelési-oktatási intézmények szervezésében
megrendezendõ nyári táborok költségeinek támogatása.
A pályázók köre: Kisújszállás illetékességi területén mûködõ
társadalmi (civil) szervezetek és közoktatási intézmények.
Pályázati keretösszeg: 800.000.- Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 15. (kedd)
A pályázat további feltételei:
- elbírálásra csak azok a pályázatok kerülnek, amelyek benyújtói a
2007. évi nyertes pályázatukkal határidõre elszámoltak,
- kizárólag azok a 3-22 éves korosztály számára szervezett táborok
támogathatók, melyek 2008. június 15. és augusztus 31. között
kerülnek megrendezésre,
- amennyiben egy adott tábort több intézmény, szervezet kíván
közösen megrendezni, csak az az intézmény vagy szervezet nyújthat
be pályázatot, amelyik a támogatási szerzõdés megkötésére jogosult,
- a pályázatot benyújtása az e célra készített formanyomtatványon
történhet, mely átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Intézményi
Osztályán (27. sz. iroda), továbbá letölthetõ a www.kisujszallas.hu
honlapról.
Elõnyben részesítjük:
- azokat az intézményeket, szervezeteket, amelyek maguk is anyagi
erõfeszítéseket hoznak pályázati céljaik megvalósításáért.
A pályázat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya (27-es iroda).

Kisújszállás Város Önkormányzatának Mûvelõdési, Oktatási és
Ifjúsági Bizottsága pályázatot ír ki a helyi kiadványok 2008. évi
támogatására.

A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A
támogatásból alapítvány részére forrás nem biztosítható a 2008. évi
költségvetésrõl szóló 5/2008. (II. 27.) önk. rendelet 3. § (2) bekezdése
alapján.
Apályázatok elbírálásáról a bizottság a 2008. április 23-ai ülésén dönt.
A támogatás kiutalására a szerzõdés aláírása után kerül sor. Az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2)
bekezdése értelmében a támogatási összeggel legkésõbb 2008.
december 31-ig el kell számolni.
Gönczi Károly
a Mûvelõdési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

A pályázat célja: Kisújszálláshoz és környékéhez kapcsolódó
kiadványok megjelentetési költségeinek támogatása.
A pályázók köre: intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek
Pályázati keretösszeg: 210.000.- Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 15. (kedd)
A pályázat további feltételei:
- a Bizottság kizárólag nyomdai elõállítási költséget támogat,
- elbírálásra csak azok a pályázatok kerülnek, amelyek benyújtói a
2007. évi nyertes pályázatukkal határidõre elszámoltak,
- a pályázatot benyújtása az e célra készített formanyomtatványon
történhet, mely átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Intézményi
Osztályán (27. sz. iroda), továbbá letölthetõ a www.kisujszallas.hu
honlapról.
Elõnyben részesítjük:
- azokat az intézményeket, szervezeteket, magánszemélyeket,
amelyek maguk is anyagi erõfeszítéseket hoznak pályázati céljaik
megvalósításáért.
A pályázat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya (27-es iroda).
A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem
támogathatók. A támogatásból alapítvány részére forrás nem
biztosítható a 2008. évi költségvetésrõl szóló 5/2008. (II. 27.) önk.
rendelet 3. § (2) bekezdése alapján.
A pályázatok elbírálásáról a bizottság a 2008. április 23-ai ülésén
dönt. A támogatás kiutalására a szerzõdés aláírása után kerül sor. Az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2)
bekezdése értelmében a támogatási összeggel legkésõbb 2008.
december 31-ig el kell számolni.
Gönczi Károly Gönczi Károly
a Mûvelõdési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
Kisújszállás Város Önkormányzata honlapjának elkészítésére
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázati kiírás által tartalmazott menütérkép
figyelembevételével készített menütérképet és látványtervet,
- az EU-ajánlás 2. szintjének elérését (dinamikusan frissíthetõ, eügyintézés nélkül [nyomtatványok letöltése, kitöltése és nyomtatása
lehetséges]), mely felkészítené a honlapot az EU-ajánlás 3-as
szintjére történõ késõbbi fejlesztésre is,
- a honlap elkészítésének határidejét,
- referenciamunkákat,
- árajánlatot, mely tartalmazza:
- a honlap elkészítésének egyszeri díját,

- a rendszeres karbantartás havi díját,
- az idegen nyelvre történõ fordítás díját.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 10.
Elbírálási határidõ: 2008. április 29.
Apályázat benyújtásának helye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér
1.; címzettje: Kecze István polgármester
A pályázattal kapcsolatban információt ad, a honlap
menütérképe átvehetõ: Kisújszállás Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Intézményi Osztálya, Kisújszállás,
Szabadság tér 1., Városháza 27-es iroda, telefon: 59/520-223.
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"Márciusi Ifjak" másképp
Sokat gondolkodtam, miképpen lehetne összehozni minél több
fiatalt a nemzeti ünnepünk alkalmából, hogy együtt töltsünk egy szép
napot. A megoldást egy, a kisújszállási piactéren megrendezett
gördeszkaverseny jelentette. Mivel az idõjárás is kegyes volt hozzánk,
jöttek is a versenyezni vágyók az ország keleti részébõl mindenfelõl.
Voltak akik Budapestrõl érkeztek, de jöttek a szlovák határ mellõl,
Putnokról, Kazincbarcikáról, Nyíregyházáról, Szolnokról,
Berettyóújfaluról, Jászberénybõl, Kecskemétrõl, Komádiból,
Szeghalomról, Debrecenbõl, Gyuláról, Mezõtúrról és Tiszafüredrõl is.
Több mint 150 ember gyûlt össze a piactéren a helyi fiatalokkal
kiegészülve, és kezdetét vette a több mint 50 nevezõ megmérettetése,
akik 5 fõs csoportokban mérkõztek meg egymással. Mindenki, aki
ellátogatott erre a versenyre, egy nagyon jó hangulatú és családias
rendezvény élményével tért haza és szívesen gondol majd vissza
Kisújszállásra.
A versenyt végül a jászberényi Tóth Dániel nyerte szoros
küzdelemben a szolnoki Göbölös Ferenccel szemben, míg az Ollie
(magasugró) versenyt a berettyóújfalui Nagy Sándor nyerte 82 cmrel!
Igaz, hogy ezen a napon a helyi versenyzõk alulmaradtak, de
örömmel jelenthetem, hogy másnap, a Budapesten megrendezett
nemzetközi BMX versenyen városunk ígéretes tehetsége, Vígh Barna
a közel 60 fõs mezõnybõl az elõkelõ második helyezést érte el az
amatõr kategóriában!
A srácok eredményeihez gratulálunk és mindenkit visszavárunk a
május 10-én tartandó Pünkösdi Királyok Kupa versenyünk
alkalmából!
Ezúton szeretném megköszönni az önzetlen segítséget a helyi
önkormányzatnak és a mûvelõdési háznak.
Figura Henrik szervezõ

A TENISZ SZAKOSZTÁLY FELHÍVÁSA
Értesítjük Kisújszállás lakosságát, hogy az idei évadtól három
kiváló minõségû pályával várjuk a régi és új tagokat. Az idei évadtól
vidéki játékosok is jelentkezhetnek a pályák jobb kihasználtsága
érdekében. Kezdõ játékosok felkészítésére is van lehetõség!
Bérleti díjak: vidéki:
15.000 Ft/évad
helyi felnõtt:
10.000 Ft/évad
helyi diák:
5.000 Ft/évad
Oktatási díj: 1-4 fõ:
1.500 Ft/óra
Kisújszállás SE Tenisz Szakosztálya

A reneszánsz jegyében...
Értesítjük Kisújszállás mûvészetkedvelõ közönségét, hogy az
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a Mûvészetoktatás Napján,
április 26-án (szombaton) 17 órakor hangversenyt, illetve kiállítást
rendez. Helyszín: a Városháza díszterme.
Továbbra is a 40 éves évforduló alkalmából, ezúttal a közelmúltban
pályára került, volt növendékeink közremûködésével. Fellépnek még: a
városi vonószenekar, a november 24-i koncertünkre megalakult és új
tagokkal bõvült kamarakórus, a KI-ÜTÕ Együttes, a zeneiskola tanárai,
növendékei és a néptáncosaink.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki kíváncsi múltunkra,
jelenünkre, illetve a jövõben szeretné igénybe venni az általunk nyújtott
szolgáltatásokat!
A belépés díjtalan, de ezúttal is lehetõség van iskolánk
alapítványának támogatására a helyszínen, illetve a zeneiskolában.
Lovász Beatrix igazgató

MEGHÍVÓ
Nagykunsági Maratonhajtó
és
Lovasíjász Terep
Versenyre
Idõpont: 2008. április 19.
Helyszín: Kisújszállás, Horváth-tanya

Program:
8.00
8.00 - 8.30
8.30 - 9.30
10.00
15.00

Érkezés
Nevezés
Pályabejárás
Megnyitó, verseny kezdete
Eredményhirdetés

Közben a versenyzõk és nézõk részére étkezési
lehetõség és büfé áll rendelkezésre.

Érdeklõdés, jelentkezés:
Fogathajtók:
Posztós Zsolt: 06-30/515-1870
Lovas íjászok:
Horváth György: 06-20/466-3672
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség nevében:
Posztós Zsolt és Horváth György

"A víz szalad, de a kõ marad…"
-Wass AlbertKisújszállás Város Önkormányzata
szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt
GYENES KÁLMÁN
fotómûvész
ERDÉLYI ARCOK, ERDÉLYI TÁJ
c. kiállítására a Városháza dísztermébe.
A kiállítás megtekinthetõ 2008. április 23-ig a Polgármesteri
Hivatal nyitva tartási ideje alatt.

/Bözödújfalu/

14. oldal

Kisbíró

2008. április 5.

LOMBTALANÍTÁS!

Véradók figyelmébe!

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kisújszállás város közigazgatási
területén 2008. április 7-18. között a megszokott ürítési napokon
lombtalanítást szervez a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
A lombtalanítás során kérjük a lakosságot, hogy a gallyakat
összekötözve, a fûnyesedéket és egyéb levélmaradványokat, kerti
hulladékokat bármilyen zsákban gyûjtsék össze. A lombtalanítás
keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy
az a jármû és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének elõidézésével, valamint a hulladékszállítást végzõ célgép
azt jól meg tudja közelíteni.
A nem megfelelõen kihelyezett lomb hulladékot nem szállítjuk el!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

A 2008-as kisújszállási Rendezvénynaptárban a majálisra
meghirdetett véradás a Horváth tanyán technikai okok miatt nem
megoldható. A majálison a szervezet a "Vöröskeresztes sátorban"
vérnyomás- és vércukorszintmérést, valamint játékos vetélkedõt
szervez.
A 2008. június 15-ére (vasárnap) tervezett Gyermeknapi
Egészségügyi Programok mellett az Arany János Általános
Iskolában 9.00-13.00 óra között kerül megrendezésre a rendkívüli
véradás.
Fülöp Gáborné területi vezetõ

FOLYTATÓDIK A P.E.T. GYÛJTÉSI AKCIÓ

Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 2008. szeptemberi
indítással (valószínûleg utoljára) érettségire felkészítõ szakközépiskolai
képzést indít felnõttek számára az esti oktatás munkarendje szerint.
Jelentkezés feltétele:
- betöltött 18. életév
- legalább a 9. évfolyam sikeres teljesítése
Jelentkezési határidõ: 2008. május 15.
A képzés iránt az iskolában (Kisújszállás, Arany J. u. 1/A) lehet
érdeklõdni, vagy telefonon az 59/321-329-es telefonszámon.
Debreczeny Zoltán igazgató

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. a már megszokott módon
tovább folyatja a P.E.T. palackok gyûjtését. P.E.T. palackok a humán
fogyasztásból kikerülõ mûanyag csomagolási hulladékok, azaz üdítõs,
ásványvizes palackok. Nem gyûjtjük a tisztító és egyéb vegyszerek
palackjait. A kiosztott zsákok szállítása a hónap utolsó hetében,
legközelebb 2008. április 21. és 25. között történik. A gyûjtés során az
átvett zsákok helyett másikat adunk, illetve irodánkban, Kisújszállás
Kossuth L. u. 74. szám alatt beszerezhetõek.
Köszönjük a város lakóinak szíves közremûködését!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Hulladéklerakás
Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Kisújszállási
Hulladéklerakóba az inert építési bontási hulladékokat ismételten be
lehet szállítani. A hulladékok elhelyezési díja vegyes építési bontási
hulladékok, illetve vályog esetén 6 Ft/kg + 20 % ÁFA; tisztán és
elkülönítetten beszállított beton törmelék, tégla és cserép hulladékok
esetében 2 Ft/kg + 20% ÁFA. A tisztán és elkülönítetten beszállított föld
esetén az elhelyezés díjmentes.
Közvetlenül a lakosságtól átvett hulladék esetén az elhelyezési
díjból 40 % kedvezmény adható, a részletekrõl tájékoztatás kaphatnak
személyesen irodánkban, a Kisújszállás Kossuth L. u. 74. szám alatt.
Kérjük, keressék hulladékgazdálkodási ügyintézõnket!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK, FIGYELEM!
Elkezdõdött a területalapú támogatások ügyintézése a falugazdászkamarai irodában.
A meghosszabbított ügyfélfogadás ideje:
hétfõ-csütörtök: 08:00-12:00 13:00-16:00
péntek: 08:00-13:00
Kérek minden termelõt, hogy hozza magával a márciusban kiosztott
tájékoztatóját (nagy boríték)! A torlódások elkerülése miatt kérek
mindenkit, hogy ügyintézését április 25-ig ütemezze.
Nagy László kamarai tanácsadó

Újra két fõvel üzemel a laboratórium
Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a Prolabor Kft.-vel, akik a
Kisújszállás, Rákóczi u. 8. szám alatti laboratóriumot üzemeltetik, mert olyan
jelzést kaptunk, hogy csak egy fõ látja el a kisújszállási mintavételt. Az
ügyvezetõ igazgató azt a tájékoztatást adta, hogy korábban nem találtak
megfelelõ végzettségû laborasszisztenst. Márciusban sikerült alkalmazniuk
egy új asszisztenst, így ismét két fõ veszi a mintákat reggelente. Szerk.(K.E.)

Érettségi felnõtteknek

Szíves invitálás
"Mit játszunk lányok?"
I. Lánytáncok Találkozója, Kisújszállás - Mûvelõdési ház
Kedves lánykák, nagylányok, menyecskék, asszonyok!
Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves érdeklõdõt, táncost és
leendõ táncost május 1-3. között tartandó rendezvényünkre. Célunk, hogy
a gyengébbik nem táncait kissé leporoltassuk, használatba vetessük, és arra
a szintre emeljük a magyar néptáncok között, ami megilleti. A
rendezvényt csak lányok látogathatják, férfiakat kiebrudaljuk! Egy
kerek esztendõben egyszer ez a mi napunk! A férjeink, szerelmeink,
barátaink elnézését kérjük, de ez most így lesz. A rendet és a fegyelmet
markos, tenyeres-talpas asszonytársaink hatalmas orgánummal,
nyújtófával felszerelkezve felügyelik a rendezvény ideje alatt.
Mindenkit szeretettel vár az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
néptánc tagozata, valamint a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ!

Városszépítõ hírek
A kisújszállási Városvédõ és -Szépítõ Egyesület ezúton tisztelettel
meghívja a város lakosságát a Mûemléki Világnap alkalmából 2008.
április 18-án rendezendõ programjaira:
- 16 órától a Zenei Könyvtárban dr. Kiss Kálmánné mutatja be dr.
Losonczi Miklós: A Nagykunság szobrásza Papi Lajos c. könyvét.
- 17 órától a Kálvin parkban kerül sor a helyreállított Kun Madonna
szobor felállítására, valamint a Gaál Kálmán Díj átadására.

Bérlakás-építési program
2008. április 10-én (csütörtök) 10 órakor a Városháza 31-es
termében (Gaál Kálmám Terem) dr. Bogdán Zsolt, az Elsõ Magyar
Bérlakásépítõ Kft. stratégiai igazgatója tájékoztatót tart a
halasztott értékesítésû bérlakás-építési programról.
Szerk.
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt.
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ÚMVP - PÁLYÁZHATÓK A KERTÉSZET KORSZERÛSÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) kiemelt
célkitûzései közé tartozik a növénytermesztés és a kertészet
korszerûsítése. A kertészeti ágazatnak átfogó reformra van szüksége,
mert egyrészt fokozni kívánják az ágazat versenyképességét az unióban,
másrészt a gazdálkodók ki akarják küszöbölni az idõjárási anomáliák
okozta terméskieséseket. A program forrásaira éppen ezért idén április 1jétõl nyújthatnak be támogatási kérelmet az e mezõgazdasági területen
tevékenykedõ gazdálkodók.
Az ÚMVP Kertészet korszerûsítése (Jogcím száma: 121.1)
intézkedésének célja a kertészetben a termelõtevékenység folytatásához
és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány
korszerûsítése, valamint korszerû technológiák alkalmazása a
gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében. Aprogram hosszú
távú célja, hogy a kertészetben modern, a kor követelményeinek
megfelelõ technológiák alkalmazása segítse a gazdálkodás
összteljesítményének emelését, a versenyképesség javítását.
Az ágazat megújításának részeként a gazdálkodók modernizálhatják
a kertészeti tevékenységhez szükséges termelõ és tároló létesítményeket.
Ezek lehetnek gombatermesztõ házak, gombakomposzt-elõállító
üzemek, fólia- illetve üvegborítású növényházak. A kertészeti
gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében a kertészeti
termelõ tevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához
szükséges már meglévõ épületállomány bõvítését, modernizálását és a
korszerû technológiák alkalmazását is lehet az ÚMVP forrásaiból
támogatni.
Támogatják továbbá a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló,
manipuláló létesítmények, például hûtõházak, burgonyatárolók építését
és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások
megvalósítását is. Ehhez kapcsolódóan szintén támogatható a

létesítmények energiaellátásának biztosítása, például termálkút
létesítése, geotermikus vagy gázkazán beépítése, továbbá a telepen belüli
infrastrukturális létesítmények, utak, kerítés, térburkolat megépítése is.
Apályázat kedvezményezettjei olyan mezõgazdasági termelõk, akik
évelõ és nem évelõ növénytermesztési és növényszaporítóanyagtermelõi tevékenységet végeznek, de pályázhatnak a zöldség-gyümölcs
és kertészeti ágazatban mûködõ és termelõi csoportok, valamint termelõi
értékesítõ szervezetek, azaz a TÉSZ-ek is. A pályázó mezõgazdasági
üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME).
Ez a szabály nem vonatkozik a termelõi csoportokra és az induló
vállalkozásokra, de ez utóbbiaknak vállalniuk kell, hogy a beruházás
befejezését követõ elsõ teljes naptári évben üzemük mérete meg fogja
haladni a kívánt méretet.
Az igénybe vehetõ támogatás összege benyújtási idõszakonként és
kérelmezõnként nem haladhatja meg a 735.000 eurónak - azaz mintegy
180 millió forintnak - megfelelõ összeget. A szóban forgó támogatás a
pályázatban foglalt összes elszámolható kiadásnak termelõ
létesítmények esetében 40, míg tároló létesítmények és infrastrukturális
beruházások esetében 35 százaléka lehet. Ez összeg fiatal gazdálkodók
esetén még további 10 százalékkal növekszik Kedvezõtlen adottságú
illetve NATURA 2000 területeken megvalósuló beruházások esetében
pedig újabb 10 százalék többlet támogatással egészül ki. Mindkét feltétel
teljesülése esetén a támogatás így akár a 60 százalékot is elérheti.
A támogatási kérelmet évente április 1-30. között lehet benyújtani a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A pályázatok
elkészítésében a Magyar Agrárkamara megyei kamarai tanácsadói állnak
a gazdálkodók rendelkezésére. A kamara munkatársai készséggel várják
a hozzájuk fordulókat a területileg illetékes irodákban vagy az
info@agrarkamara.hu címen.

ÚMVP - KERTÉSZETI GÉPBERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2008.
április 1-jével megnyitott, "a kertészet korszerûsítése" elnevezésû
pályázata célul tûzte ki a kertészeti ágazat versenyképesebbé tételét.
Magyarország technikai és technológiai színvonal tekintetében még
mindig lemarad az unió régebbi országai mögött. A mintegy két
évtizedes lemaradás csökkentése érdekében hirdette meg az ÚMVP "a
kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó
támogatások" (jogcím száma: 121.3) intézkedését.
Az ÚMVP Kertészeti gépberuházások támogatása intézkedésének
célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása,
környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések
beszerzése révén. Ezáltal jobb környezeti teljesítményt nyújtó, a
környezetvédelem, az energiahatékonyság szempontjából kedvezõbb
speciális gépek és technológiák beszerzésére nyílik lehetõség.
A támogatás segítségével a kertészeti ágazatban tevékenykedõ
gazdálkodók modernizálhatják a kertészeti tevékenységhez szükséges
gépparkjukat. A pályázat kizárólag a kertészeti tevékenységhez
használható gépek, többek között kertészeti- és gyümölcsbetakarító
gépek, talajmûvelõ gépek, ültetõ-, palántázó- és permetezõgépek,
ültetvényápolók, csepegtetõ öntözõberendezések, fóliafektetõk,
növényvédõszer-adagolók, valamint a kertészeti ágazatban használható
erõgépek, traktorok, anyagmozgató gépek vásárlásához nyújt vissza
nem térítendõ támogatást.
A pályázat kedvezményezettjei olyan mezõgazdasági termelõk,
akik évelõ és nem évelõ növénytermesztési és növényszaporítóanyagtermelõi tevékenységet végeznek, de pályázhatnak a zöldség-gyümölcs
és kertészeti ágazatban mûködõ és termelõi csoportok, valamint

termelõi értékesítõ szervezetek (TÉSZ-ek) is. A pályázó
mezõgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai
méretegységet (EUME). Ez a szabály nem vonatkozik a termelõi
csoportokra és az induló vállalkozásokra, de ez utóbbiaknak vállalniuk
kell, hogy a beruházás befejezését követõ elsõ teljes naptári évben
üzemük mérete meg fogja haladni a kívánt méretet.
Az igénybe vehetõ támogatás összege benyújtási idõszakonként és
kérelmezõnként maximum 735.000 eurónak - mintegy 180 millió
forintnak - megfelelõ összeg lehet. A beruházás elszámolható kiadásai
nem haladhatják meg az aktuális gépkatalógusban szereplõ
referenciaárat. Növénytermesztésben, kertészetben alkalmazott önálló, építéssel nem járó - gépek, technológiai berendezések
beszerzésének támogatása esetében maximum 35 %. A támogatás
formája vissza nem térítendõ tõkejuttatás, illetve kamattámogatás,
garanciadíj.
Ez összeg fiatal gazdálkodók esetén még további 10 %-kal
növekszik. Kedvezõtlen adottságú, illetve a NATURA 2000
területeken megvalósuló beruházások esetében pedig újabb 10 %
többlettámogatással egészül ki. Mindkét feltétel teljesülése esetén a
támogatás akár az 55 %-ot is elérheti.
A támogatási kérelmet évente április 1-30. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A pályázatok
elkészítésében a Magyar Agrárkamara megyei kamarai tanácsadói
állnak a gazdálkodók rendelkezésére. A kamara munkatársai
készséggel várják a hozzájuk fordulókat a területileg illetékes
irodákban vagy az info@agrarkamara.hu címen.
Csávásné S. Gabriella sajtóreferens
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Közhasznúsági jelentés a Móricz Zsigmond DSE
2007. évi gazdálkodásáról
Bevétel:
Gimnázium utalása
Pályázat:
Megyei Önkormányzattól
Önkormányzati Minisztériumtól
Wesselényi Alapítványtól
Tagdíj:
Tagdíj
Pártoló tagdíj
Támogatás
APEH 1 % utalása
Költség visszatérítés
OTP kamattérítés
Sítáborra befizetések
Éves bevétel összesen
Kiadások:
Oktatás, verseny elõkészítés
Nagyobb értékek beszerzése
Versenyzés lebonyolítása
Sítáborra átutalás
Irodaszerek, postaköltség
OTP költség
Kiadás összesen
Múlt évi maradvány
2007. év végén maradvány
Ebbõl sítábor befizetései:
DSE saját tulajdona:

2.694.852.-Ft
30.000.-Ft
442.500.-Ft
130.000.-Ft
146.500.-Ft
15.000.-Ft

602.500.-Ft

161.500.-Ft
150.000.-Ft
261.762.-Ft
76.404.-Ft
19.671.-Ft
3.428.809.-Ft
7.395.498.-Ft
1.852.000.-Ft
711.464.-Ft
1.185.331.-Ft
2.715.665.-Ft
20.114.-Ft
48.232.-Ft
6.532.806.-Ft
1.363.562.-Ft
2.226.254.-Ft
732.890.-Ft
1.493.364.-Ft

Az állami költségvetésbõl ez esetben a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumon kaptunk
támogatást, amelyet a versenyek elõkészítésénél és lebonyolításánál
használtunk fel a beszámoló szerint. A pályázatokon elnyert
összegeket céljuknak elérése érdekében hasznosítottuk, errõl
határidõben elszámoltunk.
Az SZJA 1 %-át a DSE célja szerinti feladatokra költöttük el.
Köszönjük segítségüket és várjuk a jövõben is. A DSE tisztségviselõi
a vezetõségben betöltött munkájukért díjazásban nem részesülnek.
A diáksport egyesület célja: biztosítani a diákok részére a tanórán
kívüli sportolási lehetõséget, a diákolimpiai és szakosztályi
bajnokságokra való felkészülést, versenyzést, táborozást.
A fenti közhasznúsági jelentést a DSE közgyûlése elfogadta.
Rehócsin Mária DSE elnök

2008. április 5.

Közhasznúsági jelentés
az Illéssy Alapítvány 2007. évi tevékenységérõl
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5)
bekezdései alapján az Illéssy Alapítvány közhasznúsági jelentését az
alábbiak szerint tesszük közzé.
1. Számviteli beszámoló:
Bevétel 2007. évben:
1.681.896,- Ft
- adomány:
595.500,- Ft
- egyéb bevétel (bál):
595.000,- Ft
- 1 % SZJA:
174.788,- Ft
- Kamatjóváírás:
316.608,- Ft
Kiadás összesen:
1.399.843,- Ft
- tanulók támogatása:
511.200,- Ft
- egyéb kiadások:
751.322,- Ft
- pénzforgalmi jutalék és postaköltség:
30.521,- Ft
- eszközvásárlás:
106.800,- Ft
2. Költségvetési támogatás felhasználása (nem volt).
3. Az Alapítvány vagyona 2007. december 31-én 7.510.654,- Ft,
melybõl 6.057.796,- Ft tartósan lekötött betét.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása pályázati kiírás, kifizetési
jegyzék, határozat, számlák alapján tanulók, valamint hátrányos
helyzetû tanulók támogatása 511.200,- Ft értékben.
5. Központi költségvetési szervtõl, állami pénzalaptól kapott
támogatás mértéke (nem volt).
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatások (nincs).
7. Közhasznú tevékenységrõl szóló tartalmi beszámolóból:
- kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ tanulók támogatása,
- hátrányos helyzetû tanulók támogatása,
Az alapítvány célja az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában
folyó:
- az iskolai oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása,
- a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ tanulók és
- az iskolai és más szabadidõs programok támogatása,
- versenyek, vetélkedõk díjazásához hozzájárulás.
A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma a
közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi tv. 19. § (2) bekezdése
alapján 2008. február 14-én tartott kuratóriumi ülésén egyhangúlag
elfogadta, s azt a helyi sajtóban nyilvánosságra hozta e törvény 5. §
b) pontja alapján.
az Illéssy Alapítvány Kuratóriuma

Közhasznúsági jelentés
Sportalapítvány Jámbor István Testnevelõ Tanár Emlékére 2007. évi tevékenységérõl
Nyitó egyenleg:
51.723.- Ft
Bevételek:
SZJA 1 %
6.578.- Ft
OTP kamattérítés
121.- Ft
Bevétel összesen
6.499.- Ft
Kiadás:
OTP költség
10.406.- Ft
Kiadás összesen:
10.406.- Ft
Záró egyenleg:
47.816.- Ft
Az alapítvány célja a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban tanuló kiemelkedõ
sportteljesítményt nyújtó diákok támogatása, jutalmazása. Sajnos az

alacsony alap miatt erre az elmúlt évben nem került sor.
Az Alapítvány a központi költségvetésbõl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és egyéb
szervezetektõl kapott támogatásból 2007-ben nem részesült.
Az alapítvány kezelõ szerve a 3 fõbõl álló kuratórium. A
kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként,
ellenszolgáltatás nélkül végzik, a tisztségviselõk nem részesülnek
juttatásban semmilyen formában.
2007-ben az alapítvány a közhasznú tevékenységét az alapító
okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében látta el.
A kuratórium tagjainak nevében: K. Szabó János
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Kisújszállási "Református Temetõinkért Alapítvány" 2007.
évi tevékenységérõl. A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19.
§ (1)-(5) bekezdései alapján közhasznúsági jelentésünket az
alábbiak szerint tesszük meg

AKisújszállási "Református Iskoláinkért" Alapítvány 2007. évi
tevékenységérõl. A többször módosított 1997.évi CLVI. tv. elõírása
értelmében közhasznúsági jelentésünket az alábbiakban tesszük
meg:
1. Számviteli beszámoló:/adatok Ft.-ban/
Nyitó egyenleg összesen:
1.189.671
Bevételek összesen:
924.083
- adományok magán személyektõ
273.000
- adományok vállalkozásoktó
510.000
- személyi jöv. adó 1 %-a
83.392
- kamat bevétel
57.691
Kiadások összesen:
1.317.769
- ref. iskola festése-mázolására
786.370
- ref. iskolának bútorok vásárlására
350.000
- ref. iskola diákjai év végi kirándulása
költségeinek támogatására
160.000
- OTP bank számlavezetésére
21.237
- postaköltségre
162
Záró egyenleg összesen:
795.985
Alapítványunk vagyona 393.686 Ft-al csökkent, mivel
kiadásaink meghaladták bevételeinket.
2. Költségvetési támogatás: nem volt.
3. Célszerinti támogatás: nem volt.
4. Bérjellegû kiadás: nem volt.
5. Rövid beszámoló alapítványunk munkáról:
Alapítványunk célja a Református Iskola támogatása.
A számszaki beszámolóban a támogatások megismerhetõk.
Az SZJA 1 %-ának felhasználása: Az alapítvány kuratóriuma
ezúton is köszönetet mond, minden támogatójának. Az így kapott
83.392 Ft-os támogatást az iskola diákjainak év végi
kirándulásának támogatására fordították. A támogatást köszönjük,
arra továbbra is számítunk.
Adószámunk: 18821880-1-16
Garaguly Zsigmond kuratóriumi elnök

1. Számviteli beszámoló:
Nyitó egyenleg összege: /Ft-ban/
1.102.406
- Bankszámlán:
102.120
- Bankban lekötött betét:
1.000.000
- Házipénztárban:
286
Bevételek összesen: /Ft-ban/
95.889
- Adományok magán személytõl:
63.400
- Személyi jöv. adó 1 %-a:
6.278
- Kamat bevétel:
26.211
Kiadások összesen: /Ft-ban/
14.604
- OTP bank számlavezetés:
14.604
Záró egyenleg összesen: /Ft-ban/
1.183.691
- Bankszámlán:
83.405
- Bank lekötött betétben:
1.100.000
- Házipénztárban:
286
2. Költségvetési támogatás: nem volt.
3. Célszerinti juttatás: nem volt.
4. Beszámoló jelentés az alapítványunk munkájáról:
Alapítványunk célja a város temetõinek fejlesztéshez és
karbantartása költségeinek fedezéséhez hozzájárulás. A számviteli
beszámolóból kitûnik, hogy az elmúlt évben jelentõl bevétel nem
volt, kiadás pedig csak az OTP számlavezetési költsége.
Akuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el,
bért vagy tiszteletdíjat nem vesznek fel.
SZJA 1 %-ának felhasználása: a csekély támogatási összeget (6.278
Ft) nem használtuk fel, mivel célszerinti felhasználás 2007-ben
évben nem volt.
Támogatásokat köszönjük, arra továbbra is számítunk.
Adószámunk: 18821873-1-16
Sípos Árpád kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentés a Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdõért Alapítvány 2007. évi gazdálkodásáról
Nyitó egyenleg:
54.088.- Ft
Bevételek:
SZJA 1 %
90.412.- Ft
OTP kamattérítés
73.- Ft
Bevétel összesen
90.485.- Ft
Kiadás:
A pályaépítés alapítványi költségei
64.192.- Ft
OTP költség
11.024.- Ft
Nyomtatvány költsége
540.- Ft
Kiadás összesen:
75.756.- Ft
Záró egyenleg:
68.817.- Ft
Ebben az évben is csak a támogatók segítségével tudtuk a lábtenisz
pályára a borítást megvásárolni, így az SZJA 1%-át felajánlók mellett,
szeretnénk külön megköszönni az anyagi és a szállításban nyújtott
támogatását az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottságának, Boncz László és Juhász Attila települési
képviselõknek, valamint dr. Malatinszky András bizottsági tagnak.
Az Alapítvány a központi költségvetésbõl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és egyéb
szervezetektõl kapott támogatásból 2007-ben nem részesült.
Az alapítvány mûködése megfelel az alapító okiratban rögzített
alapítványi céloknak. Az alapítvány az alapító okiratban felsorolt
közhasznú tevékenységeket aktívan végzi, erre a rendelkezésére álló
eszközökbõl mindig - a lehetõségei szerint - jelentõs összeget fordít. A
fel nem használt pénzösszeget bankszámlán helyezi el. Az alapítvány
kezelõ szerve a 3 fõbõl álló kuratórium. A kuratórium tagjai
tevékenységüket társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás nélkül
végzik, a tisztségviselõk nem részesülnek juttatásban semmilyen
formában.
2007-ben az alapítvány a közhasznú tevékenységét az alapító
okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében látta el. Ez
teljes egészében a tagok és környezetük aktív közremûködésének
köszönhetõ.
Külön szeretném megköszönni C. Szabó Istvánné Edit néni több
éve folytatott önzetlen, áldozatos munkáját, melyet a gazdasági
ügyintézõ feladatok elvégzésében tesz.
A kuratórium tagjainak nevében: Szénási László
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. a 7/2006. (III. 31.) sz.
önkormányzati rendelet 26. §-a értelmében üzlet, iroda és tárolás
céljára bérbe adja az alábbi ingatlanokat:
- Kisújszállás, Szabadság u. 1. szám alatt lévõ összesen 58 m2
alapterületû gázfûtéses üzlethelyiséget, minimális 60.838,- Ft/hó
havi bérleti díjért.
A fenti üzlethelyiség jelenlegi állapotában bármilyen üzleti,
kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmas.
Az ingatlan 5 év meghatározott idõre adhatók bérbe. Használatba
vételi díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségben gyakorolni
kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek.
Az üzlethelyiség és a területek bérleti jogát pályázat útján lehet
elnyerni. A pályázók közül az részesül elõnyben, aki a legmagasabb
összegû bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2008. április 18-án 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-nél (5310 Kisújszállás,
Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követõen 7.30-16.00 óra közötti idõpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az elõzetesen és a fenti határidõig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása:
2008. április 21-én 9.00-10.00 óráig a helyszínen történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a
tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Farkas Sándor ügyvezetõ igazgató

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

A Kisbíró következõ száma 2008. május 10-én szombaton
jelenik meg, lapzárta 2008. május 5-én, hétfõn 10.00 órakor.
Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni.
Lehetõleg floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail
címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

Hirdetések
Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti fürdõszobás, kertes, családi ház áron alul
sürgõsen eladó. Érdeklõdni 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 megtekinthetõ: munkaidõben.

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

CSEMETE FA VÁSÁRLÁSI
LEHETÕSÉG!

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

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. a tavaszi
faültetési idõszakra, facsemete beszerzési lehetõséget
hirdet. A jó minõségû csemeték elõneveltek, 2-3
évesek, 150-200 cm-esek. Választható fajok:
turkesztáni szil, szürke nyár, hagyományos kõris,
szivarfa, gömbkõris, gömbeper, csüngõeper,
gömbakác, magastörzsû rózsa, ezüst boróka. A
csemeték megtekinthetõek a kft. Kossuth L. út 74.
szám alatti telephelyén. Kitermelés - megrendelés
esetén - munkanapokon történik.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Aranyékszerek, karikagyûrûk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás
Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóra elemcsere
Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás,
minõség, kedvezõ ár!
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