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Önkormányzatunk mély megrendüléssel
fogadta a hírt: 2008. február 2-án elhunyt
városunk köztiszteletnek és közszeretetnek
örvendõ nyugalmazott városi fõállatorvosa,
dr. Szûcs Aladár.
1921.
március
15-én
született
Kisújszálláson. Elemi iskoláit és a
gimnáziumot szülõvárosában végezte, s
környezetétõl
keresztény,
nemzeti,
erkölcsös nevelést kapott. Érettségi után a
József Nádor Gazdaságtudományi Egyetem
Állatorvosi
Karára
iratkozott
be.
Szerencsésnek tartotta magát: kiváló professzori kartól
tanulhatta az állatorvosi tudományt.
Amikor 1944-ben ifjú diplomásként szülõvárosában
helyezkedett el, régi vágya teljesült. Elõször
magánállatorvos, majd helyhatósági állatorvos lett.
Közben zajlott a II. világháború, s mivel a környékbeli
kollégák katonai szolgálatot teljesítettek, óriási
területen kellett helytállnia. A munka sok volt és nehéz.
Nem tudott senkitõl szakmai tanácsot kérni, de a még
kezdõ állatorvos a mély vízben is a felszínen maradt, s
becsületes, szorgalmas munkával kivívta az állattartók
elismerését. 1944 októberére õ is megkapta a behívóját
Budapestre, de tényleges bevonulására már nem került
sor. A háborús idõkben Karcagra is átjárt lovas
kordéval, s küzdött a háborúval együttjáró különbözõ
típusú állati betegségek ellen.
1947-ben állatorvosi tiszti vizsgát tett, majd 1949ben a Kórbonctani Tanszéken doktori disszertációt
készített. Egy évre rá városi fõállatorvossá nevezték ki,
és ezt a munkát nyugdíjba vonulásáig, 1982-ig
megszakítás nélkül ellátta. Hosszú szolgálati ideje alatt
több járvány leküzdésében is részt vett; a rossz tartási és
takarmányozási viszonyok miatt a megbetegedett
állatok gyógyítása csak növelte a felelõsséget és a
munkát. Örömmel vállalta fiatal állatorvosok

gyakorlatának vezetését is: gyarapította
õket elõdeitõl kapott és saját ismereteivel,
de emberségével is.
1949-ben nõsült meg, feleségével, K.
Tóth Emma tanítónõvel három gyermeket
neveltek fel nagy családi szeretetben.
Hosszú életútja megadta neki az összetartó,
boldog, nagy család élményét: lányai
férjhez mentek, majd jöttek az unokák,
kilencen, késõbb pedig hat dédunokája
aranyozta be életét. Feleségével 59 boldog
házasév adatott neki.
Munka utáni pihenését a virágok
jelentették. Gondozta, nemesítette a növényeket,
kedvence a leander és a muskátli volt. Pompázatos
gyûjteménye volt belõlük. Megkapta, amit Arany János
is kívánt magának Epilógus címû költeményében:
"Munkás, vidám öregséget, / Hol, mit kezdtem, abban
véget… / Ennyi volt csak; / S hogy megint ültessek,
oltsak."
Munkája során szakmai és társadalmi megbecsülése
jeleként számos kitüntetésben részesült: 1955-ben
Munka Érdemrend, 1979-ben Kiváló Munkáért
miniszteri kitüntetés, 1980-ban Pro Urbe Díj, 1992-ben
a rendszerváltás utáni elsõ Díszpolgári Cím, 1999-ben
az állatorvosoknak adható legmagasabb szakami
elismerés, a Mócsy-emlékérem birtokosa lett. Közéleti
munkásságát jelentette többek között, hogy 1955-tõl
1990-ig tanácstagként, 1975-tõl az ügyrendi és
számvizsgáló bizottság tagjaként, s szintén hosszú ideig
a református egyházközség presbitereként szolgálta a
városi közösséget.
Kisújszállás Város Önkormányzata tisztelettel és
megbecsüléssel õrzi egyik legkiválóbb polgárának,
díszpolgárának: dr. Szûcs Aladárnak emlékét, és
együttérezve a gyászoló családdal, saját halottjának
tekinti õt.
Kisújszállás Város Önkormányzata
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Népszavazás 2008. március 9.
A Magyar Köztársaság Elnöke a 27/2008. (I. 24.), a 28/2008. (I. 24.)
és a 29/2008. (I. 24.) KE határozatával döntött a kórházi napidíj, a
vizitdíj és a képzési hozzájárulás ügyében kezdeményezett országos
ügydöntõ népszavazás kiírásának idõpontjáról.
Az államfõ a népszavazást
2008. március 9-ére, vasárnapra tûzte ki.
Ezen a napon a következõ három kérdésre válaszolnak a
választópolgárok:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év
január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"
"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?"
"Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú
tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?"
A Helyi Választási Iroda a 2008. március 9. napjára kitûzött
ügydöntõ országos népszavazással kapcsolatos fontosabb
tudnivalókról a következõ tájékoztatást adja.
A névjegyzékrõl és az igazolásról
A névjegyzéket 2008. február 20-tól február 27-én 16 óráig
közszemlére kell tenni. A névjegyzék ebben az idõszakban,
munkaidõben a Városháza földszint 4. és 5. számú irodájában
(Okmányiroda) megtekinthetõ.
A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt - a névjegyzék közszemlére tételének idõtartama
alatt - lehet kifogást benyújtani, a kifogásról a Helyi Választási Iroda
vezetõje legkésõbb a beérkezést követõ napon dönt.
Amódosított névjegyzék 2008. március 7-én 16 óráig tekinthetõ
meg munkaidõben a Városháza földszint 4. és 5. számú irodájában
(Okmányiroda).
A választópolgárt a névjegyzékbe vételrõl 2008. február 22-ig
az értesítõ megküldésével értesítjük. Az értesítõt a helyi posta
kézbesíti.
Aki nem kap értesítést, a Városháza földszint 4. és 5. számú
irodájában érdeklõdhet a névjegyzékbõl való kihagyás okáról, ezt
azért fontos megtennie, mert a korábbi szabályozással ellentétben,
2008. március 7-én 16.00 órát követõen a névjegyzékbe - az
igazolással szavazókon kívül - senki nem vehetõ fel.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de
Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi
választási iroda vezetõjétõl - Kisújszálláson a Városháza földszint 4.
és 5. szobájában - igazolást kérhet.
Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi
településen szavazhat, ahol tartózkodik.
Az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb

2008. március 7-én 16 óráig lehet kérni, ajánlott levélben pedig úgy
lehet, hogy az legkésõbb 2008. március 4-ig megérkezzen a lakcím
szerinti helyi választási irodához. Igazolást legkésõbb 2008. március
7-én 16 óráig lehet kiadni.
A helyi választási iroda vezetõje 2008. március 6-án 16 óráig a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg - kérelmére visszaveszi
a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.
A választópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történõ
visszavételét egy alkalommal kérheti.
Fontos a határidõ betartása, mert a korábbi szabályozással
ellentétben ezt követõen már nincs lehetõség arra, hogy - az, aki
igazolást kért és kapott, és mégsem akar az igazolásban szereplõ
tartózkodási helyén szavazni - a lakcím szerinti szavazókörben
szavazzon.
Szavazás a külképviseleteken
Ha a szavazás napján a választópolgár külföldön tartózkodik, a
Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán
szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét személyesen (Városháza 4-5. számú iroda) vagy meghatalmazott
útján - 2008. február 22-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy 2008. február 22-ig megérkezzen a lakcím szerint
illetékes helyi választási iroda vezetõjéhez.
A szavazatszámláló bizottságokról
Kisújszállás város területén szavazatszámláló bizottság 2008.
március 9-én a következõ 12 szavazókörben mûködik:
1. szavazókör: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6
2. szavazókör: 48-as Olvasókör, Kígyó u. 35.
3. szavazókör: Nagykun-2000 Mg. Rt., Petõfi u. 20-22.
4. szavazókör: Lobogó 98 Kft, Esze Tamás utca 23/A.
5. szavazókör: Kossuth Lajos Általános Iskola, Rákóczi u. 1.
6. szavazókör: Petõfi Óvoda, Széchenyi utca 9.
7. szavazókör: Sásastó úti Óvoda, Sásastó u. 5.
8. szavazókör: Béla Király úti Óvoda, Béla Király u. 67.
9. szavazókör: ISZI Oktatási épület, Vásár u. 16.
10. szavazókör:Bocskai Óvoda, Bocskai utca 43.
11. szavazókör:Kádas György Ált. Isk. és Gyermekotthon,
Bajcsy-Zs. 37.
12. szavazókör:Szociális Gondozási Központ, Téglagyár u. 10.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a városban két új szavazókör van:
- az egyik a 4. szavazókör: Lobogó 98 Kft, Esze Tamás utca
23/A. szám, (a régi Sallai Óvoda szavazókör helyett),
- a másik a 10. szavazókör: Bocskai Óvoda, Bocskai utca 43.
szám alatt (a régi Rézmûves Iskola szavazókör helyett).
A mozgásában gátolt választópolgár a mozgóurnát írásban
kérheti a helyi választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnás szavazás
lebonyolítására
a
választópolgár
lakóhelye
szerinti
szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár
esetében - a település egészére kiterjedõ illetékességgel - a helyi
Folytatás a következõ oldalon.

2008. február 9.

Kisbíró

3. oldal

Folytatás a 2. oldalról.

választási iroda vezetõje által kijelölt szavazatszámláló bizottság
illetékes.
Azok a választópolgárok, akiknek a lakcíme a
lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak
Kisújszállás település szintû megnevezést tartalmaz, illetõleg akik
igazolással kívánnak szavazni Kisújszálláson az 1. számú
szavazókörben, a Mûvelõdési és Ifjúsági Központban
(Kisújszállás, Deák Ferenc u. 6. szám) szavazhatnak.
A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem vehet fel
választópolgárt, kivéve az 1. számú szavazókört. Az 1. számú
szavazatszámláló bizottság azt a választópolgárt veszi fel a
névjegyzékbe, aki Kisújszállásra szóló igazolással rendelkezik.
A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. Az
igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt 1. számú
szavazókörben a szavazatszámláló bizottság legalább hét tagból áll.
A szavazókörökben a képviselõ-testület által megválasztott
szavazatszámláló bizottsági tagok - szükség esetén a póttagok valamint népszavazási kezdeményezést benyújtó és a
kezdeményezés benyújtásában részt nem vevõ, de országgyûlési
képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok által megbízott tagok várják a
választópolgárokat.
Apártok a szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjait 2008.
február 29-én 16.00 óráig jelenthetik be a helyi választási iroda
vezetõjénél, a Városháza 20. számú irodában.
A választási kampányról
A választási kampány 2008. március 7-én 24.00 óráig tart.
Választási kampányt folytatni 2008. március 8-án 0.00 órától
március 9-én 19.00 óráig tilos!
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Aplakátot az, aki
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2008. április 8-ig
köteles eltávolítani.
A város területén a következõ helyeken választási,
népszavazási hirdetõtáblák kerültek elhelyezésre
- az ABC elõtti parkban
- a Széchenyi utca József Attila utca sarkon lévõ
buszmegállónál

- Béla király út Árpád utca sarkon lévõ boltnál
- a Petõfi út Kígyó utca sarkon lévõ boltnál
- a Nyár utca Baross utca sarkon lévõ boltnál
- a Vásárcsarnok elõtt
- a Munkácsy úti boltnál (Gyöngy presszó)
- a Gyõrffy úti boltnál, a telefonpózna és a kerékpártároló
közötti szakaszon
- a Gyõri úti boltnál, a bolt elõtti parkolóban
- a Kossuth Lajos úton a Kossuth Lajos Általános Iskola
kerítésén
- az Ifjúság útján az Óvoda kerítésén
- a Mészáros utcán a Kurucz-bolt mellett
- a BORSZA Gázszerelési és Kereskedelmi Bt. kerítésén
Az eredményességrõl
Az ügydöntõ országos népszavazás eredményes, ha az
érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az
összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.
További információ
A Helyi Választási Iroda vezetõje dr. Kittlinger Ilona címzetes
fõjegyzõ, helyettese Kacsó Sándorné aljegyzõ, informatikai
helyettese Szél Zsolt informatikus.
A Helyi Választási Iroda a Városháza emelet 20-as irodájában
Választási Információs Szolgálatot mûködtet, ahol telefonon
(59/520-230, 520-232, 520-233) vagy személyesen munkaidõben
bárki érdeklõdhet.
A Helyi Választási Iroda a Városháza hirdetõtábláján és az
önkormányzat honlapján www.kisujszallas.hu címen Népszavazás
oldalon rendszeresen népszavazási tájékoztatást, hirdetményt,
közleményt tesz közzé.

Dr.Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ
a Helyi Választási Iroda Vezetõje

In memoriam dr. Bölöni István (1928 - 2008)
Január végén érkezett a szomorú hír:
végleg eltávozott városunk egy
tehetséges szülötte, gimnáziumunk
kiváló volt diákja.
Bölöni István Kisújszálláson végezte
alsó- és középfokú iskoláit, 1946-ban
érettségizett. Egykori osztálytársai ma is
szívesen idézik fel a kitûnõ tanulmányi
eredményeket
elérõ,
sokoldalú
érdeklõdésû és derûs egyéniségû
fiatalemberrel kapcsolatos emlékeiket.
Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetemen folytatva
gépészmérnöki diplomát szerzett, majd hosszú és eredményes
tudományos kutatói és fejlesztõi, oktatói pályát futott be. A
mûszaki tudományok doktora, kandidátus, címzetes egyetemi

docens, a Gödöllõi Mezõgazdasági Gépkísérleti Intézet
tudományos osztályvezetõje lett. Az ENSZ/FAO Fordösztöndíjasaként éveket töltött kutatómunkával Kaliforniában, de
Szíriában is dolgozott egy mezõgazdasági gépészeti intézet
megszervezésében és munkájának elindításában.
Mezõgazdasági (pl. a kukorica-feldolgozásában használatos)
gépek fejlesztésében jelentõs eredményeket ért el, mindezért több
magas elismerés, kitüntetés birtokosa is volt.
Szülõhelyéhez, egykori iskolájához való hûségét, mély
emberségét érettségi vizsgájának 50. évfordulóján az akkor
ballagó "utódokhoz" küldött szép üzenete is bizonyította.
Gyászolja fia és családja, valamint nõvére, özvegy Papi
Lajosné Bölöni Erzsébet és családja. Emlékét szeretettel õrzik
öregdiáktársai és kisújszállási barátai, tisztelõi.
Dr. Kiss Kálmánné
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JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestülete a 2008. január 29-ei soron következõ
ülésén hozott döntéseirõl
Rendeletek:
1/2008. (I. 30.) az önkormányzati beszerzések
szabályozásáról
2/2008. (I. 30.) az élelmezési nyersanyagköltségekrõl
3/2008. (I. 30.) a gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díjairól
Határozatok:
1/2008. (I. 29.) a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
2/2008. (I. 29.) a képviselõ-testület Szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosításának kezdeményezésérõl
3/2008. (I. 29.) a Kisújszállás, Rákóczi u. 8. szám
alatt lévõ labor mûködési nehézségeirõl
4/2008. (I. 29.) a köztisztviselõk egyéni
teljesítménykövetelményének alapját képezõ 2007.
évi kiemelt célok megvalósulásáról
5/2008. (I. 29.) a köztisztviselõk 2008. évi egyéni
teljesítménykövetelményének alapját képezõ célok
meghatározásáról
6/2008. (I. 29.) az önkormányzat 2008. évi
rendezvény- és kiadványtervérõl
7/2008. (I. 29.) közmûvelõdési intézmények képzési
tervérõl
8/2008. (I. 29.) intézményi alapító okiratok
módosításáról

9/2008. (I. 29.) a közoktatási intézmények
rendezvénypályázatának kiírásáról
10/2008. (I. 29.) a városi társadalmi (civil)
szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról
11/2008. (I. 29.) a helyi, székházzal rendelkezõ
szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatásáról
szóló pályázat kiírásáról
12/2008. (I. 29.) az ÉAOP 3.1.4/B jelû, Közösségi
közlekedés infrastrukturális fejlesztése címû
pályázat benyújtásáról
13/2008. (I. 29.) a II/a., II/b. és III/a.
szennyvízöblözetek szennyvízhálózatára történõ
rákötések önkormányzati támogatásáról
14/2008. (I. 29.) az egészségbiztosítás átalakításáról
szóló törvénytervezettel kapcsolatos állásfoglalásról
15/2008. (I. 29.) Hagyó Miklós országgyûlési
képviselõ felhívásáról történõ állásfoglalásról
16/2008. (I. 29.) Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzatának
felterjesztésérõl
szóló
állásfoglalás kialakításáról
17/2008. (I. 29.) a 2008. évi "Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfû-mentesítési Alap"-hoz történõ
csatlakozásról
18/2008. (I. 29.) Kecze István polgármester
döntéshozatalban való részvételérõl
19/2008. (I. 29.) a polgármester illetményérõl és
költségátalányáról
20/2008. (I. 29.) Tatár Zoltán alpolgármester
döntéshozatalban való részvételérõl
21/2008. (I. 29.) Dr. Ducza Lajos alpolgármester
döntéshozatalban való részvételérõl
22/2008. (I. 29.) Tatár Zoltán fõállású alpolgármester

Polgármesteri, alpolgármesteri illetmények,
alpolgármesteri és képviselõi tiszteletdíjak
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007.
évi CLXIX. tv. 56. §-a értelmében - a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap a 2008. évben a korábbiakhoz viszonyítva 5 %-kal
emelkedett.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv.
3. § (2) bekezdésének megfelelõen a polgármester, a fõállású
alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselõk illetményalapjához
igazodva kell összegszerûen megállapítani, ezért Kisújszállás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a polgármester illetményét
502.450 Ft-ban, a fõállású alpolgármester illetményét 426.972 Ftban, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 176.400
Ft-ban állapította meg.
Az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról és
költségátalányáról szóló 32/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
értelmében a képviselõ-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíját a
mindenkori polgármesteri illetmény függvényében kell
megállapítani:
Ennek megfelelõen 2008. január 1-jétõl:
- az önkormányzati képviselõk havi tiszteletdíja: 44.400 Ft,
- a bizottsági elnökök havi tiszteletdíja: 23.900 Ft,
- a bizottsági tagok havi tiszteletdíja bizottságonként: 13.700 Ft.
Dr. B. Kovács Sára humánpolitikai elõadó

illetményének és költségátalányának megállapításáról
23/2008. (I. 29.) Dr. Ducza Lajos társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és
költségátalányának megállapításáról
24/2008. (I. 29.) törvényességi észrevételrõl
25/2008. (I. 29.) az Apaffi utcai hulladékszállítással
kapcsolatban felvetett interpelláció vizsgálatára
* * *
A képviselõ-testület 2008. február 26-án (kedden)
13 órai kezdettel soron következõ ülést tart a
következõ napirendi javaslatokkal:
-Elõterjesztés a 2007. évi költségvetés módosítására
-Elõterjesztés a 2008. évi költségvetés megállapítására
-Elõterjesztés az egyes szabálysértésekrõl szóló
önkormányzati rendelet módosítására
-Elõterjesztés "Az együttnevelés feltételrendszerének megteremtése Kisújszállás alapfokú
közoktatási intézményeiben" címû HEFOP-projekt
megvalósításáról, különös tekintettel a projektben
résztvevõ önkormányzati intézmények tapasztalatairól és a további elképzelésekrõl
-Elõterjesztés az óvodai és általános iskolai
beíratások idõpontjának meghatározására és a
beíratások rendjének szabályozására
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt
vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi
könyvtárban és a www.kisujszallas.hu városi
honlapon megtekinthetõ.

Egyéni vállalkozók figyelmébe
Tájékoztatjuk a vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ
személyeket, hogy 2008. január 1-jétõl a TEÁOR és a
szakmakód struktúra jelentõsen megváltozott, ezért a
tevékenységi besorolások módosítását a nyilvántartásokon,
valamint a vállalkozói igazolványokon át kell vezetni. Azon
egyéni vállalkozók számára, akik 2007. december 31-e elõtt
kiadott vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, a TEÁORszám változást 2007. december 31. napját követõen
elõterjesztett kérelemre, de legkésõbb 2008. július 1-jéig kell
a vállalkozói igazolvány cseréjével aktualizálni. A csere, ha
tevékenységi kör, vagy egyéb adatváltozással nem jár,
illetékmentes.
A sorbanállás és a torlódások elkerülése érdekében, az
okmányiroda valamennyi vállalkozó részére névre szóló
értesítést fog küldeni a csere ütemezésérõl, kérjük, lehetõség
szerint a levélben feltüntetett idõpontban jelenjenek meg az
igazolvány cseréjére.
Tájékoztatást és felvilágosítást ügyfélfogadási idõben az
okmányirodában kérhetnek, illetve az új TEÁOR'08 és
szakmakód'08 nómenklatúrák, a tartalmi meghatározások,
valamint a fordítókulcsok a Központi Statisztikai Hivatal
honlapján (www.ksh.hu) is megtekinthetõek.
Szél Zsolt
fõelõadó
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KÖZÉPTÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉS KISÚJSZÁLLÁSON
MELY VÁROSRÉSZEK, MILYEN SORRENDBEN ÉS HOGYAN KERÜLJENEK FEJLESZTÉSRE?

INDUL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE
Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) középtávra
(7-8 évre) szóló dokumentum. Újszerû eleme, hogy a
helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok
meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában foglal.
Ilyenek például a forráskoordináció, ingatlangazdálkodási terv,
amelyek nemcsak a város szándékain múlnak, hanem az adott
piaci környezeten és a város számára elérhetõ támogatási,
pályázati források által kínált lehetõségeken is.
Bevezetését az indokolta, hogy a meglevõ, jogszabályok
által szabályozott tervezési-rendezési dokumentumok sorából
hiányzott egy olyan középtávú, stratégiai szemléletû,
megvalósítás-orientált tervezési dokumentum, mely
meghatározza a város középtávú városfejlesztési
gondolkodását. Olyan tervezési szemléletet jelenít meg, mely
ötvözi a különbözõ szakpolitikai megközelítéseket (pl.
gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés,
társadalmi célok megvalósítása stb.), összefogja és ütközteti az
érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra
szereplõi, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat
városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe
mellett.
Az IVS készítésének alapját képezi, hogy a közösségi
források csak olyan beruházásokat támogassanak, amelyeket a
piac nem képes elvégezni. Ez a városfejlesztésnek
kulcskérdése, a piaci és állami beruházások közötti
egyensúly megtalálása az IVS alapvetõ feladata.
Szükséges az integrált városfejlesztési stratégia idõnkénti
(kb. 2-3 évenkénti) felülvizsgálata, az abban foglaltak
aktualizálása, a megvalósított akcióterületi fejlesztésekre építve
újabb elõnyben részesítendõ fejlesztési területek kijelölése.
Alapvetõ eredménye:
- A hosszú távú városfejlesztési célok középtávú
fejlesztési
programokká
való
lebontása,
akcióterületek kijelölése.
- Pontos problémafeltárás alapján az egyes
városrészekre vonatkozó fejlesztési célok kitûzése és
azok középtávon való érvényesítése.
- Avárosfejlesztési dokumentumok eszköztára az IVS-sel

elmozdul a megvalósíthatóság irányába, hiszen ebben a
dokumentumban a megvalósítás pénzügyi és szervezeti
feltételeirõl is számot kell adni.
- A tervezés során megvalósítandó partnerség nem
csupán egy adminisztratív módon igazolandó
tevékenység, hanem a teljes IVS-folyamat
kulcselemeként tekintendõ: a partnerségi alapú
tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellõ
támogatottsággal, legitimitással bír-e, és ily módon
középtávon megvalósítható-e.
Az IVS teljesen lefedi a várost, mindegyik városrésszel
kapcsolatban megállapításokat tesz, és kiemel olyan,
középtávon különösen fontos városrészeket, amelyek a
városfejlõdés kitörési pontjai, kiemelkedõ fejlesztési célterületei
lesznek.
A megjelölt fejlesztési tevékenységek felmérésével,
költségbecsléssel meghatározásra kerül, hogy a megjelölt
akcióterületi fejlesztések nagyságrendileg milyen ráfordítással
járnak, illetve hogy ehhez milyen bevételre lehet számítani
(önkormányzati ingatlanok értékesítése, önkormányzati
ingatlanok bérleti bevételei, magánbefektetõk bevonása). Ez
alapján láthatóvá fog válni, hogy az adott rehabilitációs
akcióterület esetében a közszféra milyen mértékû
beavatkozására van szükség, az akcióterületi fejlesztés
mennyiben megtérülõ vagy veszteséges a kiadások/bevételek
összefüggésében. Ezt a bemutatást minden egyes akcióterület
esetében elvégezve sorrendet kell felállítani, meg kell jelölni az
elsõként megvalósítandó akcióterületi fejlesztéseket.
Az IVS a város középtávú fejlesztéseit megalapozó
stratégiai dokumentum, melynek legitim alkalmazásához
szükséges, hogy azt az önkormányzat képviselõtestülete
megtárgyalja és határozatban jóváhagyja. A terv
jóváhagyásának várható idõpontja 2008. március vége.
A készülõ tervhez javaslatok adhatók írásban az
önkormányzat városfejlesztési osztályán.
Kecze István
polgármester

Felhívjuk a helyi gazdálkodó és civil szervezetek, továbbá a lakosság
figyelmét, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése
tárgyban a Városháza dísztermében 2008. február 12-én (kedd) 14 órai
kezdettel a gazdasági szervezetek számára, valamint 2008. február 12én 17 órai kezdettel a civil szervezetek, illetve a lakosság részére
lakossági fórumot tartunk, amelyre ezúton valamennyi érdeklõdõt
tisztelettel meghívunk.
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A gyermekétkeztetés 2008. évi térítési díjairól
A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnormákat az
önkormányzat rendeletben határozza meg, amelyet évente felülvizsgál
és a mindenkori nyersanyagáraktól függõen módosíthat. Az elmúlt
évben az élelmiszerek fogyasztói ára átlag felett növekedett, a Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján december végére 11,5 %-kal voltak
magasabbak az élelmiszerárak, mint az elõzõ év azonos idõszakában.
Az infláció ilyen mértékû növekedése indokolta a 2008. évre
vonatkozó nyersanyagnormák növelését, az elõterjesztés az átlagos
fogyasztói árindex mértékének megfelelõ 8 %-os emelést javasolt, amit
a képviselõ-testület elfogadott.
2008. január 1. napjától hatályos általános forgalmi adóról szóló
törvény 85.§ (1) bekezdése szerint a tevékenység közérdekû jellegére
való tekintettel mentes az adó alól:
f) a szociális ellátás;
g) a gyermek- és ifjúságvédelem;
h) a bölcsõdei ellátás;
i) az óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás, amennyiben
azt közszolgáltató (költségvetési szerv) nyújtja.
Korosztály

Étkezés

Óvoda

Tízórai, ebéd, uzsonna
Tízórai

Nettó
térítési díj
309
58

Általános iskola
Menza
Napközi
Általános iskola és Diákotthon
Reggeli, tízórai, ebéd, vacsora
Középiskola
Reggeli, tízórai, ebéd, vacsora
Ebéd
Nyári napközis tábor
tízórai, ebéd, uzsonna

220
292
532
537
225
349

A jogszabály fenti rendelkezését figyelembe véve és az elhangzott
APEH és Saldo Kft. által tartott konzultációk, állásfoglalások alapján a
szülõk január hónapban a gyermekétkeztetés térítési díjait adómentesen
fizették be. 2008. február 1-jén az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
honlapján megjelent egy új tájékoztatás a közintézményekben zajló
étkeztetés áfatörvény szerinti megítélésérõl, melyben az adóhatóság a
korábban általa kiadott értelmezéssel szemben úgy foglalt állást, hogy
az étkeztetés áfa-köteles szolgáltatásnyújtás, az alkalmazandó adó
mértéke pedig 20 százalék.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
közleményben tudatta, hogy a kormány rendkívüli eljárásban
kezdeményezi, és még február hónapban a parlament elé terjeszti az
áfatörvény közétkeztetésre vonatkozó részének módosítását.
Adöntés meghozataláig az adóhatóság új állásfoglalása az irányadó,
mely szerint a térítési díjakat általános forgalmi adóval növelten kell
beszedni, így az intézményi normatív térítési díjak 2008 februárjától a
tábblázat szerint alakulnak.
Arendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ tanulók, a
három- vagy több gyermekes
családban élõk, illetve a tartósan
Áfa
Bruttó
térítési díj (Ft)
beteg vagy fogyatékos tanulók
továbbra is a gyermekvédelmi
62
371
törvényben
meghatározott
12
70
mértékû
kedvezményben
részesülnek.
44
264
Amennyiben a térítési díjak áfa
58
350
megítélésében változás lesz,
hírlevélben tudatjuk a szülõkkel,
106
638
addig is köszönjük megértésüket.
107
644
45

270

70

419

Bögös Katalin
osztályvezetõ

A szennyvízcsatorna-hálózatra történõ rákötések önkormányzati támogatásáról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2008.
január 29-i ülésén tárgyalta a II/a., II/b. és III/a. szennyvízöblözetek
szennyvízhálózatára történõ rákötések önkormányzati támogatására szóló
elõterjesztést, majd a következõk szerint döntött:
- A II/a., II/b. és III/a. szennyvízöblözetekben érintett lakosság (a
2007. évben szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott településrészek
lakosait érinti) szennyvízhálózatra történõ rákötését az
összbekerülési költség 50 %-áig, de maximum 15.000.- Ft/ingatlan
összeggel támogatja. A támogatási kérelmeket 2007. december 10tõl fogadja be az önkormányzat.
Aképviselõ-testület a II/a., II/b. és III/a. szennyvízöblözetekben érintett
lakosság rákötését az alábbi feltételekkel támogatja:
- Az ingatlantulajdonosnak támogatási kérelmet kell benyújtania
2008. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Építési és
Városüzemeltetési Osztályához, amelyhez mellékelni kell a
bekötési munka elvégzésérõl kiállított számla másolatát, valamint a
Kisújszállási Vízmû Kft. által kiállított, a bekötési munka átvételét
igazoló dokumentum másolatát. A támogatást csak
magánszemélyek vehetik igénybe.
A benyújtott dokumentumok igazolását követõen a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztálya fizeti ki a támogatást az arra jogosult lakosok
részére.
Afentieken túl a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az I/a. öblözetben
(Petõfi-Kígyó-Téglagyár-Közraktár-Illésy-Báthory utcák által határolt
terület), az I/b. öblözetben (a régi Bittner falu városrész) és a IV. öblözetben

(Arany János-Széchenyi-Malom utcák által határolt terület) az új
rákötõként jelentkezõ lakók részére 2008. február 1-jétõl 2008. december
31-ig az összbekerülési költség 50 %-áig, de maximum 15.000.Ft/ingatlan összegû támogatást biztosít.
A kérelem benyújtásának és elbírálásának feltételei megegyeznek a
II/a., II/b. és III/a. öblözeteknél leírtakkal.
A képviselõ-testület tájékoztatja a lakosságot, hogy csak számla
ellenében élhet a rákötõ lakos a késõbbiek során a garanciális jogaival.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében: "a
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is)
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését
követõ 90. naptól terheli."
A fentiekre való tekintettel kérjük a lakosságot, hogy szíveskedjenek
élni a kedvezményes rákötéssel, hiszen a fent leírtak alapján a rákötést
elmulasztók részére fennáll a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.
Mivel az utóbbi idõben jelentõsen megszaporodtak a város területén az
illegális szennyvízrákötések, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Kisújszállási Vízmû Kft. 2008. március 1-jétõl megkezdi az illegális
rákötések felülvizsgálatát.
Ökrös János tanácsos
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A magyar kultúra napja - a kultúra ünnepe
A magyar kultúra napja alkalmából január 19-én, a Városháza
dísztermében szép számmal gyûltek össze azok, akik fejet hajtottak a
magyar kultúra nagyjainak emléke elõtt, s a jelen kiválóságainak
elõadását élvezve, lélekben megerõsödve akarták folytatni a
hétköznapi lépéseket.
A Himnusz közös éneklése után Kecze István polgármester
köszöntõjében megfogalmazta: "… a magyar kultúra ünnepének
lényege:
megerõsíteni
hitünket
emberségünkben
és
magyarságunkban. Erõt meríteni ebbõl ahhoz a láthatatlan
küzdelemhez, amelyet a mai, globalizálódó, az egyéni színeket és
szíveket bedarálni akaró, világméretû folyamatok ellen kell
folytatnunk." Majd dr. Bartha Júlia néprajzkutató ünnepi
beszédében kifejtette, hogy "a kultúra, a nyelv, az identitástudat és a
nemzettudat elválaszthatatlan fogalmak. A magyar kultúra forrása a
becsület és a megújulni, élni vágyás." Györffy István szellemi
végrendeletét idézve - "a hagyomány tart meg bennünket magyarnak
és a mûveltség tesz európaivá" - tisztelgett évszázadok nagyjait
felemlegetve "a környezetünkben élõ alkotó, tudományt mûvelõ,
oktató, a kultúrát közvetítõ polgártársaink" elõtt. A felnõttekhez
fordulva figyelmeztetett: "mindnyájunk felelõssége, hogy
gyermekeinket ne csak a Himnusz szövegére és dallamára tanítsuk
meg, hanem a Himnusz szellemisége szerint való életre, a múlt és
jövendõ tiszteletére is."

Hosszú-hosszú taps köszöntötte az Arany János Pedagógiai,
Kulturális, Mûvészeti Díj elismerésben részesült Molnár Lászlóné
Emikét, a tavaly nyugdíjba vonult, s emiatt bezárult könyvesbolt
vezetõjét. Dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ kitüntetettet méltató
szavait Márai Sándor idézetével zárta, tolmácsolva "városunk
könyvesboltosának" az olvasás fontosságába vetett hitét is: "Nem
olyan fontos, hogy mindennap írjál; fontosabb, hogy mindennap
olvassál…"
Ezután Kemecsi Ferenc - Kunmadarasról elszármazott - színészrendezõ "Lélektõl lélekig" címû elõadásában vallott az idõrõl, a
szerelemrõl és a hitrõl mély érzelmekkel, sõt szenvedéllyel - Ady
Endre, Babits Mihály, Petõfi Sándor, Radnóti Miklós, Tóth Árpád
versein keresztül. A svéd népmesei, mondai világot is megidézte, s az
egyiknek a tanulsága mindenhol idõszerû: az erõsebbnek mindig
segítenie kell a gyengébbeken, mint ahogy tette ezt az óriás lánya a
parasztemberrel. Az elõadó "lélektõl lélekig" küldözte a "szem
sugarát", okozva elmélyülésre is idõt hagyó pillanatokat.
Mindennek stílszerû és szemet gyönyörködtetõ hátteret biztosított
az Arany János Városi Könyvtár és az Országos Szalma- és
Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület által rendezett népi
mesterségek kiállítása a Városháza dísztermében.
Szerk.

Bölcs Bagoly Vetélkedõ
Ebben az évben immár ötödik alkalommal rendeztük meg a
kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégiumban a Bölcs Bagoly-vetélkedõt. A
versenyt az intézmény az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói
számára hirdeti meg a legkülönfélébb mûveltségi területeken. A
verseny két írásbeli fordulóból áll, és a legjobb eredményt elérõ 20
csapat számára 2008. január 19-én (szombaton) rendeztük meg az
iskola tornatermében a szóbeli fordulót.
A verseny nem titkolt célja a vetélkedésen túl az, hogy a résztvevõ
tanulók megismerjék intézményünket, s ennek látható eredményei
legyenek a beiskolázási mutatóban is. Az idén minden eddiginél több,
összesen 47 csapat jelentkezett a versenyre, hogy bizonyítsa az írásbeli
fordulókban különbözõ tantárgyi ismereteit. A feladatlapok épp úgy
tartalmaztak irodalmi, történelmi, zenei kérdéseket, mint ahogy
természettudományos, informatikai, mûvészettörténeti feladatokat. A
megoldások gondolkodást, internetes és könyvtári búvárkodást is
igényeltek. A környékbeli iskolákban nagy népszerûségnek örvendett
ez a verseny, olyannyira, hogy egyes helyeken vizsgamentességet is
biztosítanak az eredményesen szereplõknek.
A szóbeli fordulón megmérettetésre került a csapatok
tájékozottsága, általános mûveltsége és ügyessége is. Tesztfeladat
megoldása után különbözõ helyszíneken informatikai, idegen nyelvi,
logikai, irodalmi feladatok oldottak meg, majd olyan játékokban

mérték össze tudásukat a csapatok, mint a zene-bona, matek-dominó,
puzzlizz és gondolkodj, fele sem igaz, sacc/kb és villámkérdések. Az
idei versenyt is az iskolák és a csapatok nagy érdeklõdése kísérte. Az
idei ötödik Bölcs Bagoly-versenyt a törökszentmiklósi Kölcsey
Ferenc Általános Iskola Kockák nevû csapata nyerte. Örömünkre
szolgál, hogy a helyi Kossuth Lajos Általános Iskola Pókerarcok
csapata végzett a második helyen, míg a dobogó harmadik fokára
szintén egy törökszentmiklósi csapat, a Bethlen Gábor Általános
Iskola Szerencsejátékosok csapata állhatott. A helyi általános iskolák
mindegyike bejutott a szóbeli döntõbe, melyhez ezúton is gratulálunk
a csapatok tagjainak és a felkészítést, szervezést támogató, szervezõ
kollégáknak.
A verseny végén mindenki ajándékban részesült, a legjobb hat
csapat pedig értékes könyvjutalmat is kapott. A verseny
támogatásában és a díjak biztosításában évek óta jelentõs támogatást
biztosít két kisújszállási vállalkozás: a Szalay Könyvkiadó és
Kereskedõház Kft., valamint az ELT Hungary Kft. Támogatásukat
ezúton is tisztelettel köszönjük.
A verseny feladatai és a vetélkedõn készült képek megtekinthetõk
iskolánk honlapján, a www.mzs.sulinet.hu címen, illetve egy rövid
összefoglaló a Kisúj TV mûsorán is adásba került.
Tóth József igazgatóhelyettes

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kisújszállás Város polgármesterének, alpolgármestereinek és önkormányzati képviselõinek
vagyonnyilatkozata nyilvános. A 2008. január 30-ig benyújtott vagyonnyilatkozatok megtekintésére vonatkozó szándékukat a Városháza
emelet 19. számú szobájában jelezzék.
Szepesi Gyula,
Kisújszállás Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottságának Elnöke
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MI LENNE, HA MINDIG LENT VOLNÁL, AHOL A GYERMEK?!
Amikor kisgyermek kerül a közelünkbe, akaratlanul is mosolyra
húzódik a szánk. Nem kell tennie semmit, a puszta lénye boldogsággal tölt
el mindnyájunkat. A saját gyermekünk érkezése-léte még nagyobb örömöt
okoz számunkra. Apró rezdüléseitõl teljesen elalélva nevelgetjük a
gyermekünket teljes szeretetben, és mindig csak az számít érkezésétõl fogva,
hogy neki jó legyen. Ez motivál minket minden cselekedetünkben.
Teljesen egyértelmû és kézenfekvõ dolog, hogy szeretjük a
gyermekünket, és azt szeretnénk, hogy mindenki így érezzen iránta.
Közösségbe kerülésekor várjuk a visszajelzéseket, várjuk a nevelõk, az
óvónõk majd a tanítók véleményét. Mit mondanak róla, milyennek látják?!
Semmi más nem számít, csak az, hogy szeressék õt, és ezt érzékeljük is - ha
máshogy nem - a gyermeken keresztül. Nem tanulva, ösztönösen leszünk
szülõk, mégis nagyon jól tudjuk, milyennek szeretnénk látni õt, ha felnõ.
Akik a gyermekeinket tanítják, nem ismernek minket, szülõket, nem
tudják, kik vagyunk, nem ismerik a gyökereinket, a nevelési elveinket. Rájuk
bízzuk a gyermekeinket, és nekik is segíteniük kell a további fejlõdésükben
a kicsiket.
Az én kislányom új módszerrel tanul, a neve kompetencia alapú oktatás.
Teljesen más, eltérõ a hagyományos tanítási stílustól. Soha, sehol nem
tapasztaltam és nem hallottam még hasonlót sem. Olyan szeretettel és
odafigyeléssel fordul a gyerekek felé ez a módszer, amit csak üdvözölni
tudok, örülni, hogy a gyermekem mindennek részese lehet. Ha Ön, kedves
Olvasó, bemenne a termünkbe, meglepõdne úgy, mint én tettem. A padok
kettesével egymásnak vannak tolva, a gyerekek négyes csoportokban
dolgoznak. És ott van a szõnyeg, ami talán a legfontosabb, a beszélgetések
színtere. Furcsa?! Beszélgetnek. A tanító néni és a gyerekek, énekelnek,
verseket mondanak, vagy csak mesélnek egymásnak. A szõnyeg összeköti
õket, a tanító néni leül a gyerekek közé, semmissé téve ezzel az aprónak tûnõ
mozdulattal a távolságot. A távolságot a felnõtt és a gyermek között, a
távolságot a tanító és a gyermek között. A szeretet ott van, a szõnyegen… és
Lóci óriás lesz! Ugye ismerik ezt a verset? Számomra megegyezik a vers
mondanivalója a módszer lényegével.

Õszinte örömmel tölt el, hogy a távolságot, ami van tanító és gyermek
között, le akarják csökkenteni, illetve talán "nem létezõvé" tenni. Az ok
számomra rendkívül egyszerû: a gyermekekhez való közeledés. Meg akarják
ismerni a gyermekeinket, és ez nagyon jó! Nincs is annál jobb hely, mint ahol
õk tényleg léteznek és élnek... a szõnyegen.
De nem lennék õszinte ember, ha nem írnék most a felmerülõ
kérdésekrõl, illetve értetlenségekrõl. Én is úgy érzékelem, a módszer
sajátossága, hogy lassabban haladunk az iskolai anyaggal, mint a többi
osztály, viszont az elvárást néha többnek látom annál, mint amit már
teljesíteni tudnak a mi gyermekeink. A szakemberek nálam/nálunk jobban
ismerik a módszer sajátosságait, egészen biztosan jobban is tudják, mikor és
mi az elvárható és teljesíthetõ tudásszint.
Én mint szülõ csak azt kérném, hogy engedjék az utunkat végigjárni, de
ne csak hagyják, hanem segítsék is. Mindannyiunk számára ismeretlen
területen járunk, most még jobban számít, mit teszünk. Tudom, hogy új ez a
tanítási forma furcsa és szokatlan, ám mindent elárul gyermekünk csillogó
szeme.
Nem vagyok pedagógus, de tudom, hogy ami nincs értük, az ellenük
van. Annyi a változás és változtatás a hagyományos tanítási módszerekhez
képest, hogy azt hiszem, szakemberként nagyon nehéz lehet véghez vinni ezt
a folyamatot. Évtizedes dolgokat nem tudunk megváltoztatni pillanatok alatt.
Sokáig tart a folyamat és kicsit sajnos, kicsit nem az, de mi vagyunk az elsõk,
ha úgy tetszik az "úttörõk". Mi visszük a képzeletbeli "fáklyát" és a tûz nem
aludhat el, mert nemcsak egy új módszer megy vele veszendõbe, hanem
tönkremegy vele harminc gyermek is, és az ebbe vetett hite a tanítóknak, az
embereknek. Ez már számunkra nem csak egy próba, ez már a valóság. Mi
ebben élünk, és a program eredményességétõl a mi gyermekeink sorsa függ!
Mindenkit arra kérek, aki ennek a módszernek kapcsán valamilyen
döntést kell, hogy hozzon: mérlegeljen, mert itt már nem kicsi a tét. Életekkel
játszanának…
Szilágyi Zsoltné Stefanovics Magdolna szülõ

Változz a világgal!
Az európai uniós csatlakozásunk jelentõs változásokat hozott a
mindennapjainkban. Az elkövetkezõ évek fejlesztéseit, célkitûzéseit az egyes
települések csak akkor tudják megvalósítani, ha a szükséges pályázati önrész
biztosítása mellett profi módon tudnak pályázatokat írni, menedzselni. A
közoktatás területén sincs ez másképp, az intézmények fejlesztésének,
szakmai megújulásának feltétele az európai uniós források bevonása,
elnyerése. Magyarországon 2004-tõl, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT)
kapcsolódó öt ágazati operatív program keretében lehet hozzájutni e
forrásokhoz. Elsõ körben a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
(HEFOP) keretében valósult meg a közoktatás fejlesztése.
Városunkban a közoktatási intézmények éltek és élnek is ezzel a
lehetõséggel, méghozzá sikerrel, ami jó kezdetnek számít. Rendszeresen
olvashattunk az elmúlt évben a Kisbíró oldalain a HEFOP 2.1.6-os
projektrõl, amelynek konzorciumvezetõ intézménye a Kádas György
Általános Iskola, együttmûködési partnerei pedig az Arany János Általános
Iskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Városi Óvodai Intézmény és a
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ voltak. A pályázat célja az együttnevelés
feltételrendszerének megteremtése, az SNI tanulók elfogadása, a
kompetencia alapú oktatás elterjesztése volt.
Példaértékûnek mondható ez az összefogás a városunkban, elismerés
illeti azokat a tanulókat, pedagógusokat, szülõket, akik ezt a projektet sikerre
vitték. A nyertes projekt 2007. december 31-én lezárult, s a pályázat záró
konferenciájának élményét szeretném megosztani Önökkel.
Elõször is felidézném Kecze István polgármester úr szavait, aki ezekkel
a gondolatokkal nyitotta meg a konferenciát: "A mai záró konferencia felidéz
és összefoglal egy szép kerek történetet arról, milyen lehet egy humánusabb
világ alapja." És valóban jó érzés volt felidézni az elmúlt év eseményeit,
tapasztalatait, egészében látni az eredményeit és hallani, milyen elismeréssel
és szeretettel szólnak a SuliNova munkatársai a pályázatban résztvevõkrõl.

A Kádas György Általános Iskola gondos koordinálásának
köszönhetõen olyan közös, összehangolt munka alakult ki a pályázatban
résztvevõ konzorciumi partnerek között, amely példaértékû. A konzorcium
35 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. Ez az összeg a
konzorcium intézményeiben felhasználásra került. Mivel az elsõdleges cél a
szemléletformálás volt, így a programok is erre épültek.
A központi programnak köszönhetõen, a SuliNova jóvoltából a
pedagógusok, szülõk, civil szervezetek, döntéshozók ingyenes "érzékenyítõ"
tréningeken vehettek részt. A képzéseken, megismerhették az
együttneveléssel kapcsolatos jogi ismereteket, megélték, milyen csodákra
képesek a különféle kapcsolatépítõ, szituációs, feszültségoldó, toleranciát
fejlesztõ játékok. Meggyõzõdtek arról, hogy a száraz, nagy mennyiségû
tananyag átadása helyett sokkal hasznosabb, ha játékosan, tevékenykedtetve
tanulunk. Fontos, hogy az óvoda és az iskola a boldog, tevékeny gyermekkor
egyik színtere legyen, ahol a gyerekek képességei sokoldalúan fejlõdhetnek,
ahol a tapasztalatszerzés, a tanulás, a tevékeny élet iránti igény kialakulhat.
A programban résztvevõ pedagógusok elsajátították a kooperatív tanulás,
differenciált tanóravezetés, drámapedagógia, projektpedagógia alapjait.
Elkezdõdött a hatékony kommunikáció a városban mûködõ óvodák, iskolák
pedagógusai, gyógypedagógusai és a szülõk között. Városunk hat
intézménye közül négyben megvalósult a kooperatív tanulási-tanítási
technikákon, a képességfejlesztésen alapuló, együttmûködõ tanulásra
hangsúlyt helyezõ pedagógia alapja.
Tudjuk, hogy mindig az úttörõknek van a legnehezebb dolga, mert
fáradságos munkával jár az újdonság bevezetése. Talán azt gondoljuk, nincs
is szükségünk az újításra, hiszen a jól bevált dolgokat már ismerjük, és talán
kicsit kényelmesek is vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb
pedagógus nem ezt tanulta a fõiskolán, de én úgy látom, hogy sok és egyre
több elhivatott, az újra nyitott pedagógus van ebben a városban. Ezért nagyon
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szerencsések vagyunk, ám még nagyon sok akadályt kell leküzdenünk,
hiszen az út elején járunk. Kitaposni a járatlan utat bizony hálátlannak tûnõ
feladat. De mindannyian tudjuk, hogy ahol befektetünk, ott profitálunk is. Ez
a befektetés pedig a mi gyermekeink életvitelében térül majd meg.
Kapcsáné Németi Júlia, a SuliNova HEFOP 2.1.1. program vezetõje
tájékoztatott bennünket a további lehetõségekrõl. Arról, hogy ne tekintsük
még lezártnak e folyamatot, mivel további pályázati lehetõségek biztosítják
majd a folytatását. Többször is kiemelte, milyen hihetetlen az összefogás
városunkban. Elmondta, hogy Kisújszállás város nevét nagyon sokat
emlegetik Budapesten, s ez elsõsorban a több nyertes EU-s pályázat
sikerének köszönhetõ. A programvezetõ asszony elismeréssel szólt a
HEFOP 2.1.6-os pályázat szakmai munkájáról, a fejlesztõeszköz-kölcsönzõ,
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a szülõi klub létrehozásáról. Ez mind a projekt hozadéka, erõssége volt. S
persze annak is kell maradnia, hiszen a tûz nem aludhat ki, a megkezdett
munkát folytatni kell, az eredményeket fenn kell tartani. Járjuk végig az
elkezdett utat!
Szeretném ezúton is megköszönni a szervezõknek, a lebonyolítóknak,
hogy átfogó képet kaphattunk a programról! Nagy öröm volt számunkra az
a csodálatos kiállítás, amely gyermekeink keze munkáját dicsérte. A
projektben dolgozók összefogását bizonyították a kiállított fotók is, ahol
láthattuk, hogyan dolgozott a szakmai mûhely, szülõi team, gyermeki
csoport.
Köszönöm, hogy mindennek részese lehettem!
A Szülõi Klub nevében: Kolicsné Vincze Erika

Kedves Anyukák, Apukák!
Jól tettem, hogy ösztöneimre hallgattam, vagy másként kellett
volna cselekednem, amikor….? Kinek van igaza, anyának, apának
vagy a gyereknek? Jól teszem-e, hogy szülõként a saját
látásmódomat, elképzeléseimet várom el gyermekemtõl? Meddig
engedhetem kibontakozni? Hol a határ? Szülõként biztosan
valamennyiünkben felmerülnek hasonló kérdések gyermekeink
nevelésével kapcsolatban.
A fegyelmezési módszereim miért nem hatásosak vagy
helytállóak? Talán nem jól csinálok valamit? Még sorolhatnám teljes
kimerülésig a kérdéseket, melyek nap mint nap felvetõdnek bizonyos
helyzetekben.
Természetesen minden családban mások az értékrendek, mások
a szokások, mégis úgy gondolom, hogy tökéletes szülõ nincs. Vannak
rossz napjaink, hibáink, és ebben a rohanó, felgyorsult világban még
jó szülõnek sem könnyû lenni. De a sok nehézség ellenére a
gyermekeinkre több idõt kell szánnunk. Hiszen valamennyien azt

szeretnénk, hogy kiegyensúlyozott felnõttekké növekedjenek, és
sikeres emberként megtalálják helyüket ebben a sokszínû világban.
Popper Pétertõl idézek: "Bajainkért sokszor a külsõ körülményeket
vádoljuk, holott mi formáljuk ilyenné azokat. Ha rendet teremtünk
magunkban, legnehezebb helyzeteinkben is megtaláljuk a
megoldást"
Ahhoz, hogy mi szülõk is változni tudjunk magunk és családunk
javára, szükségünk van segítségre, útmutatóra valamilyen formában.
Városunkban több alkalommal volt lehetõségünk részt venni
szülõi tréningen, klubfoglalkozáson, ahol a fent említett kérdésekre
választ és megoldást találtunk. Tanulságos élmény volt számunkra az
önismeret és a másokhoz való alkalmazkodás módszereinek
elsajátítása. Ezek a tapasztalások megkönnyítik hétköznapi
nehézségeinket szülõ-gyermek, szülõ-pedagógus között.
Kisújszálláson megalakult a Városi Szülõi Klub a HEFOP 2.1.6.
pályázat keretén belül. 2007 decemberében egy újabb nyertes
pályázat lehetõvé tette,
hogy szakemberek segítségével, elõadásával tovább
tudjunk fejlõdni. Tapasztalatainkat megoszthatjuk,
alkalom nyílik pedagógusokkal párbeszédre, közös gondolkodásra. Így
tudjuk egymás munkáját,
feladatvégzését segíteni
gyermekeink javára.
Szeretnénk, ha minél több
szülõ bekapcsolódna és
részt venne programjainkon, így szervezetünk
támogató
és
segítõ
háttérrévé válna a családok
számára.
Tóth Adrienne,
a Városi Szülõi Klub
vezetõje
SZERETETTEL
VÁRUNK MINDEN
KEDVES
ÉRDEKLÕDÕ
SZÜLÕT TOVÁBBI
PROGRAMJAINKRA!
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Pályázati felhívás
a városi társadalmi (civil) szervezetek támogatására
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Pályázati felhívás
a helyi, székházzal rendelkezõ szervezetek üzemeltetési
költségeinek támogatására

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete pályázatot ír
ki a városi társadalmi (civil) szervezetek 2008. évi támogatására.
A pályázat célja:
- Kisújszálláson rendezendõ kulturális, mûvészeti, amatõr
mûvészeti, szabadidõs tevékenységek, az értéket létrehozó
közmûvelõdési tevékenység segítése.
- Széles közönséget vonzó kulturális, mûvészeti
kezdeményezések, rendezvények támogatása.
A pályázók köre: Kisújszállás illetékességi területén
megvalósítandó programjaikra a kisújszállási székhelyû civil
szervezetek.
Pályázati keretösszeg: az önkormányzat a 2008. évi
költségvetésének elfogadása során határozza meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 25. (hétfõ)
A pályázat további feltételei:
- az önkormányzat a 2008. február 25-e után megvalósuló
rendezvényeket, kezdeményezéseket stb. támogatja, illetve az
egy évre tervezett programok esetében a szerzõdéskötés után
keltezett számlák fogadhatók csak el,
- elbírálásra csak azok a pályázatok kerülnek, amelyek benyújtói
a 2007. évi nyertes pályázatukkal határidõre elszámoltak,
- amennyiben egy adott rendezvényt több civil szervezet kíván
közösen megrendezni, csak az a szervezet nyújthat be
pályázatot, amelyik a támogatási szerzõdés megkötésére
jogosult,
- a pályázat kötelezõ mellékelte a szervezet alapszabályában
megjelölt legfelsõbb szerv által elfogadott 2008. évi
költségvetése, illetve bejegyzetlen civil szervezet esetén a vezetõ
által aláírt költségvetés.
- a pályázatot benyújtása az e célra készített
formanyomtatványon történhet, mely átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Intézményi Osztályán (28. sz. iroda), a Polgármesteri
Hivatal portáján, az Arany János Városi Könyvtárban, továbbá
letölthetõ a www.kisujszallas.hu honlapról.
Elõnyben részesítjük:
- az országos, megyei, kistérségi hatású programok segítését, a
fiatalok számára nyújtott értékközvetítést,
- azokat a szervezeteket, amelyek maguk is anyagi erõfeszítéseket
hoznak céljaik megvalósításáért.
A pályázat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya (28-as iroda).
A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A támogatásból alapítvány részére forrás nem biztosítható.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást
érvénytelennek nyilvánítsa, amennyiben az önkormányzat 2008.
évi költségvetésrõl szóló rendeletében nem határoz meg "városi
társadalmi (civil) szervezetek támogatására" költségvetési tételt.
A pályázatok elbírálási jogkörérõl az önkormányzat a költségvetési
rendeletében dönt. Atámogatás 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.
Szabó Lajos,
az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság elnöke

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete pályázatot
ír ki a helyi, székházzal rendelkezõ szervezetek üzemeltetési
költségeinek 2008. évi támogatására.
A pályázat célja: Kisújszállás civil szervezeteinek támogatása
székházuk üzemeltetési költségeihez történõ hozzájárulás
formájában.
A pályázók köre: Kisújszállás illetékességi területén mûködõ,
székházzal rendelkezõ kisújszállási civil szervezetek.
Pályázati keretösszeg: az önkormányzat a 2008. évi
költségvetésének elfogadása során határozza meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 25.
(hétfõ)
A pályázat további feltételei:
- az önkormányzat székház-üzemeltetési költség alatt a
székház rezsiköltségeit (víz, gáz, villany, szén, fa, bérleti díj),
az állagmegóvó karbantartást és a karbantartáshoz szükséges
anyagok beszerzését érti,
- elbírálásra csak azok a pályázatok kerülnek, amelyek
benyújtói a 2007. évi nyertes pályázatukkal határidõre
elszámoltak,
- a pályázat kötelezõ mellékelte a szervezet alapszabályában
megjelölt legfelsõbb szerv által elfogadott 2008. évi
költségvetése, illetve bejegyzetlen civil szervezet esetén a
vezetõ által aláírt költségvetés.
- a pályázatot benyújtása az e célra készített
formanyomtatványon történhet, mely átvehetõ a
Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztályán (28. sz. iroda), a
Polgármesteri Hivatal portáján, az Arany János Városi
Könyvtárban, továbbá letölthetõ a www.kisujszallas.hu
honlapról.
A pályázat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya (28-as iroda).
A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem
támogathatók. A támogatásból alapítvány részére forrás nem
biztosítható.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást
érvénytelennek nyilvánítsa, amennyiben az önkormányzat 2008.
évi költségvetésrõl szóló rendeletében nem határoz meg "a helyi,
székházzal rendelkezõ szervezetek üzemeltetési költségeinek
támogatására" költségvetési tételt.
A pályázatok elbírálási jogkörérõl az önkormányzat a
költségvetési rendeletében 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.
Szabó Lajos,
az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság elnöke
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Pályázati felhívás
a közoktatási intézmények rendezvényeinek
támogatására
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete pályázatot
ír ki a közoktatási intézmények rendezvényeinek 2008. évi
támogatására.
A pályázat célja: az önkormányzat fenntartásában mûködõ
közoktatási intézmények rendezvényeinek támogatása.
A pályázók köre: Kisújszállás Város Önkormányzata
fenntartásában mûködõ közoktatási intézmények.
Pályázati keretösszeg: az önkormányzat a 2008. évi
költségvetésének elfogadása során határozza meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 20.
(szerda)
A pályázat további feltételei:
- az önkormányzat a 2008. február 25-e után megvalósuló
rendezvényeket támogatja,
- elbírálásra csak azok a pályázatok kerülnek, amelyek benyújtói
a 2007. évi nyertes pályázatukkal határidõre elszámoltak,
- amennyiben egy adott rendezvényt több intézmény kíván
közösen megrendezni, csak az az intézmény 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 (28. sz. iroda), továbbá letölthetõ a
www.kisujszallas.hu honlapról.
Elõnyben részesítjük:
- azokat az intézményeket, amelyek maguk is anyagi
erõfeszítéseket hoznak pályázati céljaik megvalósításáért.
A pályázat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya (28-as iroda).

A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem
támogathatók.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást
érvénytelennek nyilvánítsa, amennyiben az önkormányzat 2008.
évi költségvetésrõl szóló rendeletében nem határoz meg
"közoktatási intézmények rendezvényeinek támogatására"
költségvetési tételt.
A pályázatok elbírálási jogkörérõl az önkormányzat a
költségvetési rendeletében 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

13. oldal
Digitális taneszközök a
kompetencia alapú oktatásban

konferencia a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban
Nagy érdeklõdés kísérte azt a konferenciát, melyet 2008.
január 24-én rendeztek az iskolánkban. A tanácskozáson
közel nyolcvan, a 7-10. osztályban tanító pedagógus vett részt
a környék általános és középiskoláiból. A szimpóziummal az
volt a szándékunk, hogy megosszuk mindazokat a
tapasztalatokat a kollegákkal, melyeket a HEFOP-pályázat
keretében, illetve azt követõen szereztünk a digitális
taneszközök tanórai használatában.
A konferencia plenáris üléssel kezdõdött, melyen
elõadások hangzottak el a kompetencia alapú képzés
tapasztalatairól,
a
kulcskompetenciák
fejlesztési
lehetõségeirõl, a digitális tábla használatáról, a digitális
alkalmazások fejlesztésérõl és azok típusairól, valamint a
nyelvoktatásba bevonható digitális taneszközökrõl. A
szervezés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Intézettel közösen történt, így a plenáris ülés befejezéseként
az intézet igazgatója ismertette a témához kapcsolódó
szolgáltatásait.
Az elõadásokat követõen a gyakorlati bemutató
következett. A résztvevõk bemutató órákon ismerhették meg,
hogy hogyan kerülnek felhasználásra a digitális taneszközök
magyar, matematika, angol nyelv és informatika órákon.
Ezzel egyidejûleg interaktív tábla bemutatóra is sor került,
melyet az egyik táblaforgalmazó, a Consult-Exim Bt.
munkatársa tartott.
A résztvevõk visszajelzései szerint érdekes, a témát több
oldalról bemutató konferenciára került sor. A Jász-NagykunSzolnok Megyei Pedagógiai Intézet javaslata alapján hasonló
tapasztalatcserére kerülhet sor a Megyei Pedagógiai Hetek
rendezvénysorozat keretében is. A konferencián bemutatott
prezentációk letölthetõk, illetve a tanácskozás képei
megtekinthetõk iskolánk honlapján: a www.mzs.sulinet.hu
címen.
Tóth József
igazgatóhelyettes

INFORMÁCIÓK A SZABADIDÕSPORT
PÁLYÁZATOKRÓL
A szabadidõsport-pályázat kiírására elõreláthatóan 2008. március 3-án kerül sor. A Kisbíró
következõ száma 2008. március 8-án, 9-én fog
megjelenni. A beadási határidõ elõreláthatón 2008.
március 12-én lesz.
A pályázati kiírás és az adatlapok várhatóan 2008.
március 5-étõl beszerezhetõk lesznek a Polgármesteri
Hivatal portáján, a városi könyvtárban, és letölthetõ
lesz a www.kisujszallas.hu honlapról.
Kiss Endre tanácsos
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programajánlata
Február 16. (szombat) 19 óra
Ilyen a rock... koncert a Nagykun Klubban
Fellépõk: Kodein Zrt., Próbafülke, Raging Storm, Vándorock
Belépõ: 300 Ft
Február 22. (péntek) 20 óra - mûvelõdési ház
Farsangi Retró Buli
A zenét a START FM két frontembere, Kovács Géza és Sávai Pali
szolgáltatja - Péntek esti frász címmel.
Az est folyamán 30 perces blokkal fellép az ABBA Emlékzenekar.
Póker verseny. Jelmezben érkezõ vendégeinknek a belépés
kedvezményes.
Karaoke- és táncverseny.
Belépõ: 500 Ft
Színházlátogatás Budapestre
2008. március 2-án (vasárnap) buszkirándulást szervezünk
Budapestre, ahol megtekintjük a Mûvészetek Palotáját, valamint
19.00 órától a Nemzeti Színházban Csiky Gergely: Buborékok címû
darabját.
Fõbb szerepekben: Blaskó Péter, Udvaros Dorottya, Rátóti Zoltán,
Hollósi Frigyes, Stohl András, Vida Péter, Kézdy György
Játékmester: Törõcsik Mari; Rendezõ: Jordán Tamás
A darabról röviden: "A családi boldogság legfõbb föltétele, hogy a
férj nejének minden kívánságát teljesítse" - mondja Szidónia, a ház
úrnõje, és ellenállhatatlan jóakarattal romlásba dönti az egész
Solmay családot. Estélyükön mamlasz kérõk és elbûvölõ
szerencsevadászok pályáznak egymás nem létezõ vagyonára,
elindul a mesterkedések és félreértések lavinája. A nõk intrikálnak,
hogy ruha- és ékszerszámláikra kicsikarják férjeiktõl a pénzt, a
családfõ félénken lázad és bátran engedelmeskedik, szigorú

erkölcsû veje korrupción kapja magát, a bõbeszédû vidéki rokon
mindenkit õrületbe kerget.
Az elõadás idõtartama (szünettel): 2 óra 50 perc.
Jegyár: egységesen, helytõl függetlenül 2800 Ft.
A jelentkezés sorrendjében korlátozott számban tudunk jegyet
biztosítani.
Buszköltség: kb. 2500 Ft (egyénileg is lehet utazni)
Február 11-ig lehet jelentkezni a mûvelõdési házban, a jegyár
befizetésével. Kérjük, hogy azok is erõsítsék meg jelentkezésüket,
akik már feliratkoztak a Nemzeti Színházba tervezett
színházlátogatásra!
Március 1-2. - mûvelõdési ház
Országos Asztali Labdarúgó Bajnokság - EB kvalifikációs verseny
az Országos Asztali Labdarúgó Szövetség, a Kisújszállási SE
Szektorlabda Szakosztálya, valamint a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ szervezésében.
Hirdessen a TV KISÚJBAN!
Hirdetési díjaink már 100 Ft/másodperctõl.
Kubai SALSA tanfolyam minden szombaton
15 órától a Nagykun Klubban
Kosárfonó tanfolyam indul Gelencsér Mária szakoktató
irányításával. Bõvebb információ a Mûvelõdési Házban.
Kisújszállási képzõmûvészek, fotósok figyelem!
Mutassák be alkotásaikat az interneten is, ehhez ajánljuk
honlapunkat: www.muvhazkisujszallas.hu
Janó Lajos igazgató

T É LT E M E T Õ M U L AT S Á G R A
hívjuk városunk apraját és nagyját,
2008. február 15-én.
A téltemetõ menet 16.30 órakor indul a Nagykun Klub udvaráról az alábbi útvonalon:
Szabadság téri lakótelep-Kossuth utca-Mikes utca-Vásár utca-Napközi konyha udvara.
Az útvonal keresztezõdéseiben moldvai körtáncba kapcsolódhatnak be a táncos lábúak,
a Napközi konyha udvarán pedig farsangi fánkkal, teával, forralt borral
várjuk az érdeklõdõket.
Itt kerül sor Farsangi Döme elégetésére is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a néptáncos gyerekeknek, a civil szervezetek tagjainak, az iskoláknak, az
intézményeknek a múlt évi rendezvényeinkhez nyújtott önzetlen segítséget, és minden egyéni támogatónak és
résztvevõnek, akik bármilyen módon segítették e rendezvények szervezését, elõkészítését, lebonyolítását.
Bokorvirág Hagyományõrzõ Egyesület
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Az õstermelõ igazolvány érvényesítésének szabályai

Kedves Gyerekek!
A reneszánsz éve alkalmából hirdetett játékos írásbeli
vetélkedõsorozat elsõ feladatlapját - melyet ebben a hónapban alsós
tanulóknak készítettünk - február 10-tõl vehetitek át a
Gyermekkönyvtárban. Hónap végén a legügyesebb kitöltõk között két
könyvjutalmat sorsolunk ki.
Várunk benneteket szeretettel!
Köszönjük Nagy Gy. Róza, Kun Lászlóné és Boda Zsuzsa
olvasóinknak a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat és dr.
Vincze Sándornak a támogatást.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

Az áfatörvény változása miatt 2008-tól az õstermelõ igazolvány
nyitásához adószámra (az adóazonosító szám nem azonos az
adószámmal) van szükség, amelyet az APEH-tõl kell igényelni
(nyomtatványok: 08T101, 08T101E, 08T201).
Új adatlapot kell kitölteni az õstermelõ betétlap kiadásakor, ezért
mindenki hozza magával az adószámot és a személyi adatait, valamint a
lakcímkártyáját!
Ha növénytermesztésre kéri az újítást, földhasználati lap szükséges,
a kert vagy udvar esetén helyrajzi szám és terület. Ha a gazdálkodó által
használt földterület nem haladja meg az 1 ha-t, a tulajdonlap is elegendõ!
Állattartás esetén a férõhely nagysága, befogadóképessége szükséges.
Azok az õstermelõ igazolvánnyal rendelkezõk, akik a termelést
abbahagyták, az õstermelõ igazolványukat szüntessék meg, hogy a
nyilvántartásból kikerüljenek.
Elhalálozás esetén a hozzátartozótól halotti anyakönyvi kivonatot
kérünk.
Ha az õstermelõ adataiban változás következett be (lakcím,
névváltozás), továbbá közös vagy családi õstermelõ igazolványból kell
kivezetni családtagot, vagy új családtagot kell bevonni, mindegyik
esetben meg kell szüntetni az õstermelõ igazolványt és újat kell
igényelni. Az igazolvány kiváltása 1000 Ft-ba kerül.
Az õstemelõi tevékenység egyéb feltételei és adózási szabályai
válozatlanok maradtak!
Az ügyfélfogadás idõpontjai:
Kedd:
8:00-12:00
Kenderesi Mûvelõdési Ház
13:30-16:00
Nagykun Zrt. székház
Szerda:
8:00-12:00
Nagykun Zrt. székház
13:00-16:00
Nagykun Zrt. székház
Csütörtök:
8:00-12:00
Nagykun Zrt. székház
13:00-16:00
Kenderesi Mûvelõdési Ház
Cs. Nagy András falugazdász

Agrár-környezetgazdálkodók figyelem!
A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben kötelezõen vezetendõ
Gazdálkodási Napló (GN) beadási határideje megváltozott!
A 2006/2007. gazdasági évre vonatkozóan:
Beadási idõ:
2007. 08. 31 - 12. 31.
Beadási hely:
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.
A Napló formája: megváltozott, 2006. 09. 01-jétõl új forma
A 2007/2008. gazdasági évre vonatkozóan:
Beadási idõ:
2008. 08. 31 - 10. 31.
Beadási hely:
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.
A Napló formája: megegyezik az elõzõ évivel
A Gazdálkodási Naplónak az eredetivel megegyezõ, másolt,
aláírt 1 példányát kell a leadni a nevezett helyre! Az eredeti
dokumentumokat 5 évig meg kell õrizni, és azokat esetleges
ellenõrzéskor be kell mutatni!
A GN formanyomtatványa az FVM és MVH honlapján
elérhetõ, letölthetõ!
Felhívom figyelmüket, hogy a gazdálkodási naplót
naprakészen kell vezetni!
A részletek iránt érdeklõdõknek irodánkban adunk további
felvilágosítást!
Nagy László kamarai tanácsadó

MEGHÍVÓ
2008. február 11-én (hétfõn) 9.00 órai kezdettel
a városi mûvelõdési házban

FALUGAZDÁSZ FÓRUMOT TARTOK,
melyre tisztelettel meghívom a gazdálkodókat.
A fórum témái:
- A gázolaj jövedéki adója visszaigénylési feltételeinek változása
- A 2008. évi területalapú támogatás igénylésének feltételei
- Változások az õsterrmelõi igazolvány érvényesítésének
szabályaiban
- Egyéb aktuális információk, kereskedõ cégek 2008.évi ajánlatai
Cs. Nagy András
falugazdász

Tisztelt Földtulajdonosok!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal vezetõje
osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában tájékoztatót
küldött városunk földtulajdonosainak is, melyet itt adunk közre,
a szélesebb körû megismerés végett.
A termõföld-tulajdonjog rendezésének - a kárpótlási eljárás
mellett - a legfontosabb szegmense a termelõszövetkezetek
által használt, részarány-földtulajdonként nyilvántartott
termõföldek nevesítése, illetve kiadása. Avonatkozó jogszabály
és annak módosításai érintették az osztatlan közös tulajdonba
adott földrészletek megosztásának eljárási, költségviselési
szabályait.
Az eljárás jelenleg is tart, a jogszabály meghatározza a
földrészletek megosztásának sorrendjét is. Az illetékes körzeti
földhivatalok fognak tájékoztatást adni a megosztások várható
idejérõl és a települések sorrendjérõl.
Azon kérelmezõknek, akik szeretnék mielõbb önálló
ingatlanként mûvelni földjüket, lehetõségük van kérni a
megosztást, amennyiben vállalják a megosztás költségeinek
megelõlegezését. Amint beérkezik a földhivatalhoz az írásbeli
nyilatkozat, a költség megállapítása, befizetése után az eljárás
megindul. Errõl számla kerül kiállításra, mely alapbizonylata
lesz az állam által történõ visszafizetésnek. Ezt a
megelõlegezett költséget a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal téríti vissza a következõ évben.
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Rendelet társadalmi temetés végzéséhez
KISÚJSZÁLLÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK KÖZLEMÉNYE
A temetõ rendje az emberi életet megilletõ kegyelet méltó
megadását biztosítja. Az errõl való gondoskodás a Presbitérium joga
és kötelessége. Tekintetbe véve az ország más településein kialakult
gyakorlatot, a Presbitérium az alábbi határozatot hozta társadalmi
temetés végzése ügyében:
1./
A Presbitérium hozzájárul az egyházközség tulajdonában
levõ temetõkben társadalmi temetés végzéséhez, tekintettel a
mindenkit megilletõ lelkiismereti szabadságra, a következõ
feltételekkel:

2./
Társadalmi temetést (búcsúztatást) csak megfelelõ
szakképesítéssel és érvényes vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezõ személy végezhet, amelyeket - általános gyakorlat
szerint - köteles bemutatni az egyházi hivatalban.
3./
A társadalmi temetést végzõ személy temetés elõtt köteles
temetõfenntartási hozzájárulást befizetni a Presbitérium által
meghatározott összegben, más vállalkozókhoz hasonlóan.
Ez a határozat 2008. március 31. napján lép érvénybe.

A fényképezés öröme
(VII. városi fotópályázat)
Ismét eltelt egy esztendõ, és összegyûltünk a kisújszállási városi középkategóriás fotónyomtatóknál is szebbek, szakszerûbben: szebb
fotópályázat megnyitójára, immár a hetedikre. A történet még 2002- a brillanciájuk, a színezetük és a kontrasztarány is nagyobb. A
ben kezdõdött, amikor Papi Lajos barátunk - a Jászkun Fotóklub által fotólabor mellett szól az is, hogy alig drágább a nyomtatókkal készült
meghirdetett Megyei Fotópályázat
képeknél.
mintájára - a helybéli és
Ezeket a kritikákat csak azért
Kisújszállásról elszármazott, a
írom le, hogy felhívjam a figyelmét a
fotográfiát kedvelõ emberek számára
pályázóknak
arra,
milyen
meghirdette és kiírta ezt a városi
szempontokra kell figyelni a sikeres
fotópályázatot.
pályázati anyag összeállításánál, a
Az elsõ pályázat természetesen
jövõbeli
minél
sikeresebb
magán hordozta a kezdés minden
képkollekció összeállításához.
jellegzetességét, hiszen a propaganda
A díjazott képek különbözõ
ellenére is csak néhány jelentkezõ
szempontok szerint ugyan, de
pályázott, azok is kisméretû valamiért mégis kiemelkedtek a
kiállításra nem éppen alkalmas bemutatásra alkalmas képek közül.
fotográfiákkal.
Köszönhetõen
Egyik azért, mert úgy mutatta be a
egyrészt a digitális technika
nõi testet, hogy homogén háttér elõtt
terjedésének és népszerûségének,
nagyon szép súrolófényben, csak a
másrészt pedig az idõközben
kontúrokon keresztül lehet némi
Losonczy József: Fogságban
megszerzett gyakorlatnak, az évek
finom erotikát látni. A másik azért,
során egyre többen pályáztak, a képek
mert a kevésbé mutatós kalászokat
pedig egyre növekedtek, és egyre érettebbé váltak az alkotások.
helyezte festményszerû környezetbe, finom kontúrokkal, és ahol kell,
Ezen a hetedik pályázaton már több mint 30 pályázó 210 képe megfelelõen életlenítve. Volt olyan kép, amelyik az egyik
versenyzett azért, hogy legalább falra kerüljön, esetleg díjat is nyerjen. leggyakrabban bemutatott eseményt, a naplementét mutatta be, de a
Ahogy a szólás-mondásban is emlegetjük, a zsûri - melynek tagja volt szokásos képektõl eltérõen szerencsésen alkalmazva a nagyon
Kecze István polgármester, Mészáros János fotóriporter és jómagam markáns felhõzetet, az elõtérben pedig ritkás facsoport látható
- igen nehéz helyzetben volt, hiszen sok kép
aranysárga fényben. Összességében kitûnõ
közül kellett kiválasztani a bemutatásra
lírai képet alkotott a szerzõje.
alkalmas és a díjazandó képeket.
Minden képrõl természetesen nem
Természetesen azért megbirkóztunk a
lehet itt elemzést készíteni, azonban
feladattal, hiszen kitûnõ fotográfus
leszögezhetõ, hogy a 7. Kisújszállási Városi
kollégámmal együtt nem elõször zsûrizünk
Fotópályázat magasabb szintre lépett, mind
képeket.
a képek számát, mind pedig a minõséget
A pályázatra beküldött anyagok esetében
tekintve. Az a tény pedig, hogy a városi
sokan nem vették figyelembe a pályázati
önkormányzat igen nívós díjakat ajánlott fel
kiírást, és kis méretben, a vastag fehér
a díjazottaknak, nagyon örvendetes tény és
szegélyekkel küldték be a képeket. Sok képet
köszönetet érdemel, hiszen a pályázatot
házi tintasugaras nyomtatóval készítettek, és
sajátjának tekinti és érdemben is patronálja.
bár sok közülük kitûnõen szerkesztett,
Köszönet a pályázóknak, a támogatóknak és
témájában is jó kép volt, ha fotólaborban
a lelkes szervezõknek.
Csidér Bálint,
készülnek,
sokkal
mutatósabbak,
a
Magyar
Fotómûvészeti
Alkotócsoportok
versenyképesebbek lettek volna. A
Losonczy József: Tûzgömb
Országos Szövetsége alelnöke, fotómûvész
fotólaborban készült képek ugyanis még a
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A vasakaratú edzõ 50. születésnapja

Szektorlabdahírek

Szabolcsi Károly Pro Urbe díjas kisújszállási
súlyemelõedzõ számára nem mindennapi élményt
jelentett a 2008. január 19-én történt esemény.
Ezen a szép napon családtagjai, sportbarátai, edzõk,
versenyzõk, tanítványai köszöntötték 50. születésnapja
alkalmából a helyi Petõfi Vadásztársaság székházában
tartott baráti összejövetelen. Az ország legkülönbözõbb
helyeirõl is jöttek a súlyemelõ sportegyesületek
képviselõi: érkeztek vendégek Budapestrõl, Gyõrbõl,
Szegedrõl, Békéscsabáról, Soroksárról, megyénk több
településérõl, de a szomszédos Szlovákiából is.
Természetesen nem hiányozhattak a helyi Súlyemelõ és
Szabadidõ SE régebbi és jelenlegi tagjai sem. Tiszteletét
tette két sportág világbajnoka is: Bökfi János, aki
jelenleg a békéscsabai súlyemelõk edzõje, sokszoros
magyar válogatott súlyemelõ, és Kovács József amatõr
testépítõ világbajnok, akinek régebben a kisúji
edzõterembõl indult el a sportkarrierje.
A fõszervezõknek, ifj. Szabolcsi Károlynak és
Tyukodi Andrásnak, valamint a résztvevõknek az utolsó
pillanatig sikerült titokban tartaniuk a születésnapi
összejövetelt. Így érthetõ az, hogy az egyébként
közismerten vasakaratú edzõ a meglepetéstõl, majd a
meghatottságtól nehezen jutott szóhoz. Fõleg amikor a
terembe belépve az ünneplõk sokasága fogadta. A
máskor oly kemény sportvezetõ Karcsi bácsi, az
idõsebbeknek "Karesz", a könnyeivel küszködött,
miután felcsendült tiszteletére a születésnapi dal, s azt
követõen a taps.
Az együtt ünneplés a kunsági birkapörkölt, majd a
hatemeletes torta "mûremek" elfogyasztását követõen,
jó hangulatban, zeneszó mellett baráti beszélgetésekkel
folytatódott. Szabolcsi Károly Szolnokról városunkba
kerülve, 28 éves kora óta foglalkozik a súlyemelés, a
testedzés,
a
tömegsport
népszerûsítésével.
Sportemberekhez méltóan vallja: élete a sport, s ezen
belül nagy szerelme a súlyemelés. Büszke lehet arra,
hogy - sporttársaival együtt - edzõként több száz
gyermeket, ifjú fiút, lányt segített abban, hogy
megismerjék a testedzés, a mozgás örömét.
Az eltelt évtizedekben a legtehetségesebb, fõleg
utánpótlás korcsoportú fiatalok sikerrel mutatkoztak be
a súlyemelõk hazai és nemzetközi mezõnyében.
Bajnoki, diákolimpiai címeket, értékes helyezéseket
elérve öregbítették városunk hírnevét, sportéletét.
A most már ötvenéves edzõ, sportvezetõ elmondta: a
tervei között szerepel; elõkészíteni és megünnepelni
városunkban a Kisújszállási Súlyemelõ Szakosztály
1970-es évekbeli megalakulásának az évfordulóját.
További eredményes munkát kívánunk neki!

A 2008. január 18-án megrendezésre került Barátság Kupa
verseny eredményei:

Ari Géza

Ifjúsági kategória:
1. Földvári Mihály (Kisújszállási SE)
2. Szõke László (Kisújszállási SE)
3. Lakatos Krisztián (Kisújszállási SE)
Serdülõ kategória:
1. Tóth Károly (Kisújszállási SE)
2. Kánya László (Kisújszállási SE)
3. Lévai Zoltán (Besenyszög)
A következõ verseny: Budapest, 2008. február 10. (EB válogató
verseny selejtezõ, 1. forduló). Induló keret: Földvári Mihály,
Lakatos Krisztián (ifi), Tóth Károly, Kánya László, Jambrik
Tivadar (serdülõ).
Ferenczi Tibor szakosztályvezetõ

Tájékoztató
a Nagykunságért LEADER
Helyi Közösség Leader
tervezési folyamatának indulásáról
Ezúton kívánom tájékoztatni a tisztelt kisújszállási
lakosságot arról, hogy a Nagykunságért Leader Helyi Közösség
- melynek Kisújszállás település teljes jogú tagja - hamarosan
megkezdi tervezési tevékenységét.
A tervezés elsõ fázisa a helyzetelemzés és a projektek,
vagyis a fejlesztési ötletek, elképzelések gyûjtése. Kérem
Önöket, ha bármilyen ötletük van a településük vagy a térség
fejlesztésével kapcsolatban, keressenek meg, beszéljük meg
azt. Bármilyen ötletbõl lehet elsõrangú beruházás, fejlesztés.
Higgyék el, a térség fejlõdésének lehetõsége most az Önök
kezében is van, ne hallgassák el tehát elképzelésüket, mert a
közösség sikeres pályázata érdekében szükségünk lehet rá!

Tájékoztató az Új Magyarország
Mikrohitel Program indulásáról
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretein
belül kezdetét vette egy rendkívül kedvezõ kamatozású
mikrohitelezési program, amely mikrovállalkozások
támogatását tûzte ki céljául. A mikrovállalkozások (éves
árbevételük nem éri el a 200 millió forintot) legalább 500.000.Ft, maximum 6.000.000.- Ft támogatott hitelkerethez
juthatnak. A kamat évi 6,5 %, amely igen kedvezõ, így a
Mikrohitel Program támogatásnak minõsül. Természetesen
egy ilyen közlemény nem lehet teljes körû, ezért kérdéseikkel
keressenek meg.
Má t h é Zs o l t
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Segítsünk személyi jövedelemadónk 1+1 %-ával
Hogy kinek? Összeállításunkkal azoknak szeretnénk segíteni,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával helyi alapítványok, közösségek munkáját kívánják támogatni.
Alapítvány, szervezet neve
Székhelye
Képviselõje
"A Holnap Menedzsereiért" Alapítvány
Széchenyi u. 4.
Szabó Tamás
A "Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdõért" Alapítvány
Vásár u. 64.
Szénási László
A Kisújszállási Zenedéért Alapítvány
Rákóczi u. 3.
Pintér Istvánné
(Aki a Mellofon Fúvós Együttest szeretné támogatni, az a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány adószámát és nevét jelölje meg.)
Alföldkutatásért Alapítvány
Széchenyi u. 64. Dr. Tóth Albert
Alsós Gyermekeinkért Alapítvány
Szabadság tér 2.
Ferenczné Subicz Katalin
"Arany Diák Alapítvány"
Kálvin u. 3.
Domján László
Arany János DSE
Kálvin u. 3.
K. Szabó Jánosné
Arany János Városi Könyvtár
Szabadság tér 2.
Gubuczné Tomor Mária
Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete
Szab. u. 1/A. II./5. Kovács Kálmán
Békés Öregkorért Alapítvány
Téglagyár u. 10. Tapasztó Szabolcs
Boldog Gyermekekért Alapítvány
Sásastó u. 5.
Demeter Istvánné
"Derûsebb Óvodásainkért" Alapítvány
Ifjúság u. 2.
Oláh Róza
"Együtt a holnapért" Alapítvány
Bajcsy-Zs. u. 37. Urbán Szabó Jánosné
"Fogd a kezem" Alapítvány
Béla király u. 67. Törös Kálmánné
Griff Motoros Club Sportegyesület
Gyõri u. 29.
Molnár Tamás
"Gyermekeink Mûveltségéért" Alapítvány
Széchenyi u. 4.
Szabó Tamás
Hazánkért, Református Gyermekeink Jövõjéért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
Illéssy Alapítvány
Arany J. u. 1/a.
Dr. Tölgyvári Béla
Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
Nyár u. 2.
Dr. Gyergyói László
Kisújszállási Lövészklub
Eszperantó u. 10/a. Hornyák János
Kisújszállási Nagykunhalmi Belszervi Krónikus Betegek Egyesülete Dózsa Gy. u. 87/a. Balogh Lajos
Kisújszállási Súlyemelõ és Szabadidõ Sportegyesület
Szabadság tér 1.
Szabolcsi Károly
Kisújszállási Technikai Sport Klub
Zsodoma u. 33.
Molnár Sándor
Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány
Szabadság tér 1.
Dr. Kiss Kálmánné
Kisújszállási Városvédõ és -Szépítõ Egyesület
Szabadság tér 1.
Tatár Zoltán
Kisújszállás Sport Egyesület
Deák F. u. 6.
Majláth Antal
Külterületi Gyermekeinkért Alapítvány
Esze T. u. 23/a.
Ferenczné Subicz Katalin
Magyar Postagalambsport Egyesület
Bocskai u. 7/12.
Vígh Zsigmond
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Kálvin u. 7.
Fülöp Gáborné
MOVE Kht. Segítség Támogató Szolgálat
Deák F. u. 10.
Szántó-Kalmár Anita
Móricz Zsigmond Diák Sport Egyesület
Széchenyi u. 4.
Rehócsin Mária
Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás
Béla király u. 14. Zsoldos László
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
Deák F. u. 6.
Janó Lajos
Nagycsaládosok Egyesülete
Mészáros Teréz
Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
Szabadság tér 1.
Dr. Vincze Sándor
Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Egyesület
Horváth-tanya
Horváth György
"Összefogással a kisújszállási Kossuth Lajos
Általános Iskolás tanulókért" Alapítvány
Kossuth u. 2.
Molnárné Bucsai Ildikó
Református Iskoláinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Garaguly Zsigmond
"Petõfi" Vadásztársaság
Rézmûves u. 13. Posztós János
Phoenix Kulturális Egyesület
Rákóczi u. 3.
Radics Zoltán
Református Temetõinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
Sportalapítvány "Jámbor István testnevelõ tanár emlékére"
Széchenyi u. 4.
K. Szabó János
"Szülõk a Gyermekekért" Alapítvány
Széchenyi u. 9.
Farkas Gyuláné
Városi Önkéntes Önkormányzati Tûzoltóság Köztestülete
Nyár u. 2.
Kecze István
Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Nyár u. 2.
Mészáros Sándor
Városi Polgárõrség
Arany J. u. 6.
Dr. Malatinszky András

Az alábbiakban azoknak az egyházaknak, egyházi közösségeknek a kódszámát közöljük,
melyeknek jövedelemadónk plusz 1%-át ajánlhatjuk fel:
Magyarországi Református Egyház
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Élõ Ige Gyülekezet

(technikai szám: 0066)
(technikai szám: 0011)
(technikai szám: 0286)
(technikai szám: 0482)

Adószáma
18821213-1-16
18832828-1-16
18827484-1-16

18825705-1-16
18825444-1-16
18827336-1-16
19227461-1-16
15576804-1-16
18836231-1-16
18825509-1-16
18824412-1-16
18821127-1-16
18829424-1-16
18830596-1-16
18832103-1-16
18821206-1-16
18826469-1-16
18827862-1-16
18833537-1-16
19221599-1-16
19220309-2-16
19012748-1-16
18825035-1-16
18836303-1-16
19221324-1-16
18828124-1-16
19866705-2-16
18825444-1-16
18828423-1-16
19002093-2-41
21926590-2-19
19227629-1-16
19867342-1-16
15576976-1-16
18825839-1-16
18827075-1-16
18836743-1-16
18827408-1-16
18821880-1-16
19868697-2-16
18820559-1-16
18821873-1-16
19221142-1-16
18820054-1-16
18832127-1-16
19227382-1-16
18827790-1-16
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Kedves fiatalok és sportszeretõ barátok!
Szeretnélek tájékoztatni benneteket a Futókör 2008. évi
versenynaptáráról. Bárki kedvet kap a versenyen való
indulásra, szívesen tájékoztatom részletesen, segítem a
nevezés lebonyolításában.
Fehér Károly
(Kisújszállás,Vásár u. 25/A, tel.: 323-580)

Június 21.
Június 22.
Július 5.
Július 19.

Idõpont

Helyszín

Január 5.
Január 13.
Január 27.
Február 3.
Március 9.
Március 16.
Március 27-30.

Kisköre - Kunhegyes
25 km gyalogtúra
Szentendre
13 km cross futás
Etyek
13 km cross futás
Csikósváralja
12 km cross futás
Pécs - Harkány
25 km országúti futás
Vácrátót
16 km cross futás
Balaton - szupermaraton
202 km
Balaton-kerülõ
Vivicitta Városvédõ Futás 3,5; 12 km
Budapest
Debrecen Futófesztivál
3,5 km; 10 km;
20 km; 42,195 km
Budapest Hegyvidéki Félmaraton és Váltó
21,097 km Normafa
Flóra Nõi Futónap
7 km; 10 km

Április 13.
Április 20.
Április 27.
Május 17.
Budapest
Június 8.

Táv

K&H Olimpiai Maratonváltó 6 x 7 km
Budapest
Június 14.
Kékes csúcsfutás
11,5 km
Mátrafüred
Július 5.
E-on Délibáb futás és gyaloglás
3,5 km; 15,5 km Hortobágy
Július 19.
Futó-Cross
Kiskunság
Augusztus 2.
Minimaraton
14 km Tata
Szeptember 7.
Nike félmaraton és váltó 21,097 km
Budapest-Városliget
Szeptember 14. Erdei futás
2,5; 5; 10 km Újszász
Október 5.
Plusz maraton
3,5 km; 7 km;
42,195 km, Budapest-Városliget
Október 18-23. Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton
320,1 km Bécs-Pozsony-Bp.
November 15-16. Balaton Maraton, félmaraton
16; 6; 21 km Siófok

Augusztus 16.
Augusztus 23.
Szeptember 20.
Október 11.

Július 20.
Július 27.
Augusztus 2.

Március
Április
Május
Június
Július
Balaton

Triatlon-duatlon
Triatlon Diákolimpia Országos Döntõ
Budapest-Margitsziget
Triatlon Rövid-Sprint Táv Verseny
Kaposvár
Triatlon Sprint és Gyermektávú Verseny
Kisköre
Triatlon Sprint Amatõr OB; gyermektávú
verseny Hatvan
Triatlon Senior
Balatonföldvár
Hosszútávú OB.
Nagyatád
Duatlon - korcsoportok szerint Újszász
Duatlon Diákolimpia Országos Döntõ még
nem ismert
Úszás
Öbölátúszás
3,6 km Balatonfüred-Tihany
Balatonátúszás 5,2 km
Révfülöp-Balatonboglár
Tiszta-tó átúszás 2,0 km Abádszalók
Olimpiai ötpróba
Gyalogtúra
7,5; 15; 30 km
Abony-Kenderes
Futás
Szolnok-Kenderes
Kerékpározás
20; 40; 80 km
Szolnok-Kisújszállás
Triatlon (gyermek, sprint, olimpiai táv)
Kisköre-Hatvan
Úszás
1,5; 3,1; 5,2 km Tisza-tó -

Helyi szervezésû rendezvények
Triatlon diákolimpia korcsoportos városi
döntõ, Erzsébet Városi Strandfürdõ
Augusztus 20.
Úszóverseny-váltó
4×66 m
Erzsébet Városi Strandfürdõ
Szeptember 17. Duatlon diákolimpiai városi döntõ, korcsoport szerinti táv, Erzsébet liget, sportpálya
Szeptember 21. Nagykun futófesztivál a Nagykun Viadalon
1239 m, Horváth tanya
Remélem, sok fiatal és még fiatalabb lesz, aki kedvet érez a
szabadidõ hasznos, egészséges eltöltéséhez.
Fehér Károly szervezõ
Május 21.

ADÓ 1 %
Aki nem kívánja személyi jövedelemadójának 1 %-át egyházak részére felajánlani,
az alábbi kiemelt költségvetési elõirányzatok részére is felajánlhatja azt:
- a társadalmi bûnmegelõzés feladatinak támogatása
- a parlagfû-mentesítés feladatainak támogatása
- az erdõterüelt közjóléti célú védelmének és bõvítésének támogatása
- az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása
- Szülõföld Alap

(technikai szám 1294)
(technikai szám 1153)
(technikai szám 1445)
(technikai szám 1304)
(technikai szám 1311)
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Köszönet
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. december
16-án rendezte meg karácsonyi ünnepségét. Ezúton is
szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy segítettek
a rendezvény létrejöttében, s általuk nagyon sok gyermek
arcára varázsolhattunk mosolyt a szeretet ünnepén.
Köszönetet mondunk a városi önkormányzatnak, Ábri
Lukácsné települési képviselõ asszony szervezése által az
Együtt az Ifjúságért Alapítványnak, valamint Nagy István
települési képviselõnek a nagyvonalú anyagi támogatásért;
Schaffer Vilmos sülysápi vállalkozónak, hogy
anyagiakban támogatta rendezvényünket, valamint az õ
szervezése által kapott süteményekért Varga Dániel ecseri
vállalkozónak. Továbbá szeretnénk megköszönni a Hajnal
Csillag Alapítvány vezetõjének, Nyári Jenõnek és a Kelet
Európai Misszió Alapítvány vezetõjének, Fekete Imrének a
hozzánk eljuttatott csomagokat, játékokat, édességeket.
Megköszönjük Ari Gézának és Pázmándi Lajosné
Terikének, a Diákotthon nevelõ tanárainak, akik
felkészítették a gyerekeket és elõadásukkal színesebbé
tették az ünnepséget. Köszönjük a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részérõl Kovácsné Galyas Juliannának és
Nagy Piroskának segítõ munkájukat a rendezvény
szervezésében és lebonyolításában.
Debreczeni Lajosné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

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. március 8-án szombaton
jelenik meg, lapzárta 2008. február 29-én, pénteken 12.00
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)

Szól az Európa Rádió…
… de az elmúlt idõszakban rá kellett jönnünk, hogy ennek nem mindenki örül.
Néhányan ugyanis jelezték, hogy amióta az Európa Rádió megjelent az éterben, más
rádiómûsort nem tudnak fogni rádiójukon.
Gondjaik megoldása érdekében azzal a kéréssel fordultunk az Európa Rádióhoz,
hogy vizsgálják meg, kizárólag a számukra engedélyezett hullámsávot használják-e?
Sajnos a panaszosok szempontjából nem túl kedvezõ választ kaptunk, ugyanis a
beállításaik az ORTT által engedélyezetteknek megfelelõek.
Szakemberek szerint a rádiókészülék minõségének tudható be az esetenként
jelentkezõ probléma, mert egy kevésbé kifinomult készülék a helyi adó mellett
nehezebben tudja befogni a messzebbrõl érkezõ hullámokat, melyen egy rádióantenna
vagy egy modernebb készülék beszerzésével lehet segíteni. Emellett az Európa Rádió
bízik abban is, hogy sikerül olyan mûsort szolgáltatniuk, melyet azok is szívesen
hallgatnak, akik "jobb híján" teszik azt.
Deméné dr. Demeter Judit osztályvezetõ

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

N é m e t ü l b e s z é l õ t i t k á r n õ t k e re s ü n k .
Elérhetõség a 06-30-656-0122 telefonszámon.

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

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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