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"…atyafiáért számot ad a testvér."
- Babits Mihály -

Tisztelt Kisújszállási Polgárok!
Városunk Kedves Lakói!
Ismét nagyot fordult velünk az idõ. Alig néhány napja
annak, hogy beléptünk a 2008-as évbe. Engedjék meg, hogy
e helyen is köszöntsem Önöket az új esztendõben, és
nemcsak mint egyéneknek, hanem mint városunk
közösségének is megfogalmazzam önkormányzati képviselõtestületünk nevében jókívánságaimat és reményeimet,
melyek közös boldogulásunkról szólnak.
Mint minden jeles ünnep az életünkben, az óév és az újév
is számvetésre, ugyanakkor tervezésre is szólít bennünket.
Mit tettünk, hogyan tettük, és mit kell tennünk ugyanígy
vagy másként a jövõben? - tesszük fel magunkban a
kérdéseket akkor is, amikor személyes életünkrõl, és akkor
is, amikor családunkról, baráti köreinkrõl vagy éppen
városunkról gondolkodunk. Személyes boldogulásunk nem
függetleníthetõ közösségeinktõl, hiszen hozzájuk tartozunk.
Egyéni életünk függ családunk, annak élete pedig a
lakóhelyünk sorsától… és így tovább: városunk életének
alakulása nem választható el tágabb környezetünk,
térségünk, majd hazánk boldogulásától. Folytathatnánk a
sort még tovább, de a lényeg így is látható; ez pedig a
felelõsségünk.
A felelõsségünk: nemcsak önmagunk, hanem
közösségeink, jelesül városunk sorsa iránt. Ez utóbbi
képviselõ-testületünk
számára
különösen
nemes
elkötelezettség. Ennek tudatában fogalmazódik meg
bennünk a kérdés, hogy vajon jól szolgáltuk-e az elmúlt
évben városunkat? A lakosok elégedettségére biztosítottuk,
szerveztük-e a közszolgáltatásokat? Megtettünk-e mindent a
fejlesztési lehetõségeink kihasználása érdekében?
Kellõképpen készülünk-e a pályázatokra? Vajon megértik-e
a város lakói, hogy megvalósult Kisújszálláson az elmúlt
évtizedek legnagyobb beruházása, a szennyvízcsatornarendszer teljes kiépítése, és vajon megértõk-e az ezzel együtt
járó kellemetlenségek miatt? Vajon megértik-e ugyanakkor
azt is, hogy az ország helyzetébõl adódó problémák jelentõs
része, melyek életkörülményeink, megélhetésünk nehezebbé

válásához, szociális helyzetünk romlásához vezetnek, a
legtöbb esetben kivédhetetlenek számunkra?
Mindezek ellenére vajon látják-e mégis az
eredményeinket és a mögöttük lévõ munkát? … És vajon a
mindennapokban felül tudtunk-e kerekedni - közös dolgaink
megoldása és elõbbre jutásunk érdekében - emberi
gyengeségeinken, sikerült-e megtalálnunk a közös célhoz a
közös hangot és építõ viták után az egyetértést?
Nem egyszerû a válasz a számvetés e kérdéseire, de el
kell gondolkodnunk mindezeken, hogy okosan tervezhessük
az idei esztendõt. Egyrészt a tényekre kell alapoznunk - ezek
elemzéséhez és értékeléséhez foglaljuk össze Olvasóinknak
hírlevelünk idei elsõ számában az elmúlt év eseményeit,
eredményeit a közmeghallgatáson elhangzottak alapján.
Másrészt azonban - meggyõzõdésem - emberi erõinkre
építhetünk. Erõnk tudásunkból, emberségünkbõl és
erkölcseinkbõl ered. A szakmai tudásunkat, együttmûködõés segítõkészségünket közös boldogulásunk érdekében kell
hasznosítanunk. Úgy juthatunk elõbbre mindannyian, ha a
problémáink megoldására hangoljuk össze erõinket, és ha
ennek során az erõsebbek kezet tudnak nyújtani a
gyengébbeknek, ha mindannyian értjük egymás iránti,
különösen a gyermekek, az idõsek, az elesettek iránti
felelõsségünket, és ennek szellemében dolgozunk és élünk.
A minap egy neves szociológusunk úgy fogalmazott: ha
szeretünk, akkor nincs ellenünk fegyver. Lényegében e
gondolatot adom tovább az új esztendõ küszöbén városunk
minden kedves lakosának, amikor azt kívánom, hogy a
szeretet legyen az a kötelék, amely nemcsak a családok
tagjait, hanem más közösségeket, benne városunkat is
erõsíti. Ebben benne él a felelõsség érzete, a biztonság
tudata és benne van a boldogulás lehetõsége is. Ezzel
kívánok városunknak, közös otthonunk minden kedves
lakójának egészséget, örömöket, sikereket az új
esztendõben.
Kecze István polgármester
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Polgármesteri évértékelõ - 2007
2007 decemberében a közmeghallgatással egybekötött
képviselõ-testületi ülésen hagyományos polgármesteri évértékelésre
került sor. Ezt a számvetést tárom most a Tisztelt Olvasó elé, nem
hallgatva el a nehézségeket, de erõsítve a közös munkával elért
eredményeket.
"A 2006 októberében megválasztott új képviselõ-testület elsõ
teljes évérõl, a 2007. évrõl számolok be. Az egyre szûkülõ pénzügyi
lehetõségeink mellett teljesítettük a ránk rótt kötelezettségeket, és
nagyobb beavatkozás, különösebb változtatás nélkül tartani tudtuk a
költségvetést. És ami a legfontosabb: fenntartottuk városunkban az
oktatási, egészségügyi és szociális ellátást, mely a szûkülõ állami
támogatás mellett nem kis eredmény. Fontos tudnunk, hogy 2007ben számos önkormányzat - különösen a kistelepülések
önkormányzatai - még ezeket az alapfeladatokat sem tudták
teljesíteni: iskolákat zárták be vagy adták át más fenntartónak,
tanárokat bocsátottak el, az egészségügyi ellátást pedig leépítették.
De a legrosszabb is elõfordult már, egyre többen jelentettek csõdöt,
mert még a kötelezõ feladataikat sem tudták ellátni. Ilyen viszonyok
között talán érthetõ, hogy miért lehetünk büszkék a
teljesítményünkre, miért lehetünk elégedettek a mögöttünk hagyott
esztendõ eredményeivel.
Kiemelt feladatunk a forrásbõvítés
A látható eredményeken túl fontosnak tartom megjegyezni,
hogy az önkormányzat továbbra is élen járt a pályázatírásban,
minden lehetõséget megragadtunk, hogy terveinket, tervezett
beruházásainkat, fejlesztéseinket megvalósíthassuk. Az
önkormányzat tavaly 46 pályázatot nyújtott be, és közel ennyi
elõkészítése van folyamatban. A már benyújtásra került
koncepciók által igényelt támogatási összeg 2.562.552.000 Ft.
Eddig 19 pályázatunk elbírálásáról kaptunk pozitív értesítést,
az általuk igényelt összeg 285.958.000 Ft, míg az elnyert
192.573.000 Ft. További 17 pályázat értékelés alatt áll, amelyek
megnyerése esetén 2.217.398.000 Ft igényelt támogatáshoz
juthatunk.
A pályázatok jellegét, kategóriáit tekintve a fejlesztéseket az
alábbi csoportokba sorolhatjuk: oktatási, építési és
eszközbeszerzési, foglalkoztatási, valamint egyéb pályázatok. A
benyújtott elképzelések alapján a 15 oktatási pályázatból 6 nyertes
van, 7 még elbírálatlan, a 21 beruházási pályázatból 4 támogatott, 9
esetén még nincs döntés, a foglalkozatási pályázatok tekintetében
mind a 7 benyújtott pályázat nyertes lett, illetve az egyéb
kategóriába soroltak közül 3-ból 2 esetben megkaptuk az igényelt
támogatást, 1 pályázat elbírálása pedig még folyamatban van. Az
említett statisztikát megbontva: oktatásra 29.543.000 Ft, építésre
14.122.000 Ft, illetve egyéb beruházásra 148.908.000 Ft
támogatást nyert el városunk.
Az elmúlt idõszakban - hangsúlyozom - minden pályázati
lehetõséggel éltünk. Számuk lényegesen magasabb is lehetne, de a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a meghirdetett tavaszi idõponttól
eltérõen csak szeptember és október hónapokban tette közzé a
városvezetés által várt pályázati kiírásokat. A várakozás azonban
nem telt munka nélkül, a lehetõségekhez mérten valamennyi
fejlesztési elképzelésnek megtörténtek az elõkészítõ munkálatai, a
projektkoncepciókat kidolgoztuk. Ez idõ alatt megtörtént a hivatal

átszervezése is, melybõl kiemelném, hogy létrejött a
Városfejlesztési Osztály, amelynek legfõbb feladata a
pályázatírás, valamint pozitív elbírálás esetén, azok lebonyolítása,
a közbeszerzések lefolytatása. Ez a két párhuzamosan futó
tevékenység - pályázat-elõkészítés és hivatal-átszervezés - teszi
lehetõvé most, hogy a folyamatosan megjelenõ lehetõségeket
kihasználva benyújtásra kerüljenek a fejlesztési koncepciók.
Eredményeink
A 2007-ben megvalósult beruházásaink címszavakban:
- 2006 végén, 2007 elején egy beruházás keretében 20-ról 30
férõhelyesre bõvítettük a Városi Bölcsõde intézményt belsõ
átalakítással, így elégítve ki a lakosság igényeit. A beruházás
révén a bölcsõde mûködtetése költséghatékonyabbá vált.
- Januárban befejezõdött a Nagykun klub felújítása és átadása a
fiataloknak. Erre a célra 11.535.000 Ft-ot fordított
önkormányzatunk.
- A nyáron megvalósult a Szemünk Fénye Program keretében
mintegy 40 intézményi épület világítástechnikai korszerûsítése
66.041.000 Ft értékben.
- 2007 nyarán megtörtént az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ
területén lévõ csónakázótó mederkotrása. Erre a
költségvetésünkbõl 4.789.000 Ft-ot fordítottunk.
- 2007 nyarán a Rákóczi utca 8. sz. alatti orvosi rendelõ
épületében részleges korszerûsítést hajtottunk végre, mely
magában foglalja két mellékhelyiség kialakítását
mozgáskorlátozottak számára, a jelenlegi I. számú fogászati
körzet rendelõjének, a labor, a fogtechnikai helyiség és az I.
számú háziorvosi körzet rendelõjének a felújítását, valamint a
fogászati szárny fûtéskorszerûsítését 5.988.000 Ft értékben. A
beruházással lehetõvé vált, hogy a fogászati körzetre kiírt
pályázat nyertese, dr. Papp László elkezdhette a rendelést
november 5-én.
- Õsszel elkészült az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
épületének rekonstrukciója 3.866.000 Ft-ért. A Zeneiskola
felújításához hasonlóan szintén ún. vis maior támogatásból
valósult meg több önkormányzati intézményi épület és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat székhelyének rekonstrukciója
12.077.000 Ft értékben.
- Kisújszállás Város Önkormányzatának beruházásában õsszel
elkészült a Kurucz utcai útburkolat, valamint a Kurucz és
Táncsics utcákat összekötõ útszakasz is szilárd burkolatot kapott.
A beruházás értéke: 12.065.000 Ft volt.
- Megtörténtek a vis maioros útfelújítások, amelyek során a
Téglagyár, Erdõ, Iskola és Kórház utcák egyes szakaszait
felújítottuk. A beruházás összértéke: 15.634.000 Ft.
- Az önkormányzat az õsszel több utcában (Zalka Máté út,
Balassi Bálint út, Hunyadi út Gyõrffi úttól északra, Zalka Máté
út Gyõrffi úttól északra, Erdei Ferenc út, Névtelen utca 4356
hrsz.-ú út) kõzúzalékos útstabilizációt hajtott végre, valamint a
városban több helyszínen, 544 m2 felületen betonos
járdajavításokat végzett. A beruházás összértéke: 11.740.000 Ft
volt. Ezt megelõzõen még a nyáron aszfaltos járda- és
útburkolat-felújítási munkákat végeztettünk a város különbözõ
utcáiban 8.720.000 Ft értékben.
Folytatás a következõ oldalon.
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- Decemberben megtörtént a Rákóczi utca 10. sz. alatti épület
turisztikai fogadóközponttá történõ átalakítása. A
közbeszerzéssel lebonyolított beruházás összértéke 18.491.000
Ft volt.
- Az év végén a Városi Bölcsõde épületének beázását
megszüntetve a lapos tetõ felújítására is sor került, melynek
értéke 1.174.000 Ft.
- Befejezõdött a város II/a., II/b. és III/a. szennyvízöblözeteiben
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója. A beruházás összértéke meghaladja az 1,4
milliárd Ft-ot. A próbaüzem megkezdõdött, így a
szennyvízcsatorna hálózatra 2007. december 10-tõl lehet
rákötnie a lakosságnak. A csapadékos idõjárás ellenére
valamennyi érintett utca járhatóvá tétele megtörtént, a burkolt
utak helyreállítására 2008 tavaszán kerül sor.
- 2007. március 31-ig elszámoltunk a 2005. évi augusztusi
belvízkár után folyósított 205.655.000 Ft összegû állami
támogatással, melybõl 238 család részesült, valamint november
30-áig elszámoltunk a 2006. elsõ hónapjaiban keletkezett belvíz
okozta károk elhárítására nyújtott 147.841.000 Ft összegû állami
támogatással, melyben 120 család részesült. Sajnos a 2007.
májusi és júniusi jelentõs mennyiségû csapadék okozta károk
elhárítása érdekében benyújtott kérelmünkre, bár többször
próbálkoztunk, a mai napig nem kaptunk választ.
- Novemberben az önkormányzat jóváhagyta a 2007-2013.
közötti évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi
Programját és a 2003-2008. közötti évekre szóló Helyi
hulladékgazdálkodási terv aktualizálását, amelyek a következõ
évek környezetvédelmi célú beruházásaihoz elengedhetetlenül
fontos dokumentumok.
- Hároméves távlatra rendezõdött a Városi Sporttelep
folyamatos karbantartása, továbbá támogattuk a Strandfürdõ
területén egy harmadik teniszpálya megépítését. A 2006-os
évhez képest 2007-ben több támogatást nyújtottunk a civil- és
sportszervezeteknek.
Kulturális események és eredmények
Talán Önök is észrevették, hogy 2007-ben sem volt kevesebb
rendezvényünk, mint amennyit korábban tartottunk. Ünnepeinknek
a résztvevõk értékelése szerint: "lelkük volt". Gondoljunk a magyar
kultúra napjára, a március 15-ei ünnepi mûsorra, a Kossuth-szobor
avatására, a pedagógusnapra, az augusztus 20-ai ünnepségsorozatra,
az október 6-ai és 23-ai ünnepségeinkre, és számos, most fel nem
sorolt olyan eseményre, megemlékezésre, amelyen
önkormányzatunk szervezõként vagy társrendezõként volt jelen.
Magasra tettük a mércét magunknak színvonalban és tartalomban,
ugyanakkor tartani tudtuk rendezvénykeretünk forrásait úgy, hogy
esetenként nem maradt el a testvérvárosok delegációinak fogadása
sem. Értéknek tartjuk, hogy városunkban igen sok civil szervezet
mûködik, és aktív tevékenységüknek köszönhetõen a város
közösségi élete egyre színesebb: például téltemetõ, nagykunsági
hagyományõrzõ bál, fogathajtó versenyek, szüreti mulatság,
betlehemezés, de itt kell szólnunk a Kun Viadalról is. Az
önkormányzat továbbra is fontosnak tartja, hogy minden lakos
megbecsült tagja legyen közösségünknek.
Elkezdtük a testvérvárosi kapcsolatok mélyítését, amelynek
érdekében az együttmûködésen alapuló pályázatot nyújtottunk be az
Európai Unióhoz. Elsõ ízben jelentettünk meg városi
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rendezvénynaptárt és egy, a város turisztikai értékeit átfogó
kiadványt.
Sikerült megoldanunk, hogy a képviselõ-testület nyilvános
üléseinek anyagait az önkormányzati honlapon keresztül a lakosság
is tanulmányozhassa (ez eddig csak a Városházán és a városi
könyvtárban történhetett), de tervezzük 2008-ban a városi honlap
fejlesztését, a Kisbíró hírlevél megújítását is.
Biztonság a pénzügyekben és a gazdálkodásban
Kisújszállás Város Önkormányzata a 2007. évi költségvetését
az alábbi fõszámokkal fogadta el:
A mûködési hiány csökkentésére igényt nyújtottunk be az
"önhibáján kívül forráshiányos önkormányzatok" támogatására. Az
ezen a jogcímen elnyert 148.408.000 Ft-tal és az önként vállalt
feladatok kiadásainak csökkentésével sikerült elérni, hogy a
költségvetés forráshiánya nem haladta meg a rendelkezésre álló 224
millió Ft folyószámla-hitelkeret összegét.

Megnevezés

Elõirányzat (ezer Ft)

Költségvetés fõösszege

5 022 342

Mûködési hiány

406 585

Mûködési költség

2 711 833

Ebbõl: 2006. évi mûködési kölcsön visszafizetése 187 036
Mûködési hitelkamat

5 000

Fejlesztés összege

2 310 509

Ebbõl: II/a., II/b., III/a. szennyvízcsatorna
beruházás költsége

971 761

A költségvetés teljesítésérõl az önkormányzat képviselõtestülete három alkalommal tájékozódott. Mindhárom alkalommal
megállapította, hogy a költségvetés teljesítése idõarányos, a
gazdálkodás eredményesen folyik. Aháromnegyed éves teljesítési
adatok ismeretében felmértük az intézményi pótigények. Annak
ellenére, hogy az infláció a tervezett mértéket 3-4 %-kal
meghaladta, és több intézménynél is jelentkeztek váratlan, nem
tervezett kiadások és többletfeladatok, az intézmények többsége a
megállapított költségvetési keretek között tudott maradni. Három
intézmény pótigényét találta képviselõ-testületünk indokoltnak,
melynek fedezetét a költségvetésben elõirányzatok közötti
átcsoportosítással biztosítani tudtuk.
Annak érdekében, hogy a város mûködõképessége a jövõben
is fenntartható legyen, szükség volt racionalizálási lépésekre:
intézményeink dolgozói létszámának csökkentésére, a
közétkeztetést ellátó konyhák vállalkozásba adására, a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, valamint a Városi
Bölcsõde intézmények kistérségi társulás keretében történõ
mûködtetésére, a Sallai Óvoda és a Rézmûves Iskola épületének
oktatásból történõ kivonására. Bár ez utóbbiról még nincs
információnk, mivel pontos adatok csak a költségvetés készítésekor
állnak majd rendelkezésünkre, a megtakarítás várható mértéke a
2008. évtõl több mint 76 millió Ft lesz.
Sajnos a 2008. január 1-jétõl módosított ún. áfa-törvény a
közétkeztetési feladatot adómentes körbe tette, emiatt a
közétkeztetéshez kapcsolódó számlák áfa tartalma a következõ
évtõl nem vonható le. Az áfa összege 2008-ban - elõzetes
Folytatás a következõ oldalon.
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számítások szerint - 17.313.000 Ft lesz. Ha ez a jogszabály az
önkormányzatokra nézve nem változott volna ilyen kedvezõtlenül,
a megtakarítás további 17 millió forint lehetett volna!
Mint már említettem, a pályázati lehetõségek maximális
kihasználására törekedtünk mind a fejlesztés, mind a mûködés
területén. A Munkaügyi Központ támogatásával összesen 69 fõ
több hónapos foglalkoztatását sikerült megoldani több mint 12
millió Ft támogatással. A legtöbb pályázat azonban
utófinanszírozott, az önkormányzatnak több hónapig saját erõbõl,
illetve hitelfelvétellel kell a pályázathoz kapcsolódó kiadásait
finanszíroznia.
Az év végére prognosztizált kintlévõségeink, amelyek kiadásait
az önkormányzat "megelõlegezte", összesen 42.111.000 Ft. A
támogatások jóváírása nem történt meg a Rákóczi u. 10. sz. alatti
épület felújítása és az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ fejlesztése
esetében az AVOP LEADER támogatás vonatkozásában. Nem
érkezett meg még a számlánkra a 2007. évi mezõõri támogatás, a
demens betegek ellátásának és az iskolatej akció támogatása, a
közkincs hitelek kamatainak fedezete, az intézmények HEFOP
pályázatainak, valamint az idei május-júniusi viharkárok védekezési
költségeinek támogatása. Ugyanakkor igyekeztünk takarékosan
élni, a rendelkezésünkre álló költségekkel jól gazdálkodni. Az
elmúlt ciklusban felvett hiteleink nem növekedtek, és ezeket a
kedvezõtlen kamatozású hiteleket - összesen 648.522.000 Ft
összegben - hamarosan kiváltjuk. E célra kötvényt bocsátunk ki
kedvezõbb hitelkonstrukciókkal, 2,65 milliárd Ft értékben. A
kötvénykibocsátás lehetõvé teszi számunkra, hogy az európai
uniós pályázatokon való részvételhez szükséges önrészt gond
nélkül fel tudjuk mutatni, és sikerrel induljunk a nagy
versenyben.
Olyan infrastrukturális beruházásokra pályázunk, amely az
önkormányzatnak nem jelent feladatnövekedést, és így
többletkiadást sem. Ettõl azt várhatjuk, hogy lehetõség szerint
városunk útjai szilárd burkolatot kapnak, megújulhat az
intézményhálózat: az Arany János Általános Iskola központi
épülete új tetõt kaphat, korszerûsítjük az egész épületet, az
óvodások pedig egy, az Európai Unió színvonalának megfelelõ
óvodába
járhatnak
majd,
ahol
lesz
hely
a
tornafoglalkozásoknak, a különóráknak is. Két épületünk teljes
körû akadálymentesítése valósulhat meg az egyenlõ esélyek
megteremtése érdekében, hulladéklerakóink rekultivációs
programját kezdeményeztük, és terveink között szerepel a
belvízelvezetõ-rendszer teljes rekonstrukciója, melynek szakaszos
megvalósítására nyílik pályázati lehetõség. Jelenleg - a
polgármesteri hivatal munkatársai által - 15 projekt elõkészítése
zajlik.
Ellenõrzések és elismerések az oktatásban
Önkormányzatunk hat nevelési-oktatási intézményében
összesen mintegy háromezer (2966) gyermek és tanuló
ellátásáról gondoskodik. A gyermekek számának csökkenése is
közismert folyamat: tíz évvel ezelõtt 15 %-kal magasabb volt ez a
mutatószám, azaz ennyivel több diákunk volt. Ennél érzékletesebb
azonban az általános iskolai korosztályon belüli változás, itt 25
%-os a csökkenés tíz év alatt! Ezek a folyamatok alapjaiban
határozzák meg a helyi közoktatás tervezését, legalábbis ami az
épületfeltéteket jelenti. Kevesebb, de jobb feltételeket biztosító
épületek mûködtetésére törekszünk.

A tartalmi munkát illetõen támogatjuk a belsõ, innovatív
kezdeményezéseket, különös tekintettel a kompetencia alapú,
kooperatív technikákat alkalmazó nevelés-oktatás kiterjesztésére,
tehát az információk olyan módszerekkel történõ átadására,
amelynek során a nevelõk a gyerekektõl nagyobb aktivitást,
egymással való együttmûködést várnak el, és a gyakorlatban jobban
alkalmazható ismeretekhez segítik hozzá õket. Ilyen új módszertant
már az óvoda, a két általános iskola és a gimnázium néhány
csoportjában, illetve osztályában bevezettek a gyerekek, a szülõk
és a pedagógusok megelégedésére. E kezdeményezésben a
Móricz Zsigmond Gimnáziumnak és intézményeink alapvetõen
együttmûködõ hozzáállásának köszönhetõen országosan is
elismert a munkánk. Örömmel szólok arról, hogy jelenleg
minden közoktatási intézményünk együtt dolgozik a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyeinek
javításáról szóló, szintén EU-s programban. De büszkék
lehetünk iskoláinkra azért is, mert igen eredményes pályázati
munkát folytatnak (2007-ben 90 millió Ft értékben).
Gimnáziumunk az európai uniós értékek terjesztésének és több
uniós projekt megvalósításának elismeréseként idén JászNagykun-Szolnok Megyei Európa Díj elismerésben részesült.
Az elõzõ tanév, illetve az idei tanév az ellenõrzések éve volt: a
mûvészeti iskola kivételével minden intézményben sor került
külsõ szakértõi ellenõrzésre, amelyek kevés kivétellel
mindannyiszor igen kedvezõ eredménnyel zárultak. Ezekre az
eredményekre az iskolákkal együtt mi is büszkék vagyunk. Úgy
látjuk, hogy intézményeink jelenleg egyaránt megbízható,
lelkiismeretes vezetéssel mûködnek. Úgy is mondhatnánk, jó
kezekben vannak gyermekeink.
Változás elõtt áll a szakképzés is, a közoktatási törvény
módosítása nyomán ugyanis 2008-ban minden szakképzést folytató
önkormányzatnak csatlakoznia célszerû valamely szakképzésszervezési társuláshoz, ellenkezõ esetben nem fog a fejlesztési
támogatásokból részesülni. A csatlakozás ugyanakkor azt is jelenti,
hogy megszûnik az önkormányzat azon illetékessége, hogy õ
határozta meg, milyen szakképzéseket indíthat egy-egy iskolája.
Ezentúl regionális központok veszik át a tervezési feladatokat. A
megye szakképzési intézményt fenntartó önkormányzatai egy
megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ létrehozására irányuló
programba kapcsolódtak be, így mi is. Tény, hogy hordoz magában
veszélyeket az új, kialakítandó struktúra, ugyanakkor remélnünk
kell, hogy a szakképzés országos krónikus problémáira választ ad az
új rendszer, és lesz fejlesztési lehetõségünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kisújszállási lakosok!
Mondják, hogy az különbözteti meg az optimista embert a
pesszimistától, hogy az optimista úgy vélekedik, hogy mi jelenleg a
lehetõ legjobb világban élünk. A pesszimista pedig attól fél, hogy ez
így igaz. Nos, nem hiszem, hogy a lehetõ legjobb világban élnénk,
mégsem vallom magamat borúlátó embernek: meggyõzõdésem,
hogy a 2008-as esztendõ csak könnyebb lehet. Ezzel a reménnyel
zárom a 2007. évet értékelõ beszámolómat, s megköszönöm a
képviselõ-testület valamennyi tagjának felelõsséggel végzett
munkáját, a polgármesteri hivatal köztisztviselõinek, a városi
intézmények közalkalmazottjainak közösségi érdeket szolgáló
mindennapi tevékenységét, és városunk valamennyi lakójának
segítõ munkáját.”
Kecze István polgármester
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Közmeghallgatás - 2007
Az évértékelõ polgármesteri beszámolót követõen került sor
az éves rendes közmeghallgatásra, amelyen bárki szabadon
kifejthette véleményét, megfogalmazhatta javaslatait a képviselõtestület munkájával kapcsolatban.
Domján László elismerõen mondta el, hogy a képviselõtestület aktivitása, közvetlensége, problémamegoldó képessége
nagyon jó. A rendezvények színvonalasak, sokan vesznek részt
rajtuk. Pezsgõ, sokszínû a kulturális élete a városnak, amely
folyamatosan bõvül. Érzékelhetõen nõ a civil szervezetek
aktivitása, a TV KISÚJ mûsorai gazdagabbak. Javasolja, hogy
vállalkozzanak arra is, hogy az eltérõ véleményeket ütköztessék
intelligens vitamûsorral, kiváltva ezzel az üzengetõ módszert. Az
1956-os ünnepség szervezésével kapcsolatban elégedetlenségének
adott hangot.
A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy igen
takarékos, mégis mûködést biztosító, így nyugodtan
gazdálkodhatnak az intézmények. A közoktatásnál különösen a
módszertani kultúra tekintetében van pozitív változás. Felhívta a
figyelmet az úszásoktatás fontosságára, az ehhez szükséges
feltételek megteremtésére.
A fejlesztésekrõl, beruházásokról szólva elmondta, hogy
minden önkormányzat hitelbõl él, így rákényszerülnek a bevételek
maximalizálására és bizonyos mûködési kiadások ésszerû
csökkentésére. Helyesli a térségi szinten történõ gondolkodást, de
csak akkor, ha a szakmaiság és a város érdeke nem sérül. Kiemelte
a Városháza felújításának szükségességét.
A kötvénykibocsátásról elmondta, hogy a lakosság megfelelõ
tájékoztatást kapott a döntésrõl. A felelõsség óriási, ezért
aprólékosan ki kell dolgozni elõnyeit, hátrányait, kockázatát.
Komoly városfejlesztési terv szükséges, hiszen a települést az
jellemzi, hogy együtt vannak jelen az összkomfortos és a szegény,
falusias, komfort nélküli településrészek. Abban mindenki
érdekelt, hogy ez a különbség megszûnjön, csökkenjen. Javasolja,
hogy a lakossággal való diskurzusnak több kerete legyen.
Felszólalása végén gratulált és további sok sikert kívánt a
képviselõ-testületnek.
Polgármesteri válaszként többek között elhangzott, hogy a
fürdõfejlesztéssel, az úszásoktatással kapcsolatban a tervek között
szerepel a téliesítés, az 1,40-es medencében megoldható lenne a
téli úszásoktatás. Erre vonatkozóan a tanulmánytervek már
elkészültek, és a következõ télre már megoldható lesz a
strandfürdõ folyamatos üzemeltetése. A Városháza felújítására és
az ún. Óváros életkörülményeinek javításra is vannak pályázati
lehetõségek, amelyek kihasználásra kerülnek. Szabó Lajos
képviselõ úr elnézést kért az '56-os ünnepségen tapasztalt
mulasztásért, sajnálva a pontos tájékoztatás és kezdés elmaradását.
Leszögezte, hogy kirekesztõ szándék nem volt, éppen ezért
ismételten bocsánatot kér azoktól, akik ezt így érezték.
Téglási Sándor elismerését fejezte ki, hogy a városban
elkezdõdött a szelektív hulladékgyûjtés, ugyanakkor megjegyezte,
hogy a Szabadság téri lakótelepen nagyon kicsi a PET-palackok
tárolására szánt edényzet, és a szállítás sem a megadott
idõpontokban történik. Szerencsésnek tartaná a szelektív
hulladékgyûjtés területén külön a papír-, külön az üveggyûjtési
lehetõség kialakítását. A szennyvízcsatornázással kapcsolatban

elmondta, hogy nem mindig tetszett a kivitelezõi munka.
Szorgalmazta a Lehel utcai nadrágzug vízelvezetésének
megoldását is, valamint a fürdõ gyógymedencéjének téliesítését.
Válasz: a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban a testület
támogatja ezeket a lakossági kezdeményezéseket. Az ÖKOPANNON 2008. január 1-jétõl köt szerzõdést a VG Kft-vel. Tuka
Antal a PET-palackok gyûjtéséhez és szállításához kötõdõ
problémákkal kapcsolatban elmondta, hogy elsõsorban
szemléletváltásra lenne szükség, s választókerületében
gondoskodott a lakosság tájékoztatásáról. 2008 januárjától, ha a
Városgazdálkodási Kft-nek sikerül a megfelelõ szerzõdést
megkötni, akkor a helyzet a lakótelepen is kedvezõ irányba
változik.
Nagy Gy. Róza megköszönte a civil szervezetek
képviselõinek meghívását a bizottsági ülésekre, s reméli, hogy a
képviselõ-testület úgy találja, hogy a civil szervezetek munkája,
közremûködése, megjelenése gyakran adja lelkét a városi
rendezvényeknek. Kérte az önkormányzati ülések
hallhatóságának technikai javítását a TV KISÚJ adásaiban.
Aggódását fejezte ki a Néprajzi Kiállítóterem tárgyainak rendezvényeken történõ - használatával kapcsolatban.
Válasz: a kiállítóteremmel kapcsolatban egyeztetésre kerül sor
a Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal, valamint a Tourinform
Irodával.
Id. Gönczi Károly kérdezte, hogy a kötvénykibocsátásból
származó 2,65 milliárd Ft csak a megnyert pályázatok önrészeként
szolgál-e majd. Felvetette továbbá, hogy a TV KISÚJ az APEH
fogadónapjával kapcsolatban mindig friss tájékoztatást adjon.
A válaszból kitûnt, hogy a kötvénykibocsátásból származó
pénzt nemcsak pályázati önerõ kiváltására akarja használni a
képviselõ-testület, hanem szeretne olyan beruházásokat is
megvalósítani, amelyek az önkormányzat költségvetésére
pozitívan hatnak (bevételnövelõ vagy kiadáscsökkentõ hatásuk
van). Továbbá hosszú lejáratú hitelek egy csomagban történõ
kiváltására is fordítanánk az összeg egy részét, ami jelentõsen
csökkenteni fogja a meglévõ hitelek kamatait. Ha a fel nem
használt kötvény ellenértékét egy pénzintézet befogadja, annak
kamatai hosszú távon segíteni fogják az önkormányzat
költségvetésének bevételi oldalát.
Kovács Lukács a jelen lévõ Rózsa Endre országgyûlési
képviselõ úrtól az állattartó gazdák nevében kérdezte, hogy a
nagyon minimális összegre csökkentett sertésáron hogyan lehetne
javítani? Kell-e egyáltalán Magyarországon sertést nevelni? A
locsolással kapcsolatos kormányrendelet lehetõségeit is szeretnék
kihasználni: nagyon száraz idõszakban a locsolásra fordított víz
nem kerül-e a szennyvízhálózatba? Hangsúlyozta, hogy a gazdák
helyzete egyre rosszabb!
Rózsa Endre képviselõ úr a közmeghallgatást követõen négyszemközti beszélgetés keretében - adott választ a felvetett
kérdésekre.
Ezúton ismét megköszönöm a közmeghallgatáson résztvevõk
elismerõ szavait, segítõ szándékú kritikáját és egyéb javaslatait.
Együttgondolkodva, egymást segítve, megértve jobb
eredményeket érhetünk el.
Kecze István polgármester
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JEGYZÉK
Kisújszállás
Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete a 2007. december 18-ai
soros és a 2007. december 29-ei rendkívüli
ülésén hozott döntéseirõl
Rendelet:
33/2007. (XII. 19.) a 2007. évi költségvetésrõl
szóló 7/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
34/2007. (XII. 19.) az önkormányzati
tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvízért,
illetõleg a csatornamû használatáért fizetendõ
díjakról
35/2007. (XII. 19.) az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
36/2007. (XII. 19.) a hulladékgazdálkodásról
szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
37/2007. (XII. 19.) az elsõ lakáshoz jutó fiatal
házasok 2008. évi támogatásáról
38/2007. (XII. 19.) a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
3/2007. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
39/2007. (XII. 19.) a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról
szóló 5/2006. (II. 23.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
40/2007. (XII. 19.) a mezei õrszolgálatról
szóló 12/1998. (VII. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
41/2007. (XII. 30.) a hulladékgazdálkodásról
szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Határozatok:
405/2007. (XII. 18.) a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
406/2007. (XII. 18.) a kisújszállási Erzsébet
Gyógyvizû Strandfürdõ területén található B-

110 jelû hévízkút kísérõgázainak energetikai
hasznosításáról
407/2007. (XII. 18.) a Városi Óvodai
Intézmény részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
408/2007. (XII. 18.) az Arany János Általános
Iskola részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
409/2007. (XII. 18.) a Kossuth Lajos Általános
Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
részére kamatmentes kölcsön megállapításáról
410/2007. (XII. 18.) a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola
és Kollégium részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
411/2007. (XII. 18.) az Illésy Sándor
Szakközépés Szakiskola részére
kamatmentes kölcsön megállapításáról
412/2007. (XII. 18.) a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
413/2007. (XII. 18.) a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
415/2007. (XII. 18.) a szennyvízhálózatra
történõ
rákötések
önkormányzati
támogatásának kidolgozásáról
416/2007. (XII. 18.) Elõzetes tájékoztató az
Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ 2007. évi
üzemeltetésérõl, valamint az Erzsébet
Gyógyvizû Strandfürdõ 2008. évi, várható
üzemeltetési költségeirõl
417/2007. (XII. 18.) az Észak-alföldi Operatív
Program keretében meghirdetett, versenyképes
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés
(EAOP-2007-2.1.1) gyógy- és termálturizmus
feltételrendszerének fejlesztésére vonatkozó
pályázat elsõ fordulóban történõ beadásáról
418/2007. (XII. 18.) a Térségi Integrált
Szakképzõ Központ továbbfejlesztésére
irányuló
pályázathoz
szükséges
együttmûködési megállapodás elfogadásáról
419/2007. (XII. 18.) az önkormányzati
intézmények fûtéstechnikai korszerûsítésére

420/2007. (XII. 18.) a képviselõ-testület 2008.
évi munkatervének megállapításáról
421/2007. (XII. 18.) a Kunok I.
Világtalálkozójának megrendezésérõl
423/2007. (XII. 18.) az Arany János
Pedagógiai, Kulturális és Mûvészeti Díj 2008.
évi adományozásáról
426/2007. (XII. 18.) az önkormányzata
tulajdonában lévõ LIGNIN részvények
értékesítésérõl
428/2007. (XII. 18.) az Erste Bank Hungary
Nyrt. Bank megbízásának megerõsítése
396/2007. (XI. 27.) sz. önkormányzati
határozat megerõsítés
429/2007. (XII. 29.) a 2007. május 27-i és
június 2-i jégesõ okozta védekezési költségekre
és épületekben okozott károk helyreállítására
megítélt támogatás elfogadásáról
430/2007. (XII. 29.) az önkormányzati
tulajdonban lévõ víz- és szennyvízközmû
vagyon üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárás
eredményének megállapítására
* * *
A képviselõ-testület 2008. január 29-én
(kedden) 13 órai kezdettel soros ülést tart a
következõ napirenddel:
-Elõterjesztés a köztisztviselõk 2008. évi
teljesítménykövetelményének alapját képezõ
célok meghatározására
-Tájékoztató a 2007. évi teljesítménykövetelmények
alapján
képezõ
célok
megvalósulásáról
-Elõterjesztés az önkormányzat 2008. évi
városi rendezvény- és kiadványtervének
elfogadására
-Elõterjesztés közmûvelõdési intézmények
képzési tervérõl
-Elõterjesztés az intézményi alapító okiratok
módosítására
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki
részt vehet. A nyilvános ülés anyaga a
városi könyvtárban és a városi honlapon
megtekinthetõ.

A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
A decemberi ülésen ismét költségvetés módosításról döntöttek a
képviselõk. A rendelet módosítása az alábbiak miatt vált
szükségessé:
- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal négy Európai Uniós
támogatással megvalósuló projektben veszt részt. A HEFOP
3.1.2., HEFOP 2.1.6., HEFOP 3.1.3., HEFOP 2.1.5/B.,
pályázatok finanszírozása utólag, a kifizetéseket követõen
történik, a pályázattal kapcsolatos költségeket az
intézményeknek meg kell elõlegezniük. A pályázatok projektelõrehaladási jelentésének megküldése folyamatosan történik,
egy pályázat (HEFOP 3.1.2.) lezárult, itt a záró pénzügyi
elszámolást április hónapban benyújtották az intézmények, de a

pályázatra nyert pénzösszegek 2007. évben nem érkeztek meg.
Mivel az intézmények költségvetésében a pályázat kiadásai
jelentkeznek, a költségvetés egyensúlyának fenntartása
érdekében a bevételi elmaradás finanszírozásáról rendelkezni
kellett.
- A képviselõk az intézményekben folyó munkát támogatásukról
biztosították azzal, hogy a projektek kiadásainak fedezetére
összesen 16.584.000 Ft mûködési célú és 720.000 Ft
felhalmozási célú kamatmentes kölcsön biztosításáról határoztak.
Az intézmények a kapott összegeket a támogatások megérkezése
után, 2008. május 31. napjáig fizetik vissza.
Bögös Katalin osztályvezetõ
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Változások a szociális ellátások területén

A 2008. évi hulladék közszolgáltatási díjakról

A képviselõ-testület 2007. december 18-ai ülésén a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2007.
(I. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításával 2008. január 1.
napjától az alábbi változásokat léptette hatályba:
- az önkormányzat méltányossági alapon ápolási díjat állapít meg
azon nagykorú hozzátartozó részére, aki 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Az ápolási díj
abban az esetben állapítható meg, ha az ápoló családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (jelenleg: 28.500.- Ft), egyedülálló
esetén annak 150 %-át, melynek összege jelenleg 42.750.- Ft.
- az átmeneti segély, temetési segély, valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás esetében a képviselõ-testület felemelte a
jogosultság feltételéül korábban megállapított összeghatárokat, bízva
abban, hogy ezáltal több rászoruló család és egyedül élõ személy
támogatása valósítható meg.
Nagy Tünde igazgatási osztályvezetõ

Kisújszállás Város Önkormányzata a 2007. december 29-i ülésén
elfogadta a 2008. évre vonatkozó hulladék közszolgáltatási díjakat. Az
önkormányzat úgy döntött, hogy a kommunális szilárd hulladékok
közszolgáltatási díjait nem emeli, hanem érvényben maradnak a 2007. évi
második félévi díjak, ugyanakkor a folyékony hulladék közszolgáltatás
esetében az önkormányzat emelte a díjakat. Az önkormányzat által
elfogadott hulladék közszolgáltatási díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ
2007. évi üzemeltetésérõl
Újra eltelt egy év. Ez az ilyenkor gyakran használt mondat talán egy
kicsit megkésettnek tûnik az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ életére
vonatkoztatva, hiszen a fürdõ szeptember 30-án bezárt. A reális
évértékelésre viszont csak most van lehetõség, hiszen az utolsó számlák
beérkezése után lehetséges a pontos bevételek és kiadások meghatározása.
2007. évben a strandfürdõ vendégeinek száma 31.894 fõ volt, ebbõl a
felnõtt látogatók száma 11.464 fõ, diák és nyugdíjas látogatók száma
20.430 fõ. Ez a látogatói létszám a 2006. évhez viszonyítva 21,5 %-os
emelkedést mutat.
A strandfürdõ 2007. évi saját üzemeltetési bevétele, melyek a
jegybevételbõl és az év során elõforduló bérleti díjakból tevõdnek össze:
12.315.000 Ft volt. Ezen bevételhez adódott 9.423.000 Ft önkormányzati
támogatás, amely fedezte a 2007. év során felmerült 21.738.000 Ft
költségeket. Most pedig nézzünk a száraznak tûnõ számok mögé is! Az
éves tervezett költségekhez képest jelentõs megtakarítás figyelhetõ meg az
ivóvíz felhasználás terén. Ezt takarékos vízfelhasználással (szûrõk
mosatásához felhasznált víz mennyisége) és az értelmetlenül,
figyelmetlenségbõl elfolyó víz megszüntetésével értük el. Ugyancsak
komoly megtakarítás jelentkezik a szennyvízcsatorna költségek terén is.
Ennek magyarázata, hogy a közcsatornába csak a vegyszerrel szennyezett
víz távozik, a többi használtvíz, mely vegyszert nem tartalmaz, a
csónakázótóba folyik ellenõrzött körülmények között. A strandfürdõt
üzemeltetõ létszámot a lehetõségekhez mérten igyekeztünk közcélú
munkaerõvel feltölteni, ami szintén jelentõs költségtakarékosságot
eredményezett.
2007. évben a fürdõ több esetben szervezett éjszakai fürdõzést,
melyeknek mindig nagy sikere volt, valamint többször helyt adott helyi
közösségek, civil szervezetek rendezvényeinek is.
A múlt év tavaszán a Vízmû Kft. elindította a B-110-es, a fürdõt
termálvízzel ellátó kút vizének gyógyvízzé minõsítésének eljárását. A
minõsítéshez szükséges dokumentáció elkészült, az eljárás eredményérõl
rövid határidõn belül tájékoztatást kapunk.
Több éve felmerült igény a strand folyamatos, egész évi üzemeltetése.
Társaságunk célja, hogy ez a folyamatos üzemmód 2008-ban
megvalósuljon, és ne kelljen a fürdõt a nyári szezon elmúltával bezárni.
A 2007. év az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ felújítása óta a 3.
szezon. Az év során sikerült költségtakarékos üzemeltetéssel, a bevételek
és a kiadások oldaláról vizsgálva a legjobb évet zárni. Ezt az évet
tekinthetjük a további évek üzemeltetésének tervezése során kiinduló,
összehasonlító évnek.
Zsótér László ügyvezetõ igazgató

Szilárd hulladék közszolgáltatás:
Az egységnyi díjtétel - legmagasabb mértékként - a következõ:
a./ heti rendszerességgel, gyûjtõjárattal történõ ürítés esetén
edény ûrméret rendelkezésre állási díj ürítési díj (Ft/ürítés)
(Ft/hó/ingatlan)
110 liter
529
251
120 liter
529
251
240 liter
529
502
1100 liter
529
2301
Az egységnyi díjtétel tartalmazza:
- a rendelkezésre állási díj a közszolgáltatás biztosításával járó járulékos,
általános, valamint az ingatlanra esõ járatköltségeket és a hulladéklerakó
költségeit,
- az ürítési díj a gyûjtés, szállítás egyszeri költségeit, illetve a karcagi
szállítás többletköltségeit, valamint az ártalmatlanítási költségeket.
b./ Egyedi megrendelés esetén, alkalmanként
b.a./ Konténeres hulladék szállítás esetén:
edény ûrméret
2500 literes konténer
3000 literes konténer
5000 literes konténer

szállítási díj (Ft/forduló)
Kisújszállás
Karcag
4.000
13.250
4.000
13.250
4.000
13.250

Az egységnyi díjtétel tartalmazza a gyûjtést és a szállítást.
b.b./ Az ártalmatlanítás egységnyi díjtétele:
b.b.a./ Karcag Város Hulladéklerakójában elhelyezett vegyes hulladék
esetében, a Karcag Város Önkormányzati rendeletében szabályozott díj.
b.b.b./ Kisújszállás Város Hulladéklerakójában elhelyezett inert hulladék
esetén:
- beton
2.000 Ft/t
- tégla, cserép
2.000 Ft/t
- vegyes
6.000 Ft/t
- föld
0 Ft/t
c./ A szabványosított mûanyag zsák díja: 225 Ft/db.
A zsák díja tartalmazza a gyûjtés, szállítás és ártalmatlanítás költségeit
d./ Az egységnyi díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Folyékony hulladék közszolgáltatás:
Az egységnyi díjtétel - legmagasabb mértékként - a következõ:
a./ egységnyi díjtétel - 1 m3 folyékony hulladék mennyiségig - a
következõ:
a.a./Szippantás és szállítás díja:
2.550 Ft/m3
a.b./ Elhelyezés és ártalmatlanítás díja:
500 Ft/m3
b./ Az egységnyi díjtétel - 1 m3 feletti folyékony hulladék mennyiség
fölött- a következõ:
b.a./ Szippantás és szállítás díja:
1.350 Ft/m3
b.b./ Elhelyezés és ártalmatlanítás díja:
500 Ft/m3
c./ Az egységnyi díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Ökrös János tanácsos
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Molnár Lászlóné

"A kultúra nem tudás, nem mûvészi produkció,
hanem életet szabályozó elv."
- Németh László Kisújszállás Város Önkormányzata
szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából tartandó
ünnepségére, melyre
2008. január 19-én, szombaton 16 órakor
kerül sor a Városháza dísztermében.
Program:
Köszöntõt mond:
Kecze István polgármester
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Bartha Júlia néprajzkutató,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága
Néprajzi Osztályának vezetõje
Arany János Pedagógiai, Kulturális,
Mûvészeti Díj átadása
A kitüntetettet méltatja:
Dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ
A kitüntetéseket átadja:
Kecze István polgármester
LÉLEKTÕL LÉLEKIG
Vallomások az Idõrõl, a Szerelemrõl
és a Hitrõl
Kemecsi Ferenc
színész-rendezõ elõadóestje
Kísérõprogram:
NÉPI MESTERSÉGEK KIÁLLÍTÁSA

Kisújszállás Város Önkormányzata a
magyar kultúra napja alkalmából Arany
János Pedagógiai, Kulturális és
Mûvészeti Díj elismerésben részesítette
Molnár Lászlónét, ahogy szinte mindenki
szólítja, Emikét, városunk könyvesboltosát.
Molnár Lászlóné (szül.: Mészáros Emília)
Kisújszálláson született, s általános iskolai tanulmányai után a helyi
gimnáziumban érettségizett. 1965. augusztus 1-jén kezdõdött
szakmai pályafutása a Földmûves Szövetkezet Könyvesboltjában.
Könyvesbolti eladói bizonyítványt 1967-ben szerzett a Tokaji
SZÖVÖSZ Iskolán. Eladóként dolgozott a szakmában, közben
férjhez ment, két gyermekük született, majd a munkába már
boltvezetõként tért vissza. Manapság már szokatlan tény, hogy egy
helyszínen kezdõdött és fejezõdött be több mint négy évtizedes
szakmai pályaíve.
A mindenki által ismert könyvesboltot, ahol dolgozott, elõször
a Földmûves Szövetkezet, majd az ÁFÉSZ, utána a Bibliofil Kft.
mûködtette; a megszûnéstõl pedig Molnár Lászlóné mentette meg
ideiglenesen, mikor egyéni vállalkozóként vállalta az olvasni
vágyó lakosság kiszolgálását.
Munkájának és munkatársainak eredményességét a "Kiváló
Egység" és a "Kiváló Bolt" címek jelezték. Molnár Lászlóné 1978ban pedig miniszteri kitüntetésben részesült. A költészet napja, az
ünnepi könyvhét, az õszi megyei könyvhetek, a téli könyvvásár
vagy a mezõgazdasági könyvhónap rendezvényein mindig aktív
munkát végzett, kiváló kapcsolatban volt a városi könyvtárral és az
iskolák könyvtárosaival. Munkája során törekedett az olvasói
igények minél teljesebb kielégítésére, és örömmel vállalt részt a
helyi kiadványok, könyvek, kalendáriumok terjesztésében is.
Mint életpályája hajnalán, nyugdíjba vonulásakor is töretlenül
hisz a könyvek erejében, s abban, hogy "mindig lesznek könyvbarát
gyermekek és felnõttek".
A kultúra terjesztésében nyújtott érdemeiért méltó az Arany
János Pedagógiai, Kulturális és Mûvészeti Díjra. Kívánunk neki
boldogságban, egészségben gazdag nyugdíjas éveket!
Szerk.

Formálódik a szakképzés megyei rendszere
A közoktatási törvény 2007 nyarán megjelent
módosításainak egyike új alapokra helyezte a szakképzés
rendszerét azzal, hogy hangsúlyossá tette az ún. regionális
fejlesztési és képzési bizottságokat. E régiónként mûködõ
szervezeteknek döntõ szerepük lesz abban, hogy saját
térségükben meghatározzák a szakképzés fejlesztési irányait
és
arányait.
A
szakképzõ
iskolákat
fenntartó
önkormányzatoknak a közoktatási törvény megteremtette
annak a lehetõségét, hogy szakképzés-szervezési társulásban
vegyenek részt. Az ilyen társulásba történõ belépés feltétele a
regionális fejlesztési és képzési bizottságok döntéseinek
elfogadása. Amennyiben egy önkormányzat nem kapcsolódik
be valamilyen, a közoktatási és szakképzési törvény által
meghatározott társulási együttmûködésbe, fejlesztési
forrásokból nem részesülhet.

Önkormányzatunk - mint arról korábban már hírt adtunk a megyénkben szervezõdõ térségi integrált szakképzõ
központhoz (TISZK-hez) csatlakozik. Ebben 15, megyénkbeli
önkormányzat vesz részt 31 szakképzõ intézményével, 15
ezer, nappali tagozaton, iskolai rendszerû szakképzésben
résztvevõ tanulójával együtt. A formálódó TISZK társulás - a
megyei önkormányzat gesztorságával, illetve vezetésével pályázatot nyújt be európai uniós támogatásra a mûködés
feltételeinek kialakítására, a szakképzés rendszerének
összehangolására és fejlesztésére. Önkormányzatunk a
decemberi ülésén elfogadta a pályázat benyújtásához, egyben
a szakképzés-szervezési társulás megalakításához szükséges
együttmûködési megállapodást.
(Szerk. KMJ)
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Köszönet a hangversenyért
"Mennybõl az angyal…" csendült fel nem is olyan régen, csupán
néhány hete még: december 22-én, Református templomunk több
száz éves falai között ez a gyönyörû karácsonyi ének. Ki tudja, azérte, mert a templom orgonájának méltóságteljes hangja kísérte, vagy
azért-e, mert mindenki vele együtt énekelt, vagy talán azért, mert már
a karácsonyi csodavárás hangulatában érkeztek ide az emberek: mint
egy himnuszt, úgy fogadták ezt az egész templomot bezengõ éneket,
ezt a … varázst.
… azt a varázst, amely percek alatt kiemelte a hétköznapokból a
testükben-lelkükben sokszor fázó embereket. Mûvészeti iskolánk
vonós zenekara Szász Veronika szólóénekével folytatta a muzsikáló
hangokat. Ilyen bevezetõ után fogalmazta meg köszöntését és örömét
a hangversenynek otthont adó Református Egyházközség nevében
Sípos Árpád lelkészelnök. Polgármesterünk, Kecze István ünnepi
köszöntõjében szavakba öntötte az adventi várakozás, a csodavárás
hangulatát.
Aztán jöttek a gyermekek: énekeltek, verset mondtak,
betlehemes játékban idézték fel a gyermek születésének mítoszát.
Érezhettük: nélkülük nincs karácsony, nincs szívekhez eljutó ünnepi
hangverseny. Jó volt látni-hallani a Református Általános Iskola
énekkarát, az Arany iskolások színjátszóit Lakatos Gábor
versmondóval, és mint mindig, most is a karácsonyi hangversenyek

elmaradhatatlan szereplõjét, a Kossuth Iskola zenei nagykórusát.
A hangversenynek volt egy különlegesen szép vendége is: egy
õsi hangszer, melyet a hangszerek királynõjének tartanak: a hárfa természetesen megszólaltatójával, Bajtala Emese mûvésznõvel. A
hárfa hangján megszólaló dallamok elõtt megnyitotta szívét a
közönség, nagy tapssal ölelték át a kellemesen szép muzsikát.
Kodály Zoltán mûvészi öröksége is helyet kapott az ünnepi est
programjában, a Phoenix Vegyeskar ugyanis három, általa írt
kórusmû elõadásával emlékezett a 125 éve született mesterre,
népzenei kincsünk legkiválóbb õrzõjére. Emellett természetesen
karácsonyi kórusmûvekkel is készült a kórus.
Az ünnepi est záró perceit sem feledhetjük el. A csillagokkal teli
karácsonyfát, a gyertyafényes templomot, amelyet bezengett a
kórusok és közönség éneke az orgona magasztos muzsikájával…
Hadd mondjunk itt köszönetet minden kedves fellépõnek,
közremûködõnek, és magának a mindig hálás kisújszállási
közönségnek is, akinek tapsa maga is köszönet és elismerés volt a
fellépõknek. Reméljük, találkozunk 2008 decemberében is, hogy
megidézzük karácsonyi hangversenyünk muzsikájával a szeretet
ünnepének csodáját. Addig is legyen, ahogyan az ének szól:
"Dicsõség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek…"
Kocsisné Monoki Julianna osztályvezetõ

Diákvállalkozók Országos Karácsonyi Kiállítása és Vására
Budapest, 2007. december 8.
2007-ben is megrendezésre került a már hagyományosnak
mondható Országos Karácsonyi Diákvállalkozói Vásár Budapesten.
Ezen a rendezvényen a programban résztvevõ iskolák gyakorló cégei
mérik össze tudásukat. Iskolánkban a tantervbe építetten a
közgazdasági szakközépiskolai osztályokban tanulók heti két órában
vesznek részt a Junior Achievement diákvállalkozói programban.
A cégek saját kezûleg készített termékekkel, szolgáltatásokkal
jelennek meg a piacon. Minden ugyanúgy mûködik, mint a valós
vállalkozásoknál: a csapatok egy tanéven keresztül mûködtetnek
saját maguk által kitalált ötletet. Az ötlethez befektetõket szereznek,
majd ezt követõen, termelnek, marketing munkát végeznek,
kereskednek, és gyakorlat keretében hasznosítják az elméleti órák
ismeretanyagát.
Az iskolánkban idén négy diákvállalkozás mûködik a
közgazdasági 10. A osztályban:
- Alkotók Rt.: Maros Dóra, Molnár Csilla, Nádas Noémi,
Poharánszki Edit, Szabó Ildikó, Szilágyi Tímea, Szûcs Andrea,
Zabolai Enikõ
- Erotika Rt.: Major József, Mészáros Adrienn, Nagy Edina,
Pengõ Erzsébet, Rózsa István, Szabó Vivien, Tomsik Nikolett,
Tóth József
- Favorit Rt.: Csípõ Ildikó, Demeter Fanni, Farkas Zsolt,

Fazekas Erzsébet, Kis Tamás, Kiss Judit, Ladányi Nikolett,
Lukács Katalin Bettina
- Tromf Rt.: Balla Roland, Bárány Alexandra, Bogdán Balázs,
Farkas Károly, Fekete Ákos, Gál Szilvia, Juhász Andrea Gréta,
Labancz Kitti
Ebben az évben egyidejûleg két helyszínen, az Alternatív
Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) és a Lurdy Ház
bevásárlóközpontban folyt a verseny. Iskolánk mind a négy cége
lehetõséget kapott a megmérettetésre. A cégek mind a két helyszínen
vásároztak, így ez azt jelentette, hogy 8 vállalkozás munkáját kellett
a két felkészítõ tanárnak irányítani. Az AKG-ben a négy csapatot
Hírmondóné Tõkés Erzsébet tanárnõ felügyelte, a másik négy csapat
Süveges Ferenc tanár úrral a Lurdy Házban dolgozott.
Vállalkozásaink versenyképes cégnek mutatkoztak. A rendezvényre
Dencsrõl, Kecskemétrõl, Szegedrõl, Egerbõl, Debrecenbõl és
Budapestrõl is érkeztek csapatok. A vásár egyben verseny is volt,
ahol 5 kategóriában hirdettek elsõ helyezettet, mely közül a
"LEGJOBB ELADÓ" díjat iskolánkból az Alkotók Rt. hozta el, míg
másik csapatunk a Favorit Rt. a "LEGJOBB LOGÓ"-ért járó címet
kapta meg.
Kiemelkedõ teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk és
köszönjük felkészítõ tanáraik munkáját is!
Szabó Tamás igazgató

A mezõõri járulékokról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezõõri járulék mértéke 2008. január 1. napjától a következõképpen alakul: szántó, kert
gyümölcsös, szõlõ, gyep, rét, legelõ mûvelési ágban 15 Ft/AK/év, zártkertek esetében 700 Ft/parcella/év.
Kérjük a földtulajdonosokat, hogy a használatban bekövetkezõ változásokat 2008. április 30-ig szíveskedjenek bejelenteni a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjánál a fsz. 1/a. szobában Harmati Sándorné ügyintézõnek.
Ökrös János tanácsos
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Kós Károly-díjat kapott a 20 éves
Városvédõ és -Szépítõ Egyesület
A jubileumi évet szép elismeréssel zárhatták a kisújszállási
városvédõk. A Város és Faluvédõk Szövetségének elnöke, Ráday
Mihály és Srágli Lajos alelnök úr javaslatára Bajnai Gordon,
Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter 2007. december 16án, Kós Károly születésnapján adta át a kitüntetõ oklevelet és
plakettet Tatár Zoltán egyesületi elnöknek.
Az oklevélben az alábbi méltatás olvasható:"a településvédelem
és településszépítés területén végzett kimagasló színvonalú,
eredményes tevékenysége elismeréséül a kisújszállási Városvédõ és
-Szépítõ Egyesületnek "Kós Károly-díjat" adományozok, egyben
jutalomban részesítem Közösségi Díj kategóriában bruttó:
552.000,- Ft értékben.
Bajnai Gordon miniszter"
Adíjra azért is büszkék lehetnek a kisújszállási városvédõk, mert
kevesen kapják meg, és csak nagyhírû, nagy múltú egyesületek ezt
a kitüntetõ elismerést.
Mi úgy érezzük, hogy egyesületünk húsz éves munkájával
rászolgált a díjra.
Dr. Ducza Lajos
alpolgármester

Móricz-nap - 2007. november 16.
Hagyományainkhoz híven, novemberben is megrendeztük
iskolánkban a Móricz-napot.
A magyar munkaközösség 2007 októberében Évfordulók címmel
vetélkedõt hirdetett Arany János születésének 190. évfordulója
alkalmából. A vetélkedõre a Nagykunság és a Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás településeinek középiskolái és az általános iskolák
nyolcadikosai nevezhettek. Az írásbeli forduló alapján a legjobb 6 csapat
jutott be a szóbeli döntõbe: 3 csapat a túrkevei Ványai Ambrus
Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolából,
egy csapat a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskolából, egy-egy csapat a kisújszállási Arany János Általános
Iskolából és a Kunhegyesi Általános Iskolából. Dr. Ducza Lajos
alpolgármester úr köszöntõje után a versenyzõk egy 7 feladatból álló
vetélkedõn mérhették össze tudásukat.
Egy másik vetélkedõ is lázba hozta a móriczos diákokat. Minden
osztály pályázott "A legjobb Móricz-osztály" címre és arra az összegre,
amely ezzel együtt az osztálykasszát gyarapítja.
Délelõtti programunkat az iskola nyelvi elõkészítõ évfolyamos
diákjainak mûsora (az angol drámaszakkör vezetõje Turok Vladimir tanár
úr), és a szolnoki Szigligeti Színház két kiváló mûvészének, Kertész
Marcellának és Bot Gábornak zenés, szórakoztató elõadása zárta. A
nagysikerû elõadás után került sor az eredményhirdetésre. Az Aranyvetélkedõ elsõ három díját (könyvjutalmak) a túrkevei gimnázium két
csapata és a kisújszállási gimnázium csapata nyerte el. A Móricz-napi
vetélkedõ gyõztese, egyben "A legjobb Móricz-osztály" cím viselõje a
G.11.A osztály lett (osztályfõnök: Kovácsné Mészáros Ágnes). A
második és a harmadik helyezést a G.12.C (osztályfõnök: Turok
Angelika), illetve a G.11.B (osztályfõnök: Takácsné Gyõri Erika) osztály
érte el.
A Móricz-napot az iskola dolgozói számára rendezett vacsora zárta.
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, aki támogatták a Móricznapot: Kisújszállás Város Önkormányzata, Móricz Zsigmond
Gimnázium Diákönkormányzata, Tanka Sándor, Juhász Attila, Cuk-Hor
Bt., Szalay Könyvkiadó és Kereskedõház Kft., REL Stúdió, Komáromi
Lajos
Takácsné Gyõri Erika igazgatóhelyettes

2008. január 12.
Ünnepi hangulatban a Kossuth iskolások

A Kossuth Lajos Általános Iskola Diákotthonának tanulói vidám
óévbúcsúztató programokkal készültek a téli szünidõre, az ünnepekre. A
hagyományos kollégiumi rendezvények sorában a Mikulásünnepségekhez kapcsolódóan játékos vetélkedõt tartottak az iskola
könyvtárában. Ekkor jutalmazták meg az "Életed az ételed" c. iskolai
pályázat sikeres résztvevõit. A diákotthon lakói verssel, dalokkal
készültek a karácsonyi ünnepekre. Elõször december 16-án a
Mûvelõdési Házban, a helyi Kisebbségi Önkormányzat vezetõsége által
rendezett karácsonyi ünnepségen, teltházas közönség elõtt mutatták be
mûsorukat.
A kollégiumban december 20-án tartott fenyõünnepségre a tanulók
meghívták szüleiket, a támogatókat. Az adományozóknak köszönhetõen
a szépen feldíszített karácsonyfa köré sok-sok szép, értékes ajándék is
jutott. A kollégisták ünnepi mûsorral köszönték meg az ajándékba kapott
CD-s magnót, DVD lejátszót, sporteszközöket, játékokat,
mesekönyveket, ruhanemût, tortát, édességcsomagokat, üdítõket.
Gyenesi Csilla gimnáziumi tanuló, a Vöröskereszt aktivistája saját
kezûleg készített tortákkal kedveskedett a gyerekeknek. Az ajándékok
átadását követõen a Móricz Gimnázium konyhájának dolgozói által
készített ünnepi vacsorát fogyasztották el a tanulók. A zenés
hangulatkeltésrõl a Duka Dávid és Tóth Ferenc szakmunkástanulók
alkotta duó gondoskodott. Eredményeként néhányan már táncra is
perdültek a karácsonyfa körül.
A diákotthonosok számára további jó hírként szolgált Boda
Jánosnak, a kollégium vezetõjének a bejelentése, mi szerint eredményes
volt az a kollégiumi pályázat melynek révén a régi, elavult bútorzat
helyett új asztalok, székek kerültek a kollégium ebédlõjébe is. Az iskola
vezetése megrendelte a kábeltévé kollégiumba történõ bevezetését, így
lehetõvé válik 2008. év januárjától, hogy a tanulók a szabadidõs
foglalkozásokon például a helyi TV Kisúj adásait is megnézhessék.
Az ünnepi készülõdés családias hangulatát varázsolták a Kossuth
iskolába azon további eseménydús programok is, amelyeket a
nevelõtestület tagjainak közremûködésével az alsó- és felsõ tagozatos
diákönkormányzatok szerveztek. A fõépület aulájában feldíszített
karácsonyfa közelében a 6. osztályos tanulók Betlehemes-játék
bemutatásával örvendeztették meg a tanulókat, nevelõket, dolgozókat. A
hangulatos mûsort Monoki Kálmánné énektanár tanította be. A kicsik és
a nagyobbak zenés teadélutánján volt kézmûves foglalkozás, amelyeken
különbözõ anyagokkal dolgoztak a résztvevõk. Az elkészült
alkotásokkal megajándékozták egymást, vagy a díszek felkerülhettek az
otthoni fenyõfákra is. A korábbi évek jól bevált ételreceptjeit megõrizve
és alkalmazva a tanárok-tanulók ismét együtt szorgoskodtak. Nem
kevés, összesen negyven rúd mákos és diós bejglit készítettek,
formáztak, majd sütöttek szép márványosra a helyszínen. Mindezek
mellett most is készültek mézes-mázas sütemények és más mûremekek
is. A lényeg természetesen az volt, hogy mindezen finomságokat hamar
elfogyasztotta az éppen akkor nem fogyókúrázó sokaság.
Atéli szünidõ kezdete elõtt a már közelgõ év vége jegyében az iskola
karácsonyfája köré egybegyûlt intézményi dolgozókat Varga Vinczéné
igazgató köszöntötte, s kívánt eredményes újévet mindenkinek. A
felsorolt ünnepi események sora jó hangulatú vacsorával zárult, még az
óévben a Kossuth iskolában.
A diákotthon tanulói köszönetet mondanak a támogatóknak: Dr.
Malatinszky Andrásnak, a Szabó Vas-Mûszaki Bolt dolgozóinak, a
Vöröskereszt Területi Szervezetének, Fülöp Gábornénak, Gyenesi
Csillának, a helyi CKÖ vezetõségének, a CUK-HOR BT, a Móriczkonyha, a Kisúj-étterem dolgozóinak; a TV Kisúj szerkesztõségének,
Duka Dávidnak, Tóth Ferencnek, Farkasné Rácz Juliannának, Molnárné
Bucsai Ildikónak, a diákönkormányzatok, illetve a kollégium munkáját
segítõ pedagógusoknak.
Ari Géza nevelõ
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei

11. oldal
A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
programajánlata

Kedves Olvasóink!
Ebben az évben is szeretettel várjuk régi és leendõ olvasóinkat.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a felnõtt könyvtárba beiratkozott
olvasók az alábbi szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe:
- újságok, folyóiratok kölcsönzése,
- KISÚJ TV adásainak (DVD-n) kölcsönzése,
- videókazetta, hanglemez, hangoskönyv kölcsönzés.
* * *
Számítógépes szolgáltatás: a számítógépes szolgáltatások igénybe
vétele nincs könyvtári tagsághoz kötve. Ebben az évben negyedéves és
éves tagsági díj alapján kedvezményesen kínáljuk szolgáltatásainkat.
* * *
Minden látogató számára ingyen biztosítjuk:
az eMagyarország Pont keretében az ÜGYFÉLKAPU és NAVA Pont
használatát
(Február hónapban "Ismerkedés a NAVA Pont szolgáltatásaival"
címmel bemutatóra kerül sor, amelyen minden kedves érdeklõdõ
tájékoztatást kap az új szolgáltatásról.)
* * *
Kedves Gyerekek!
Ez az év a RENESZÁNSZ éve!
Ebbõl az alkalomból februártól minden hónapban rövid feladatlapot
készítünk - páros hónapban alsósoknak, páratlanban felsõs tanulók
részére.
A feladatlapokat tizedikétõl vehetitek át a gyermekkönyvtárban
vagy az iskolai könyvtárban, a leadás határideje pedig a hónap utolsó
napja.
Minden feladatlap kitöltésekor más-más témával ismerkedhettek
meg (zene, öltözködés, kultúra, tudományok stb.), és az egyik kérdés
mindig a reneszánsszal kapcsolatos lesz.
Havonta a két legeredményesebb versenyzõ könyvjutalomban részesül!
A résztvevõk minden feladatlap megoldásáért jutalomtallért kapnak. Az
év végéig legtöbb tallért összegyûjtõ versenyzõk pedig - a tudás
megszerzése mellett - szintén könyvet kapnak ajándékba. Év végén
rajzaitokból, feladatmegoldásaitokból kialakítunk egy reneszánsz falat a
gyermekkönyvtárban.
Várunk benneteket szeretettel! Olvassatok, mûvelõdjetek,
gyarapítsátok tudásotokat a könyvek által!
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

Iskola - kiváló "bizonyítvánnyal"
Városunk Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményének szakmai
életében örömhírrel zárult az elmúlt év. Az esztendõ utolsó napjaiban
kapta meg ugyanis az iskola azt az értesítést, amely jelezte, hogy lezárult
egy több mint fél éven át tartó folyamat, a mûvészeti iskola minõsítési
eljárása.
Az önkormányzat egyrészt azért kezdeményezte - az iskola
egyetértésével - az eljárást, mert 2007-ben ez lett a feltétele a magasabb
állami normatív támogatás igénybevételének, másrészt azért, mert
ennek során szakmai megmérettetésben vehetett részt az iskola. A
minõsítés leginkább egy igen alapos ellenõrzéshez volt hasonlítható,
mely kiterjedt az iskolai élet legfontosabb területeire: a mûködést
szabályozó dokumentumok, nyilvántartások naprakészségére, a tanári
kar képzettségére, a mûködés tárgyi feltételeinek meglétére, és
legfõképpen a szakmai munkára, melyhez óralátogatások is
kapcsolódtak.
Az eredmény: kiváló minõsítést nyert el iskolánk, melyhez
örömmel gratulálunk.
(Szerk. - KMJ)

Január 25. péntek 21 óra, Nagykun Klub:
MYSTERY GANG koncert
Február 10. szombat 16 óra, mûvelõdési ház:
HAIR musical két részben
- a Sziget Színház elõadása
A musical a hatvannyolcas életérzést tükrözte, a hippik, a
"virággyermekek" életstílusát vitte színpadra: lázadásukat a
szexuális szabadságért, tiltakozásukat a vietnámi háború és
harcukat a társadalmi kötöttségek ellen. Mindez ma már
történelem, azonban a musical azóta klasszikussá és világsikerré
lett. A zseniális zene átmentette a Hairt az "utókornak", hiába szûnt
meg a darab napi aktualitása. Aki esetleg nem hallotta az eredeti
musicalt, az Milos Forman korszakalkotó filmjébõl megismerhette
a világsikerré lett dalokat.
Jegyek már rendelhetõk a mûvelõdési házban.
Salsa tanfolyam gyerekeknek és felnõtteknek
Foglalkozások minden szombaton 15 órától a Nagykun Klubban.
Janó Lajos igazgató
Újra próbálkozunk!
A tavalyi évben megmozdult a város egy játszótér reményében:
folyamatosan érkeztek a Delikát8 vonalkódok a mûvelõdési házba,
melyeket lelkesen postáztunk - bízva a szerencsénkben. Sajnos játszóteret
nem, de egy kis vigaszdíjat sikerült nyernünk (egy játékkonyhát, melyet
egy óvodának ajánlhattunk fel).
Idén újra lehet próbálkozni: és mi nem adjuk fel, továbbra is bízunk
a szerencsénkben és az Önök segítõkészségében. Várjuk tehát továbbra is
a Delikát8 ételízesítõ vonalkódjait a mûvelõdési házban, talán idén
sikerül!

Folytatódik az aprópénzgyûjtõ akciónk is:
Sok kicsi… a sok kicsinek!
Mint már bizonyára értesültek róla, az 1 és 2 forintosokat 2008
márciusától kivonják a forgalomból. Mi szeretnénk, ha az a
háztartásokban összegyûlt néhány forint, amivel már ezentúl nem sokat
lehet kezdeni, nemes célt szolgálna - gyûjtsük tehát össze a kisújszállási
gyerekek javára!
A Manócska Baba-Mama Klubbal régi közös álmunk a mûvelõdési
ház udvarán kialakítandó kis közösségi tér, ahol biztonságos homokozó,
ülõkék, asztalok, és néhány piciknek való játék várná a kicsiket, szülõket,
nagyszülõket - és persze mindenki mást is, aki hozzánk betér. Ehhez
jelentene nagy segítséget, ha itt a mûvelõdési házban összegyûjtenénk azt
a sok kallódó aprópénzt, ami külön-külön talán nem nagy összeg, de
összeadva szép dolgokat lehetne még belõle létrehozni (természetesen
minden egyéb jó szándékú segítséget is szívesen fogadunk).
Kérjük, hogy amennyiben egyetért célunkkal, hozza el adományát a
mûvelõdési házba!

Fogjunk össze, hiszen "sok kicsi sokra megy"!
Már eddig is nagyon sok aprópénz érkezett - több kilónyi 1 és 2
forintos - de továbbra is várjuk a felajánlásaikat!
Mindenkinek, aki részt vesz akciónkban, köszönetünket fejezzük ki.
Szûcsné Nagy Zita
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Mikulásvárás a Bölcsõdében
December 7-én nagy izgalommal érkeztek a gyerekek a
bölcsõdébe. Ezen a délelõttön a szülõkkel együtt vártuk a Mikulást.
Csengettyûhang kíséretében, pónifogaton érkezett a várva várt
vendég, akit a teraszon fogadtunk. A gyerekek kissé megilletõdve,
csodálkozással léptek a Mikulás elé, hogy átvegyék az ajándékot.
A bátrabbak kezet fogtak, énekeltek a Télapónak, s nagy sikert
aratott a gyerekek és a szülõk körében, hogy kipróbálhatták a
pónifogatot.
A közös éneklés után elköszöntünk a Mikulástól, és a
csoportokban folytattuk a családi délelõttöt közös
megvendégeléssel, játékkal, tornával. Mind a szülõk, mind a
gyerekek elégedetten távoztak, mi örömmel zártuk a napot, mert
maradandó élménnyel gazdagítottuk bölcsiseinket.
A Városi Bölcsõde dolgozói

Meghívó fotókiállításra
A Városi Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
és a kisújszállási Kossuth Fotóklub
szeretettel meghív mindes kedves érdeklõdõt

A fényképezés öröme
címû
hagyományos városi fotókiállítására,
melynek megnyitására 2008. január 25-én,
pénteken du. 17 órakor kerül sor
a Papi Lajos Alkotóházban.
A kiállításon kerül sor a fotóklubunk által meghirdetett
pályázat eredményhirdetésére. Az érdeklõdõknek ezúton is
figyelmébe ajánljuk a 2008-as kalendáriumban megjelent,
alkotóközösségünkrõl szóló írást és tagjaink ott bemutatott
alkotásait.
A kiállítás 2008. február 22-ig tekinthetõ meg a következõ
telefonszámokon való elõzetes jelentkezés alapján: 59/520-672
vagy 30/517-33-99.
Klubunk ezúton is köszönetet mond a város
önkormányzatának és a Mûvelõdési és Ifjúsági Központnak a
kiállítás megrendezéséhez nyújtott támogatásáért.
a Kossuth Fotóklub nevében:
Papi Lajos
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Kalandozás a média világába - légy
részese egy új kihívásnak
Megalakult a START MÉDIA Egyesület

Egy új szolgáltatás beindítását megcélozva alakítottuk
meg egyesületünket 2007 novemberében, START
MÉDIA Egyesület néven. Egyesületünk alapító tagjai és
anyagi támogatói egy városi kisközösségi rádió, a
START FM Rádió beindítását határozták meg
közösségünk fõ feladatául. Célkitûzésünk megvalósítása
nem egyszerû vállalkozás. A médiatörvény jóvoltából
lehetõség van olyan rádióállomás mûködtetésére, amely
kizárólag a helyi lakóközösség mindennapjait hivatott
bemutatni. A rádióadó mûködtetésével a városban élõ
fiataloknak is szeretnénk elfoglaltsági lehetõséget
kínálni, várva õket a leendõ szerkesztõségbe.
Távol áll tõlünk, hogy megpróbáljunk versenyezni az
országos rádióadókkal, de arra gondoltunk, hogy mi,
kisújszállásiak szívesen hallunk arról a nagyvilág hírei
mellett, hogy mi történik a városunkban. Ez pedig csak
egy kisközösségi, non-profit, és civil rádió
mûködtetésével lehetséges, amely hiteles tájékoztatást, és
tartalmas kikapcsolódást nyújt az itt élõknek.
A START MÉDIA Egyesület 2008 márciusában
nyújtja
be
a
mûsorszolgáltatási
jogosultság
megszerzésére vonatkozó pályázatát, amelynek fontos
része a START FM Rádió mûsorterve. A mûsorterv
összeállításába már szeretnénk bevonni a leendõ
szerkesztõket is, azokat, akik kellõ ambícióval,
kreativitással, jó beszédkészséggel rendelkeznek.
Elsõsorban zenei szerkesztõket, zenei mûsorok
vezetésére vállalkozó fiatalokat keresünk, akik
elfogadják a rádió közszolgálati szellemiségét. Tehát még
csak az elképzelésekben létezõ rádió, a START FM
mûsorának szerkesztéshez keresünk partnereket, akik
hajlandók belevágni a most még lehetetlennek tûnõ
vállalkozásba. Olyan vállalkozásba, amelynek lehet,
hogy csak a hallgatói elégedettség lesz a megtérülése.
Bízunk benne, hogy sokan szimpátiával fogadják
tervünket, és számíthatunk olyanok segítségére is, akik
most értesülnek elõször elképzelésünkrõl. Elõzetes segítõ
szándék már megvan azoktól a szponzoroktól, akiknek a
jóvoltából a mûsorsugárzáshoz szükséges technikai
berendezéseket be tudjuk szerezni. Ez azonban csak egy
apró szelete annak, hogy megszólaljon a START FM.
Stúdióra, adótoronyra, áldozatkész személyzetre, anyagi
támogatókra stb. van még szükség. Szóval várunk
mindenkit sorainkba, akik fantáziát látnak a
célkitûzésünkben.
További információ, jelentkezés: minden nap 17 óra
után Kovács Géza egyesületi elnöknél Tel: 30/568-7866.
Jelentkezési határidõ a szerkesztõségbe: 2008. január 31.
Ezúton köszönjük meg a Kisbíró szerkesztõségének
segítségét, amellyel hozzájárult figyelemfelhívásunk
megjelentetéséhez.
Kovács Géza egyesületi elnök
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AGRÁRKAMARAI FELHIVÁS!
A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl
MEGJELENT a 96/2007. (XII. 3.) MVH közlemény
A TÁMOGATÁSI KÉRELMET 2007. DECEMBER 3.
ÉS 2008. FEBRUÁR 7. KÖZÖTT LEHET
BENYÚJTANI!
I. A támogatásban való részvétel feltételei
Az ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg
regisztráltassa magát az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
(Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor
még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, akkor a
támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs
kérelmet is.) A regisztrációs kérelmet két példányban, a G001
számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal
(továbbiakban:
MVH)
székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez.
II. A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a
támogatási kérelem benyújtásának évében 40. életévét még nem
töltötte be;
b) mezõgazdasági üzem vezetõjeként elsõ alkalommal kezd
gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre, vagy gazdaságot vesz át;
c) az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt képzettségek
legalább egyikével, vagy felsõfokú agrárvégzettséggel
rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerint honosított
külföldön szerzett bizonyítványokat és okleveleket is;
d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti
tervet nyújt be.
Támogatást nem vehet igénybe az az ügyfél, aki a
támogatási rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása
elõtt már nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú
támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz. Kivéve,
ha az ügyfél kizárólag az Agrár-vidékfejlesztési Operatív
Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása címû
intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve a támogatási
rendelet szerint adott be támogatási kérelmet, és azt vagy
azokat az MVH nem hagyta jóvá.
III. A támogatás mértéke
Amennyiben a 4. évre vállalt üzem mérete eléri
a) 4-7 EUME-t 20.000 euró,
b) 7-10 EUME-t 30.000 euró
c) 10 vagy e feletti EUME-t 40.000 eurónak megfelelõ forint
összeg.
Részletekkel keresse az irodánkat!
Nagy László
tanácsadó

13. oldal
A Városi Balesetmegelõzési Bizottság
közleménye

A Kormány a közúti közlekedés biztonságának
javítása, a kapcsolódó EU-szabályozások nemzeti jogba
történõ átvétele miatt, 2007. április 1-jei hatállyal
módosította a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletet (KRESZ).
A módosítások azonban különbözõ idõpontokban lépnek
életbe.
2008. január 1-étõl a lakott területen kívüli út
úttestjén, leállósávján és útpadkáján tartózkodó
gyalogosnak - éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén - fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) kell viselnie.
Szintén 2008. január 1-étõl a kézikocsival közlekedõ
személynek lakott területen kívül, az állatot hajtó vagy
vezetõ személynek - a kötelezõ kivilágítás mellett - lakott
területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között fényvisszaverõ
mellényt kell viselnie. Abban az esetben, ha több személy
végzi az állatok hajtását, vezetését, úgy az elõírt
fényvisszaverõ mellényt minden személynek viselnie
kell.
A fényvisszaverõ mellény viselése a gyalogos
számára minden esetben kötelezõ függetlenül attól, hogy
milyen okból tartózkodik az úttesten, a leállósávon vagy
az útpadkán, így például az úttesten áthaladás esetén is,
mindaddig, míg ennek során az útpadkán, a leállósávon,
illetve az úttesten tartózkodik.
Felnõtt és gyermek gyalogos együttes közlekedése,
úttesten, leállósávon vagy útpadkán történõ tartózkodása
esetén a gyermeknek is kötelezõ a fényvisszaverõ
mellény használata, kivéve, ha a gyermek a felnõtt ölében
tartózkodik vagy bármilyen módon a felnõtt testéhez van
rögzítve.
A rendelet elõírása a mûszaki hiba miatt vagy egyéb
okból megálló jármûbõl kiszálló személyekre is
vonatkozik. Esetükben nincs olyan elõírás, hogy csak
fényvisszaverõ mellényben szállhatnak ki a jármûbõl, de
a lehetõ legrövidebb idõn belül fel kell azt venniük, vagy
el kell hagyniuk az úttestet, a leállósávot és az útpadkát.
Autóbuszról leszálló utasok esetén is csak az a személy
tartózkodhat az úttesten, a leállósávon vagy az útpadkán,
aki fényvisszaverõ mellényt visel.
A fényvisszaverõ mellény viselésére vonatkozó
kötelezettség az adott személyhez kötött, tehát nem a
gépjármûvezetõnek kell arról gondoskodnia, hogy a
jármûbõl kiszálló utasok a mellényt használják. Nem
kötelezettsége a jármûvezetõnek továbbá az sem, hogy az
utazók számának megfelelõ számú fényvisszaverõ
mellényt tartson a jármûben.
Este, szürkületben és rossz látási viszonyok között
életet menthet a jól látható ruházat! Mindenkinek
balesetmentes közlekedést kívánunk !
Dr. Csík Róbert r.alezredes, rendõrkapitány
VBB elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kisújszállás Város Önkormányzata üzlet, iroda és tárolás céljára
bérbe adja a
Kisújszállás, Illéssy u. 1. szám alatti, 1122 m2 nagyságú
ingatlant a rajta lévõ kb. 80 m2 nagyságú (régebben a Fékon
kazánházaként funkcionáló), illetve a kb. 70 m2 nagyságú
(régebben üzletként funkcionáló) felépítményekkel együtt.
A helyiségek és a telek bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni.
A pályázók közül az részesül elõnyben, aki a legmagasabb
összegû bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázati adatlap és a részletes pályázati feltételekre vonatkozó
tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési
Osztályán, a 21. számú szobában kérhetõ.
A pályázatokat 2008. január 30. 16.00 óráig lehet írásban
benyújtani a fenti címre.
Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon, Deméné dr. Demeter
Judit osztályvezetõvel történt elõzetes egyeztetést követõen (tel.:
59/520-220).
A versenytárgyaláson csak a fenti határidõig írásban pályázók
vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása 2008. január 31-én
10.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal 21. szobájában történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbá
az általa ajánlott bérleti díjat.
Deméné dr. Demter Judit osztályvezetõ

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. február 9-én szombaton
jelenik meg, lapzárta 2007. február 1-jén, pénteken 12.00
órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájában lehet
leadni. Lehetõleg floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu
e-mail címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

2008-ban is Kisújszállási Nagykun Kalendárium
Örömmel értesítjük az Olvasó Közönséget, hogy ez évben is - immár 15. alkalommal megjelentettük városunk aktuális évkönyvét.
A kicsit vaskosra sikeredett - 448 oldalas - naptárban szólunk nemzeti múltunk jelentõs
évfordulós eseményeirõl, emlékezetes városi rendezvényekrõl, természeti és épített
környezetünkrõl. Külön meglepetése és újdonsága kalendáriumunknak az 1861-ben készült
térkép másolata, amely a város környékét mutatja be, közvetlenül az 1857-es vasútépítés után.
Olvashatnak maiakról és régiekrõl, eltávozottakról és kitüntetettekrõl. Megemlékezünk egyegy írással jeles költõink, íróink életének évfordulóiról. Olvashatnak fõzésrõl, sütésrõl;
gyönyörködhetnek helyi mûvészek rajzaiban, festményeiben, fotóiban. Sportról, egészségrõl,
kertészkedésrõl is írunk. De nem feledkeztünk el a fiatalokról sem, a hagyományos
gyerekoldalak nekik szólnak. Kirándulók élménybeszámolóit, képes tudósításait is
olvashatják.
Köszönet a sok érdekes írásért állandó szerzõinknek, de olyan szerzõk írása is helyt kapott
naptárunkban, mint Anton Kerner több mint 150 évvel ezelõtt írt útirajza, vagy az egykori
városvédõ titkár, dr. Joó Sándor 1934-ben írt cikke.
A remélhetõleg tartalmasnak ítélt kalendáriumot ezer forintos áron lehet megvásárolni a
szokásos terjesztõ helyeken (külön köszönet segítségükért!), így a Zöldy és Gólya
Gyógyszertárban, a református egyház pénztárában és a városi könyvtárban.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

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

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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