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"… a szépség minden látható színein túl…"

Kisújszállás 2008. évi költségvetésérõl

A férfiak többsége nem tagadja, sõt
büszkén hirdeti, életükben fontos
szerepet játszik a nõ. Mindegy, hogy
barátnõ, feleség, anya, leány vagy
munkatársnõ az illetõ, nélkülük
egyszerûen nem megy... Velük élni
szenvedély és öröm, néha fájdalom
és bosszúság. Minden érzelem
benne kavarog a két nem
kapcsolatában, s bárhogy csûrjükcsavarjuk a gondolatot, a végkifejlet
mindig az a beismerés: õk - a nõk - azok, akik az élet teljességét
ölelik magukhoz. Jókai Mór találóan fogalmazta meg: "a férfi
sorsa a nõ..."
A nõi lélek mibenléte adja magából a befogadást, az
elfogadást. A hagyományos felfogás szerint a nõ sorsa, feladata
és vágya is a család, a házi tûzhely melege. Kislány korától erre
készül, ezt várja. A mai modern nõ azonban mégsem szereti, ha
csupán ezzel a régi eszménnyel azonosítják, mert a társadalom
szerint ezek a dolgok már túlhaladottak. A mai korban
megkerülhetetlenül ott vannak a nõk mindenhol: az egyetemek
padjaiban és katedráin, szinte minden munkakörben, az
országgyûlés padsoraiban, s egyre több ország vezetésének élén
is. Õket, valamennyiüket köszöntjük ma: az ifjú hölgyeket,
leánykákat, a háztartásban tevékenykedõket, a dolgozó nõket, a
nagymamákat, dédmamákat, ükmamákat. Az õ szeretetük tartja
össze társadalmunkat, szelídíti meg a férfias - és oly sokszor
fölösleges - egymásnak feszülést, s neveli a jövõ nemzedékét.
Évente egyszer, a nõnapon, remélem, minden férfitársam
virágba is foglalja tiszteletét a nõk iránt. Ilyenkor, március 8-án
egy szál virágban, vagy más kedves formában ölt alakot
nemcsak az illem, de a szeretet is, mert a nõk arra születtek, hogy
minden nap szeressék õket.
Mikszáth azt írta egyszer: "Az asszony és a cserép hamar
törik." Felismerõ és figyelmeztetõ szavak ezek mindannyiunk
számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és
azonosulást. De nemcsak a nõnapon, a virágos ünnepen. Adjon
ehhez muníciót egész évre Móra Ferenc gondolata, mely szerint:
"a nõ addig szép, amíg szeretik..." Remélem, mindig van, ki
örökké szeret.
Kecze István polgármester

A törvényi elõírásoknak megfelelõen, 2008. február 15-én
benyújtottuk a 2008. évi költségvetési rendelettervezetünket. Nem
volt könnyû dolgunk az elõkészítés során. Engedjék meg, hogy ezt
részletesen is kifejtsem.
Mint ahogy a napilapokban is olvashatjuk, kényszerpályára
kerültek az önkormányzatok. Az Állami Számvevõszék adatai
szerint két év alatt 500 milliárdról 800 milliárdra nõtt az
önkormányzatok hiteltartozása. A szakemberek szerint azonban
ennél is aggasztóbb jel, hogy míg korábban csak a választások elõtt
növekedett meg, majd fokozatosan csökkent, addig most
folytatódik az eladósodás. Ezt mutatja az is, hogy 2006-ig 21
önkormányzat került csõdbe, az elmúlt másfél évben pedig újabb
6 hitelrendezési eljárás indult. Általában a rendszerváltás óta
megfigyelhetõ az a folyamat, hogy az állam kivonul a
feladatellátásból, és azokat az önkormányzatoknak adja át.
Ugyanakkor kiszámíthatatlanná vált a központi finanszírozás.
Mindezen hátráltató tényezõk ellenére - bár még a zárszámadásra
ezután kerül sor - kijelenthetem, hogy a 2007. év során képviselõtestületünk úgy gazdálkodott, hogy hiányunk nem nõtt. Az elmúlt
év pénzügyi feladatait kiválóan teljesítettük, ezért optimistán
nézünk a 2008. év elé.
Egy évvel ezelõtt, február végén a 2007. évi költségvetési
rendeletünk megalkotásakor 406.585 ezer Ft mûködési hiányt
prognosztizáltunk. Mint arra valamennyien emlékezünk, az
eredményes ÖNHIKI-s pályázatunk ellenére ekkora mûködési
hiány nem volt tartható, ezért a múlt évben egy alkalommal
kénytelenek voltunk elõirányzat-, így hiánycsökkentés mellett
dönteni.
Idei költségvetésünk 357.264 ezer Ft mûködési hiánnyal
számol annak ellenére, hogy több, elmúlt évi döntésünk
eredményeként összesen 100.210 ezer Ft megtakarításra tettünk
szert. Ezek a kényszerû intézkedések intézményi átszervezést,
létszámcsökkentést, a gyermekétkeztetés vállalkozásba adását, az
adható juttatások csökkentését, oktatási épületek kivonását
takarják. Számításaink szerint a megtakarítás összege tovább fog
nõni, hiszen néhány 2008-ra áthúzódó teher csökkentette azt. Ha
ezeket - a nem túl népszerû - döntéseket a képviselõ-testület nem
hozta volna meg, egy hiányában kezelhetetlen költségvetési
rendeletet kellett volna elõterjeszteni.
A költségvetési rendelet elõkészítése során, a több körben
lefolytatott egyeztetés és az elõirányzatok ésszerû csökkentését
követõen sikerült mérsékelni a mûködési hiányunkat elõször kb.
Folytatás a következõ oldalon.

2. oldal

Kisbíró

2008. március 8.

Folytatás az 1. oldalról.

700 millióról 530 millió forintra. Majd az intézmények és a
Polgármesteri Hivatal egyes személyi juttatásainak és járulékainak
elõirányzatát 3-6,5 %-kal csökkentettük. Ugyanakkor a rendeletben
beépítésre került az az érdekeltségi rendszer, mely biztosítja az
intézményeink számára - az elmúlt évihez hasonlóan - az év végi
további megtakarítások szabad átcsoportosítását és felhasználását.
Az alapos tervezõ, elõkészítõ munka ellenére olyan negatív
módosító tényezõkkel kellett szembenéznünk, mint az állami
normatív támogatások további csökkenése (pl. a logopédiai
szakszolgálat támogatásának további alulfinanszírozása), az infláció
mértékének figyelmen kívül hagyása, az energiahordozók árainak
jóval az infláció mértéke fölötti növekedése, az állami kompenzáció
elmaradása.
Továbbra is 224 millió Ft mûködésihitel-keret áll
rendelkezésünkre. Ennek évközi esetleges kiváltása meggyõzõdésem - tisztább képet ad fegyelmezett és takarékos
gazdálkodásunkról. Sajnos az önhibáján kívül hátrányos helyzetû
önkormányzatok támogatási rendszere oly mértékben szigorodott,
hogy eredményes pályázat esetén is - az elmúlt évinél -

nagyságrenddel kisebb támogatásra számíthatunk.
A felhalmozási bevételeket és kiadásokat - természetesen egyensúlyosra terveztük. A beruházások szükségességérõl lehet
vitatkozni, de el kell fogadni azt a tényt, hogy fejlesztési terveink egy
része a pályázati lehetõségek mentén halad. Minden beadott
pályázatunkhoz biztosítani kívánjuk az önerõt. A
kötvénykibocsátásból származó bevételeket, illetve kamatterheket
költségvetésünk még nem tartalmazza. Jelenleg nincs olyan
beruházással, fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségvállalása az
önkormányzatnak, amely áthúzódik a következõ évekre, mivel
valamennyi jelenleg folyó beruházásunk a 2008. évben befejezõdik.
Több pályázatunk elõkészítése folyamatban van, elbírálás és a
támogatási szerzõdés megkötése után kezdeményezni fogjuk a
költségvetési rendeletünk módosítását.
Összességében elmondható, hogy egy - a lehetõségekhez képest
- jó költségvetési rendeletet fogadott el a képviselõ-testület, melyet
átgondolt elõkészítõ, tervezõ munka elõzött meg.
Kecze István
polgármester

A költségvetés fõbb adatai
Az önkormányzat 4.867.431 ezer forintból gazdálkodik az idén.
A mûködési kiadások összege 2.493.996 ezer forint, melynek
finanszírozására a rendelkezésre álló mûködési bevételek nem
nyújtanak fedezetet, az egyensúly megteremtése érdekében az
önkormányzat ebben a költségvetési évben is mûködési hitel
felvételére kényszerül.
A mûködési bevételek közé tartoznak az állami költségvetésbõl
kapott normatív és SZJA-támogatások, normatív módon elosztott
kötött felhasználású támogatások, helyi adóbevételek, intézményi
mûködési bevételek és átvett pénzeszközök. A normatív
támogatásból mûködésre fordítható 1.494.681 ezer Ft, de ez a tétel
a mûködési bevételek mindössze 54,27 %-a. A helyi adóbevételek
együttes összege 240.934 ezer forint, kommunális adóból 20,5 millió
forint, gépjármûadóból 48,75 millió forint, iparûzési adóból 235
millió forint bevételt tervez beszedni ebben az évben az
önkormányzat.
2.753.858 ezer forintos mûködési kiadás oldalon az
önkormányzati, államigazgatási feladatok teljesítésére, az
intézmények mûködésére, a szociálisan rászorultak ellátására és
különféle sport-, civil- és egyéb szervezetek támogatására az
önkormányzat 2.472.389 ezer forintot költ, mely a mûködési
költségek 89,8 %-át, de a teljes költségvetés kiadásainak is több mint
50 %-át jelenti.
A mûködési kiadásokból 48,2 % -ot képvisel a személyi
juttatások és a munkaadót terhelõ járulékok összege, dologi kiadásra
656.496 ezer forint fordítható, mely a mûködési kiadások 23,8 %-a.
Kommunális feladatok ellátására a 2008. évben összességében
272.090 ezer Ft-ot tervezünk fordítani.
Fontosabb feladatok és tételek:
Megnevezés
Tervezett összeg (ezer forint)
Szelektív hulladékgyûjtés, hulladékudvar üzemeltetési költsége,
köztisztasági szolgáltatás
30 136
Kátyúzás, járdajavítások, földutak karbantartása
24 167
Rózsapótlás, parkgondozás, virágágyások kialakítása
3 508
A város közintézményeiben fûtés és világításkorszerûsítés 2008. évi
költsége
23 623
Helyi autóbusz-közlekedés támogatása
4 800

A2008. évi intézményi költségvetésekben a szükséges mûködési
kiadásokhoz a normatív állami hozzájárulás összegét 309 millió Fttal kell egyéb forrásokból kiegészítenie az önkormányzatnak
Az önkormányzatot terhelõ, elõzõ években felvett hitelek
törlesztésére és azok kamataira a költségvetési évben 251.162 ezer
Ft-ot kell fordítani, ez a költségvetés 5,1 %-ának felel meg.
A 2008. évben összesen 1.584.851 ezer Ft értékû fejlesztési,
felújítási feladatot kíván megvalósítani az önkormányzat. Az elõzõ
évrõl áthúzódó fejlesztések 771.716 ezer forintos költségei között
jelentõs tételt képvisel a II/a., II/b. és III/a. öblözet szennyvízcsatornaépítés beruházás közel 745 millió forintos kiadása. A beruházások
másik nagy csoportját az európai uniós támogatással tervezett
projektek jelentik, erre az önkormányzat 656.631 ezer forintot
tervezett. Ezek a beruházások a 2007-2008. évi akcióterv alapján kiírt
pályázatokhoz kapcsolódnak, a város fejlesztési céljainak
megfelelõen. A költségvetés elõirányzatot tartalmaz többek között:
1. önkormányzati utak fejlesztésére,
2. Kisújszállás bel- és csapadék elvezetõ rendszerének
rekonstrukciójára a DK-i és DNy-i részöblözetekben,
3. a központi orvosi, a fogorvosi rendelõ és a Pitypang Óvoda
épületének akadálymentesítésére,
4. a menetrendszerû helyközi és helyi járatok
autóbuszmegállóinak korszerûsítésére, kiépítésére,
5. a karcagi kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs
programjára,
6. közösségi intézmények fejlesztésére,
7. az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ területén
egészségcentrum létrehozására,
8. integrált funkcióbõvítõ településfejlesztésre,
9. az Erzsébet ligetben kalandpark kialakítására.
A fejlesztési kiadások forrásaként a pályázatokon elnyerhetõ
támogatásokat, a felhalmozási célú központi támogatásokat
terveztük. A beruházások saját erõ részének biztosításához a
felhalmozási célú saját bevételeket fejlesztési célú hitel felvételével
kell kiegészíteni 269.700 ezer Ft összegben.
Bögös Katalin
osztályvezetõ
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JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestülete a 2008. február 4-ei rendkívüli, február 7-ei
rendkívüli ülés és a február 26-ai soron következõ
ülésén hozott döntéseirõl
Rendeletek:
4/2008.(II.27.) a 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2008.(II.27.) a 2008. évi költségvetésrõl
6/2008.(II.27.) az egyes szabálysértésekrõl szóló
34/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2008.(II.27.) a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2007.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
26/2008. (II.4.) személyesen érintett települési képviselõ
döntéshozatalban való részvételérõl
27/2008. (II.4.) dr. Szûcs Aladár köztiszteletben álló,
elhunyt személy saját halottá nyilvánításáról
28/2008. (II.4.) a 27/2008. (II.4.) számú önkormányzati
határozat szerinti temetés költségeirõl
29/2008.(II.7.) szavazatszámláló bizottsági tagok és
póttagok megválasztásáról
30/2008.(II.7.) az Észak- alföldi Regionális Munkaügyi
Központ által meghirdetett "Munkaerõ- piaci menedzser"
címû munkaerõ- piaci programban való részvételrõl
31/2008.(II.7.) az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett, Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés (EAOP-2007-2.1.1) "A", "B" és "C"
komponensére vonatkozó pályázatok elsõ fordulóban
történõ beadásának elõkészítésére vonatkozó
kötelezettségvállalások teljesítésére
32/2008.(II.7.) önkormányzati határozatok hatályon
kívül helyezésérõl
33/2008.(II.7.) önkormányzati kötvénykibocsátásra
34/2008.(II.7.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgatói megbízatásának visszavonásáról, és
munkaviszonya megszüntetésérõl
35/2008.(II.7.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírására
36/2008. (II.26.) a kisújszállási gyermek és felnõtt
lakosság elhalálozási, szûrési és egészségügyi
statisztikájáról és az ebbõl eredõ feladatokról
37/2008. (II.26.) az ÉAOP 5.1.2/D jelû, "Települési belés külterületi vízrendezés" címû pályázat benyújtásáról
38/2008. (II.26.) a Lehel-Pólya-Hajnal-Vörösmarty utca
útépítés fel nem használt Teki támogatásának végleges
lemondásáról
39/2008. (II.26.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány támogatásáról
40/2008. (II.26.) közterületen történõ dohányzással
kapcsolatos rendelet-módosításáról

41/2008. (II.26.) a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére
vonatkozó szerzõdés módosításáról
42/2008. (II.26.) a 2008/2009. tanévre vonatkozó óvodai
és általános iskolai beíratások szabályozásáról
43/2008. (II.26.) az önkormányzat Közoktatási
Esélyegyenlõségi Tervének elfogadásáról
44/2008. (II.26.) "Az együttnevelés feltételrendszerének
megteremtése Kisújszállás alapfokú közoktatási
intézményeiben" címû HEFOP-projekt megvalósításáról
45/2008. (II.26.) a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon pedagógiai
programja módosításának fenntartói jóváhagyásáról
46/2008. (II.26.) személyesen érintett települési képviselõ
döntéshozatalban való részvételérõl
47/2008.(II.26.) a Térség Integrált Szakképzési Központ
létrehozásáról szóló megállapodás megkötésérõl és a
Társulás alapító okiratának elfogadásáról tiszk
48/2008. (II.26.) Térségi Integrált Szakképzési Központ
mûködésével kapcsolatos észrevételekrõl
49/2008.(II.26.) a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatás igényének benyújtásáról
50/2008.(II.26.) a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ,
valamint az Arany János Városi Könyvtár 2008. évi
munkatervének fenntartói jóváhagyásáról
51/2008.(II.26.) pályázat kiírására az Arany János Városi
Könyvtár igazgatói állására
52/2008.(II.26.) az önkormányzati PR-munkáról,
különös tekintettel a Kisbíró és a városi honlap
arculatának megújításáról
53/2008.(II.26.) a Kisbíró c. hírlevél szerkesztési elveirõl
és terjesztésérõl
54/2008.(II.26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
ingatlan-fenntartási tevékenységérõl
55/2008.(II.26.) a Kisújszállás, Rákóczi u. 20. és a
Báthory u. 2. szám alatti ingatlanok mezõgazdasági célú
hasznosításáról
56/2008.(II.26.) az Önkormányzati Társulás és az Északalföldi Régió Ivóvízminõségének Javításáért társulási
megállapodásának módosításáról
57/2008.(II.26.) az Önkormányzati Társulás és az Északalföldi Régió Ivóvízminõségének Javításáért alapító
okiratának módosításáról
58/2008.(II.26.) a képviselõ-testület 2008. évi
munkatervének módosítására
59/2008.(II.26.) az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett, versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés (EAOP-2007-2.1.1) gyógy- és
termálturizmus feltételrendszerének fejlesztésére
vonatkozó pályázat elsõ fordulóban történõ beadásáról
60/2008.(II.26.) a Kisújszállási Térség Szociális Otthon
és Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak elõzetes
véleményezésére
61/2008.(II.26.) dr. Szûcs Aladár köztiszteletben álló,

elhunyt személy saját halottá nyilvánításáról szóló
27/2008.(II.4.) számú önkormányzati határozat 2.
pontjának hatályon kívül helyezésérõl
62/2008.(II.26.) az I. számú betöltetlen háziorvosi
körzetre kiírt pályázat elbírálására
63/2008.(II.26.) az I. számú körzet helyettesítésérõl
64/2008.(II.26.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgató állás betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról
65/2008.(II.26.) a gyermekétkeztetés átadásának
tapasztalatairól
67/2008.(II.26.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások 2007. IV. negyedévi tapasztalataira,
valamint a 2007. évi behajtások eredményességérõl
68/2008.(II.26.) a kisújszállási 1265/1 hrsz-ú "beépítetlen
terület" megjelölésû ingatlan értékesítésérõl
69/2008.(II.26.) 1265 és a 1266 /hrsz-ú "beépítetlen
terület" megjelölésû ingatlanokról
73/2008.(II.26.) a rendezési tervben utcanyitással érintett
ingatlanokról
* * *
A képviselõ-testület 2008. március 27-én
(csütörtökön) 13 órai kezdettel soron következõ ülést
tart a következõ napirendi javaslatokkal:
- Beszámoló a város közbiztonságáról és közrendjérõl, a
bûnözés városi helyzetérõl
- Tájékoztató a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági
Bizottság a Városi Polgárõrség és a mezõõrök,
tevékenységérõl
- Elõterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok átfogó értékelésére
- Elõterjesztés az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
- Elõterjesztés a képviselõ-testület Szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
- Elõterjesztés a közoktatási intézmények szervezeti és
mûködési szabályzatainak felülvizsgálatára
- Elõterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat jelenlegi
feladatellátása, a fejlesztõ munka eredményességének
értékelése, a fejlesztési lehetõségek bemutatása
- Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
mûködésérõl, az együttmûködés tapasztalatairól, ezen
belül Kisújszállás szerepérõl
- Elõterjesztés az önkormányzati gazdasági társaságok
középtávú fejlesztési tervérõl
- Elõterjesztés a Nagykunságért Díjra történõ
javaslattételre
- Elõterjesztés megyei díjakra történõ javaslattételre
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt
vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban
és a www.kisujszallas.hu városi honlapon
megtekinthetõ.

Jegyzet
A Kisbíróban nem volt szokás, s reméljük, a jövõben sem kell, hogy
politikai "tükörbe" nézve kelljen reagálni a Polgármesteri Hivatalt ért
nemtelen támadásokra.
Tételesen: a Kisúji Tükör, az MSZP városi szervezetének hírlevele
több cikkében is súlyos és megalapozatlan kritikával illette a
Polgármesteri Hivatalt, annak dolgozóit, illetve munkájuk színvonalát,
törvényességét.
Nem kívánok az egyes vádakra reagálni, engedtessék meg annyi
általánosságban, hogy - a város vezetése és képviselõ-testülete szerint - a
Polgármesteri Hivatal dolgozói nem felejtettek el az elmúlt másfél évben
szakszerûen dolgozni. Mint ahogy szakmai becsülettel és
lelkiismeretességgel segítették nyolc éven keresztül a baloldali
városvezetést és baloldali többségû testületet, úgy segítik a mi

munkánkat is, és segíteni fogják az egyszer utánunk következõ
képviselõ-testületet is. A tapasztalt köztisztviselõk mellett sok fiatal,
felsõfokú iskolai végzettségû szakember is dolgozik a Városházán, akik
a közjó szolgálatában képzelik el életpályájukat. Ne vegyük el a
kedvüket és a hitüket azzal a váddal, hogy "a hivatali munka nem a
törvényeknek alárendelve készül el". Súlyos és igaztalan szavak!
Mi, a helyi politikai életben szerepet vállalók rendezzük "egymás
között" véleményütközéseinket, de a város nyilvánossága elõtt ne
hurcoljuk meg a színvonalas munkára törekvõ és megbecsült
köztisztviselõi közösséget. Nem nagy kérés, könnyen teljesíthetõ.
Köszönöm.
Kecze István
polgármester
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Népszavazás 2008. március 9.
A Helyi Választási Iroda a 2008. március 9. napjára kitûzött
ügydöntõ országos népszavazással kapcsolatos szabályokról a
Kisbíró elõzõ számában már részletes tájékoztatást adott.
A Kisbíró mostani számában csak a szavazással kapcsolatos
fontosabb tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet:

kezdeményezés benyújtásában részt nem vevõ, de országgyûlési
képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok által megbízott tagok
várják a választópolgárokat.
A népszavazás alkalmával közremûködõ
szavazatszámláló bizottság tagjai a következõk

Hol szavazhatunk?
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 Ált. Iskola, Rákóczi u. 1.
6. szavazókör Petõfi Óvoda, Széchenyi utca 9.
7. szavazókör Sásastó úti Óvoda, Sásastó u. 5.
8. szavazókör Béla Király úti Óvóda, 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 Gyo., 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 a Lobogó 98 Kft., Esze Tamás utca
23/A. szám, (a régi Sallai Óvoda szavazókör helyett),
- a másik, a 10. szavazókör a 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 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

1. Szavazókör - Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, Deák Ferenc
u. 6.
Tagok: Szabó Albertné elnök, Konczné Bakos Mária
elnökhelyettes, Almássy Attiláné, Vitális Tamásné, Flak Jánosné,
Póttagok: dr. Szélné Kovács Éva, Fekete Imréné, Határ Péterné
Delegált tagok: Kripta Mihály (Fidesz Magyar Polgári
Szövetség), Nagy Gy. Róza (Magyar Szocialista Párt)
2. Szavazókör - 48-as Olvasó kör, Kígyó u 35.
Tagok: Nagy Imre elnök, Rácz Károlyné elnökhelyettes, Csányi
Károlyné
Póttagok: Csizi Melinda, Kása Kálmánné, Szabó Andrásné,
Ozsváth Albert,
Delegált tagok: Szántó Lajos (Fidesz Magyar Polgári
Szövetség), Tóth Zoltánné (Magyar Szocialista Párt)
3. Szavazókör - Nagykun 2000. Mg. Zrt, Petõfi u. 20-22.
Tagok: Járfás Józsefné elnök, Oláh Róza elnökhelyettes, Kása
Istvánné
Póttagok: Bugyik Imréné, Nánási Melinda
Delegált tagok: Imre Andrea (Fidesz Magyar Polgári Szövetség),
Tóth Zoltán (Magyar Szocialista Párt)
4. Szavazókör - Lobogó '98 Kft., Esze Tamás u. 23/A
Tagok: Blum Endréné elnök, Csíszár Istvánné elnökhelyettes,
Vígh Jánosné
Póttagok: Csatáriné Tóth Barbara, Vízkeleti Gyuláné,
Delegált tagok: Kis Mária (Fidesz Magyar Polgári Szövetség),
Csízi Pál (Magyar Szocialista Párt)
5. Szavazókör - Kossuth Lajos Általános Iskola, Rákóczi u 1.
Tagok: Pethe Rózsa elnök, Ujj Lajosné elnökhelyettes, Kabai
Elekné
Póttagok: Ferenczi Lászlóné, B. Szabó Kálmán
Delegált tagok: Szõllösi Sándor (Fidesz Magyar Polgári
Szövetség), Bozsó Györgyné (Magyar Szocialista Párt)
6. Szavazókör - Petõfi Óvoda, Széchenyi u. 9.
Tagok: Pethe Mihályné elnök, Weldin Kálmán elnökhelyettes,
Kása Gáborné
Póttagok: Dankó András, Nánási Beatrix, Zilahi Zita
Delegált tagok: Csillag Sándor (Fidesz Magyar Polgári
Szövetség), Hegedûs Magdolna (Magyar Szocialista Párt)
7. Szavazókör - Sásastó úti Óvoda, Sásastó u. 5.
Tagok: Rázsó Sándorné elnök, Vatai Ferencné elnökhelyettes,
Szoboszlai Lászlóné
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás a 4. oldalról.

Póttagok: Csipes Diána, Ériné Márta Nikolett, Ifj. Gyányi Károly
Delegált tagok: Kui Lajos (Fidesz Magyar Polgári Szövetség),
Tóth Józsefné (Magyar Szocialista Párt)
8. Szavazókör - Béla király úti Óvoda, Béla király u 67.
Tagok: Tóth Péterné elnök, Sarkadi Lajosné elnökhelyettes,
Veres Lászlóné
Póttagok: Csíkiné Regényi Éva, Faar Lászlóné, Somogyiné
Harmati Angéla, Szabó Gyuláné
Delegált tagok: Ábri Imre (Fidesz Magyar Polgári Szövetség),
Posztós Sándor (Magyar Szocialista Párt)
9. Szavazókör - ISZI Oktatási Épület, Vásár u. 16.
Tagok: Igriczi Józsefné elnök, Dávidné Benkõ Erzsébet
elnökhelyettes, Szegi Albertné
Póttagok: Bana Gábor, Bocskai Sándorné, Pardi Erika
Delegált tagok: Varga Tibor (Fidesz Magyar Polgári Szövetség),
Posztós Zsigmond (Magyar Szocialista Párt)
10. Szavazókör - Bocskai Óvoda, Bocskai u. 43.
Tagok: Csorja Sándor elnök, Szuperák Józsefné elnökhelyettes,
Tóth Gézáné
Póttagok: Balatoni Zsoltné, Gergelyné Bocskai Magdolna,
Lugosi Ildikó
Delegált tagok: Nagy Margit (Fidesz Magyar Polgári Szövetség),
Surányi Mihály (Magyar Szocialista Párt)
11. Szavazókör - Kádas György Ált. Iskola és
Gyermekotthon, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.
Tagok: Gönczi Mihályné elnök, Szenczi Ferencné
elnökhelyettes, Márkus Jánosné
Póttagok: Fodorné Szõllösi Edit, Szabóné Kása Edit
Delegált tagok: Csiki Endre Tiborné (Fidesz Magyar Polgári
Szövetség), Bencze Sándorné (Magyar Szocialista Párt)
12. Szavazókör - Szociális Gondozási Központ,
Téglagyár u. 10.
Tagok: Nagy Lajosné, Kovács Lajosné, Demeter Lajosné
Póttagok: Szombatné Márkus Andrea, Veresné Kása Edit,
Kása Kálmán
Delegált tagok: Horváth Lászlóné (Fidesz Magyar Polgári
Szövetség), Bozsó György (Magyar Szocialista Párt)

- lakcímigazolvány és útlevél vagy
- lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követõen
kiállított (kártya formátumú) vezetõi engedély.
Amennyiben a "régi típusú" személyazonosító igazolvány
tulajdonosa 2001. január 1. óta új lakcímet létesített, régi
igazolványa mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben az esetben a
szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes
személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a
lakcímigazolvány igénylésének átvételérõl szóló elismervény is.
Nem szavazhat az, aki:
- nem szerepel a névjegyzéken,
- személyazonosságát és lakcímét a megfelelõ érvényes
okmányokkal nem tudja igazolni,
- a személyazonosságát, lakcímét igazoló okmány
érvényességi ideje lejárt.
A választópolgár kérdésenként külön-külön más-más színû
szavazólapot kap.
Ha a választópolgár a szavazólapon hibát ejtett, annak
kitöltését elrontotta és az urnába helyezés elõtt azt jelzi a
szavazatszámláló bizottságnak, akkor a bizottság a rontott
szavazólapot bevonja és helyette újat ad. A cserére kérdésenként
egy esetben és az urnába helyezés elõtt van lehetõség.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az
IGEN vagy NEM válasz alatti körbe tollal írt, egymást metszõ két
vonallal: (például
vagy ).
Érvénytelen a szavazat, ha a szavazó:
- a szavazatát bélyegzõ nélküli szavazólapon adta le,
- mindkét válaszra igen és nem válaszra is szavazott,
- egy válaszra sem szavazott,
- nem a választ alatti körben egymást metszõ két
vonallal szavazott,
- toll helyett ceruzát használt.
Választási kampányról
A választási kampány 2008. március 7-én 24 óráig tart.
Választási kampányt folytatni 2008. március 8-án 0.00 órától
március 9-én 19 óráig tilos!

A szavazás menetérõl

Népszavazással kapcsolatos információról

Aszavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló
bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím megállapítására
alkalmas igazolványát. Az értesítõ hiánya - egyéb törvényes
feltételek megléte esetén - nem akadályozhatja a szavazati jog
gyakorlását.
A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas
igazolványok a következõk:
- lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító
igazolvány vagy
- lakcímigazolvány (közismert nevén lakcímkártya) és
személyazonosító igazolvány vagy

AHelyi 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

6. oldal

Kisbíró

2008. március 8.

A gyógyfürdõ fejlesztési pályázatról
A mindenkori városvezetés régi álma volt egy komplex
szolgáltatásokat nyújtó gyógyfürdõ, amely kihasználja a
város alatti termálvízvagyont. A lakosság körében is gyakran
hallani, hogy miért nem fejlesztjük a strandot úgy, mint a
környezõ települések, és miért kell a kisújszállási lakosoknak
"szezonon kívül" vidékre utaznia, amikor itt a gyógyvíz.
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy él az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által a Regionális Operatív
Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és
attrakció fejlesztés támogatása" címmel kiírt pályázat
nyújtotta lehetõséggel, így február 29-én benyújtottuk a
pályázati dokumentációt.
A pályázat egy komplex fejlesztést tartalmaz, amelynek
része egy kiszolgáló épület öltözõvel. A kiszolgáló épület a
mentõállomás és a Központi Orvosi Rendelõ épülete közötti
területre kerülne. A földszintjén kerülne elhelyezésre egy
gyógyászati rész, ahová nyertes pályázat esetén átköltözne a
fizioterápiás szakrendelés az Illéssy utcáról. A fizioterápia
mellett kerülne kialakításra több vizes gyógyfürdõ
szolgáltatás (szénsavfürdõ, galvánkád, víz alatti
sugármasszázs, masszázs) és egy "szauna-világ", többféle
szaunával, merülõmedencével, zuhanyzókkal. Az épület
másik felében melegítõkonyha és az étkezõvel egybenyitható
konferenciaterem kapna helyet. Az épület tetõterében 30 db
kétágyas szobát helyeznénk el. Minden szobához tartozna

fürdõszoba, hûtõ, televízió, internetcsatlakozás.
Az épület közvetlen összeköttetésben állna a
termálmedencével és az 1,40-es medencével, amelyek
téliesítését is tartalmazza a pályázat. A termálmedence és a
kiszolgáló épület között tervezzük elhelyezni a
gyógytornamedencét, a súlyfürdõt és két jakuzzit. A Rákóczi
út 10. szám alatti volt idõsek klubja épület pedig a száraz
gyógytornának biztosítana helyet.
A tervezés során elsõdleges szempont volt a gazdaságos
üzemeltethetõség, ezért a komplexumot termálvízzel fogjuk
fûteni és hidegvízzel hûteni. A biztonságos üzemeltetéshez
fúrni kell egy második termálkutat, amelynek
hasznosítanánk a gáztartalmát elektromos áram termelésére,
így váltva ki a strand és a tervezett létesítmény
energiaköltségeit
környezetbarát
technológiák
felhasználásával.
A pályázatban tervezett beruházás teljes költsége
megközelítõleg 1,2 milliárd forint, amelynek maximum az
50 %-ára lehet európai uniós forrást szerezni. A pályázat
kétfordulós, s amennyiben számunkra kedvezõ döntés
születik, akkor õsszel elkészíttethetjük a létesítmény kiviteli
terveit és benyújthatjuk a második fordulóba.
Ezúton köszönöm a pályázat elõkészítésében
közremûködõk segítségét.
Kecze István polgármester

A tervezett épületkomplexum látványterve a Rákóczi út és az Illéssy út sarka felõli nézetbõl.
A halványszürke “dobozok” a kiszolgáló épület elõtt a Központi Orvosi Rendelõ és a korábbi Idõsek Klubja.
Az épület mögötti halványszürke “doboz” a mentõállomás.
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A tervezett épületkomplexum látványterve a Csónakázótó felõl
A kagylószerû épület a fedett, téliesített 1,40-es medence, mögötte a téliesített fedett termálmedence található.
A termálmedencétõl jobbra a balneoterápiás medencetér található, amelybe gyógytorna-medence, súlyfürdõ és két jakuzzi kerül.
A balneoterápiás medencetér mellett és mögött húzódik a manzárdetõs kiszolgálóépület.

A 2007. évi vihar- és belvízkárokról
A 2007 május-júniusában Kisújszállást sújtó vihar és
nagy mennyiségû csapadék miatt a lakásokban keletkezett
károk felmérésre kerültek. Ez összesen 160 lakást érintett.
A kárfelmérés összegeként 81.813.482 Ft-ot állapítottunk
meg. Azt is rögzítettük, hogy a viharkárok többnyire mély
szintkülönbségû területeket és épületeket érintettek.
Mivel a 2007-es évben önkormányzatunk nem kapott
tájékoztatást a támogatás elbírálásáról, levélben
megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Újjáépítési
Bizottságot, akik továbbították kérésünket az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak. A
minisztérium 2008. január 31-én kelt tájékoztatója szerint:
"Az állam - bár nem volt kötelezettsége - az elmúlt
években 100 milliárd forint nagyságrendû összeget
fordított a magánszemélyek lakáscélú támogatására. A
közpénzek felelõs, és kontrolláltabb felhasználása tette
szükségessé, hogy a helyreállítások, újjáépítések
feltételrendszerének új alapokra helyezése a károsultaktól
is elvárható jogkövetést eredményezzen… Az
öngondoskodás, a biztosítottság elõsegítése az Európai
Unió több országában bevált gyakorlat, amely módszer
alkalmazása nem zárja ki, hogy a Kormány támogatni

tudta azokat is, akik valóban rászorultak és lakhatásukat
más módon nem voltak képesek megoldani. Kisújszállás
város önkormányzata a 2005. és a 2006. években
bekövetkezett rendkívüli idõjárási események miatt már
részesült központi kárenyhítésben. A kormány a 2005.
évben 203.968.000 Ft-ot, 2006. évben 147.841.004 Ft-ot
biztosított a lakhatási feltételek elõsegítése céljára.
Álláspontom szerint, a kisújszállási viharkárosultak
esetleges kormányzati kárenyhítése a közpénzek felelõs
felhasználása tekintetében igazságtalanul teremtene
precedenst, hiszen az országban több önkormányzat is
érintve volt az esemény kapcsán. (…) A károsultak
problémájára az épületkárok biztosítása adhat
megnyugtató, hosszú távú megoldást." Aláírás: dr. Ujhelyi
István államtitkár.
A minisztérium levelének lényegi eleme: a 2007. évben
központilag nem rendeltek el kárfelmérést és kárenyhítést,
így a Minisztérium nem lát módot, illetve lehetõséget arra,
hogy a 2007-es vihar-, illetve belvízkárok enyhítésére
támogatást nyújtson.
Tatár Zoltán
alpolgármester
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A belvízelvezetés megoldásáról
A képviselõ-testület február végi ülésén döntött a bel- és
csapadékcsatornák felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Tekintettel arra, hogy a pályázat sikere esetén maximum 500 millió forint
igényelhetõ, az önkormányzat úgy döntött, hogy a leginkább
veszélyeztetett két déli öblözetben (a Sóhaj és a Dühöngõ) kívánja a
felújítási munkálatokat megkezdeni. Elõzetes becslések szerint a város
mind a négy öblözete vonatkozásában jelenleg indokolt munkálatok
költsége meghaladja a 1,5 milliárd forintot. A fentiekbõl is kitûnik, hogy
- hasonlóan a szennyvízberuházásokhoz - csak szakaszosan lehet
megvalósítani a kívánt belvizes fejlesztéseket. A cél elérése érdekében a
képviselõ-testület továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hasonló témájú
pályázati kiírásokra.
Az önkormányzati saját forrással kiegészítve mintegy 566 millió
forintos beruházás segítségével elsõsorban az öblözetekben található
fõgyûjtõk épülnének ki, biztosítva a késõbb megépülõ mellékcsatornák
vízelvezetését.

Az önkormányzat pályázatával egy idõben a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulat, mint a külterületi csatornák üzemeltetõje is
pályázatot nyújt be a külterületi vízelvezetõ csatornák felújítása
érdekében, amely szintén jelentõsen elõsegítené a bel- és csapadékvíz
városból történõ kivezetését.
Kisújszállás lakosainak nem kell bemutatni azokat a veszélyeket és
problémákat, amelyeket a nagy esõk okoznak városunkban. Különösen
az elmúlt három évben szenvedte meg a város az özönvízszerûen lehulló
csapadék okozta károkat. Reményeink szerint azonban a belvíz által
leginkább veszélyeztetett két belvízöblözet rekonstrukciójával a város
jelentõs részén lecsökken, vagy el is múlik az esõzések után kialakuló
katasztrófahelyzetek veszélye.
A pályázatot 2008. március végéig kell elkészíteni és benyújtani,
amelynek eredményérõl természetesen a Kisbíró hasábjain tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot.
Kecze István polgármester

Az önkormányzati kommunikáció megújításáról
Kisújszállás Város Önkormányzata arra törekszik, hogy környezetével
- a város lakosságával, a városban dolgozókkal, az ide látogató turistákkal
- pozitív viszonyt alakítson ki. Akörnyezettel kialakított viszony fejlesztése
az adott szervezet kapcsolatain keresztül mûködik, ennek egyik eszköze a
kommunikáció. Az önkormányzata szándéka, hogy az állampolgárok
érthetõ formában és idõben kapjanak tárgyilagos tájékoztatást az õket,
illetve a települést érintõ önkormányzati döntésekrõl, információhoz
jussanak nemcsak az önkormányzati rendezvényekkel, hanem a városban
mûködõ intézmények, civil szervezetek - közösséget érintõ - programjaival
kapcsolatban is.
A városi önkormányzat több csatornán keresztül képes a lakossággal
kommunikálni: Kisbíró hírlevél, városi honlap, önkormányzati
hirdetõtáblák, TV Kisúj adásai. Ezeken a csatornákon biztosítani szükséges
a napi politikától történõ mentességet és az objektivitást.
Önkormányzati hirdetõtáblák
Gazdagabb, az aktualitásokat jobban tükrözõ hirdetõtáblák kialakítása
a célunk, ezért a mozi elõtti hirdetõtáblához hasonló lehetõségeket
szeretnénk megteremteni minden választókörzetben. Elsõ lépésként
azonban, a 2008. évben három zárható hirdetõtábla elhelyezését javasoltuk
a városközponttól távoli, forgalmas helyeken: a Béla király úti óvodánál, a
Gyõri út és Kossuth út keresztezõdésénél lévõ boltnál, valamint a Penny
Marketnél. A lakossági fogadtatás tapasztalatai alapján célszerû
megvizsgálni azt, hogy a késõbbiekben, a 2009. évben indokolt és
lehetséges-e minden választókörzetben önkormányzati hirdetõtábla
elhelyezése.
Városi honlap
Egy változatos, könnyen kezelhetõ, az aktuális eseményekre gyorsan
reagáló városi honlap megteremtése a cél. A jelenleg meglévõ honlap
arculatának megújításakor a használhatóság, átláthatóság és a friss,
naprakész információk megjelenése a legfontosabb szempont az esztétikus
kivitelezés mellett. A helyi (városi) látogatók elsõsorban
információszerzésre fogják használni, ugyanakkor egy szépen kialakított,
igényes megjelenésû honlap alkalmas a település bemutatására, továbbá
turisták, leendõ lakosok, vállalkozások idevonzására is.
Kisbíró hírlevél
A Kisbíró az önkormányzati kommunikáció egyik legfontosabb
eszköze, mely rendszeresen (évente 10-12 alkalommal) és kiszámítható
idõközönként (az önkormányzati üléseket követõ hét végén) jelenik meg.
A Kisbíró 2007 óta 5000 példányban készül, s ez megfelelõ mennyiséget
jelent ahhoz, hogy minden családhoz eljusson (kb. 4890 lakás van a
városban). A hírlevél ingyenességét továbbra is megõrizzük.
Küllemében a már kialakult, megszokott lapminõség és megjelenés mellett

döntött a képviselõ-testület, ugyanis az olvasóközönség részérõl sem
fogalmazódtak meg jelentõs kritikai észrevételek az elmúlt évek során.
Tartalmában a Kisbíró hírlevél lényegesen nem változik, továbbra is a
lakosságot szolgáló tényszerû önkormányzati tájékoztatás eszközeként
szolgál, helyet adva a közérdekû, rövid terjedelmû egyéb írásoknak is:
tudósítás megtörtént városi eseményekrõl, leendõ programokról,
önkormányzati intézményeink és a helyi civil szervezetek rendezvényeirõl,
elért kulturális, mûvészeti, sport stb. eredményekrõl. Újdonságként
bevezetnénk az anyakönyvi híreket, és - a helyi lakosság érdekét is szolgáló
- ingyenes állásajánlatokat a helyi gazdaság szereplõitõl, valamint a
tartalomjegyzéket, mely a késõbbi visszakeresési szándékot könnyíti meg.
Az állásajánlatokkal kapcsolatban várjuk a vállalkozók, vállaltok
jelentkezését!
A Kisbíró is az önkormányzati költségvetésben meghatározott
forrásból jelenhet meg, ezért ügyelnünk szükséges a terjedelemre is.
Továbbra is figyelembe kell venni a nem önkormányzati témájú írásoknál
a szerzõ(k)nek, hogy ezen írások ne haladják meg a negyedoldalnyi
terjedelmet (12-es betûmérettel, 1,5-es sortávolsággal), de az egyes
írásokhoz kapcsolódóan túl egy-egy fotó megjelentethetõ. A
szerkesztõbizottság jogosult arra, hogy a terjedelmesnek ítélt írásokat a
szerzõknek átdolgozásra, rövidítésre visszaadja. A különbözõ
rendezvények támogatóinak listája - önkormányzati intézmények esetében
negyed oldalon túl - csak az aktuális hirdetési díj ellenében jelentethetõ
meg. Amennyiben bármely írásra az érintett(ek) reagálni kíván(nak), a
Kisbíró következõ számában (max. negyed oldal terjedelemben) erre
lehetõséget adunk. A szerkesztõbizottság az egyes számok kéziratait a
megjelenéstõl számított egy hónapig õrzi. Anyagtorlódás esetén a
szerkesztõbizottság dönt az anyag következõ számba történõ
átirányításáról.
Tájékoztatásul közlöm a 2005-ben megállapított hirdetési díjakat,
melyek változatlanok maradnak: 90×130 mm - 10.000.- Ft ¤ 65×45 mm 2.000.- Ft ¤ 45×45 mm - 1.200.- Ft ¤ 25×45 mm - 800.- Ft ¤ 15×45 mm 400.- Ft
TV Kisúj
A szerkesztõ-bizottság felé azzal a javaslattal éltünk, hogy fontolják
meg a vitamûsor, a párhuzamos vélemények megjelentetésének módját és
technikáját, s rendszeres idõközönként biztosítsanak lehetõséget a
képviselõi beszámolók, értékelések mûsorba kerülésének.
Bízom abban, hogy a hagyományokat megõrzõ, de azt idõközönként
meg is újító önkormányzati kommunikációnk elnyeri a lakosság tetszését,
és jól szolgálja tájékoztatásukat, tájékozódásukat.
Kecze István polgármester
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Spórolva védjük környezetünket!
Tisztelt Lakosság!
Több alkalommal, illetve több fórumon is hallhattak, olvashattak
már a Kisújszállás, Kossuth L. u. 74. szám alatt lévõ
hulladékudvarról. Most induló új cikksorozatban szeretnénk
tájékoztatást adni arról, hogy milyen fontos és mennyire jelentõs is a
szelektív hulladékgyûjtés.
Elsõként a szelektív gyûjtés pénztárcára gyakorolt hatására
hívnánk fel a figyelmet:
A szelektív hulladékgyûjtéssel csökkenthetõ azon hulladékok
mennyisége, amit a kukaedényzetükbe gyûjtenének, ezáltal
csökkenhet az ürítések száma, s ezzel csökkenthetõ a közszolgáltatási
díj. Egy 120 literes edényzet ürítése ma 301 Ft-ba kerül. Ha havonta 1
ürítést megspórolunk a szelektív hulladékgyûjtéssel, az éves szinten
3.612 Ft megtakarítást eredményez.
A szelektíven gyûjtött hulladékok lehetõvé teszik, hogy
elõkezelés, illetve különbözõ hasznosítási eljárások során
alapanyagként, nyersanyagként vagy adalékanyagként lehessen
újrahasznosítani a legkülönbözõbb hulladékot is.
A szelektív hulladékgyûjtés egyik fontos bázisállomása
Kisújszálláson a hulladékudvar, ahol veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat egyaránt TÉRÍTÉSMENTESEN gyûjtünk a
lakosságtól. A hulladékudvarban a nem veszélyes hulladékok közül
szelektíven átvesszük a karton, papír, PET palackok, használtruha,
textil, színes és fehér üveg, fém hulladékokat. A veszélyes hulladékok
közül szelektíven gyûjtjük a fáradt olajat, akkumulátort, száraz elemet,
irodai tonereket, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezéseket, használt fénycsöveket és izzókat, mûanyag és fém
festékes göngyölegeket, melyek a kommunális hulladékokba keverve
jelentõs természet károsító hatást idézhetnek elõ.
A hulladékudvar nyitva tartása minden munkanap 7:3016:00 óráig. Kérjük a tisztelt lakosságot, keressék ügyintézõnket!
Amennyiben további kérésük, kérdésük lenne, tájékoztatást kaphatnak

az 59/520-215 telefonszámon, vagy személyesen, a Kisújszállás,
Kossuth L. u. 74. szám alatti irodánkban.
Sorozatunk késõbbi cikkeiben kitérünk a különbözõ nem
veszélyes hulladékok hasznosítási lehetõségeire, illetve a veszélyes
hulladékok környezetkárosító hatásaira.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottsága páylázatot írt ki

A SZABADIDÕSPORT-PROGRAMOK ÉS AZ
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS TÁMOGATÁSÁRA
A páylázati felhívás és nyomtatvány 2008. március 11-étõl
beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján, 27-es
irodájában és az Arany János Városi Könyvtárban,
valamint letölthetõk a www.kisujSzallas.hu honlapról.

Csinosítsuk környezetünket!
2008. február 22-én tartotta a Városvédõ és -Szépítõ
Egyesület beszámoló közgyûlését, amelyen a tagok beszámolót
hallgattak meg az elmúlt évi munkákról és a 2008. évi tervekrõl.
A vita során többen, így Dr. Kiss Kálmánné címzetes igazgató és
Szabó Lajos önkormányzati képviselõ is felvetette, hogy nagyon
szemetes városunk. Különösen az élelmiszer üzletek 50-100
méteres környezetében, de másutt is, rendkívül sok a szemét,
mûanyag csomagolóanyag, papír, cigarettacsikk stb.
A Városvédõ és -Szépítõ Egyesület tagjai egy évben többször
is vállalkoznak a város és környezetének tisztítására, a hulladékok
összegyûjtésére, de azt nem várhatjuk el, hogy egy egyesület
tagjai gyûjtsék össze 12-13 ezer ember eldobált szemetét. Tudjuk,
hogy az átmenõ forgalom és az átutazók is szemetelnek
városunkban, de valljuk be, a legtöbb hulladékot mi, városlakók
dobáljuk szét.
A városvédõk személyemet kérték meg, hogy hívjam fel a
városi hírlevélen keresztül a város lakóinak figyelmét
környékünk rendbetételére.
Jön a tavasz, a megújulás ideje. Jó alkalom, hogy
környékünket rendbe tegyük. Március 15-ére gereblyézzük
fel házunk, portánk elejét! Az elszáradt leveleket, nyesedéket,

szétszórt hulladékot gyûjtsük össze, tegyük a hulladékgyûjtõ
edényzetekbe, vagy szállítsuk ki a városi komoszttelepre (a
hulladéklerakókhoz), ahol ingyen elhelyezhetjük. Megnyílt a
városi szelektív hulladékgyûjtõ udvar a Kossuth Lajos út végén,
ide gyakorlatilag bármilyen szétválogatott hulladékot kivihetünk,
és ingyen elhelyezhetünk: a mûanyag, papír és fém hulladékon
kívül, veszélyes hulladékot is (elemek, akkumulátorok).
Régi hagyomány teleülésünkön a tavaszi virágültetés,
palántázás. A város központi tereit, parkjait az önkormányzat
igyekszik virágokkal díszíteni, a fontosabb helyekre
hulladékgyûjtõket kihelyezni, a pihenõ padokat rendbe tenni. Kis
virágágyásokat a Városvédõ és -Szépítõ Egyesület tagjai is
létesítenek minden évben. Javasoljuk, hogy egyénileg is tegyük
szebbé virágok kiültetésével környezetünket! Felhívásunkat a
különbözõ vállalatok, vállalkozások, üzlettulajdonosok
figyelmébe is ajánljuk. Szebb, hívogatóbb a kulturált környezetû
üzlet vagy intézmény.
A tiszta, ápolt környezet nem csak nekünk lesz kedves,
hanem a város vendégeit, az átutazókat is jókedvre deríti.
Dr. Ducza Lajos
alpolgármester
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Kisújszállás lakosságának egészségügyi állapotáról I.
A képviselõ-testület 2008. február 26-ai ülésén megtárgyalta és
elfogadta a kisújszállási gyermek és felnõtt lakosság elhalálozási,
szûrési és egészségügyi statisztikájáról és az ebbõl eredõ feladatokról
szóló elõterjesztést. Errõl a mindenkit érintõ és több megdöbbentõ
adatot is tartalmazó témáról közöl a Kisbíró mostani és következõ
havi számai figyelemreméltó tényeket.
A népesség egészségi állapotát, halandóságát az életmód, a
genetikai adottság, a gazdasági, társadalmi és magatartásbeli
tényezõk, a szûkebb és tágabb fizikai környezet állapota, valamint az
egészségügyi szolgáltatások minõsége és hozzáférhetõsége
határozza meg.
Kisújszállás egészségügyi szolgáltatókkal való ellátottsága
megfelel az országos átlagnak. Hat háziorvos, két gyermekgyógyász,
két fogorvos, védõnõi szolgálat, két gyógyszertár, egy fiziotherápiás
szakrendelés és a Mentõszolgálat biztosítja a város egészségügyi
ellátását. Ezen belül mûködik az iskolaorvosi és védõnõi ellátás,
illetve több szakrendelés heti rendszerben. A meglévõ feltételek
ellenére a lakosság egészségi állapota rossz.
Demográfia
A lakosság korösszetétele a nemzetközi tendenciákhoz
hasonlóan alakul. A 65 év feletti lakosok részarányának
növekedésével párhuzamosan a 15 év alattiak arányának csökkenése
figyelhetõ meg, aminek következtében növekszik az aktív korúak
eltartási terhe. Jól ismert összefüggés van egy térség gazdasági
teljesítõképessége és lakosságának egészségi állapota között. A régió
gazdasági teljesítõképességét jelzõ mutatók csak kis mértékben
javulnak, messze elmaradva az Európai Unió országaitól.
Születéskor várható élettartam
Kisújszálláson a férfiak születéskor várható átlagos élettartama
67,3 év, mely 8 évvel rövidebb (!), mint az EU 15 országában (a
2004. évi csatlakozás elõtti 15 európai uniós ország átlaga). A
nemzetközi adatoknak megfelelõen a régióban is magasabb a nõk
születéskor várható átlagos élettartama, melynek értéke a vizsgált
idõszakban 75,9 év volt.
Halálozás
Kisújszállás és az észak-alföldi régió népességének halálozása
lényegesen magasabb egyes betegségekben, illetve bizonyos

területeken, mint az európai országokban, vagy mint hazánkban
átlagosan.
Általános halandóság
65 év alatt a férfiak halálozása háromszor magasabb, mint a
nõké! A fejlett világ országaihoz hasonlóan, a férfiak halálozása - az
1990-es évek csökkenõ tendenciája ellenére - jóval magasabb, mint
a nõké. Figyelemre méltó, hogy fiatalabb életkorban a férfiak
halálozása jóval meghaladja a nõk halálozását, ami városunkban és a
régióban azt jelenti, hogy az aktív korban bekövetkezõ halálesetek
háromnegyede a férfiakat sújtja.
Csecsemõhalálozás
A csecsemõhalálozást általában a speciális ellátások (szülészeti
ellátás, védõnõi szolgálat, alapellátás) minõsége, elérhetõsége, a
koraszülések kockázatát növelõ káros életmódbeli szokások (például
anyai dohányzás), vagy az anyák halmozottan elõforduló rossz
gazdasági-társadalmi státusa (például alacsony iskolázottság)
befolyásolhatja.
Szív- és érrendszeri halálozások
A halálozások több mint felét a szív- és érrendszeri betegségek
okozzák! Kisújszálláson és a régióban a korai (65 éves életkor elõtt)
szív- és érrendszeri halálozások száma csak lassan, az 1990-es évek
közepétõl kezdett csökkenni, szemben az európai országok több mint
30 éve tartó jelentõs javulásával. Különösképpen figyelemre méltó ez
az aktív korú lakosságnál megfigyelhetõ többlethalálozás akkor,
amikor tudományos bizonyítékok szólnak amellett, hogy megfelelõ
egészségügyi szolgálgatás, valamint egészséges életmód mellett a
halálozások döntõ hányada elkerülhetõ lenne.
Az önkormányzat látva a lakosság egészségének nagyfokú
romlását, szûrések szervezésére, egészségfejlesztési programokra,
egészségnevelési rendezvényekre 2.000.000,- Ft-ot szavazott meg a
2008. évre, amely tartalmi elemeinek meghatározását és
kivitelezésének megszervezését a most alakulóban lévõ
Egészségügyi Kerekasztalra bízza. A kerekasztal munkájában való
részvételre a Polgármester úr kéri fel az orvosokat, védõnõket,
pedagógusokat, az egészségügy területén mûködõ civil szervezetek
képviselõit. Munkájukról folyamatos tájékoztatást adunk.
Folytatjuk!
Dr. Malatinszky András

Rendeletek módosításáról
Városunkban is szigorítják a közterületi dohányzást
A képviselõ-testület a város lakóinak egészsége, továbbá
környezetünk tisztaságának védelme érdekében arról döntött, hogy
korlátozza a közterületen történõ dohányzást. 2008. július 1. napjától
a játszótereken, az oktatási, kulturális, közmûvelõdési, egészségügyi,
valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátó intézményeket övezõ közterületen kizárólag a "dohányzásra
kijelölt hely" jelzésû tábla 5 méteres körzetében engedélyezett a
dohányzás. A rendelet megszegõi ellen 20 ezer forintos helyszíni
bírság is kiszabható, illetve ellenük szabálysértési eljárás is indítható.
A rendelkezés életbelépése nemcsak a nemdohányzókat hivatott
védeni, hanem reményeink szerint sikerül a dohányzók számára is
kulturált dohányzóhelyeket kialakítani, ahol a csikkeket a
hulladékgyûjtõ edényzetek csikktartóiban tudják elhelyezni.

Az egyes szabálysértésekrõl szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
2008. március 1. napjától a közterület-felügyelõ 20 ezer forintos
helyszíni bírságot szabhat ki a város címerével és zászlójával
kapcsolatos szabálysértések, a köztisztasági szabálysértések, a
közterületek használatával kapcsolatos szabálysértések, az
állattartással kapcsolatos szabálysértések, a temetõkkel kapcsolatos
szabálysértések, valamint a zajvédelmi szabálysértések elkövetõivel
szemben.
Bízunk benne, hogy nem csak a kiszabható bírság magas összege
tartja vissza a lakosokat a rendelet megszegésétõl.
Nagy Tünde
osztályvezetõ
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Átadták a nagykun kapitányok díját
Az idei báli szezon jól "kihúzódott". Már vége a farsangi idõszaknak,
mégis böjtelõ havába torkollott az idei nagykunsági hagyományõrzõ bál.
Ám - amint az lenni szokott - most is népes sereg gyûlt össze: soha nem
jött még ilyen sok településrõl vendég, hogy a kunsági finom falatok, a jó
pálinka és bor mellett velünk vigadjon hajnalig.
Volt ennek a bálnak egy különösen felemelõ eseménye is. ANagykun
Kapitányok Tanácsának Illéssy-díját - Györfi Sándor szobrászmûvész,
Karcag kunkapitányának plakettjét - Kobzos Kiss Tamás históriásénekmondó vehette át. Édesapja révén kötõdik Kisújszálláshoz, hangját
egy ország ismeri, hiszen munkássága egyedülálló ebben a különleges
mûfajban. A Magyar Örökségdíjas mûvész meghatottan vette át a
szülõföld, a Nagykunság immár rangos elismerésének számító Illéssydíját.
Az idén ismét adtak át posztomusz Illéssy-díjat is, ezt pedig a 2004ben elhunyt Kiss Tamás, József Attila-díjas költõnek, Kisújszállás Pro
Urbe-díjasának, a Nyugat harmadik nemzedékébe tartozó kitûnõ
poétának ítélték oda a kunkapitányok. Lánya, Kiss Anna vette át az
elismerést.
A díjazottakat Kiss Tamás versével köszöntötte Csíkos Sándor, Jászai
Mari-díjas színmûvész.
Horváth György nagykun kapitány

Ünnepi programok
az 1848/49-es forradalom emlékére
Március 14-én
10.00 órakor az Illéssy-sírkertben, a Déli temetõben:
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
megemlékezése
Beszédet mond: Rádai Mária tanárnõ,
közremûködnek a 10. A osztály tanulói.
17.30 órakor az Illéssy-Kossuth-emlékkapunál:

Fáklyás, gyertyás felvonulás
veszi kezdetét
Beszédet mond: Gönczi Károly települési képviselõ
Közremûködik: a 48-as Asszonykórus,
a Nagykun Huszár Bandérium
Útvonal:
Illéssy-Kossuth-emlékkapu - Illéssy utca - Arany János utca Kálvin park - Piac utca - Kossuth u. 2. szám alatti iskola.
A felvonulás útvonalának állomásain, az emlékkapunál,
Kossuth Lajos, Illéssy Sándor és Illéssy János mellszobránál,
valamint a Kossuth-dombormûnél a rendezõ Városvédõ és
-Szépítõ Egyesület, valamint városunk iskolái tartanak
megemlékezéseket. (Kérjük a felvonuláshoz csatlakozókat, hogy
lehetõség szerint hozzanak magukkal gyertyát, fáklyát.)

Március 15-én 11.00 órakor a Városháza elõtt:
Kobzos Kiss Tamás elõadással köszönte meg a kitüntetést.

NAGY TISZTELET ÉS KÖSZÖNET A VENDÉGLÁTÓKNAK!
Néhány éve a Város- és Faluvédõk Országos Találkozóját rendezte
meg három szomszéd város a Nagykunság szívében: Kisújszállás,
Karcag és Túrkeve. A jó sorsom úgy hozta, hogy szerencsém volt
részese lenni eme csodálatos vidék szeretetteljes vendéglátásának. Mint
az északkeleti országrész megszállott lokálpatriótája, nagy
boldogsággal töltött el a Kárpát-medence szívében élõ emberek
fanatikus, hagyományaihoz ragaszkodó vendégszeretete.
A kultúráját naprakészen ápoló, a csodálatra méltó
hagyományõrzés, egész nemzetünk számára igazi iskolapéldát mutatott
a március 1-jén megrendezett VIII. Nagykunsági Hagyományõrzõ
Bállal. A város újratelepülése 291. évének tiszteletére rendezett bálon
valamennyi kun város polgármestere vagy alpolgármestere,
kunkapitánya és a megye vezetõi személyesen is megjelentek.
Az EU-hoz tartozáshoz fontosak, az ilyen csodálatos,
hagyományaihoz ragaszkodó települések példaértékû rendezvényei,
ami évrõl évre, generációról generációra életben tartja nemzetünket. A
hagyományos, magas színvonalú helyi kulturális mûsorok mellett
csodálatos produkciók szórakoztatták a közönséget. A szórakoztató
zenét kiváló, színvonalas, jól felkészült együttes szolgáltatta, akik
fantasztikus hangulatot és zenei élményt nyújtottak.
Kobzos Kiss Tamás elõadása feltette a koronát az est ünnepére.
Köszönöm a meghívást, és további sikeres hagyományõrzõ
munkát kívánok:
Fancsik József, a Kazincbarcikai Városszépítõ Egyesület elnöke

VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszédet mond: Tatár Zoltán alpolgármester

Haza és szabadság
Fellépnek: Huszárik Kata,
a Szolnoki Szigligeti Színház színmûvésze
Dévai Balázs, a Bárka Színház színmûvésze

Koszorúzás az 1848/49-es emlékmûnél
Közremûködik: a Mellofon Fúvósegyüttes
valamint a Nagykun Nádor Huszárbandérium
és a Nagykun Táncegyüttes tagjai.
A megemlékezést követõen
a Városháza dísztermében emlékkiállítás nyílik
Kossuth Lajos és az Illéssy család
címmel
Rendezõ: az Arany János Városi Könyvtár
***
Az ünnepi programokra
tisztelettel várnak minden kedves érdeklõdõt a rendezõk:
Kisújszállás Város Önkormányzata,
Városvédõ és -Szépítõ Egyesület,
Nagykun Nádor Huszárbandérium,
Arany János Városi Könyvtár,
városunk általános és középiskolái
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KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az óvodai és általános iskolai beíratásokról
Egyre szabályozottabbá válik az óvodai és az általános iskolai beíratások
folyamata. Tavaly arról adtunk tájékoztatást, hogyan határozta meg a közoktatási
törvény azt, hogy az általános iskolai beíratások során milyen eljárási rendet kell
követniük az iskoláknak. Idén az az új, hogy a fenntartó önkormányzatoknak
meg kell állapítaniuk az óvodai körzeteket akkor is, ha településen egy óvodai
intézmény mûködik - mint nálunk is. Az önkormányzat eleget tett a
beíratásokkal kapcsolatos kötelezettségeinek, és legutóbbi ülésén meghatározta
az óvodai és általános iskolai beíratások idõpontjait, az indítható elsõ osztályok
számát és az óvodai körzethatárokat is.
Az óvodai körzethatárok megállapításakor az önkormányzat az
óvodavezetés javaslatának figyelembevételével döntött. A körzethatárok újbóli
bevezetése nem azt jelenti, hogy minden gyermeknek a saját körzeti óvodájába
kell járnia. Arról van szó, hogy a gyermek felvételét a körzetileg illetékes óvoda
nem tagadhatja meg. Ha egy gyermeket más óvodába szeretnének a szülei
járatni, mint amelynek körzetébe tartozik, megteheti, ha a gyermeket az adott
óvoda fogadni tudja. A választott óvodára tehát nem vonatkozik a más
körzetekbe tartozó gyermekek felvételi kötelezettsége; akkor vehet fel másik
körzetbõl gyermekeket, ha van szabad férõhelye.
A jelenlegi információk szerint 2008 szeptemberében 121 gyermek kezdi
meg általános iskolai tanulmányait Kisújszálláson. Az önkormányzat figyelembe véve az egyházi iskolába jelentkezõk várható számát - négy, azaz
két-két elsõ osztály indítását engedélyezte a két önkormányzati iskolának. Az
Arany János Általános Iskola az induló egyik osztályában a testnevelést, a
Kossuth Lajos Általános Iskola pedig az ének-zenét tanítja emelt óraszámban. A
kompetenciafejlesztés mindkét önkormányzati iskolánk pedagógiai
programjának része.
Tájékoztatásként a közoktatási törvény így szabályozza a beíratáskor, illetve
a felvételkor követendõ eljárást: "Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát
is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található … Ha az általános iskola a
kötelezõ felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, köteles elõnyben részesíteni azokat, akiknek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol
az iskola székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos
helyzetû tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Ha az általános
iskola a kötelezõ felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem
tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi
kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehetõ a halmozottan
hátrányos, vagy sajátos nevelési igényû tanuló, továbbá az a tanuló, akinek
sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben
állapítja meg." (1993. évi LXXIX. tv. 66. § (2) bek.). A "sajátos helyzet" az
önkormányzat szociális rendelete szerint: azon, nem az adott általános iskola
körzetébe tartozó gyermek, tanuló, akinek egy vagy több testvére abban az
iskolában tanul, amelybe a gyermek felvételét a szülõk kérik, továbbá az, aki
emelt szintû képzésre jelentkezik.
Érdemes tudni azt is, hogy a beíratások során a felvételrõl az iskola
igazgatója dönt, mely döntésrõl minden szülõ írásban kap értesítést.
Értelemszerûen vonatkozik ez az óvodai csoportokba való besorolásra is, ahol a
döntés az óvodavezetõ hatásköre.
Az általános iskolák az általuk nyújtott kínálatról igyekeznek minden fontos
információval ellátni a gyermekeket és a szülõket, ennek egyik formája lesz
március 28-án, pénteken 17 órakor a mûvelõdési házban tartandó közös
szülõi értekezlet, melyre ezúton is meghívjuk a kedves szülõket.
Kocsisné Monoki Julianna

Az óvodai beíratásokra
2008. április 1-2-3-án de. 8-12 és du. 14-16 óra között
kerül sor a Mûvelõdési és Ifjúsági Központban.
Az általános iskolai beíratásokra
2008. április 8-9-én de. 8-12 és du. 14-17 óra között
kerül sor a következõk szerint:
- az Arany János Általános Iskolában a Kálvin téri épületben,
- a Kossuth Lajos Általános Iskolában a Rákóczi úti új épületben,
- a Kisújszállási Református Általános iskolában
az Arany János út 1. sz. alatti épületben.

"A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni,
és szabadságban kell elengedni."
Tisztelt Szülõ!
Szeretnénk bemutatni intézményünket, mielõtt gyermekének iskolát
választ. Iskolánkban gyermekszereteten alapuló nevelõ-oktató munka
folyik. Mindennapi tevékenységeinket a következõ célok, feladatok
határozzák meg:
- tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat,
- a szülõkkel partneri együttmûködés kialakítására törekszünk,
- biztos alapokat nyújtunk az alapkultúrtechnikák (olvasás, írás,
számolás) elsajátításához, hogy megteremt-sük az élethosszig tartó
tanulás feltételeit,
- kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi-kommunikációs képességek, a
számítástechnikai ismeretek, a matematikai gondolkodás és az
idegen nyelv oktatására,
- az életkori sajátosságoknak megfelelõ módszerek, eljárások
sokféleségével alkalmazkodunk a gyerekek személyiségéhez,
szükségleteihez érdeklõdéséhez, egyéni fejlõdéséhez,
- emelt szintû ének-zenei osztályainkban komplex mûvészeti ismeretek
(furulyatanulás, népi játék, képzõmûvészet, néptánc, drámajáték) nyújtásával gazdagítjuk
tanuló-ink személyiségét,
- a tanulók és a szülõk igényeit
figyelembe véve érdekes és
hasznos programokat szervezünk
a szabadidõ hasznos eltöltésére.

Kedves Szülõk!
Szeretettel várjuk Önöket és leendõ elsõ osztályos gyermekeiket nyílt
tanítási óráinkra.
2008. március 18. (kedd), új épület:
7.45
8.40
8.40
9.40

Oláhné Horváth Ibolya
Vadas Ilona
Homonnainé Püspöki J.
Zsolnainé Szilágyi Zita

komplex készségfejlesztés
ének
magyar ny. és irodalom
napközis foglalkozás

(2. c)
(2. c)
(2. a)
(2. c)

2008. március 20. (csütörtök), új épület:
7.45
7.45
8.40
9.40

Homonnainé Püspöki J.
Vadas Ilona
Oláhné Horváth Ibolya
Ernesztné Sebõk Beáta

matematika
ének
magyar ny. és irodalom
számítástechnika

(2. a)
(2. c)
(2. c)
(2. a)

Hívunk, várunk mindenkit szabadidõs programjainkra 2008. március 18án és 20-án 14.00-16.30 óráig az új épü-letben. Az ének-zenei képzésre
jelentkezõ gyerekek játékos képességmérésére is ekkor kerül sor.
Tisztelettel:
a Kossuth Lajos Általános Iskola nevelõtestülete
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ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KISÚJSZÁLLÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tisztelt Szülõk! Kedves Anyukák, Apukák!

A Kisújszállási Református Általános Iskola
hívogatója

Köszöntjük Önöket gyermekük iskolába lépése alkalmából. Tudjuk, hogy
nehéz szülõi feladat megfelelõ iskolát választani gyermekeik számára. Vannak,
akik azt az intézményt választják, ahová maguk is jártak, vannak, akik
megkérdezik, kik lesznek az elsõs tanító nénik. A gondosabb szülõk el is
mennek az iskolákba, megtekintik a bemutató foglalkozásokat.
Az Arany János Általános Iskolában igyekszünk a mindig változó
társadalmi-gazdasági
változásoknak
megfelelni.
Nyugodt,
kiegyensúlyozott iskolás éveket szervezünk és nyújtunk gyermekeiknek. Az
utóbbi évek tapasztalatai alapján erõsítjük az iskola és a szülõi ház
kapcsolatát. Egységes követelményrendszerrel biztosítjuk a versenyképes
tudást, a személyiség fejlõdését. A tanulók választhatnak az érdeklõdésüknek
megfelelõ mintegy negyvenféle délutáni foglalkozás közül. Célunk továbbá
az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása.
Kipróbáltuk a kéttanítós modellt annak érdekében, hogy a lassabban haladó
tanulók is megfelelõ sikerélményhez jutva lépést tudjanak tartani a többiekkel.
Igazolt versenyzõként is sportolhatnak tanítványaink. Rendszeresen nyári
táborokat szervezünk. Határon túli kapcsolatok ápolásával lehetõséget
kínálunk a Kárpát-medencében élõ magyarság jobb megismerésére, illetve a
tanult idegen nyelvek gyakorlására.
A 2008/2009-es tanévben indítandó osztályokban a pedagógiai programunk
szellemében:
- Az iskolánkba érkezõ elsõs tanulókat életkoruknak megfelelõen kialakított
gyermekbarát környezetben helyezzük el a Szabadság téri épületben,
ahol reggeltõl estig minden tevékenység helyet kap.
- A szülõk igénye alapján a kompetencia alapú oktatást is biztosítjuk az
egyik elsõ osztályban matematika-logika kompetenciaterületen.
- Az emelt szintû sportcsoportunkba járó gyerekek egészséges testi
fejlõdését testnevelés szakos nevelõ biztosítja.
- Alsó tagozatban heti egy-egy órában biztosítjuk a néptánc, illetve az
informatika oktatását, a nagyobb osztálylétszámok miatt az informatikát
már 3. évfolyamtól csoportbontásban tanítjuk.
- Felsõ tagozatban a tánc és dráma, valamint a hon- és népismeret
tantárgyi modulok ismét önálló órakeretet kapnak.
- 5-6. évfolyamon igyekszünk a technika órákat fiú-lány
csoportbontásban szervezni.
- 7-8. évfolyamon az életpálya-építés kompetenciaterület elemeit beépítjük
az osztályfõnöki órákba.
- A sajátos nevelési igényû tanulók ellátása érdekében iskolán belül
biztosítjuk gyógypedagógus és fejlesztõ pedagógusok segítségével a
fejlesztõ foglalkozásokat.
Nemcsak a szülõk, hanem a gyerekek számára is nehéz az új környezethez
alkalmazkodni. A könnyebb átmenet érdekében bemutató foglalkozásokat,
iskolanyitogató foglalkozásokat szervez az óvoda-iskola átmenetet segítõ
munkacsoport.
2008. március 11-én a Szabadság téri épületben, március 13-án az iskolai
könyvtárban (Vásár u. 4.), március 26-án a központi épület számítógépes
termében ismerkedhetnek iskolánkkal az ovisok és szüleik. A foglalkozások
kezdési idõpontja 16.00 óra. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak az iskola
pedagógusai és a leendõ elsõs tanító nénik, Farkasné Szõke Katalin és
Kovács Sándorné.
2008. március 17-én hétfõn délelõtt a Szabadság téri épületben,
valamint 19-én szerdán délelõtt a Központi épületben és a Napközi
Otthonban bemutató órákon ismerkedhetnek iskolánkkal. Ezeken a napokon
délután 16.00 órától kerül sor az emelt szintû sportosztályunkba jelentkezõ
gyerekek képesség-felmérésére.
Az emelt szintû sportcsoportokban tanuló gyerekek változatos
programmal mutatják be sokrétû tudásukat 2008. április 7-én (hétfõ) 16.00
órakor a központi épület tornatermében.
A foglalkozásokról részletesen tájékozódhatnak az érdeklõdõk az
óvodákban kiosztott szóróanyagból.
Várjuk Önöket gyermekeikkel együtt, tekintsenek be iskolánk életébe!
az Arany János Általános Iskola nevelõtestülete

Iskolánk Kisújszállás városának õsi és dinamikusan fejlõdõ intézménye.
A nálunk tanuló gyermekek családias, nyugodt légkörben sajátíthatják el az
ismeretanyagot. Osztálylétszámaink kedvezõek, így kellõ figyelmet fordíthatnak
pedagógusaink minden egyes tanulóra. Jelenlegi elsõ osztályunk 23 fõvel a
legmagasabb létszámú osztály. A jövõben 20, de legfeljebb 22 fõs osztály
indítását tervezzük. Az elmúlt években általános tantervû osztályt nem
indítottunk, jelenlegi osztályaink közül a 2. és 3. osztályunk emelt szintû
matematika-angol, elsõ osztályunk pedig emelt szintû informatika-matematika
osztály. A2008/2009. tanévben emelt szintû informatika-testnevelés elsõ osztályt
indítunk.
Informatika szaktantermünk 2007 szeptemberétõl áll tanulóink
rendelkezésére, ahol 15 + 1 db P4 számítógép, valamint 1 db projektor szolgálja
a korszerû oktatást. Jelenlegi elsõ osztályunkban az informatikaoktatás
csoportbontásban folyik, így minden diákunk külön gépen dolgozik. Ezen felül
délutáni szakkör formájában is biztosítjuk az informatikát alsós és felsõs
tanulóink számára.
A zenét kedvelõ gyermekek számára énekkarunk számos lehetõséget
biztosít. A különbözõ fellépéseken túl országos megmérettetéseken is nagy
sikerrel vesznek részt tanulóink évek óta. Ebben a tanévben az országos
zsoltáréneklõ verseny 1. és 2. helyezését is diákjaink nyerték el. Iskolánk
énekkara a városi karácsonyi hangversenyek résztvevõjeként is méltán ismert.
A sport területén is egyre kiemelkedõbb eredményeket tudhat magáénak
iskolánk. Állandó résztvevõi vagyunk a városi és megyei duatlon, triatlon és
egyéb sportversenyeknek. Iskolánk biztosítja délutáni foglalkozások keretében a
fiúk és lányok, alsó és felsõ tagozatos diákok számára külön-külön a sportolási
lehetõséget, versenyre való felkészülést.
A dráma kiemelt helyet foglal el a mindennapi oktatásban, melynek
eredménye a városi, megyei vers- és prózamondó versenyek dobogós
helyezései, valamint az iskolai rendezvényeken nyújtott teljesítmények
igazolnak. Ezt a munkát erõsíti majd, egy hangosítással és fénytechnikával
felszerelt korszerû színpad, mely 2008 szeptemberétõl segíti a drámaoktatást
intézményünkben. Ennek munkálatai jelenleg is folynak, ahogyan alsó
tagozatunk korszerû fejlesztése is. Minden évben újításokat, fejlesztéseket
hajtottunk végre, melynek eredményei önmagukért beszélnek. Mindenkit
szeretettel várunk a bemutató órákra és délutáni foglalkozásainkra!
Látogassanak el intézményünkbe, ismerjenek meg bennünket!
Somodi Zsoltné intézményvezetõ
Elsõs tanító néni: Kovács Györgyi
Bemutató órák, délutáni foglalkozások
Idõpont

Osztály

Tantárgy

Tanít

Március 31. (hétfõ)
8.55 - 9.40
1. osztály matematika
Kovács Györgyi
9.55 - 10.40
2. osztály testnevelés
Somodi Zsolt
10.50 - 11.35
1. osztály magyar
Kovács Györgyi
Délutáni játékos foglalkozás: 16.00-17.30 a Munkácsy úti épületünkben
Április 2. (szerda)
8.55 - 9.40
1. osztály magyar
Kovács Györgyi
9.55 - 10.40
2. osztály hittan
Mátyási Mariann
10.50 - 11.35
1. osztály matematika
Kovács Györgyi
Délutáni játékos foglalkozás: 16.00-17.30 a Munkácsy úti épületünkben
Április 3. (csütörtök)
8.55 - 9.40
1. osztály magyar
Kovács Györgyi
9.55 - 10.40
2. osztály informatika
Somodi Zsolt
10.50 - 11.35
1. osztály környezetismeret
Kovács Györgyi
Délutáni játékos foglalkozás: 16.00-17.30 a Munkácsy úti épületünkben
Április 4. (péntek)
16.00-16.45 Arany János úti épület bemutatása, játékos informatika-foglalkozás.
Április 5. (szombat)
9.30-11-30 Játékos foglalkozás a Munkácsy úti épületben, 1-3.osztályosok
mûsora az óvodásoknak.
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A VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖRZETHATÁRAI
Az önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. § (6) bekezdése alapján a Városi Óvodai Intézmény tagóvodáinak körzethatárait az alábbiak szerint határozta meg:

1. Pitypang Óvoda: a
Közraktár - Deák Ferenc Petõfi - Kórház - Téglagyár Csorbai út, illetve utcák
vonalától nyugatra esõ
városrész, valamint a Nagy
Imre utca a következõkkel:
- a Közraktár és a Kórház utca
csak határvonal,
- a Deák Ferenc utcának csak a
páros oldala tartozik a körzetbe.

2. Petõfi Óvoda: a Közraktár - Deák
Ferenc - Petõfi - Nagy Imre - Kossuth
- Széchenyi - Pólya utcák vonalától
északra esõ városrész a
következõkkel:
- a Petõfi, a Nagy Imre, a Kossuth és a
Pólya utca, valamint a Széchenyi
utcának a Sásastó és a Pólya utcák
közötti szakasza csak határvonal,
- egyebekben a Széchenyi utca
mindkét oldala a körzetbe tartozik.

3. Sásastó Óvoda: a
Pólya - Széchenyi Kossuth - Mikes Vásár - Béla király Malom utcák vonalától
északkeletre esõ
városrész a
következõkkel:
- a Széchenyi, a Béla
király és Malom utca
csak határvonal.

4. Béla Király úti Óvoda: a
Malom - Béla király - Vásár Munkácsy utcák vonalától
keletre esõ városrész a
következõkkel:
- a Vásár utca csak határvonal,
- a Munkácsy utcának a
páratlan oldala,
- a Malom utcának csak a
Munkácsy utcáig tartó
szakasza tartozik a körzetbe.

5. Bocskai Óvoda: a
Munkácsy - Vásár - Mikes Kossuth - Kígyó - Gaál
Kálmán - Határ - Malom
utcák vonalától délre esõ
városrész a következõkkel:
- a Mikes utca csak határvonal,
- a Munkácsy, a Kígyó és a
Gaál Kálmán utcáknak csak a
páros oldala tartozik a
körzetbe.

6. Vasvári Óvoda: a Kórház - Petõfi Nagy Imre - Kossuth - Kígyó - Gaál
Kálmán - Tulipán utcák vonalától
délnyugatra esõ városrész a
következõkkel:
- a Petõfi, a Nagy Imre és Kossuth utca
csak határvonal,
- a Kígyó utca Gaál Kálmán utcáig tartó
szakaszának csak a páratlan oldala,
- a Gaál Kálmán utcának csak a
páratlan oldala tartozik a körzetbe.
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Szervezõdik a szakképzési együttmûködés a megyében
Folytatódik a szakképzés megyei együttmûködésének
megszervezése. Ennek legutóbbi két fontos állomása a résztvevõ
települési önkormányzatok részérõl a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mûködtetésérõl
szóló megállapodás, valamint a társulás alapító okiratának elfogadása
volt. Képviselõ-testületünk ezeket legutóbbi ülésén megtárgyalta és
elfogadta, ugyanakkor döntött arról is, hogy a Társulási Tanácsba
önkormányzatunk képviselõjeként Gönczi Károlyt, a Mûvelõdési,
Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét delegálja.
A másik fontos állomás az elõbbiekhez kapcsolódik: miután a
társulás mind a 15 tagja (önkormányzata) elfogadta e két
alapdokumentumot, március 4-én Szolnokon a polgármesterek
aláírták azokat. Ezzel létrejött és megtartotta elsõ, alakuló ülését a
Társulási Tanács, mely a társulás döntéshozó szerve. Hozzáláttak a
szervezési és mûködési szabályzat elkészítéséhez, ennek során
tekintettel voltak arra a több önkormányzat részérõl is
megfogalmazott igényre, hogy szabályozzák a szakképzési alapba
befizetett összegeknek az érintett iskolákhoz való eljuttatását. A
szervezeti és mûködési szabályzatot azonban még nem fogadták el,
március 31-ig a tagok tehetnek további javaslatokat, és várhatóan

jogszabályi változások is lesznek, amelyek befolyásolják a társulás
mûködésének szabályozását.
ATársulási Tanács megválasztotta tisztségviselõit is, oly módon,
hogy minden szakmai-területi munkabizottság képviselete
megvalósuljon, nevezetesen: az elnök dr. Wirth István fõiskolai tanár
lett a jászsági, az egyik alelnök Karcagi-Nagy Zoltán a nagykunsági,
a másik pedig Ferenczné Teleki Éva a szolnoki területi
munkabizottság képviseletében. Megbízatásuk egy évre szól. A
tanács a szakképzési együttmûködés feladatainak ellátására
munkaszervezetet hoz létre, melynek igazgatói állására pályázatot
írtak ki (a pályázati kiírás hamarosan az Új Néplapban fog
megjelenni, illetve az önkormányzat honlapján is elérhetõ lesz).
A tanács elsõ döntései a pályázati munka folytatásáról is szóltak.
Amennyiben a már benyújtott, az együttmûködés kereteinek
kialakításáról szóló pályázat elsõ fordulója sikeres lesz (ezt áprilisban
tudhatjuk meg), a társulás a második fordulóban is indul, emellett
döntöttek arról is, hogy elkezdik egy, az infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására vonatkozó pályázat kidolgozását.
Kecze István
polgármester

Együtt vagyunk
Újabb, hosszú idõn - húsz hónapon át - tartó, európai uniós
támogatással megvalósított pedagógiai tartalmú projekt zárult le a
közelmúltban. Ennek története a sajátos nevelési igényû, tehát a
társaiknál valamilyen ok miatt lassabban, nehezebben tanuló
gyermekeknek a többiekkel való együttnevelésérõl szólt. Keretében
pedagógusok, de szülõk is tanulták, hogyan fogadják el õket, hogyan
segítsék beilleszkedésüket, milyen módszerekkel érjék el, hogy
társaik ne csak el-, hanem be is fogadják õket. Mindezt úgy, hogy a
tanulás folyamatában gyermek, tanár és szülõ egyaránt
sikerélményekhez jusson.
Olvasóink több írást is találhattak hírlevelünkben e projektrõl az
elmúlt közel két évben. Az önkormányzat is figyelemmel kísérte e
programot, annak kedvezõ fogadtatását, és lezárultával a
következõképpen értékelte is azt:
"1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
figyelemmel kísérte "Az együttnevelés feltételrendszerének
megteremtése Kisújszállás alapfokú közoktatási intézményeiben"
címû, 2.1.6. jelzésû HEFOP-projekt megvalósítását, és … ezúton
fejezi ki elismerését mindazoknak, akik a projekt elõkészítésében és
megvalósításában szerepet vállaltak; intézmények szerint a
következõknek: a Kádas György Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthonnak, a Városi Óvodai Intézménynek, az
Arany János Általános Iskolának, a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonnak és a Városi Mûvelõdési
és Ifjúsági Központnak. Név szerint különösen is köszönetet mond:
Oros Róza projektvezetõnek, Tatár Jánosné szakmai vezetõnek,
valamint Csíkiné Regényi Éva, Erneszt Antal Pál, Janó Lajos, Szász
Veronika és Szombath Zsoltné szakmai koordinátoroknak.
2.) A képviselõ-testület úgy ítéli meg, hogy e projekt nemcsak a város
közoktatási intézményeinek oktató-nevelõ munkájában hozott új és
remélhetõen messze ható eredményeket, hanem a város életében is. A

helyi közoktatásban példaszerû volt az az összefogás, amely a
résztvevõ intézmények együttmûködésében valósult meg egy
humánus cél - a felnõtt életre készülésben nagyobb hátrányokkal
induló, sajátos nevelési igényû tanulók be- és elfogadása - érdekében.
A képviselõ-testület megköszöni a pedagógusok aktivitását, mely
szakmai tanfolyamokon, képzéseken történõ részvételekben, új
pedagógiai módszerek, technikák befogadásában és alkalmazásában
is megnyilvánult. Eredmény az is, hogy a résztvevõ intézmények
eszközparkja korszerû tan- és technikai eszközökkel bõvült.
3.) Az önkormányzat elismeréssel és örömmel tapasztalta, hogy e cél
megvalósításához sikerrel nyerték el a szülõk támogatását is. A
program megvalósításában résztvevõ gyermek- és tanulócsoportok
által a kompetencia alapú nevelés-oktatás programcsomagjainak
bevezetése és a számtalan szabadidõs program során átélt pozitív
élmények megalapozzák azt a reményt, hogy e gyermekek
segítõkészebbek és toleránsabbak lesznek problémákkal küzdõ
társaikhoz.
4.) A képviselõ-testület bízik abban, hogy a projekt megvalósítása
során megfogalmazott elképzelések - mint pl. a jó tapasztalatok
továbbadása érdekében forrásközponttá, ill. bázisiskolává válás,
mentori/szakértõi munka, helyi tapasztalatcserék; az inkluzív nevelési
modellek gyakorlattá válása, a kompetencia alapú nevelési-oktatási
programcsomagok további alkalmazása; a szülõi klub, a létrejött
szakmai munkaközösségek, szakmai teamek, valamint a
fejlesztõeszköz-kölcsönzõ további mûködtetése - megvalósulnak. Az
önkormányzat - mint a támogató környezet biztosításának egyik
fontos szereplõje - lehetõségeihez mérten továbbra is megbízható
együttmûködõ partner kíván lenni mindazon tervek
megvalósításában, amelyek a városban élõ gyermekek és tanulók
eredményesebb és hatékonyabb nevelését-oktatását, ezzel együtt
remélhetõen egy, a mainál toleránsabb, humánusabb társadalom
alapjainak a megteremtését szolgálják."
KMJ
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Arany-napok
Minden évben igyekszünk olyan rendezvényekkel emlékezetessé tenni az
Arany-napokat, melyek élményt jelentenek kicsiknek és nagyoknak,
vendégeknek és kisújszállásiaknak egyaránt. Ebben az évben hozzásegített
ehhez Kisújszállás Város Önkormányzatának és az Arany Diák Alapítványnak
jelentõsebb anyagi támogatása, számtalan segítõnk, köztük a vendégfogadó
családok munkája, felajánlott díjaik, melyeket ezúton is köszönünk.
Mintegy 55 fõ pacséri és négyfalui gyermeket, valamint kísérõiket is fogadtuk
szombaton. A vasárnapot kötetlenül együtt tölthették a gyerekek a
vendégfogadó családokkal. A felnõttek ellátogattak a nagykõrösi Arany János
Emlékmúzeumba és a szolnoki Szigligeti Színházba.
A programot úgy igyekeztünk összeállítani, hogy méltó helyet kaphasson
benne Arany János is. Az ünnepi megemlékezés a rendezvény hivatalos
megnyitója volt. A tanulók vetélkedõ formájában idézték a költõ életének
pillanatait, és adtak számot nyelvhelyességi ismereteikrõl.
Az Arany-napok forgatagából most sem hiányoztak a versenyek. Minden
résztvevõ kipróbálhatta magát, és tapasztalhatta: helyt tud állni a mezõnyben
függetlenül attól, hogy a Kárpát-medence melyik magyar iskolájából érkezett.
Szerettük volna, hogy programjaink egy része a város érdeklõdõ lakossága

számára is nyitott legyen, ezért irodalmi beszélgetést szerveztünk dr. Kiss
Kálmánné címzetes igazgatónõ közremûködésével. Így látták vendégül a
szervezõk a Nagykun Hagyományõrzõ Bálon a vendégeket és kísérõiket. Ezért
hirdettük meg a Biblia évében a bibliai történetek illusztrációs versenyét
minden kisújszállási, pacséri és négyfalui általános iskolás számára.
A gyerekek nyugdíjas tanítóikkal, tanáraikkal, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat képviselõivel, az Alapfokú Mûvészeti Iskola zenetanáraival, az
anyanyelvápolók helyi képviselõjével, a néptáncos egykori tanítványunkkal,
Nagy Imrével, Ferenczi Gyula aikido edzõvel és segítõivel is találkozhattak. Jó
szívvel hívtuk õket közénk, és õk szívesen fogadták meghívásunkat.
Ebben az évben is találkozhattunk ismerõsökkel, és új arcok, nevek is szép
számmal váltak a négy nap alatt ismerõsökké. A rendezvények ideje alatt
együtt örültek, vetélkedtek a gyerekek, alig lehetett kiválasztani, ki melyik
iskola tanulója. És ez így van jól. A pacséri és négyfalui testvériskolák minden
nehézséget leküzdve szervezik meg évrõl évre az utazást, és várnak bennünket
viszontlátogatásra. Köszönjük, hogy testvéreinkként tisztelhetjük és
szerethetjük õket!
Nagy Lajos igazgató

A Megyei Balesetmegelõzési Bizottság közleménye
egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításáról
2008. január 1-jétõl több olyan jogszabály is módosult, amely
jelentõs kihatással lehet az ország, ezen belül megyénk
közlekedésbiztonsági helyzetére is, hiszen a jogszabályok
módosításának egyik alapvetõ célja a gépjármûvezetõk önkéntes
jogkövetésének erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának
javítása.
Ilyen módosult jogszabály a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi
LXIX. törvény, melynek értelmében a helyszíni bírság összege
háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet. Eddig ez az
összeg egyezer forinttól tízezer forintig terjedhetett. Szintén
emelkedett a szabálysértési eljárás alkalmával kiszabható
pénzbírság legalacsonyabb összege is, amely egyezer forintról
háromezer forintra emelkedett. E törvény hatálya alá tartozó
pénzbírság legmagasabb összege továbbra is százötvenezer forint.
Mind a helyszíni bírság, mind pedig a pénzbírság kiszabása
alkalmával az eljáró hatóság tagja tájékoztatást ad az elkövetõnek a
jogkövetkezményekrõl, valamint az általa elkövetett
szabálysértéshez rendelt közúti közlekedési elõéleti pontról,
melynek jogszabályi háttere, a 2000. évi CXXVIII. törvény szintén
változott.
A közúti közlekedési elõéleti pontrendszer olyan rendszer, amely
jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetése esetén
kiszabható pontok elérik, vagy meghaladják a 18-at, a vezetõi
engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetõvé. A törvény
módosításával a jogalkotó megemelte az egyes szabálysértések
alkalmával kiszabható pontokat, valamint jelentõs mértékben
bõvítette azon szabálysértések körét, amelyekhez pontot rendel
kiszabni azok elkövetése esetén. Jelentõs változás még, hogy a
korábbi kettõ évrõl három évre emelkedett a nyilvántartásba vett
pontszámok elévülési ideje.
A szigorítások mellett azért kedvezõ módosítások is történtek.
Ilyen módosítás, hogy a korábbi 14 pontról 12 pontra csökkentette
azt a határt, amikor a nyilvántartó értesíti a jármûvezetõt a pontjai
csökkentését eredményezõ önkéntes utánképzés lehetõségérõl.
Amennyiben a jármû vezetõje önként vállalkozik az utánképzésre,
annak elvégzése után a nyilvántartott pontjai számát 12 pontig 9
ponttal, 13-17 pont között pedig 6 ponttal kell csökkenteni.

A jogszabályváltozásoknak egyik legjelentõsebb eleme a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása, mely
kodifikálta az üzembentartó objektív felelõsségét bizonyos
szabályszegések elkövetése esetén. Ezen jogszabály bevezetésének a
célja az, hogy a jármûvek tulajdonosai, üzembentartói fokozott
felelõsséget érezzenek azért, hogy a jármûvüket használók
- a megengedett legnagyobb sebességre,
- a vasúti átjárón való áthaladásra,
- a jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ
készülék jelzéseire,
- a jármûvel történõ megállásra és várakozásra,
- az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
- a behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási irányra,
- a természet védelmére
vonatkozó elõírásokat betartsák.
A jármû üzembentartójával, illetve használójával szemben a
fentiekben említett elõírások megszegése esetén 30.000 - 300.000 Ft
közötti közigazgatási bírságot kell kiszabni, a szabályszegés
súlyossági fokának arányában.
Amennyiben az üzembentartó a jármûvét másnak a használatába
adta, s ezt a tényt a meghatározott dokumentált módon bizonyítja, a
bírságot a használatba vevõ személynek kell megfizetnie.
Amennyiben ezt a használatba vevõ elmulasztja, vagy azt tõle nem
lehet behajtani, a bírságot az üzembentartónak kell megfizetnie.
Mindez azt is jelenti, hogy az üzembentartónak nem elegendõ a
hatóságot arról tájékoztatnia, hogy a jármûvet más személy (pl.
hozzátartozó) vezette, hanem ennek igazolására meghatározott
okiratokat, menetlevelet, fuvarlevelet kell a hatóság részére
benyújtani.
A közigazgatási bírságot a 2008. május 1. után elkövetett
szabályszegések esetén kell kiszabni. 2008. január 1. után a fenti
határnapig elkövetett szabályszegések esetén az eljáró hatóság
írásbeli tájékoztatást küld a jármû üzembentartójának az
elkövetett szabálysértésrõl, és tájékoztató jelleggel az ahhoz
kapcsolódó bírság összegérõl is.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

2008. március 8.
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Közhasznúsági jelentés az Arany Diák Alapítvány
2007. évi tevékenységérõl
Az alapítvány 2007-ben is kizárólag cél szerinti tevékenységet
végzett. Az ebbõl származó bevétel összege 1.200 eFt. Konkrét
megoszlása a következõ:
Magánszemélyek és szervezetek közvetlen adományai:
256.063,- Ft
Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából származó bevétel:
268.184,- Ft
Pályázat útján kapott cél szerinti támogatás:
100.000,- Ft
Cél szerinti rendezvény bruttó bevétele:
395.650,- Ft
Pénzügyi mûveletek bevétele:
34.654,- Ft
Egyéb cél szerinti bevétel:
145.883,- Ft
Az alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos
kiadásainak összege 1.459 eFt. Konkrét megoszlása a következõ:
Tanulmányi ösztöndíj:
Szociális ösztöndíj:
Táborok támogatása:
Versenyek támogatása:
Egyéb iskolai rendezvények támogatása:
Diákszervezet támogatása:
Diákok jutalmazása:
Anyagbeszerzés:
Egyéb közhasznú tevékenységi kiadás:

157.500,- Ft
58.000,- Ft
572.000,- Ft
41.000,- Ft
247.850,- Ft
116.060,- Ft
22.500,- Ft
228.955,- Ft
15.461,- Ft

Az alapítvány vagyona 2007. év során a tárgyévi pénzügyi eredmény
összegével változott, 2007. december 31-én 1.697 eFt pénzeszköz áll az
alapítvány rendelkezésére.
Az alapítvány célja a kisújszállási Arany János Általános
Iskolában:
- az iskola oktató-nevelõ munkájához kapcsolódó tárgyi feltételek
javítása, kiemelten kezelve a számítástechnikai, a nyelvi labor
fejlesztését,
- a tehetséggondozás érdekében szervezett, különbözõ szintû
tanulmányi és sportversenyek támogatása, a kiemelkedõen
eredményes tanulók jutalmazása,
- iskolai ösztöndíj adományozása a hátrányos helyzetû jó
képességû tanulók számára,
- a mûködõ diákönkormányzat munkájának támogatása,
- az iskolai közösségek mûködési feltételeinek javítása,
programjainak támogatása, népszerûsítése, közremûködés új
szervezetek létrehozásában,
- a tanulók tanórán kívüli tevékenységének színesítése, anyagi
feltételeinek javítása.
Az alapítvány a felsorolt közhasznú tevékenységek mindegyikét
aktívan végzi, erre a rendelkezésére álló eszközökbõl jelentõs összeget
fordít. A fel nem használt pénzösszeget lekötött bankszámlán helyezi el,
illetve állampapírt vásárol. Mindkét esetben kamatbevételhez jut, melyet
a cél szerinti tevékenység végzéséhez használ fel. Az alapítvány kezelõ
szerve a 9 fõbõl álló kuratórium. A kuratórium tagjai tevékenységüket
társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás nélkül végzik, a
tisztségviselõk nem részesülnek juttatásban semmilyen formában.
2007-ben az alapítvány a közhasznú tevékenységét az alapító
okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében látta el. Ez
teljes egészében a tagok és környezetük aktív közremûködésének
köszönhetõ. Az alapítvány által adott támogatások az elmúlt évhez képest
növekedtek, miközben a bevételek közel azonos szintet mutatnak.
Domján László
a kuratórium elnöke
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MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK, FIGYELEM!
Indul 2008. évi területalapú támogatások kérelmezése. Az
errõl szóló jogszabály március 15-e körül jelenik meg! Ezt követõen
lehet a kérelmeket benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (MVH), elõreláthatólag május 15-ig!
A területalapú támogatások rendszerében a következõ jogcímekre
lehet igénylést beadni:
1. egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó egységes
területalapú támogatás,
2. kiegészítõ nemzeti támogatás (GOFR),
3. agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG),
4. az EMVA-ból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez
nyújtandó támogatás,
5. kedvezõtlen adottságú területeken (KAT) történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
6. Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás,
7. rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítésének támogatása,
8. évelõ lágyszárú energianövények telepítésének támogatása.
Az elõzõ évek gyakorlatához képest nemcsak papír alapon, hanem
elektronikusan (neten, weblapon) is lehet kérelmezni!
Támogatási és kifizetési kérelmek benyújtási lehetõségei:
1. személyesen, elektronikus úton,
2. személyesen, hagyományos úton (papír alapon),
3. falugazdászon keresztül elektronikus úton,
4. falugazdászon keresztül hagyományos úton (papír alapon),
5. egyéb képviselõn keresztül elektronikus úton,
6. egyéb képviselõn keresztül hagyományos úton (papír alapon).
A jogcímekrõl és kérelem beadás módjáról az MVH-s
tájékoztatócsomagban található nyomtatványon nyilatkozni kell! A
nyilatkozat elmaradása a kérelemcsomaghoz való hozzájutást
akadályozhatja, így a támogatás lehívását is! Akik postai úton kapják
meg március 10-e után az MVH-s tájékoztatót, azok a nyilatkozatot a
falugazdász irodában adják le a kézhezvételtõl számított 3 napon
belül, ahol szükség esetén segítünk is a nyilatkozat kitöltésében.
Az elektronikus út gyors, kényelmes és hibátlan kérelmezés
elõnyével jár.
Többek között:
- Az elõzõ évi blokktérkép elérése gyorsabb parcellarajzolást tesz
lehetõvé a 2008-as kérelem kitöltésénél, így gyorsabb az
ügyintézés!
- A szoftver jelzi a kitöltés során, ha valamilyen beírt adat nem
megfelelõ formátumú vagy valamilyen adat hiányzik. Az
adattartalomra vonatkozóan pontosabb, formailag hibátlan
kérelmek benyújtását biztosítja!
- A berajzolt parcella területét kijelzi a szoftver, amely adott
esetben jelezheti, hogy a parcella berajzolt területe eltér az
igényelt területtõl. Ezzel ki lehet küszöbölni a téves
adatmegadásból fakadó túligénylést!
Irodánkban (Petõfi u. 20-22.) lehetõséget adunk az elektronikus
kérelmezés benyújtásához tanácsadói segítséggel (az ügyintézés
március 20-ától indul)! A kérelmezés további menetérõl a helyben
szokásos módon fogjuk a gazdákat értesíteni!
A részletek iránt érdeklõdõknek az irodánkban adunk további
felvilágosítást!
Nagy László
Cs. Nagy András
kamarai tanácsadó
falugazdász
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Asztalitenisz-verseny

2008. március 8.

Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Idõpont: 2008. március 15. (szombat)
Helyszín: Arany János Általános Iskola tornaterme (Kálvin u. 3.)
Ifjúsági: 9.00 órától, a nevezés díjtalan
Amatõr: 10.00 órától, diákoknak ingyenes, felnõtteknek 300.-Ft
Nevezés a helyszínen. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Hírek a városi asztalitenisz és sakk csapatáról
Az asztalitenisz csapat az Észak-Alföldi Régió "A" csoportjában
a 2007/2008. évi NB III. csapatbajnokság 14. fordulója után jelenleg
a második helyen áll 24 ponttal (15 mérkõzés: 11 gyõzelem, 2
döntetlen, 2 vereség).
A kisúji csapat 2008. március 8-án 11.00 órakor játszik a
Lakitelek Interszõnyeg SE ellen az Arany János Általános Iskola
tornatermében, ahová minden érdeklõdõt várunk. Szurkoljunk
együtt!
A megyei sakkszövetség által szervezett csapatbajnokság a
félidejéhez érkezett. A kisújszállási sakkcsapat az elmúlt évihez
hasonlóan kimagaslóan szerepelt (a legutóbbi fordulóban
Törökszentmiklóson nyertek 8,5 : 1,5-re), az elõnyük már
behozhatatlan, így magabiztosan készülnek a második félidõre,
amely májusban Rákóczifalván végzõdik a megyei döntõn.
Szûcs István

A D Ó 1 % H E LY E S B Í T É S :
Az alábbi technikai számok megszûntek,
azokat tévesen közöltük:
- a társadalmi bûnmegelõzés feladatinak támogatása
(technikai szám 1294)
- az erdõterüelt közjóléti célú védelmének és bõvítésének támogatása
(technikai szám 1445)
- az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása
(technikai szám 1304)
- Szülõföld Alap (technikai szám 1311)

Szerk.

Színházlátogatás Budapestre
2008. június 7-én (szombaton) 19 órától
a Mozart c. musicalt tekinthetik meg az érdeklõdõk
Jegyek igényelhetõk: március 11-ig a mûvelõdési házban,
kb. 4000 Ft-os áron. Utazás: busszal (kb. 2500 Ft/fõ) vagy egyénileg
A darabról: a XX. sz. vége felé kialakult Mozart-láz felfedezte a
zeneszerzõ szélsõséges, lázadó személyiségét és jó pár mûalkotást
eredményezett. Ezek közül kiemelkedik Sylvester Levay Mozart!-ja. Új
szempontok szerint közelít a hõshöz, Wolfgangot szinte mai fiatalként
kezeli, aki képtelen elviselni az atyai uralkodást, a császárvárosi
intrikákat, s miközben így harcban áll a külvilággal, belül sincs békéje,
gyermekkori énje a zseniális Amadé minden mozdulatát befolyásolja, s
nem engedi szabadon.
Izgalmas musicalzene, áradó, slágergyanús dalokkal fûszerezve.
Érdekes, változatos, nagyon mai és emberi történet egy fiatalról, aki nem
bír, nem akar beilleszkedni a világ unalmas sémáiba, s akit úgy hívnak:
Mozart!
Fõbb szerepekben: Dolhai Attila/Mészáros Árpád Zsolt, Szabó P.
Szilveszter, Siménfalvy Ágota, Náray Erika, Bereczki Zoltán/Bálint
Ádám, Molnár Piroska. Rendezte: Kerényi Miklós Gábor
Szûcsné Nagy Zita

Kedves Olvasóink! Kedves Gyerekek!
Az alábbi programokat ajánljuk figyelmükbe, figyelmetekbe:
- Március 10-tõl vehetõ át a Gyermekkönyvtárban a reneszánsz éve
alkalmából hirdetett játékos vetélkedõsorozat újabb feladatlapja,
melyet ezúttal felsõs tanulók részére készítettünk.
- Az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat programjai
március 26-31. között kerülnek megrendezésre: NETPÁRBAJ felsõs tanulók részére, IDÕUTAZÁS a világhálón - az Idõsek Klubja
tagjaival, KOR-KÉP: NAVArendszer használata középiskolásoknak
és szépkorúaknak
- Költészet napi versmondó versenyek
Április 7. 15 óra - középiskolás, felnõtt
Április 8. 15 óra - 1-2. osztály
Április 9. 15 óra - 3-4. osztály
Április 10. 10 óra - óvodás
Április 10. 15 óra - felsõ tagozat
- Föld napi vetélkedõ óvodások részére április 24-én 10 órakor.
- A "Mani, Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája" címû könyv
bemutatója március 18-án 16.30 órakor a Zenei könyvtárban lesz. A
könyvet - mely a rendezvény helyszínén megvásárolható - a kiadó,
Nagy Lajos mutatja be.
A rendezvények részleteirõl felvilágosítást a plakátokról és a
könyvtárban kaphatnak az érdeklõdõk.
* * *
Ezúton szeretnénk ismertetni Önökkel
könyvtárhasználati szabályzatunkat:
Beiratkozási díj: felnõtt könyvtár: 1300,-Ft/év; gyermekkönyvtár:
700,-Ft/év. A IV. negyedévtõl a beiratkozás félárú.
Abeiratkozási díj fizetése alól mentesülnek: 16 éven aluliak, 70 éven
felüliek, könyvtári, közmûvelõdési, muzeális és levéltári dolgozók.
50 % kedvezményben részesülnek: 16 éven felüli diákigazolvánnyal
rendelkezõk, pedagógusok, munkanélküliek, gyesen, gyeden lévõk,
nyugdíjasok, fogyatékkal élõk.
Kézikönyvtári kölcsönzés (könyvtári tagsághoz kötött): 1000,Ft/félév, 600,-Ft/negyedév. Selejt dokumentumok árai: 100,-Ft/db.
Telefax használati díj: 400,-Ft/lap. Fénymásolási díj: 20,-Ft/lap,
könyvtári dokumentumból: 15,-Ft/lap. Számítógéphasználat: 150,Ft/félóra, nyomtatás: 50,-Ft/lap. Számítógépes tagsági kártya:
2200,-Ft/év, 600,-Ft/negyedév (korlátlan használat). Spirálozás:
100,-Ft, DVD klub tagság: 500,-Ft/év, terembér: 1500,-Ft/óra.
További információk a könyvtár honlapján
és a hirdetõtáblánkon olvashatók.
* * *
Szeretettel várjuk eddigi és leendõ olvasóinkat, és felhívjuk
figyelmüket, hogy a felnõtt könyvtár állománya olvasók által
felajánlott és újonnan vásárolt könyvekkel bõvült.
Köszönetet mondunk dr. Malatinszky Andrásnak, aki a könyvtár
számára megrendelte a Magyar Történelmi Archívum sorozatot. A
kiadványok egy-egy történelmi eseményt vagy kiemelkedõ
történelmi személyiséget mutatnak be, és páratlan dokumentummellékleteket tartalmaznak. A sorozat darabjai az olvasóteremben
helyben használhatók. Köszönjük Kecze István polgármester úrnak és
a Városvédõ és -Szépítõ Egyesületnek a Vasárnapi Újság
könyvtárunk számára megvásárolt darabjait, valamint Illés László és
Kun Lászlóné olvasóinknak a felajánlott dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ
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P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006. (III. 31.) sz.
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében bérbe
adja az alábbi lakást:
Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 12. fsz. 3. szám alatt lévõ 53 m2
alapterületû 1,5 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakásbérleményt, minimális 19.820,-Ft/hó (374,-Ft/m2/hó) bérleti
díjért. A lakás megtekinthetõ munkanapokon, elõzetesen történt
egyeztetést követõen 8.00-16.00 óra közötti idõpontban, a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. képviselõjével (telefon:
59/520-210, 59/520-215).
A lakás 5 év meghatározott idõre adható bérbe, mely bérleti idõ
szükség esetén meghosszabbítható. A lakás bérleti jogát pályázat
útján lehet elnyerni. Amennyiben a lakásra több érvényes pályázat
érkezik, az a pályázó nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb
összegû bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2008. március 21. 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-nél (5310
Kisújszállás, Kossuth L. u. 74., Pf.: 46.), az erre a célra biztosított
formanyomtatványon.
Farkas Sándor ügyvezetõ igazgató

Új igazgató a Vízmû Kft. élén
A Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatója, Zsótér László az
önkormányzat képviselõ-testületétõl 2008. április 4-ével kérte ügyvezetõ
igazgatói megbízatásának visszavonását, és munkaviszonyának közös
megegyezéssel történõ megszüntetését. A képviselõ-testület Zsótér László
kérését elfogadta és pályázatot írt ki az ügyvezetõ igazgatói állás betöltésére.
A pályázat kiírási határidejéig egy pályázat érkezett be. A testület 2008.
február 26-án meghallgatta Somogyi Attila vízellátási és csatornázási
üzemmérnököt, aki környezetvédelmi szakmérnöki képesítéssel is
rendelkezik. Elõzõ munkahelye a szolnoki papírgyár volt, ahol szakszerûen
végezte munkáját. Somogyi Attilát a képviselõ-testület 2008. április 5.
napjától 2013. április 4. napjáig, 5 év idõtartamra megválasztotta a
Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatójának.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Új háziorvos az I-es körzetben
Az önkormányzat több mint két éve folyamatosan hirdette az I. számú
háziorvosi körzetet, ez év január végéig eredménytelenül, amikor két hét
alatt három pályázat érkezett be. A képviselõ-testület a 2008. február 26-ai
ülésén a három pályázó közül dr. Búzás Csaba háziorvost választotta, akivel
már többen találkozhattak ügyeletes orvosként, illetve többször
helyettesítette dr. Dékány Lászlót az elmúlt években.
Jelenleg nehéz megbecsülni, hogy mikor kezdheti el a rendelést dr.
Búzás Csaba, mert elõbb meg kell szerveznie a körzetet, felszerelni,
beszerezni a szükséges engedélyeket és szerzõdést kötni a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral. Ez a folyamat 2-4 hónapot is igénybe vehet.
A rendelés kezdetérõl tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.
Kiss Endre tanácsos

KÖSZÖNET
A család és Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete megköszöni
a kegyeleti bizottság és mindazok fáradozását és
közremûködését, akik hozzájárultak dr. Szûcs Aladárnak,
városunk díszpolgárának méltó,
kegyeletteljes búcsúztatásához, és elkísérték utolsó útjára.
a gyászoló család,
Kisújszállás Város Önkormányzata

19. oldal
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kisújszállás Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
az Arany János Városi Könyvtár
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 2/A)
igazgatói állására

Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,
- fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség és
- legalább ötéves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
- büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot a jelenlegi munkahely,
munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a végzettséget igazoló okmányok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottságok,
testületek megismerjék.
Juttatások: illetmény és pótlékok a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben
való megjelenést követõ 30 nap.
Elbírálási határidõ: 2008. június 24.
A megbízás idõtartama: 5 év (2008. szeptember 1. - 2013.
augusztus 31.)
A pályázat benyújtásának helye: 5310 Kisújszállás, Szabadság
tér 1.; címzettje: Kecze István polgármester
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Kisújszállás Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Intézményi Osztálya,
Kisújszállás, Szabadság tér 1., Városháza 28. iroda, telefon:
59/520-245; 59/520-223.

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
A Kisújszállási Vízmû Kft., mint az Erzsébet Gyógyvizû
Strandfürdõ üzemeltetõje, pályázatot ír ki a fürdõ területén
található büfé üzemeltetésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a fizetendõ havi bérleti díj összegét,
- a tervezett nyitvatartási idõt,
- a mûködésre vonatkozó szakmai elképzeléseket,
- fõbb referenciákat az eddigi tevékenységérõl,
- a pályázat térjen ki a fürdõ tervezett téli üzeme alatti
nyitva tartásra, és az ekkor fizetendõ bérleti díj
összegére.
A büfé várható nyitása 2008. május 1.
Pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Zsótér László
ügyvezetõ igazgatónál lehet (59/520-625).
Pályázat leadási határideje: 2008. március 17.
Pályázat benyújtásának helye: Kisújszállási Vízmû Kft.
5310 Kisújszállás, Vásár u. 64.
Zsótér László ügyvezetõ igazgató

20. oldal

Kisbíró

GERGELY LAJOS

2008. március 8.

A Kisbíró következõ száma 2008. április 5-én szombaton jelenik
meg, lapzárta 2008. március 28-án, 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)

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

Hirdetések

TOPÁZ

Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti ingatlan áron alul sürgõsen eladó.
Érdeklõdni lehet: Tapasztó Szabolcsnál, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ igazgatójánál (59/520-809), illetve dr. Varga Zoltán ügyvédnél (59/321100). Az ingatlan megtekinthetõ: munkaidõben.

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

A jövõ évi Kisújszállási Nagykun Kalendáriumban megjelenõ cikkemhez keresem a Nádor,
Terbócz és Werbõczy utcák tábláit egy fotó elkészítése erejéig. Kérem segítségüket: Kovács
József, Széchenyi út 42. (tel.: 06-20/565-0909).

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

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

A 48-as Olvasókör 2008. március
15-én 18.30 órakor ünnepi
megemlékezéssel egybekötött
vacsorát rendez, melyre tisztelettel
vár minden érdeklõdõt.
Menü: birkapörkölt. Részvételi díj:
1.500 Ft/fõ Jelentkezni lehet
március 12-éig Újfalusi Györgyné
(59/323-184) és Vitális Tamásné
(59/323-737) szervezõknél.

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

Barátságos kiszolgálás,
minõség, kedvezõ ár!
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