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K I S Ú J S Z Á L L Á S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K H Í R L E V E L E
Kisújszállás "Ifjúságbarát Önkormányzata"
"A képviselõ-testület a gyermekekre és fiatalokra mint utóbbinak egyik legszebb eredménye a város Nagykun
legfontosabb értékekre tekint" - fogalmazza meg Táncegyüttesének idén elnyert Jász-Nagykun-Szolnok
értékrendjének alapját Kisújszállás Város Önkormányzata Megyéért Díja.
közoktatási minõségirányítási programjában, s ez a
Ebben az évben elõször kezdeményezte az önkormányzat a
városmûködtetés gyakorlatának számtalan területén meg is júniusban lezárult tanévben a tanulmányi munkában és a
jelenik.
sportban legsikeresebb diákok és felkészítõik városi szintû
Ezeket a tevékenységeket mutattuk be a Jász-Nagykun- elismerését ajándékkal, ünnepség keretében. Kifejezni
Szolnok Megyei Közgyûlés "Ifjúságbarát Önkormányzat" címmel szándékozta ezzel a kiváló teljesítmények megbecsülését, legyen
kiírt pályázatára benyújtott munkánkban is. Örömmel szó a szakképzésben elért eredményekrõl is.
értesültünk arról, hogy a megyei közgyûlés "Ifjúságbarát
Az önkormányzat szorgalmazza és anyagilag is rendszeresen
Önkormányzat" kitüntetõ címben és 100.000 Ft díjban támogatja közoktatási intézményeinek hagyományõrzõ és
részesített bennünket, melyet a
szabadidõs programjait, valamint
szociális munka alkalmából november
partnertelepülési kapcsolatait. A
12-én rendezett megyei ünnepségen
gyermekek és fiatalok számára
adtak át.
szervezett
nyári
táborok
és
Az önkormányzati munkának szinte
sportprogramok támogatói között is
minden
területe
kapcsolódik
rendszeresen ott van az önkormányzat. A
ifjúságpolitikai témákhoz.
nyári táborok támogatására 2008-ban
Az intézményi keretek (óvoda,
850 ezer Ft a pályázati keretet osztott fel.
iskolák, kollégiumok) között folyó
A
felsõoktatásban
tanulók
munkában néhány éve országosan is
segítésére 1992 óta Városi Ösztöndíj
jelentõs innovatív tevékenység zajlik,
Alapítványt mûködtet, ily módon
melyeket az önkormányzat kezdettõl
önkormányzati források mellett más
fogva támogatott. Nemcsak elviekben,
forrásokat, pl. az adók 1%-ának
hanem konzorciumi partnerként és
felajánlását
és
magánszemélyek
pénzügyileg is segítette a Térségi Iskolafelajánlásait is be tudja vonni a fiatalok
és Óvodafejlesztõ Központ mûködését,
támogatásába. De kezdettõl fogva részt
mely az Észak-alföldi Régióban egyedül,
vesz az önkormányzat a Bursa
Kecze István polgármester és dr. Kittlinger Ilona
kisújszállási központtal valósulhatott
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjcímzetes fõjegyzõ vette át Kovács Sándor megyei
meg. Példaértékû volt az az összefogás, közgyûlési alelnöktõl a díjat (Fotó: Dankó András) pályázati Rendszerben is, évente
amellyel a sajátos nevelési igényû, majd
mintegy húsz fiatalnak segíti így az
másik pályázatban a halmozottan hátrányos helyzetû elõbbre jutását. Alkalmanként a legkiválóbb, külföldi
gyermekek integrációjának és együttnevelésének módszertanát tanulmányokat elnyert hallgatóknak külön támogatást is nyújt.
tanulták és a gyakorlatba átültették a közoktatási intézményekben.
A város közmûvelõdési életében is jelentõsek a fiatalok
Tették mindezt úgy, hogy közben a szülõket is megnyerték aktív számára nyújtott lehetõségek: a helyi mûvelõdési központban
partnernek, akik szülõi klubot hoztak létre. Mindezek népszerûek a koncertek, táncos és hagyományõrzõ programok. Az
eredményeként mára az önkormányzat óvodájában, két általános önkormányzat rendszeres támogatója több, fiatalokat
iskolájában és egyik középiskolájában egyaránt a pedagógiai befogadó civil szervezetnek, mint például a Szabad Lovagok
gyakorlat kedvelt és igényelt meghatározója lett a Rendjének, a Mellofon Fúvósegyüttesnek, a Városvédõ és
kompetencia alapú nevelés és oktatás.
-Szépítõ Egyesületnek, ezen belül az egyesület városvédõ
Néhány éve a mûvészeti iskola kínálata is gazdagodott a táborainak, a helyi sportegyesületeknek, illetve e közösségek
zenei mellett a képzõmûvészeti és a néptáncoktatással, ez programjainak. Ez utóbbira jó példák a szüreti mulatságok, lovas
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programok, de a Ligeti Sportfesztivál is. A fiatalok kulturálisközösségi kezdeményezéseinek támogatására önálló pályázati
alapot hozott létre az önkormányzat a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ keretein belül.
A munkaerõ-piaci igényeknek való megfelelés a szakképzés
és a végzettek elhelyezkedése szempontjából folyamatosan
napirenden lévõ kérdés az önkormányzati munkában. Az
önkormányzat a fejlesztési lehetõségek és a térségi együttmûködés
érdekében kapcsolódott be a megyei szakképzés-szervezési
társulásba.
A fiatalok közéleti szerepvállalását elõsegítendõ a képviselõtestület városi diákönkormányzat létrehozását kezdeményezte, a
megalakításra a következõ hónapokban kerül sor.
Az ifjú házasok lakáshoz jutásának támogatására
Kisújszállás önkormányzata évi 10 millió Ft-ot biztosít, melybõl
évente átlagosan 25 fiatal pár részesül 400 ezer Ft támogatásban.
Kisújszálláson példaértékû a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a települési önkormányzat kapcsolata, mely

döntõen a fiatalok tanulási és életkörülményeinek javításra
irányul. Jó partnerség alakult ki az iskolák és a kisebbségi
önkormányzat között a szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek
és fiatalok megsegítésében, a gyermekek táboroztatásában.
Az önkormányzat Kisbíró c. hírlevelében rendszeresen
tájékoztatást ad a gyermekeket és az ifjúságot érintõ
döntésekrõl, eredményekrõl. E hírlevél és az önkormányzat
évente megjelenõ kalendáriuma szívesen helyet ad a fiatalok
írásainak is.
Kisújszállás önkormányzatának törekvése, hogy a városban
tartalmilag és tárgyi feltételekben egyaránt korszerû
körülmények között biztosítsa a gyermekeknek és a fiataloknak
a tanulási, szórakozási és sportolási lehetõségeket.
Köszönjük a kitüntetõ címet nemcsak az ezt megítélõknek,
hanem elsõsorban azoknak, akik munkájukkal és ötleteikkel
segítették, segítik az önkormányzatot gyermekeinkért és
fiataljainkért végzett - legtöbbször önzetlen - munkájukkal.
Kecze István polgármester

Polgármesteri évértékelõ - 2008
2008. október 16-án a közmeghallgatással egybekötött
képviselõ-testületi ülésen hagyományos polgármesteri
évértékelésre került sor. Ezt a számvetést - jelentõsen rövidítve tárom most a Tisztelt Olvasó elé.
"A közmeghallgatásra kivételesen most nem az év végén kerül
sor, tehát korántsem beszélhetünk naptári évet záró
közmeghallgatásról. Ennek az az oka, hogy évente október 15étõl 22-ig kerül megrendezésre a "Helyi Demokrácia Európai
Hete", melynek egyik célja az állampolgárok ismereteinek
elmélyítése a helyi önkormányzatokat illetõen és a demokratikus
részvétel kialakítása, megerõsítése. Elfogadva a rendezvénysorozat
elképzeléseit úgy határoztunk, hogy az idei közmeghallgatást ezen
egy hét idõkeretében rendezzük meg.
Nem túl hosszú az idõ, amely mögöttünk áll: csupán két éve
töltjük be azt a hivatalt, amelyre településünk lakossága választott
meg minket. Most a második évünket kívánom két szempont
alapján értékelni. A 2008. szeptember 30-ai önkormányzati ülésen
elemezte képviselõ-testületünk a 2006-2010. évekre szóló
gazdasági programunk félidõs végrehajtását. E mentén haladva az eredményeket szívesen ismételve - tudok beszámolni az idei év
eddigi eredményeirõl. Másodszor pedig - és ez a fontosabb
szempont - a polgárok elvárásainak, vágyainak tükrében
átjutottunk-e a saját magunknak felállított mérce fölött úgy, hogy
egy valóban cselekvõképes, határozott, nem tehetetlenkedõ
önkormányzatként mûködtünk.
Eredményeink
A 2006. október 1-jén megválasztott képviselõ-testület azért
dolgozik, hogy élhetõbb kisváros legyen településünk.
Folyamatosan kutatjuk azokat a forrásokat, amelyektõl sikeres
beruházásokat reméltünk. A megnyíló európai uniós források és
pályázati kiírások ebben jelentõs segítséget adnak.
Tavaly õsszel nagyszámú uniós pályázati kiírás jelent meg,
amelyek közül az önkormányzat próbálta azokat kiválasztani,
amelyek leginkább beleillenek fejlesztési elképzeléseibe.
Tekintettel a Kisbíró 9. számában bemutatott eredményeinkre,
most csak címszavakban emlékeztetnék idei fejlesztéseinkre.

- A 2008-ban megvalósított beruházások közül kiemelkedik a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a II/a., II/b., III/a.
szennyvízöblözetekben és tisztítótelep rekonstrukciója. A
beruházásnak köszönhetõen Kisújszállás csatornázottsága közel
100 %-osnak mondható. A szennyvíztelepen egy minden
elõírásnak megfelelõ szennyvíztisztító mû létesült, az országban
eddig egyedülálló technológiával.
- Októberben sor került a gyógymedence téliesítésére, mely
biztosítja a strandfürdõ téli nyitva tartását. A fogadóépületben
többek között szauna, masszázs, öltözõrészleg és több zuhanyzó
várja a fürdõzõket, ahonnan fûtött járda és fóliafolyosó vezet a
medencéig.
- Az önkormányzat út-híd-keretébõl 2008-ban is valósultak meg
városszerte út- és járdajavítások.
- A földrajzi és vízrajzi adottságokból adódóan országosan is
jelentõs megyénkben a belvízzel veszélyeztetett területek
nagysága. Ezen problémák megszüntetésére pályázatot nyújtottunk
be. Örömmel adunk hírt arról, hogy önkormányzatunk
pályázatát elsõ körben 495 millió Ft-os támogatásban
részesítették. Így megkezdõdhet a saját erõvel együtt mintegy 580
millió Ft-os beruházás elõkészítése és a 2. fordulós pályázat
benyújtása.
- A világítástechnikai korszerûsítést követõen az önkormányzat az
egyes intézményi épületek fûtéstechnikai korszerûsítését is a
Szemünk Fénye Program keretében kívánja megvalósítani. Nyár
eleje óta zajlik városunkban a mintegy 29 intézményi épületet
érintõ kivitelezési munka.
- A városi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése keretében
a közelmúltban elkészített pályázatok közül megtörtént a
Kisújszállás város autóbuszmegállóinak fejlesztése érdekében
benyújtott pályázat értékelése. A döntésre jogosult szervezet
mintegy 81 millió Ft támogatást ítélt meg a beruházás
megvalósítására, amely a saját forrással kiegészítve körülbelül 90
millió forintos fejlesztést tesz lehetõvé.
- A Pitypang Óvoda komplett akadálymentesítése befejezõdött,
a Központi Orvosi Rendelõt érintõ munkálatok jelenleg is
folynak.
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- Pályázati forrásból hirdetõszekrények elhelyezésére is
hamarosan lehetõség nyílik. A fejlesztés eredményeként a város
frekventált pontjain 10 db hirdetõszekrény kerül kihelyezésre a
lakosság teljes körû, naprakész tájékoztatása érdekében.
- A Polgárõrség hatékonyságának növelése, ezáltal a jobb
közbiztonság megteremtése érdekében az önkormányzat egy Dacia
Logan 7 személyes gépkocsi vásárlására pályázott, melyet a
Polgárõrség fog üzemelteti.
- "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû
rekultivációs programok elvégzése" címû beruházás során két
kisújszállási szilárdhulladék lerakóhely rekultivációja
valósulhat meg.
- Pályázati munkánk eredményeként megvalósulhat a Kenderes és
Kisújszállás közötti kerékpárút is.
- Élve a kínálkozó pályázati lehetõséggel és a társadalmi munka
felajánlásokkal, sikeres pályázatot nyújtottunk be egy többfunkciós
strandfoci pálya építésére.
Pályázataink a lakosság érdekében
- A megújuló energiaforrások felhasználása területén is szép
eredményt értünk el. 2009 májusában várható az a pályázati döntés,
mely lehetõvé Kisújszállás városi közintézmények villamos
energia ellátó rendszerének korszerûsítését megújuló
energiaforrások (nap- és szélenergia) felhasználásával. A pályázat
sikere esetén több mint 700 millió Ft-os beruházás valósulna meg
a városban.
- A strandfürdõ fejlesztésével kapcsolatban folyamatosan
figyeljük és nyújtjuk be pályázatainkat.
- Pályázatot nyújtottunk be az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében megjelent "A városközpont funkcióbõvítõ
megújítása" pályázati konstrukciójára. A több hónapos elõkészítés
alapján elkészült dokumentáció egy 1,3 Mrd Ft-os beruházás
megvalósítását célozza. (A pályázat elbírálásáról még nem kapott
értesítést az önkormányzat.)
- A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
minõségének komplex javítása céljából pályázatot nyújtottunk be
a Kálvin utca 9. szám alatti épület felújítására, bõvítésére,
akadálymentesítésére, tárgyi eszközökkel történõ felszerelésére. A
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése céljából 49 db
jelzõkészülék megvásárlását tervezzük.
Pénzügyi és gazdasági feladataink ellátása
A képviselõ-testület a 2008. évi költségvetési rendeletét a
2008. február 27-én fogadta el 4.867.431 ezer forint fõösszeggel.
A mûködési hiányt minél alacsonyabbra akartuk leszorítani. Az
elõzõ évek döntéseinek köszönhetõen a mûködési kiadásokban 117
millió forintos csökkenést sikerült elérni, azonban a normatív
támogatás további csökkenése, a vállalt többletfeladatok és az
elõzõ években felvett mûködési hitel visszafizetési kötelezettség
miatt az elfogadott költségvetési hiány meghaladta a 357 millió
forintot.
A beruházásokra, fejlesztésekre több mint kétmilliárd forintot
terveztünk, mely a költségvetés csaknem felét jelenti. Az
önkormányzat annak érdekében, hogy a tervezett beruházásaihoz
és benyújtandó pályázataihoz szükséges saját erõt biztosítsa, 2008.
március 20. napján 2.400.000 ezer forint összegû kötvényt
bocsátott ki. A kibocsátott kötvényforrás után fizetendõ kamat

3,575 %, mely 3-5 %-kal alacsonyabb, mint az elõzõ években
felvett hiteleink kamata. Ezért a kötvényforrásból visszafizettük a
fejlesztési hiteleket 122.384 ezer forint összegben és az elmúlt 10
év felhalmozódott forráshiányának összegét, 220.000 ezer
forintot. Ezzel a döntéssel biztosítottuk azt, hogy a költségvetésben
a kedvezõtlen kamatozású folyószámlahitel elõirányzata 137 millió
forintra csökkent. 2008. szeptember 30. napjáig a befektetésekbõl
több mint 78 millió forint kamatbevételt realizáltunk, míg
ugyanerre az idõszakra 43.354 ezer forint kamatot kellett
megfizetnünk, így a befektetésbõl az önkormányzat hozama fél év
alatt meghaladta a 34 millió forintot.
A mûködési hiány további csökkentése érdekében a hivatal - az
elõzõ évekhez hasonlóan - ebben az évben is benyújtotta pályázatát
az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok
támogatására, azonban a pályázati feltételek olyan mértékben
megszigorodtak, hogy ezen a címen a pénzügyminiszter csak
29.594 ezer forint támogatást ítélt meg az önkormányzat
számára. A támogatás csak a forráshiány töredékére nyújtott
fedezetet, így újabb intézkedések meghozatalára volt szükség,
melynek eredményeként a költségvetés egyensúlyát
megteremtettük.
Megkötésre került az az adásvételi szerzõdés, mely a
Kisújszállást elkerülõ 4. számú fõút megépítéséhez szükséges
önkormányzati területek értékesítését rögzíti.
Céljaink között szerepelt a bérlakásállomány növelése, illetve
a meglévõ bérlakások színvonalának emelése, korszerûbbé tétele.
Nõtt az önkormányzat bérlakásállománya, de a közeljövõben
újabbakat alakítunk ki.
A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 2008. május 1-tõl
beindította a lakossági zsákos szelektív hulladékgyûjtést. A
lakosság ebben a gyûjtési rendszerben otthon gyûjtheti elkülönítve
a papír, a mûanyag és a fém hulladékot, amelyeket a VG Kft.
havonta egy alkalommal térítésmentesen elszállít. Szeptembertõl
pedig 10 db hulladékgyûjtõ-szigeten megkezdõdött a hulladékok
szelektív gyûjtése. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az
illegális hulladéklerakásokat felszámolását is, ezért a VG Kft.
irányításával 2008 augusztustól november végéig végezzük ezen
szeméthalmok megszüntetését.
Közoktatásunk fejlõdése
A közoktatásban azzal a problémával kell szembenéznünk,
hogy továbbra is csökken a gyermekek száma, ugyanakkor
közöttük arányaiban többen vannak azok a gyermekek, akik
különbözõ tanulási és beilleszkedési problémákkal küzdenek.
Mindkettõ olyan kérdés, amelyre elsõsorban a belsõ, tartalmi
munka fejlesztésével válaszoltunk. Válaszaink a következõk:
- példaértékûen megvalósított európai uniós pályázatok: a
kompetencia alapú nevelés-oktatás bevezetésére, a sajátos nevelési
igényû gyermekek együttnevelésére és a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek integrált nevelésére;
- a Pedagógiai Szakszolgálat feladatbõvítése;
- a helyi pedagógustársadalom - elsõsorban módszertani továbbképzései, melyeket az elnyert uniós pályázatok révén
valósíthattunk meg.
A feladatok költségtakarékos ellátása a tartalmi fejlesztések
mellett áll. Ez a közoktatásban egyrészt azt jelenti, hogy be kell
tartanunk a közoktatási törvény által meghatározott csoportés osztálylétszámokat, emiatt azonban sajnos néhány pedagógus
Folytatás a 4. oldalon.

4. oldal

Kisbíró

2008. november 15.

Folytatás a 3. oldalról.

álláshelyet is meg kellett szüntetnünk. Másrészt arról van szó, hogy
gazdaságosan mûködtessük az oktatási célokat szolgáló
épületeket. Emiatt került sor a Sallai óvoda megszüntetésére
("elfogytak" a gyerekek, az adott nevelési évre alig maradtak
néhányan), és emiatt a Rézmûves úti iskola tanmûhellyé történõ
átalakítására.
A közoktatásra külön programot dolgozott ki az önkormányzat,
melyben több tevékenységet is kiemelt az óvoda és az iskolák
számára. Hadd emeljek ki én is ezek közül néhányat.
- Önkormányzatunk állást foglalt a jelenlegi közoktatási
intézményrendszerének megõrzése mellett.
- Fontosnak tartjuk a gyermekek egészségét, ezért idén
szeptembertõl minden harmadik osztályos gyermeknek lehetõséget
biztosítunk arra, hogy megtanuljanak úszni.
- A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekre nagyobb
figyelmet fordítunk: részükre integrációs felkészítést folytatunk.
- Fontosnak tartjuk gyermekeink informatikai mûveltségének
fejlesztését is, ezért minden évben élünk az informatikai
fejlesztések pályázati lehetõségeivel.
- A tehetségekre való odafigyelést az önkormányzat (elõször
2008-ban) azzal is erõsíteni kívánja, hogy a legkiválóbb tanulmányi
és sporteredményeket elért diákokat és tanáraikat városi
rendezvényen ajándékkal köszönti.
- A felsõoktatásban tanulók számára az önkormányzat hagyományosan - két lehetõséget biztosít: a Városi Ösztöndíj
Alapítványt és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázati
Rendszert.
Közoktatási sikereink között a legkedvesebbek között van a
Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium tavaly elnyert Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Európa Díja és az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szintén
tavaly elnyert kiváló minõsítése. A néptánc tanszakon folyó
eredményes munkát a Nagykun Táncegyüttes által 2008-ban
elnyert Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj is jelzi.

Aktív szellemi és közösségi élet
Nemcsak attól jó lakni, élni egy városban, ha kiépült a
közmûhálózata, rendezettek a középületek, járhatóak az utak stb.,
hanem az is nagyon fontos, hogy milyen egy település
szellemisége, milyen a közössége, illetve vannak-e kisebb
közösségei, amelyekben otthon érzi magát az ember.
Önkormányzatunknak erre is kötelessége figyelni. A város egész
közösségének szólnak nemzeti és állami ünnepeinkhez kapcsolódó
rendezvényeink, valamint kommunikációs eszközeink. Városi
ünnepségeinket színvonalasan igyekszünk megszervezni,
alapvetõen jó visszhangot kapunk róluk.
Önkormányzatunk több, a város egészének kikapcsolódást
kínáló programokat is támogat, mint pl. a már hagyományokkal
rendelkezõ Kun Viadalt, az elszármazottak találkozóját, a szüreti
vigasságot, a fogathajtó versenyeket, vagy éppen a halászléfõzõ
versenyt. Ott vagyunk a civil szervezetek programjainak
támogatói között, ezzel is kifejezve, hogy fontosnak tartjuk azt,
amit végeznek, hiszen a közösség "megtartó erõ". A civil
szervezetek támogatási keretét tavaly több mint tíz százalékkal
megemeltük, bár szívünk szerint még többel segítenénk
mûködésüket. Amivel gyarapítottuk város rendezvényeink sorát, az
a nemrég lezajlott I. Ligeti Sportfesztivál.
A lakosság tájékoztatása tevékenységünkrõl elmaradhatatlan
feladatunk. Tesszük ezt a Kisbíróval, a TV Kisújjal, és az
augusztus óta a megújult városi honlappal. De itt kell szólnunk
arról a környékünkön egyedülálló kiadványsorozatunkról, a
Helytörténeti füzetekrõl, melyet alpolgármestertársam, dr. Ducza
Lajos indított el még a polgármestersége idején. Minden újabb
"füzet" megjelenését támogatjuk, de folytatjuk az évente megjelenõ
városi kalendáriumok hagyományát is.
Határon túli partnertelepülési kapcsolatainkat szintén fontosnak
tartjuk, az ezek révén kialakuló ismeretségekkel, barátságokkal,
közösségek kapcsolataival nyitottabbakká válhatunk a világra.
Példaként említeném néptáncosaink wilamowicei fellépését vagy
szalmafonóink iglói bemutatkozását.

Az egészségügyi és a szociális területrõl

Kedves kisújszállási Lakosok!

A város szociális és egészségügyi ellátásában is jelentõs
elõrelépés történt: sikerült betölteni két üres orvosi - egy
háziorvosi és egy fogorvosi - állást. A bölcsõdei
férõhelyeket húszról harmincra növeltük.
A lakossági egészségnevelése érdekében idén tavasszal az
önkormányzat létrehozta az Egészségügyi Kerekasztalt,
melynek mûködéséhez idén 2 millió Ft-ot biztosított. Ebbõl
15 óvónõ tanulhatott mozgásfejlesztõ módszereket,
egészségprevenciós médiaanyagokat szereztünk be, a nyári
szünetben nyitott kapus programot tartott az Arany Iskola és a
gimnázium, dentálhigiénés helyiség kialakításához
nyújtottunk segítséget az Arany és a Református Iskolának,
illetve segítettük a Kossuth Iskola hasonló helyiségének
felújítását, és támogatást adtunk a gyógytestneveléshez
szükséges eszközök beszerzéséhez is.
Értéknek tartjuk azt is, hogy idén elõször nem kellett a
nõknek más városba utazniuk mammográfiai vizsgálatért,
mert sikerült megszerveznünk, hogy fogadhassuk a
szûrõbuszt.

Végezetül rátérek inkább arra a bizonyos második, fontosabbik
értékelési szempontra, Kisújszállás lakóinak elvárásaira. Bizony,
azt kell mondanom, sok feladattal megbirkóztunk, de még annál is
több van hátra. Aki alaposan ismeri a terveinket, programunkat, az
tudja: olyan célokat tûztünk ki magunk elé, amelyek folyamatos
cselekvést igényelnek.
A legfontosabb távlati célunk az, hogy településünk lakói jól
érezzék magukat Kisújszálláson, örülni tudjanak annak, hogy itt
élnek, s hogy az általuk alkotott lakóközösség vonzó legyen a
visszatérõk és a hazalátogatók számára egyaránt. Szeretnénk, ha
egyre többen érezhetnék azt, hogy a város vezetése törõdik
gondjaikkal, és partnerük a problémák, megoldásában.
A korábban ismertetett, és a félidõben idõarányosan
túlteljesített gazdasági programunk hosszabb vagy rövidebb
távon mind lakóink érdekeit szolgálja, de ötleteiket,
megoldandó gondjaikat, javaslataikat mindig meg kell
hallgatnunk.
Látogassanak meg a Polgármesteri Hivatalban, jöjjenek el
fórumainkra, mondják el problémáikat, elképzeléseiket, hogy
együtt tehessük élhetõbbé városunkat."
Kecze István polgármester

2008. november 15.
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Közmeghallgatás - 2008
Az évértékelõ polgármesteri beszámolót követõen került sor az
éves rendes közmeghallgatásra, amelyen bárki szabadon kifejthette
véleményét, megfogalmazhatta javaslatait a képviselõ-testület
munkájával kapcsolatban.
Kovács Dezsõ arra a "hírre" kérdezett rá, mely szerint az
önkormányzat le akarja záratni a zugokat.
Válasz: Egyértelmûen nincs, de nem is volt ilyen szándéka a
képviselõ-testületnek.
Bozó Imre a külterületi utak állapotával foglalkozott, felhívta a
figyelmet, hogy vannak olyan utak, amelyek már teljes egészében
járhatatlanok. Ezek a gondok nagyon megnehezítik az érintett a
határrészeknek a mezõgazdasági mûvelését, illetve a terményeknek a
betakarítását.
Örömmel értesült arról, hogy fásításokat indítanak a vásártéren, s
további erdõsítést szorgalmazott.
Válasz: Ismerjük a külterületi utak rossz állapotát, de anyagi
lehetõségeink nem engedik meg a teljes önerõbõl történõ megoldást.
Keressük a pályázati forrásokat, és ismereteink szerint a közeljövõben
lesz is pályázati lehetõség. A fásítást a jövõben - lehetõségeink szerint
- folytatni szeretnénk.
Téglási Sándor örömmel vette, hogy több út megépült
Kisújszálláson, s megkérdezte, hogy a felújított utakat milyen
útalappal látták el? Támogatja a további járdajavításokat és
járdaépítéseket. Véleménye szerint nagyszerûen sikerült a
gyógymedence téliesítése. Megkérdezte: hogyan mûködik a
marketing munka, van-e felelõs személy megbízva, aki a strandot
népszerûsíti a környezõ településeken?
A kötvénykibocsátással kapcsolatban kérdezi, hogyan próbálja a
képviselõ-testület a kötvényt felhasználni?
A szelektív hulladékgyûjtést nagyon támogatja, de további
tájékoztatásra van szükség még a lakosság körében.
Válasz: A felújított utak szórt útalappal készültek el. A gyógyfürdõ
marketing munkája az üzemeltetõ, tehát a Vízmû Kft. feladata, de
munkájukat segíti a Tourinform Iroda is. A kötvény elsõsorban a
fejlesztési pályázatok önerejéhez nyújt biztonságos pénzügyi hátteret,
illetve a felhasználásig az önkormányzat kedvezõ kamatozással
lekötötte. A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos információkat a
VG Kft. eddig is folyamatosan közzétette a Kisbíró hasábjain.
Nagy Gy. Róza jónak találta a közmeghallgatás idõpontjának
elõrehozatalát. Örült annak, hogy a képviselõ-testület különbözõ
tagjai árnyalataiban nem, de egységében egyetértenek. Jó ötlet, hogy a
Kisbíróban a szocialista képviselõk munkájáról is készült cikk.
Nagy lépésnek és örvendetesnek tartja a szennyvízhálózat és a
szennyvíztisztító-telep megépítését, mely ciklusokon átívelõ
folyamatot zárt le, és a szépen helyreállított utakat.
Véleménye szerint a képviselõknek fokozniuk kellene a társadalmi
rendezvényeken történõ részvételt. Számára Ábri Lukácsné és
Demeter Jánosné képviselõ asszonyok a példák.
Jónak találja a képviselõ-testület fejlesztési terveit, ötleteit. Jó a
gimnázium tornatermének bõvítési ötlete, a gyógymedence téliesítése.
A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban további megoldást kell
keresni. A hulladékgyûjtõ-szigetek mellé rögzíteni kellene egy PET
palackokat összenyomó készüléket, így több palack férne a tároló
edénybe.

Nagyra értékeli a benyújtott sikeres pályázatok számát, de kérte, hogy
vesse el az önkormányzat a Kalandpark megvalósításának ötletét az
Erzsébet ligetben.
A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy
szerinte a következõ évben ki kellene zárnia a képviselõ-testületnek a
pályázók közül azokat, akik az elõzõ évi vállalásukat nem megfelelõen
teljesítették.
Az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatban kérte, hogy azok
idõtartamai rövidebbek legyenek.
Személyes kérelme, hogy a Városháza parkjában található szökõkút
és környéke kerüljön felújításra. A városvédõ egyesületi tagok
többsége is adakozott e nemes célra, mely során 1,4 millió Ft gyûlt
össze.
Válasz: A PET palackokat összenyomó szerkezet beszerzését
megvizsgáljuk. A Kalandpark létrehozására irányuló pályázatunk nem
nyert, de a jövõ évi költségvetés során újragondolja a képviselõtestület a megvalósítást. A városközpont revitalizációjára pályázatot
nyújtottunk be - melynek része a szökõkút felújítása is -, sikertelensége
esetén a 2009. évi költségvetés készítésekor figyelembe vesszük a
szökõkút felújításának ismételt felvetését.
A szintén jelenlévõ Rózsa Endre országgyûlési képviselõ az
alábbiakról tájékoztatta a lakosságot:
- A hagyományoknak megfelelõen minden év januárjában tárgyalni
szokott a térség polgármestereivel, alpolgármestereivel. Ezen a
megbeszélésen a legfontosabb feladatokat, célokat tekintik át.
- Örült annak, hogy a csatorna-beruházás ilyen eredményesen
megvalósult.
- A 4-es fõút Kisújszállást elkerülõ szakaszának megépítésével
kapcsolatos helyzetrõl is tájékoztatást adott, s átadta polgármester
úrnak és jegyzõ asszonynak a 4-es útnak a fejlesztési tervét, amely
Budapesttõl a román határig terjed.
- A sporttelep melletti Pillangó u. 13. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan elmondta, hogy a KÖTI-KÖVIZIG gazdasági
igazgatójával, Varga Lászlóval felvette a kapcsolatot, aki nyitott volt
arra, hogy az általuk sem tulajdonolt területet átadják Kisújszállás
Város Önkormányzatának, ugyanakkor bizonyos anyagi
kritériumoknak még az önkormányzatnak eleget kell tenni. Atulajdoni
viszonyok tisztázása után tájékoztatást fog nyújtani.
Domján László az elsõ számú választókörzet lakói nevében
elismerését fejezte ki Tuka Antal képviselõ úr munkájáért.
A Kisbíró, illetve a polgármesteri beszámoló bizonyítja, hogy a
képviselõ-testület munkája elismerést érdemel, él a város.
Elismeréssel adózik a kétéves tevékenységnek. Jó, hogy a
Kisbíróban olvashatók az MSZP és SZDSZ képviselõi vélemények,
amelyekben mesterséges ellenzékiséget nem lehet találni. Dr. Ducza
Lajos alpolgármester írása nagyon reális. A frakciózás lehet jó és rossz
irányú is, mert nem jó az, ha a politika "bepofátlankodik" az
ügyintézésbe, a döntésekbe.
A városi közoktatással kapcsolatban elmondta, hogy a közoktatási
intézményekben komoly tartalmi, módszertani fejlesztés történt.
Fontos majd egy olyan elemzést végezni, hogy az új tanítási
módszerrel milyen eredményt értek el a hátrányos helyzetû
gyermekeknél. Hangsúlyozza, hogy az iskoláknál fontos a nyugalom,
hiszen csak így lehet eredményeket elérni. Egy döntéssel nem tudott
azonosulni, ez pedig a diákotthon csoportszámának csökkentése.
Folytatás a 6. oldalon.
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Folytatás az 5. oldalról.

A kötvénykibocsátással kapcsolatban elmondja, hogy a képviselõtestület a 2009-es költségvetésben fogja érezni a pénzügyi-gazdasági
válság hatásait.
Összességében elmondja, hogy nagyszerûen és jól dolgozik a
képviselõ-testület. A lakosság megfelelõ információkat kap a
testületi és önkormányzati munkáról. További jó munkát kíván a
képviselõ-testületnek!
Sotus József a Pillangó u. 16. szám elõtti csapadékvíz-elvezetés
problémáját ismertette.

Válasz: Felvettük a Vízmû Kft.-vel a kapcsolatot, s remélhetõleg a
belvíz-elvezetés a problémás szakaszon is hamarosan megoldódik.
Tisztelt kisújszállási Lakosság!
Minden felszólalásból kiérezhetõ volt a városuk életének
jobbítása, szebbítése érdekében való aggódás. Ezúton ismét
megköszönöm a közmeghallgatáson résztvevõk elismerõ szavait,
segítõ szándékú kritikáját és egyéb javaslatait.
Kecze István
polgármester

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy a 2008. október 16-án megtartott
közmeghallgatás során elhangzott, engem érintõ véleményre röviden
reagáljak. A hozzászóló szerint megalapozatlanul írtam a Kisbíró
elõzõ számában, hogy a városban várják egy sportcsarnok és egy
uszoda építését. Továbbra is kitartok a véleményem mellett, noha
ezek a létesítmények még nem szerepelnek a legközelebbi tervek
között.
Elsõnek vizsgáljuk meg a sportcsarnok kérdését. Úgy gondolom,
annak a felépítését még az elõdeink elmulasztották. A szomszédos
városok csarnokaitól eltérõen nálunk méreten aluli tornaszobák
épültek. Az utolsó lehetõséget a 8 tantermes általános iskola
építésekor szalasztották el. A csarnok iránti igényrõl a városi
teremlabdarúgó-bajnokság 20-25 csapata tudna igazán beszélni.
Jelenleg nem rendelkezünk olyan létesítménnyel, ahol vásárokat,
mezõgazdasági kiállításokat, könnyûzenei koncerteket, jótékonysági

esteket stb. tudnánk rendezni. Nem is beszélve az eredeti funkcióról,
ami lendületet adna a város diák-, verseny- és tömegsportjának. Az
igény tehát széles körben jelentkezik, különösen a fiatalság körében,
mert hozzátartozik a mindennapokhoz, az élhetõ város igényéhez.
Az uszoda már a luxus kategóriába tartozik, de a megépítése nem
reménytelen igény. Ahhoz, hogy a fürdõ vonzerejét növeljük, márpedig azt akarjuk - elengedhetetlen egy új medence, esetleg
uszoda megépítése. Ez a gondolat a fejlesztés során is felmerült.
Tisztelt Olvasók!
Az a véleményem, hogy merni kell új terveket szövögetni
magunknak, és a felnövekvõ fiatalság, gyermekeink, unokáink
boldogulása érdekében.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Sánta Gábor Árpád települési képviselõ

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestülete a 2008. október 16-ai rendkívüli ülésén,
és az október 28-ai soron következõ ülésén
hozott döntéseirõl
Rendeletek:
31/2008. (X.29.) a költségvetési és zárszámadási
rendelet tartalmáról, a mellékleteirõl és a szöveges
indokolásról
Határozatok:
342/2008. (X.16.) a kisújszállási Erzsébet
Gyógyvizû Strandfürdõ területén található B-110
jelû hévízkút kísérõgázának hasznosításáról
343/2008. (X.16.) a Baross G. u. 8. szám alatti volt
Vasutas Klub értékesítésérõl
344/2008. (X.16.) Kisújszállás Város
Önkormányzata és intézményeinek folyószámlavezetõ bankja kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
345/2008. (X.16.) az önkormányzati kötvény még
fel nem használt összegének visszafizetésérõl
346/2008. (X.16.) a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
pályázati kiírásának módosításáról
347/2008. (X.28.) a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
348/2008. (X.28.) Kisújszállás Város
Önkormányzatának 2009. évi önkormányzati
belsõ ellenõrzési terv jóváhagyásáról
349/2008. (X.28.) Szepesi Gyula települési

képviselõ döntéshozatalban való részvételérõl
350/2008. (X.28.) a 256/2006. (X.12.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
351/2008. (X.28.) a Bûnmegelõzési és
Közbiztonsági Bizottság összetételérõl szóló
317/2007. (VIII.28.) számú önkormányzati
határozat módosításáról
352/2008. (X.28.) elõterjesztés készítésérõl
353/2008. (X.28.) elõterjesztés készítésérõl
354/2008. (X.28.) a középiskolai kollégium több
funkciós fejlesztésérõl
355/2008. (X.28.) a 3/2005. (III. 1.) OM rendelet
alapján bérelt hardverek további hasznosításáról
356/2008. (X.28.) 224.000.000 Ft folyószámlahitelkeret biztosításáról
357/2008. (X.28.) a köztemetõ fenntartási feladat
ellátásáról és az urnatároló helyek díjának
megállapításáról szóló 54/2005. (XII.2.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett
törvényességi észrevételrõl
358/2008. (X.28.) a Gyermekeink Mûveltségéért
Alapítvány alapító okiratának módosításáról
359/2008. (X.28.) az Erzsébet Gyógyvizû
Strandfürdõ gyógy- és wellness turisztikai célú
fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához
szükséges tervek és tanulmányok elkészítésére
irányuló közbeszerzési eljárás megindítására
360/2008. (X.28.) az I. Ligeti Sportfesztivál
megrendezésérõl szóló beszámolóról
361/2008. (X.28.) a 011, 016 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú csatorna, és a 017 hrsz-ú
árok állapotával kapcsolatos interpelláció

kivizsgálására
362/2008. (X.28.) a strandfürdõ nyitvatartási
idejének kivizsgálásáról
364/2008. (X.28.) az önkormányzat pályázatok
készítésével kapcsolatos tevékenységének
bõvítésére
* * *
A képviselõ-testület 2008. november 25-én
(kedden) 13.00 órai kezdettel soron következõ
ülést tart a következõ napirendi javaslatokkal:
- Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások
2008. I-IX. havi alakulásáról
- Elõterjesztés a 2009. évi költségvetési koncepció
elfogadására
- Elõterjesztés a 2008. évi belvízkár-elhárítási,
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról,
lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott
intézkedésekrõl.
- Javaslat a 2009. évi csapadékvíz elvezetési,
karbantartási munkákra és feladatokra
- Elõterjesztés a közoktatásban az esélyegyenlõség
javítása érdekében, az önkormányzat közoktatási
intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban
folyó tevékenységrõl
Elõterjesztés
az
önkormányzati
követelésállomány és a vízdíjtartozások behajtása
eredményességének 2008. III. negyedévi
tapasztalataira
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt
vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi
könyvtárban és a www.kisujszallas.hu városi
honlapon megtekinthetõ.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ
Örömmel számolunk be Olvasóinknak
arról, hogy a tudomány napja alkalmából
rangos elismerésben részesült dr. Bartha
Júlia orientalista etnográfus, aki november
4-én Szolnokon vehette át Kovács Sándor
megyei közgyûlési alelnöktõl a JászNagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Díjat. Az alábbiakban bemutatjuk kiváló és
kedves tudósunk pályáját.
Dr. Bartha Júlia tudományos pályáját
Karcagon kezdte, abban a városban, amely
Németh Gyula, Györffy István és utóbb Mándoky Kongur István
személyében több neves turkológust adott a tudománynak. A karcagi
Nagykun Múzeumban betöltött néprajzosi munkaköre után jelenleg a JászNagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának Néprajzi
Osztályának vezetõjeként Szolnokon dolgozik a Damjanich János
Múzeumban.
Dr. Bartha Júlia fõ kutatási területe a török kultúra és népszokások
világa. Ezen belül kiemelt területként foglalkozott a kunsági folklór török
kapcsolataival. Anyaggyûjtõ terepmunkája során, 1988-tól szinte évente
végzett anyaggyûjtést Törökországban, de a kipcsak-török kulturális
kapcsolatok kutatása, ápolása szándékával többször felkereste
Kazakisztánt és Kirgíziát is. Törökországban elsõsorban az anatóliai
törökség szellemi kultúrájával, az emberélet fordulóihoz fûzõdõ
népszokásokkal, etnobotanikával és az árucsere-néprajz kérdéseivel
foglalkozott.
Doktori disszertációját a kunsági folklór keleti kapcsolatainak
kérdésérõl írta, melyet 2001-ben védett meg summa cum laude
eredménnyel a Debreceni Egyetemen. Török nyelvbõl szakmai
nyelvvizsgával rendelkezik, tud oroszul, azeriül és olaszul is.
Publikációi - önálló kötetek mellett - egyetemi kiadványokban,
múzeumi évkönyvekben jelennek meg. Fõbb önálló publikációi: Az

anatóliai törökök temetkezési szokásai, Debrecen, 1996.; Fogyó Hold Tanulmányok a török népi kultúráról, Debrecen, 1997.; Keleti
tanulmányok, Karcag, 1998; Kunság népi kultúrájának keleti elemei,
Debrecen, 2002.; Lále. Hagyományok a mai török társadalomban. Az
emberélet fordulóinak népszokásai, Szolnok, 2006.; Nagykunsági néprajzi
tanulmányok, Karcag, 2007.
Tagja a Néprajzi Társaságnak, a Kõrösi Csoma Társaságnak, a Magyar
Múzeumi Történész Társulatnak és a Bereki Irodalmi Társaságnak. A
Tiszatáj Kultúrtáj Alapítvány kuratóriumi tagja és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Mûvészetéért Alapítvány kuratóriumi tagja.
Alapító tagja, majd 2005-2007 között elnöke a Barbaricum Irodalmi és
Mûvészeti Egyesületnek, a Barbaricum Könyvmûhelynek. Ez a kulturális
mûhely jelentõs szerepet vállalt a Kunság értékeinek megõrzésében,
közzétételében is.
Dr. Bartha Júlia kutatásai, eredményei meghatározó
fontosságúak annak a hídnak a továbbépítésében, melyet az évszázados
kapcsolatok folytatásaként a fentebb említett néprajzkutatók emeltek a
velünk rokon kultúrájú törökség felé. Magyarország mindig erõs bázisa
volt a keletkutatásnak és ezt a mindenképpen fenntartani érdemes
hagyományt folytatja az õ munkássága is. Nem csekély részben járul hozzá
a diákcserékben is megtestesülõ, a török és magyar tanintézmények közötti
együttmûködés sikeréhez dr. Bartha Júlia részvétele. Török részrõl is
messzemenõen elismerik kapcsolatteremtõ misszióját, ennek jeleként
kérik fel rendszeresen elõadásokra és publikációk megjelentetésére
törökországi oktatási intézményekben és szakfolyóiratokban.
Keletkutatási munkássága mellett dr. Bartha Júlia jelenleg a hazai
múltnak a 18-19. századi válóperek periratai alapján feltárható
részterületének kutatásával foglalkozik. Történelmünk e szempontból
történõ vizsgálata szintén fehér foltja az egykori magyar világ kutatásának.
Gratulálunk dr. Bartha Júliának az elismeréshez, s további,
eredményekben gazdag kutatómunkát kívánunk.
(Szerk. - TA)

Javaslattételi lehetõség Arany János-díjra
Az önkormányzat 10/1998. (IV. 15.) sz. rendelete alapján Arany
János Pedagógiai, Kulturális és Mûvészeti Díjat adományoz:
- a város oktató-nevelõ munkájában kimagasló eredményeket
felmutató, újszerû és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában sikereket elérõ, példásan
helytálló személyek és közösségek tevékenységének
elismerésére,
- a város kulturális életében jelentõs alkotó, szervezõ
tevékenységet végzõ, hosszú ideje kimagasló eredményeket elérõ,
a helytörténeti kutatásokban, a hagyományõrzésben tartósan
kitûnõ személyek és közösségek munkásságának méltatására,
- a város mûvészeti életének, ének-zene és táncmûvészetének,
kóruskultúrájának, képzõmûvészetének, fotómûvészetének,
irodalmi életének öregbítésében kiemelkedõ alkotómunkát
végzõk tevékenységének elismerésére,

- illetve mindhárom területen kiemelkedõ életmû, színvonalas
intézményi/városi irányító munka díjazására.
A díjat évente két személy vagy közösség kaphatja meg.
Átadására - amennyiben közoktatási területen elért
eredményekkel érdemelték ki - a pedagógusnapon, amennyiben
kulturális, mûvészeti területen nyújtott kiváló teljesítményt méltatnak
vele, a magyar kultúra napján kerül sor.
Az Arany János-díj adományozására javaslatot tehetnek a helyi
társadalmi szervezetek, közösségek, nevelõtestületek, az
önkormányzat bizottságai, továbbá bármely települési képviselõ,
illetve intézményvezetõ. A javaslatot - erre a célra szolgáló
formanyomtatványon - november 30-ig kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal portájára (formanyomtatvány is itt kapható,
vagy a www.kisujszallas.hu honlapról letölthetõ). A korábbi években
tett javaslatok ismételten elõterjeszthetõk.
(Szerk.-KMJ)

Hogyan beszél az Alföld népe?
AMindentudás Egyeteme mintáját követõ, harmadik éve mûködõ Szolnoktudás Egyeteme 2008 õszétõl Alföldtudás Egyeteme néven
folytatódik. Ennek keretében 2008. november 24-én (hétfõ) 15.30 órakor a Városháza dísztermében dr. Szathmári István
nyelvészprofesszor, városunk díszpolgára tart elõadást Hogyan beszél az Alföld népe? címmel.
Az elõadást 9 megye 58 helyi televíziója, a Magyar Katolikus Rádió és az Európa Rádió is mûsorára tûzi.
Kisújszállás Város Önkormányzata és a szervezõk szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt!
(Szerk. - TA)
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Több feladat - jobb körülmények
- tájékoztató a tanévzárásról és tanévkezdésrõl Ahogyan a címben fogalmaztunk, aszerint rajzolódik ki
bennünk némileg ellentmondásos kép az elõzõ tanévi
eredményekrõl és az új tanév kezdésérõl szóló, hagyományos
önkormányzati tájékoztató olvasásakor, melyet októberi ülésén
tárgyalt meg a képviselõ-testület.
Miért jobbak a nevelõ-oktató munka körülményei?
Az elmúlt években, így a tavalyiban is - összességében javultak az önkormányzat közoktatási intézményeiben a nevelésoktatás személyi és tárgyi feltételei. Ebben nemcsak az évek óta
zajló taneszköz-fejlesztési beszerzéseknek, hanem azoknak az
európai uniós támogatással megvalósított programoknak is
meghatározó szerepük volt, amelyek idén és tavaly zárultak. A
pedagógusok számára a jelenben és a közeljövõben jól
hasznosítható tapasztalatszerzés idõszaka zárult e négy projekttel.
E tapasztalatokat leginkább a nevelõ-oktató munka módszertani
ismereteibõl, emellett pedig uniós pályázatírásból, projektek
megvalósításából és együttmûködésbõl szerezték. Olyan
útravalókat kaptak, amelyekre ma különösen nagy szükség van a
gyermekek neveléséhez-oktatásához. Új szemléletû módszertani
ismeretekhez jutottak, amelyekkel a tanítást és a
képességfejlesztést eredményesebbé és sikerélményekben
gazdagabbá teszik, a sajátos nevelési igényû gyermekek
beilleszkedését és befogadását elõsegítik, a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek problémái iránt nyitottabbakká, a
megoldásokhoz felkészültebbekké válnak.
Ezt szolgálták a kompetencia alapú nevelés-oktatás
bevezetésérõl (Móricz, Arany, Óvoda), a sajátos nevelési igényû
gyermekek együttnevelésérõl (Óvoda, Arany, Kossuth, Kádas) és
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek integrációjáról
(Óvoda, Arany, Kossuth, Móricz, Illéssy, Kádas) szóló
pályázatok. Összességében a lezajlott négy projekt révén közel
109 millió Ft összegû fejlesztési forrás hasznosult városunk
közoktatási rendszerében, beleértve a megyei fenntartású Kádas
György Általános Iskolát is. E források három lényeges területe:
a pedagógusok továbbképzése (a 'kompetenciás' projektek révén
51, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek projektje révén
pedig mintegy 90 pedagógus vett részt továbbképzésen),
korszerû infokommunikációs és fejlesztõ eszközök beszerzése
(aktívtáblák, projektorok, fejlesztõeszköz-kölcsönzõ a
mûvelõdési házban), a gyermekek szabadidõs programjainak
bõvítése. De bõvült a pedagógiai szakszolgáltatások köre is, a
feladatellátást szolgáló épületekben pedig megvalósult a világítás
és a fûtés korszerûsítése.
Miért több a feladat?
Mindezek ellenére mégsem lett kevesebb - különösen az
iskolákban - a gond és a feladat. Hogy egyre kevesebb gyermek
kerül be városunk óvodájába és iskoláiba, emiatt nem telik el
tanév néhány pedagógus-álláshely megszüntetésével - mára szinte
evidencia. Idén 21-gyel kevesebb az óvodás gyermek (367 fõ) és
37-tel kevesebb az általános iskolás tanuló (991 fõ) az
önkormányzat intézményeiben. Középiskoláinkban idén nem
voltak beiskolázási gondok, a gimnáziumban nyelvi elõkészítõ
évfolyam is indulhatott. Nagyságrendekkel kevesebben
igényelnek azonban kollégiumi ellátást, az idei 111 kollégista
közel 25 %-kal kevesebb a tavalyinál.

A gyermekek összlétszámán belül, ha néhány százalékkal is,
de minden olyan mutatószám emelkedett, amely a gyermekek
helyzetét illetõen aggodalomra ad okot, és amely a nevelésoktatás számára több feladatot jelent. A közoktatási
intézményeinkben ellátott gyermekeknek, tanulóknak közel fele,
44 %-a hátrányos helyzetû (!), ezen belül az összes gyermek 16
%-a halmozottan hátrányos helyzetû. A sajátos nevelési igényû
gyermekek aránya is nõtt (54 fõ: 5 %), mint ahogyan az
integrációs felkészítésben résztvevõk aránya is (149 általános
iskolás:15 %).
Mi nehezíti a nevelõ-oktató munkát?
A képviselõ-testület külön kért információkat az
intézményvezetõktõl arról, miket tartanak a nevelõ-oktató munkát
hátráltató tényezõknek közoktatási intézményeinkben. A válaszok
sokrétûek voltak. A tanulói képességek és teljesítmények
csökkenését, a magatartási problémák súlyosbodását, a szülõi
felelõsségérzet, ezzel együtt az otthoni feltételek romlását
egyaránt megnevezték az intézményvezetõk. De szóba kerültek a
demográfiai változásokból, valamint a jogi szabályozásból eredõ
problémák is, különösen a szakképzés szervezésében. Gondot
jelent a közoktatás állami finanszírozásának csökkenése is, ami a
helyi finanszírozás nehézségeinek is az egyik meghatározó
forrása. A képviselõ-testület tagjainak hozzászólásaiból kiderült,
hogy a tanulói magatartásokból eredõ problémákról több
információt szeretnének, ezért e témát novemberi ülésükön újra
napirendre tûzik.
A tantestületek eredményei
Nemcsak a szorgalmas tanulói felkészülés eredményei adnak
a további tanuláshoz ösztönzést, a nevelõtestületek is értek el
olyan sikereket, amelyekre nemcsak õk, hanem városunk is
büszke lehet. Ilyen a mûvészeti iskolánk által elért kiváló
minõsítés, és ilyen az az eredmény, amelyet a gimnázium ért el
a továbbtanulási hozzáadott érték alapján felállított országos
intézményi rangsorban. Ez azt jelenti, hogy az iskola a tanulók
szociális helyzetét és általános iskolai eredményességét alapul
véve elvárható felvételi eredményességben országosan az élen
áll. Leegyszerûsítve: ez az iskola az országos átlagnál többet 'hoz
ki' a tanulóiból. A legfrissebb örömhír a Városi Óvodai
Intézményhez kapcsolódik, melynek nevelõtestülete - kiváló
szakmai-módszertani munkája, benne a nevelõmunkát megújító
pályázati tevékenysége eredményeként - idén elnyerte a Megyei
Közoktatási Közalapítvány által adományozott "Az év
nevelõtestülete" elismerõ címet. Itt mondjuk el azt is, hogy "Az
év pedagógusa" cím tulajdonosa is kisújszállási pedagógus lett:
Szénási
László
testnevelõ
tanár,
középiskolánk
igazgatóhelyettese, akinek sokrétû pedagógiai, benne a városunk
európai uniós közoktatási projektjeiben végzett koordináló
munkáját, valamint sokoldalú közéleti tevékenységét ismeri el ez
a kitüntetés. Gratulálunk mindegyik eredményhez!
A teljes tanévi tájékoztatót az érdeklõdõk a városi
könyvtárban vagy városunk honlapján (www.kisujszallas.hu)
áttanulmányozhatják.
Kocsisné Monoki Julianna
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Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
új arculata
A Pedagógiai Szakszolgálat hároméves mûködése során készített
felmérések adatai egyértelmûen bizonyítják, hogy az óvodákban és az
iskolákban egyre több a különbözõ problémával küzdõ gyermekek
száma. A hatékony segítségnyújtás csak csapatmunkában, különbözõ
szakemberek közremûködésével valósítható meg. A speciális
megsegítést eddig több területen csak vidéken tudták igénybe venni a
szülõk. Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2008
májusában azért döntött a Pedagógiai Szakszolgálat feladatbõvítésérõl,
hogy a gyermekek, szülõk és a pedagógusok számára helyben, könnyen
elérhetõvé tegye a szakszolgálati ellátás több formáját. Az új feladatok
ellátásához az Önkormányzat 3 álláshelyet biztosított (1-1 fõ
pszichológus, gyógypedagógus és gyógytestnevelõ), a tagintézmény
nevét Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésre módosította.
A szakszolgálat a logopédiai ellátást Kisújszállás és Kenderes
önkormányzati fenntartású óvodáiban és általános iskoláiban,
egyebekben feladatait Kisújszállás önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményeiben látja el.
2008. szeptember 1-jétõl a következõ feladatokat látja el a
tagintézmény:
- nevelési tanácsadás,
- gyógypedagógiai tanácsadás (beleértve a korait is),
- logopédiai ellátás,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- gyógytestnevelés.
Munkatársak, szervezeti felépítés
Logopédiai ellátás:
Csiki Magdolna gyógypedagógus-logopédus
Kiss Erzsébet gyógypedagógus-logopédus
Toldiné Tölgyvári Rita gyógypedagógus-logopédus
Zsoldos Erzsébet gyógypedagógus-logopédus
Süveges Andrea nyelv- és beszédfejlesztõ pedagógus
Nevelési tanácsadás:
Herbák Péter pszichológus
Szombat Zsolt Sándorné gyógypedagógus
Gyógytestnevelés:
Kun Márta gyógytestnevelõ
Elérhetõségek
Telefon: 30/5363-439, 30/5363-435
e-mail: pedszakszolg.kj@gmail.com
Cím: 5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 2.
Nyitva tartás:
hétfõ - csütörtök: 8 - 17-ig
péntek: 8 - 14-ig
Bejelentkezés: telefonon vagy személyesen.
Az új, kibõvített feladatrendszerû intézményegység a jövõben
összefogja mindazokat a feladatokat, melyek kapcsolódnak a
beszédhibás, beszédfogyatékos, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdõ, a gyógytestnevelésre utalt gyermekek, tanulók
ellátásához, valamint segíti a sajátos nevelési igényû gyermekek
habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatását. Az iskolapszichológiai
szolgáltatás és a továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadás
beindításával hozzájárul ahhoz, hogy a rászoruló gyermekek a
pedagógiai szakszolgálatok ellátási rendszerének színes skáláját
vehessék igénybe.
A Kisbíró következõ számaiban egy cikksorozattal mutatjuk be a
szakszolgálat tevékenységeit.
Zsoldos Erzsébet intézményegység-vezetõ

9. oldal
Segítség Pistikének

A karcagi Nagy István és a
kunhegyesi Jákó Erika 5 éve él
boldog házasságban. Legnagyobb álmuk is teljesült, amikor
megszületett 2004. július 1-jén
kisfiúk, Pistike. A terhesség és a
szülés problémamentes volt.
Idõre született és úgy tûnt, hogy
egészséges. Szépen fejlõdött, s
bár 14 hónaposan kezdett el járni,
a szülõk nem gondolták, hogy a
kisfiúk súlyos beteg. Két évesen
vették észre, hogy sokat
botladozik, segítséggel tud csak
felállni, a biciklit nehezen hajtja, a lépcsõn a szülõk kezét fogja. Ekkor
a szülõk neurológushoz vitték, s vizsgálatok sorozata következett (CT,
MR, izombiopszia). 2008 márciusában családi genetika vizsgálat
kimutatta, hogy az örökmozgó Pistike gerincvelõi izomsorvadásban
szenved (SMA 3. típus); egy rossz gén okozza ezt a betegséget,
amelyet csak akkor lehet észrevenni, ha a gyerek már megtanul járni.
Ez a betegség lassú folyamat során tolószékbe kényszeríti a kisfiút, aki
majd teljes ápolásra szorul. Ezt a folyamatot csak lassítani lehet.
A szülõk ebbe nem akarnak belenyugodni, rendszeresen járnak
gyógytornára, úszásra és gyógylovaglásra. Örülnek annak, hogy a
gyermekük óvónõi mindent megtesznek azért, hogy a többi gyermek
elfogadja, hogy vigyáznak rá.
A folyamat lassításának reményében találtak rá egy Budapesten
rendelõ kínai orvosra, aki akupunktúrával és gyógymasszázzsal
gyógyít. A család heti két alkalommal utazik Budapestre öt héten
keresztül. A javulást nemcsak a család, hanem Pistike óvónõi is
tapasztalták. Sajnos a család anyagi helyzete nem engedi meg,
hogy minél több kezelést kapjon Pistike. A szülõk ezúton kérnek
segítséget, hogy gyermekük továbbra is részt tudjon venni a
kezeléseken. Egy kezelés, amely 10 akupunktúrából és 12
gyógymasszázsból áll: 100.000 Ft. A felajánlásokat az alábbi
számlaszámon tehetik meg: Nagy István számlaszáma: 1177345600652614.
A szülõk minél késõbb szeretnék a gyermeküket tolószékben
látni. A segítségüket elõre is köszöni a család.
(Szerk.)

Támogató szolgálatok összeolvadása
Ezúton értesítjük a Kisújszállás és közigazgatási területén
fogyatékkal élõ személyeket és azok hozzátartozóit, hogy a
Kisújszálláson 2004 óta mûködõ Move Segítség Támogató Szolgálat
(5310 Kisújszállás, Nyár u. 7.) 2008. december 31. dátummal a
jogszabályi és finanszírozási változások következményeként, illetve
nyertes pályázat eredményeként összeolvad a karcagi telephelyû Move
Reménység Támogató Szolgálattal, így megszûnik egyedülálló
szolgáltatóként mûködni. 2009-tõl az érdeklõdõk és igénylõk fogadása
a Move Reménység Integrált Támogató Szolgálat, Karcag, Rákóczi F.
u. 3. szám alatti telephelyén történik. Az összeolvadás nem befolyásolja
az ellátotti kört, tehát a jelenleg gondozást-szállítást igénylõk változatlan
formában fordulhatnak hozzánk, és továbbra is nagy szeretettel várjuk
az érdeklõdõket, leendõ ellátottakat.
Célunk továbbra is a fogyatékkal élõk életvitelének segítése, melyet
a meglévõ rugalmasság és munkatársaink szakmai tapasztalata révén a
jövõben is megfelelõ színvonalon és formában kívánunk folytatni.
Move Segítség Támogató Szolgálat
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programajánlata
www.muvhazkisujszallas.hu
Egzotikus halak és hüllõk kiállítása - Hüllõ Zoo
november 17-23., mûvelõdési ház
Két év után újra lehet kígyókat simogatni a mûvelõdési házban, és
természetesen ezen túl számtalan érdekes látnivaló. Egzotikus halak,
óriáskígyók, krokodilok, varánuszok, gyíkok, rágcsálók,
madárpókok, ásványok, kagylók, tengeri csigák stb.
Nyitva tartás: hétfõ-szombat: 9-18 óra, vasárnap 9-14 óra
(csoportoknak elõzetes bejelentkezéssel ettõl eltérõ idõpontban is)
Belépõ: felnõtt 450 Ft
gyerek (14 éves korig) 350 Ft
csoportos: 250 Ft/fõ (10 fõ felett)
SUHANCOS koncert a Nagykun Klubban
november 15. (szombat) 21 óra
Fanka Deli Feri és Szabó Balázs közös zenei egyvelege napjaink
talán legeredetibb görcsmentes örömzenéje.
Belépõ: 500 Ft
VÁNDOROCK koncert a Nagykun klubban
november 22. (szombat) 20 óra
A kisújszállási zenekar egyéves születésnapi bulija.
Rockabilly õrület a Nagykun klubban
december 6. (szombat) 21 óra
Fellép: a PRISON BAND
Belépõ: 600 Ft
Következõ Morgó Filmklub: november 25.
Byambasuren Davaa-Luigi Favorni: A pityergõ teve
(A különleges dokumentumfilm tulajdonképpeni fõszereplõje egy
kis teve, akirõl mamája nem akar gondoskodni. A mongol
sivatagban élõ nomádok azonban megható módon törõdnek vele, az
anyjához még egy zenészt is hozatnak a városból. Céljukkal révbe
érnek, a teve visszafogadja kicsinyét. Érdekes és tanulságos történet
egy olyan népcsoportról, akik maguk is a jelen és a múlt, a
hagyomány és a modernitás között keresik helyüket.)
A filmet a 24-ei héten (ha csoportokban igény van rá) egyeztetés
után más napokon is levetítjük.
Ez évben az utolsó vetítésre december 9-én kerül sor.
H. Kollman András - Somfai-Kara Dávid: Az eleven szellem
(A közép-ázsiai Kirgizisztánban az iszlám és a sámánizmus elemei
elválaszthatatlanul összefonódnak és keverednek egymással. A film
a szovjet örökség, az iszlám és a sámánizmus határfelületére indul a
kulturális antropológia és a nyelvészet eszközeivel.)
A vetítés után kötetlen beszélgetés a film rendezõivel.
Morgó Képtár
Dr. Hoppál Mihály: Sámán világ - sámán szertartások képekben
c. kiállítása november 4-tõl december 15-ig tekinthetõ meg a
Néprajzi Kiállítóteremben, elõzetes bejelentkezéssel. Tel. 59/520672
A vetítésekre és a kiállításra a belépés ingyenes.

Decemberi elõzetes
Az amerikai BREEZE GOSPEL karácsonyi koncertje december 17. (szerda) 19 óra, mûvelõdési ház
A koncertre ellátogató közönség mindenképp különleges zenei
élményben részesül, mivel Magyarországon hiányzik a zenei életbõl
a profi gospel csapatok elõadása.
Légy bár szomorú vagy nagyon vidám, a Breeze Gospel frissítõ
pezsgést hoz az életedbe! A közös koncertélmény biztosan
felejthetetlen perceket garantál életedben.
Helyre szóló belépõk november 3-tól kaphatók.
Jegyek ára: elõvételben december 12-ig 1500 Ft, december 12. után
1800 Ft
Tagok: Sandra Drakes - vokál Elvis Ediagbonya - zongora Saskia
Lie Atjam - vokál Cosmea Panka - vokál Satcha Valies - vokál Niza
Udenhout - vokál
Állásajánlat
A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXX. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet
közmûvelõdési szakember munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
Munkavégzés helye: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, 5310
Kisújszállás Deák F. u. 6.
Illetmény: Az illetmény megállapításáról és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- felsõfokú iskolai végzettség, fõiskola, közmûvelõdés
- számítógépes ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek:
- mûvelõdésszervezõk,
- közmûvelõdési területen szerzett kiemelkedõ szakmai
tapasztalatok, szakmai kapcsolatok, kiváló szervezõ készség
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 25.
A pályázat benyújtásának helye: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
5310 Kisújszállás Deák F. u. 6.
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton a fenti címre történõ megküldéssel,
- elektronikus úton Janó Lajos igazgató részére a
muvhazkisujszallas@t-online.hu címre,
- személyesen a Mûvelõdési és Ifjúsági Központban,
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008. december 12009. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.muvhazkiujszallas.hu honlapon szerezhetnek.
A pályázati kiírásról bõvebb információt Janó Lajos igazgató nyújt
a 20/492-3594-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.muvhazkisujszallas.hu és www.kozigallas.gov.hu
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei

A Tûzoltóság hírei

Kedves Gyerekek!
A reneszánsz éve alkalmából havonta hirdetett játékos vetélkedõk
összesített eredményhirdetésére november utolsó hetében kerül sor.
Kérünk benneteket, hogy aki részt vett bármelyik feladat (írásbeli
feladatlap, rajzverseny) megoldásában, jöjjön a Gyermekkönyvtárba,
ahol átveheti ajándékát!
* * *
Kedves Olvasóink!
A tudomány ünnepe alkalmából In memoriam Borus József címmel
november hónapban kiállítást rendezünk a felnõtt könyvtárban.
Érdeklõdõ látogatók részére a hadtörténész életútját és bibliográfiáját
tartalmazó tájékoztatót is készítünk.
* * *
A "Pénzügyi ismeretek mindenkinek" programsorozat záró
rendezvényére november 27-én 16 órai kezdettel kerül sor.
Vendégünk: Dr. Bischof Zsolt fõiskolai adjunktus, a Magyar
Közgazdasági Társaság JNSZ Megyei elnöke
Támogató: Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi
Kultúráért Alapítvány.
* * *
Az "Európa kultúrája, a kultúrák Európája" programsorozat záró
rendezvénye december 2-án 10 órai kezdettel lesz. Vendégeink: Olajos
Péter, az EU Parlament képviselõje, a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma képviselõje, és a "Párbeszéd a polgárokkal
Európáról" konferenciasorozat szervezõi
Ezen a rendezvényen kerül sor az "Egy régió ezer arca" fotópályázat
eredményhirdetésére és a fotókiállítás megnyitójára, valamint a
"Kultúr-tár"-ak átadására.
Támogató: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma.
* * *
Következõ számítógépes tanfolyamunk idõpontja: nov. 24-28.
Jelentkezni a könyvtár bármely elérhetõségén lehet.
* * *
Rendezvényeinkrõl bõvebb információt a plakátokról és könyvtárunk
honlapjáról kaphatnak az érdeklõdõk.
* * *
Köszönjük Varga Dávid, Kovács Zoltán, Csíkné Szabó Erzsébet
olvasóinknak, Vitéz Ferencnek, Vitális Sándornak, dr. Bartha Júliának,
a Pont Kiadónak, a Megyei Könyvtárnak, az Oktatási Jogok Biztosa
Hivatalának a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat, valamint
Tóth Tündének, a könyvtárnak ajándékozott festményt és
dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

Tûzoltóságunkon az elmúlt hónapban összesen 7 káreset volt,
ebbõl két esetben kellett tûzhöz vonulni kollégáinknak. Egyik
káresemény Kisújszálláson a Mikes út végén történt, ahol is egy
odvas fába valaki valószínûleg cigarettacsikket dobott. A benne lévõ
száraz fa és levelek lángra kaptak. Ezt a fát a következõ héten ki is
kellett vágni. A másik tûzeset Kendereshez kötõdik. Itt egy József A.
utcai portán a tulajdonos összehordott mindenféle szemetet,
használati tárgyat és egyéb éghetõ anyagot, majd meggyújtotta.
Mûszaki mentés négy esetben történt. Egyik a fent említett fa
kivágása, két alkalommal darazsak eltávolítása, irtása. Egy esetben,
ismét Kenderesen egy tehergépkocsi mellétolatott a kocsibejárónak
és önerejébõl nem volt képes kijönni az árokból.
Ismét volt egy vaklárma! Reméljük, nem kell sokszor
"nemlétezõ" eseményhez fölöslegesen kivonulnunk!
Két alkalommal helyismereti és begyakorló gyakorlatot
tartottunk a Kisújszállási KUNFA Kft. telephelyén. Ezúton is
szeretném megköszönni a kft. vezetõjének, dolgozóinak
segítõkészségét, türelmét!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy saját érdekükben ellenõrizzék,
ellenõriztessék tüzelõ, fûtõ berendezéseiket, valamint épületeik
kéményének állapotát. Az elkormolódott kémény több veszélyt is
rejt magában. Ha a falára tapadt szurkos réteg meggyullad, akkor a
kéménybõl kipattanó szikrák gyújtóforrásként veszélyt jelentenek
környezetükre. Az eltömõdött kémény a füstöt nem engedi a
szabadba kijutni és fennáll a füstmérgezés, szén-monoxid mérgezés
veszélye.
Itt a hízóvágások, húsfüstölések ideje. Ezeknek a
munkafolyamatainál is jelen van a tûz! Perzselésnél külön figyelmet
kell fordítani a gázpalack és a perzselõ állapotára, a szivárgásmentes
csõ és csatlakozóelemek használatára. A gázpalackot fagyás ellen
legfeljebb kézmeleg vízzel szabad locsolni. Szigorúan tilos a
gázperzselõ lángjával melegíteni azt!
Figyeljünk oda egy kicsit a tûzvédelemre, a megelõzésre is, hogy az
év hátralévõ része ne arról szóljon, hogy milyen módon lehetett
volna elkerülni egy sajnálatos tûzesetet vagy balesetet. Félretett
pénzünket költsük inkább karácsonyi ajándékra, ne a károk
rendbehozatalára!
Együttmûködésüket ezúton is köszönöm!
Mészáros Lajos tûzoltó parancsnok

Fotópályázat
A Kossuth Fotóklub 8. alkalommal fotópályázatot hirdet a
magyar kultúra napja alkalmából a "Fényképezés öröme" címmel.
Az immáron hagyománnyá vált fotópályázaton kisújszállásiak
és Kisújszállásról elszármazottak vehetnek részt. Képeket kötetlen
témában, A/4-es méretben, pályázóként maximum 10 darabot lehet
leadni. Kérjük, hogy a képek hátuljára írják rá a kép címét, szerzõjét,
pontos címét és e-mail címét.
A leadási határidõ: 2009. január 5.
Aleadás helye: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, illetve elõzetes
egyeztetés esetén a Nyár u. 8. szám alatti Papi Lajos Alkotóházban.
Érdeklõdni a következõ telefonszámokon lehet:
06-30/517-3399 vagy 06-70/336-0002.
Papi Lajos, a Kossuth Fotóklub elnöke

ÜRÍTÉSI

REND

V Á L T O Z Á S!

Tájékoztatjuk a tisztelt kisújszállási ügyfeleinket, hogy 2008. év
végén a karácsonyi és újévi ünnepek miatt az alábbiak szerint
módosul a hulladékszállítás rendje:
Eredeti ürítési nap

Átrendezett ürítési nap

2008. december 25.
(csütörtök)

2008. december 29. (hétfõ)

2008. december 26. (péntek)

2008. december 29. (hétfõ)

2009. január 01. (csütörtök)

2009. január 2. (péntek)

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti táblázatnak megfelelõen helyezzék
ki kuka edényzetüket. Megértõ együttmûködésüket elõre is
köszönjük:
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

12. oldal

Kisbíró

2008. november 15.

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda hírei

FELHÍVÁS…

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy megnyíltak az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési (III. és IV.)
tengelyének aktuális pályázatai. Kisújszállás területén vissza nem
térítendõ támogatás vehetõ igénybe a következõ
intézkedésekben:
Turisztikai területen:
- a falusi-, valamint az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi
magánszálláshelyek kialakításához, már mûködõ szálláshelyek
bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, kapcsolódó
szolgáltatásainak fejlesztéséhez.
- szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minõségi és komplex agro- és
ökoturisztikai szolgáltatások kiépítéséhez, már mûködõ
szolgáltatások bõvítéséhez.
Mikrovállalkozások fejlesztéséhez:
- Cél: a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának,
illetve mûködõ mikrovállalkozások beruházásainak, mûszakitechnológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a
versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek
megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet
fejlesztése.
- Támogatás vehetõ igénybe: eszközbeszerzésekhez, csak a
gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó
építés, épületfelújítás, -korszerûsítés, -gépészet, -kialakítás, -felújítás,
-korszerûsítés, új épület kialakítása. Az elõbbiekhez kapcsolódó
kisléptékû infrastruktúra-fejlesztéshez, valamint minõségbiztosítási
és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetéséhez.
A fejlesztési elképzelésekhez 60 %-os vissza nem térítendõ
támogatás igényelhetõ, minimum 1.200 euró, maximum 200.000
euró mértékben! Benyújtási határidõ: nov. 30.
A pályázatokhoz a formanyomtatványok letölthetõek a Karcagi
Kistérség HVI irodájának a honlapjáról (http://karcagihvi.uw.hu). A
pályázatok benyújtásának menetérõl bõvebb felvilágosítás kérhetõ a
lenti telefonszámon, vagy email címen.

…mindazon személyekhez, családokhoz, éljenek a nagykun- vagy
kiskun településeken, az ország más tájain és a határon túl.
…várjuk azon személyek jelentkezését, akiknek õsei, rokonai
huszárként vagy tisztként szolgáltak valamelyik jászkun
huszárezredben, és a Hármas-kerületi történelmi múlt ezen
hagyományainak továbbélésében és fennmaradásában közremûködni
kívánnak. Hívjuk õket egy közös, "jászkun huszárok kegyeleti
emlékhelyének" létrehozására, megvalósítására.
…bejelentkezésüket, támogató szándékukat levélben a
Nagykunsági Szellemi Mûhely, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp.
17. II/11. címen, vagy a kuntalalkozo@gmail.com e-mail címen (név,
lakcím, más elérhetõség, az õsei neve, szolgálatának megjelölése
közlésével), 2008. december 30-ig várjuk.
…az emlékhely létrehozásával kapcsolatban információ kérhetõ
Fekete Imre ügyvivõtõl a 06-20-455-7239-es telefonszámon.
Nagykunsági Szellemi Mûhely

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról röviden
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) felállítása
országunk részére kötelezõ feladat, amit az Európai Unió írt elõ. A
magyar hálózatról a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet rendelkezik.
A hálózathoz bárki csatlakozhat (természetes személy,
vállalkozás), aki a vidékért tenni kíván, aki információhoz kíván
jutni, aki részt kíván venni tapasztalatcserében. Az MNVH feladata
továbbá, hogy tanulmányutakat, képzéseket szervezzen a vidéki
szereplõk részére, projekteket gyûjtsön, és azokat közös
adatbázisban kezelje, segítse a módszertani tapasztalatcserét a térség
szereplõi között.
A hálózat a minél szélesebb körû együttmûködés elõsegítése
érdekében jön létre. Az MNVH be kívánja vonni a tevékenységébe
többek között a következõ szervezeteket is: oktatás-, kutatástudományos élet szereplõi, civil szervezetek és hálózatok, Leader
Helyi Akciócsoportok, önkormányzatok, szaktanácsadási hálózatok
stb. Aki ebben a hálózatban és ebben a munkában részt kíván venni,
annak regisztrálnia kell magát, a folyamatról bõvebben a fenti
rendeletben, vagy a Helyi Vidékfejlesztési Irodában tájékozódhat.
Máthé Zsolt, HVI irodavezetõ
Karcagi Kistérség 06-70/590-9700
karcagi@vkszi.hu; http://karcagihvi.uw.hu

IGÉNYFELMÉRÉS LAKÁSRA VÁGYÓ
CSALÁDOK RÉSZÉRE
Kisújszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Habitat for Humanity által, az önkormányzatok számára meghirdetett
szociális lakhatási fejlesztésekre. A pályázat célja, hogy az
önkormányzat által biztosított területen a Habitat for Humanity
önkéntes munkavégzés, pénzadományok, továbbá építési anyagok és
eszközök formájában érkezõ támogatások felhasználásával, a jövendõ
lakástulajdonosokat tevékenyen bevonva, minimális költséggel építse
fel az új lakásokat.
Az új lakások tulajdonosai olyan családok lehetnek, akik
számukra nem megfelelõ lakáskörülmények között élnek, és ezen
önerõbõl nem tudnak változtatni, viszont rendelkeznek olyan
jövedelemmel, mely alapján vissza tudják fizetni a lakás
megvásárlásához szükséges bankhitelt.
A programban csak olyan családok vehetnek részt, akik a lakások
felépítésében önkéntesként, tevékenyen részt vállalnak.
A lakásokat faszerkezetes ikerházakban vagy sorházakban
alakítják ki, melyek alapterülete a család nagyságától függõen
változhat.
Amennyiben e tájékoztató felkeltette érdeklõdését, kérem a
pályázaton való részvételi szándékát a Polgármesteri Hivatal fsz. 6.
számú irodájában jelezze 2008. november 21. napjáig.
Bõvebb felvilágosítás szintén a Polgármesteri Hivatal fsz. 6.
számú irodájában kérhetõ személyesen, vagy telefonon az 59/520255; 59/520-249; 59/520-251 számokon.
Nagy Tünde igazgatási osztályvezetõ

Az Arany János Városi Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2008. november 20-án 17 órai
kezdettel a Zenei Könyvtárban
A magyar- és világtudomány napja
alkalmából tartandó
KÖNYVBEMUTATÓRA.

A rendezvényen Dr. Szilágyi Miklós
Néprajzi tanulmányok Kisújszállásról
és a Sors és tapasztalat címû könyvei
kerülnek bemutatásra, melyek a helyszínen megvásárolhatók.
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KISÚJSZÁLLÁSI TENISZ SIKER

Öregfiúk

Nyolc év után újra megyei bajnok lett a kisúji teniszcsapat.

A magyar nemzeti válogatottól elszenvedett elmúlt évi vereség
után újra pályára lépett a város öregfiúk labdarúgócsapata. Most
Tiszaörs község meghívásának tettünk eleget. A sporteseményt tiszaörsi születésûként - e sorok írója szervezte. Mikor a nyár végi
káposztásbárány-fesztiválra hazautaztam, akkor merült fel az
esemény ötlete, melyet tettek követtek. Városunkat 17 "öregfiú"
képviselte az október 26-án megrendezett találkozón, köztük három
önkormányzati képviselõ. A mérkõzésen nem az eredmény volt a
fontos, hanem a mozgás öröme és a sportbarátság. A gyõzelmet
Kisújszállás csapata szerezte meg. A mérkõzést baráti vacsora és
beszélgetés zárta. Végezetül Farkas Tamás, a Kisúj SE labdarúgószakosztályának elnöke visszavágóra invitálta a házigazdákat 2009
tavaszára. Jómagam Kisújszállás csapatában játszottam öt percet,
gólt nem rúgtam, labdába is csak kétszer értem, de azért megérte,
mert aki valaha sportolt, az még emlékezik és tudja, mit jelent az az
embereknek.
Köszönöm szépen, szép volt, fiúk!
Sánta Gábor Árpád

A csapatban szerepelt játékosok: Fucskó Krisztián, Czeglédi
László, Molnár Imre, Ifj. Czeglédi László, Ferenczi Attila, Kincs
Ferenc, Barta Ferenc, Molnár Márton, Ferenczi Mihály, Farkas
Tamás, Szabó Zsolt, Kontra Lajos.
Kisújszállás jogot szerzett az OB III-ban való indulásra! A
magasabb osztályban szereplésrõl az egyesület és a szakosztály
vezetése késõbb dönt.
Megyei tenisz körkép:
- Az OB III. osztály igen erõs, melyet igazol, hogy a megyének
jelenleg csak egy harmadosztályú csapata van (Jászapáti), mely
csapatot Jászberény és Szolnok legjobbjai erõsítik. Ez tükrözi
megyénk teniszéletének gyengeségét is, és egyben azt, hogy
Kisújszállás milyen kiemelkedõt nyújtott a bajnokság
megnyerésével. A megye második legeredményesebb
szakosztályává léptünk elõ.
- Teniszlétesítményünk (az elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetõen) megyei szinten kiemelkedik, Szolnok után a második
helyre sorolható. Ajó minõségû pályáink és a fürdõ közelsége vonzó
a környezõ településeken teniszezõk körében. A június végén
megrendezett Kisúj Kupára 28-an neveztek, mely a legrangosabb
megyei versenyek egyike lett.
- Utánpótlás-nevelésben Szolnok, Jászberény, Martfût követi
Kisújszállás.
A szakosztálynak több mint 40 tagja van. A tenisz egy olyan sportág,
amely "kortalan", ezért arra biztatunk minden kisúji lakost, hogy
használják ki az általunk nyújtott kedvezõ teniszezési lehetõséget!
A diákokat várjuk a szezonális szakkörökbe:
Kezdõ (12 éves korig): vasárnap, 10.00 óra, Illéssy tornaterem. Új
jelentkezõk telefonon érdeklõdhetnek: 06-30/2496-458.
Haladó (12-18 éves korig): péntek, 17.30 óra, gimnázium
tornaterem
Köszönjük az önkormányzatnak és szponzorainknak a
támogatást!
Molnár Imre szakosztályvezetõ

Molnár Imre és Czeglédi László párosban minden mérkõzését megnyerte

NB II-ben a sakkcsapat!
Mint arról a legutóbbi írásunkban beszámoltunk, a Kisújszállási
SE Sakk Szakosztálya sikerrel szerepelt a 2007/2008-as megyei
sakkcsapatbajnokságban. A csapat a megyei bajnokság ismételt
megnyerése után eredményesen vette az osztályozó akadályait,
melynek eredményeként bejutott a hatcsoportos NB II. Tóth László
csoportjába.
Nagy várakozással és jelentõs erõsítéssel készültünk az október
26-án lebonyolított I. fordulóra. Acsapat a tavalyi bajnok, a TÁKISZ
SE (Kecskemét) otthonában a forduló meglepetését okozva
hatalmas küzdelemben - a fiatalok nagyszerû játékának
köszönhetõen - gyõzött. Egy héttel késõbb az elmúlt idény 4.
helyezettje látogatott hozzánk. A kezdeti táblánkénti egyenlõ
állásokat fokozatosan javítva magabiztosan nyertünk. Ezzel két
forduló után a csoportunkban elsõ helyen várjuk a következõ,
november 30-án megrendezésre kerülõ idegenbeli fordulót, ahol a
csapat Makón szerepel.
Eredmények:
TÁKISZ SE - Kisújszállási SE 5 : 7
Kisújszállási SE - Békési TE 8 : 4
Jakobei József szakosztályvezetõ
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A KISÚJSZÁLLÁSI ERZSÉBET GYÓGYVIZÛ STRANDFÜRDÕ HÍREI
A2008. év fontos állomás a Kisújszállási
Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ üzemében.
Ez év õszén valósul meg elõször a már
régóta felmerült igény, a strand téli nyitva
tartása. Elkészült a termálmedence
téliesítését szolgáló körbezárás, a medence
megközelítését szolgáló járda, mely fölé egy
folyosó is épül.
A téli üzem szolgáltatásai:
- téli öltözõ,
- strandmedence (1,40-es nyitott) emelt
hõfokkal,
- körülkerített, téliesített termálmedence,
- szauna.
Téli nyitva tartás
- hétköznap: 12.00 - 18.00
- hétvégén: 10.00 - 18.00
Szervezett csoportoknak elõzetes egyeztetés
után nyitva tartási idõn kívül is van fürdési
lehetõség. A strandbelépõk és bérletek árai
2008. évben változatlanok.
Kérjük a tisztelt lakosságot, régi és leendõ
vendégeinket, próbálják ki új szolgáltatásainkat.
Zsótér László
ügyvezetõ igazgató
Tisztelt Kisújszállási Lakosság!
A Kisújszállási Vízmû Kft., mint Kisújszállás Város
szennyvízcsatorna-hálózatának üzemeltetõje felhívja a
lakosság figyelmét a csatornahálózatra való csatlakozásra.
Az újonnan elkészült házi bekötésekre az önkormányzati
támogatást 2008. december 31-ig lehet igényelni
(13/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozat).
Ezúton szeretnénk tájékoztatnia a lakosságot, hogy a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
alapján minden olyan szennyvízkibocsátó (háztartás), aki
az ingatlana elõtt mûszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, a közcsatorna üzembe helyezését
követõ 90. naptól köteles talajterhelési díjat fizetni.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy használják ki a
lehetõséget, és csatlakozzanak a csatornahálózathoz. A
csatorna hálózathoz való csatlakozás közös érdekünk. A
már elkészült bekötéseket a Vízmû Kft. dolgozói
mûszakilag ellenõrzik, és ezzel együtt regisztrálásra kerül a
bekötés. Az elkészült, de nem regisztrált bekötések
bejelenthetõek a 06-70/3621-744 telefonszámon vagy a
Vízmû Kft. irodájában.
Zsótér László
ügyvezetõ igazgató

Kisújszállási Egészségügyi
Alapítvány
közhasznúsági beszámolója
a 2007. évrõl
Bankszámla nyitó egyenlege:

418.615 Ft

Bevétel:
- kamat
- SZJA 1 %

1.060 Ft
53.992 Ft

Összes bevétel:

473.667 Ft

Kiadás: - banki költség

10.406 Ft

Záró egyenleg:
463.261 Ft
Az Alapítvány számlájára csak a SZJA 1 %-os felajánlása
érkezett. A kuratórium tagjai, vagy más tisztségviselõi
munkájukért díjazásban nem részesültek.
A Kuratórium nevében megköszönjük a felajánlott összeget,
és kérjük továbbra is támogassák az Alapítvány céljainak
megvalósítását
Dr. Gyergyói László,
a kuratórium elnöke
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Fizetett hírdetés.

Köszönet az 1 %-ért
Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány kuratóriuma megköszöni a 2007. évi SZJA 1 %-ának felajánlását. Az alapítvány
részére 2007. évben átutalt összeg: 53.992 Ft volt. Ez az összeg még nem került felhasználásra, azt a következõ évi felajánlással
együtt kívánjuk felhasználni az alapító okiratban megfogalmazott gyógyító megelõzõ munkánkhoz.
Dr. Gyergyói László, a kuratórium elnöke
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Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky
u. 1. szám alatti fürdõszobás,
kertes, felújított, frissen meszelt
ház áron alul sürgõsen eladó.
Érdeklõdni lehet Tapasztó
Szabolcsnál, a Kisújszállási
Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási
Központ
igazgatójánál
(59/520-809),
illetve dr. Varga Zoltán ügyvédnél
(59/321-100). Az ingatlan
megtekinthetõ: munkaidõben.
"Az embernek sohasem kell
restelkednie egy tévedése bevallásán.
Ezzel azt is mutatja, hogy fejlõdik, és
ma okosabb, mint tegnap." (Jonathan
Swift)
A Kisbíró utolsó számának
megjelenése után vettük észre, hogy a
dátum és a lapszám nem került
aktualizálásra. Természetesen a 2008.
évi 10. szám jelent meg október 11-én.
Tévedésünkért elnézésüket kérjük.
(Szerk.)

Kereskedõk figyelem!
Elõzetes igényfelmérés céljából várjuk azon kereskedõk
jelentkezését,
akik termékeik szabadtéri árusításával szeretnének városunk
karácsonyi ünnepi hangulatához hozzájárulni.
A karácsonyi falu elhelyezésére szolgáló
közterületet térítésmentesen
a jelentkezõk rendelkezésére bocsátjuk.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
59/520-243 vagy 59/520-231
telefonszámokon.
Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatala

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

A Kisbíró következõ száma 2008. december 20-án szombaton
jelenik meg, lapzárta 2008. december 12-én, hétfõn 13.00
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)

MEGHÍVÓ
A kisújszállási Mellofon Fúvósegyüttes és a
püspökladányi Csenki Imre Mûvészeti Tagintézmény (CSIM) fúvószenekara
tisztelettel meghív minden kedves érdeklõdõt
2008. november 29-én, 18 órakor
a Városháza dísztermében tartandó lemezbemutató hangversenyére.
Mûsor:
történelmi indulók, dixielandek, latin dallamok, örökzöld slágerek.
Támogatói jegyek kaphatók a Zeneiskolában és a helyszínen - ára: 500 Ft.

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET
Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00
Aranyékszerek, karikagyûrûk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás
Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóra elemcsere
Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás,
minõség, kedvezõ ár!
Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele
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