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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága jelen
előterjesztésével nem kizárólag az ifjúságot, a kultúrát, illetve a sportot, hanem a település teljes
lakosságát érintően terjeszti javaslatát a Tisztelt Képviselő-testület elé azzal a céllal, hogy a
lakosság életminőségét, összetartozás-érzését, a településhez való viszonyát javítsa, formálja,
valamint a közösségi normák újraélesztése érdekében.
Az elmúlt testületi ülések alkalmával felmerült, valamint szakmai információk alapján is egyre
sürgetőbb igény mutatkozik arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat aktív közreműködőként
is minél mélyebben támogassa ezt a célt.
Az önkormányzat eddig is komoly erőfeszítéseket tett ennek érdekében és különböző
intézmények fenntartásával ma is folyamatosan jelen van, de a bizottság úgy ítéli meg, hogy
még mindig van javítanivaló etekintetben.
Komoly problémának tartjuk a fiatalok elvándorlását településünkről, amelynek nyilván
nagyon sokrétű oka van.
Legalább ekkora probléma a lakosság közömbössége saját lakóhelye közössége iránt - itt
laknak, itt élnek, még sincsenek tisztában a település értékeivel, lehetőségeivel. Probléma a
településről általánosan kialakult azon összkép is, amely nem teszi vonzóvá a települést.
Példaként említhető akár egy szegedi család, aki kisebb településre tervez költözni, de mivel
nem ismeri Kiszombort, emiatt fel sem merül benne, hogy egyáltalán szétnézzen itt, hogy
milyen lehetőségek, értékek vannak, mi tenné vonzóvá számára, hogy itt telepedjen le.
Cél a fent felvázolt körülményeknek az önkormányzat általi minél hatékonyabb formálása,
alakítása, és az ehhez szükséges intézményi, illetve anyagi háttér biztosítása. Gondolunk itt az
alábbiakra:
-

Közérthető, egyszerű kiadványok készítése adott esetben szakértők bevonásával
(családsegítő szolgálat, felnőtt pszichológus alkalmazása, közös családi programok:
tavasszal és ősszel családi sportnap szervezése).

-

A településről szóló kiadványok készítése nem csupán turisztikai célból, hanem a már
itt élő lakosság részére is annak érdekében, hogy ismerjék meg jobban saját
lakóhelyüket (turisztikai látnivalók, éves programok felsorolása).
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-

Tudatosítani az itt élőkben az önkormányzat által biztosított lehetőségeket,
támogatásokat, legyen az szociális, kulturális, vagy akár sport jellegű.

-

Az intézmények részére olyan keretet biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy saját
programokat valósítsanak meg önállóan (óvodai programok, művelődési ház, könyvtár,
KSzGyI). Például a művelődési háznak legyen feladata éves szinten legalább két
esemény megszervezése, mint színházi előadások, kiállítások, koncertek, stb., mivel egy
művelődési háznak ez a fő tevékenysége. Ezen programok szervezésében,
támogatásához természetesen lehetőséget kell biztosítani a civil szervezetek részére.

-

Településünk „faluképének” fejlesztése (köztéri bútorok, lámpák, térelemek,
berendezések kihelyezése, több virágos rész, virágágyások, járdák, utak, parkolóhelyek
kialakítása, javítása).

-

Teret adni a helyi ifjúság számára, hogy minél szélesebb körben részt kapjanak a
település formálásában, alakításában, a programok szervezésében, s ebben számukra
szakmai segítséget nyújtani.

Javasolja a bizottság ezen célok megvalósítása érdekében a megfelelő programokat az
intézmények vezetőivel, illetőleg szükség szerint szakmai tanácsadókkal közösen kidolgozni, s
azt követően határozatba foglalni. A programok költsége – ahol szükséges – jelenjen meg
Kiszombor Nagyközség költségvetésében.
A bizottság tisztában van azzal, hogy több intézmény komoly munkát végez hosszú ideje
folyamatosan ezen célok megvalósítása érdekében, azonban javasolja, hogy markánsan jelenjen
meg a Képviselő-testület azon szándéka, hogy közép- és hosszú távon a településről kialakult
vélemény mind a lakók, mind a környező településen élők tekintetében megfelelően változzon,
a közösségi érzés jó irányba formálódjon, az összetartás tovább erősödjön, községünk megtartó
ereje növekedjen.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület támogatja és elfogadja a bizottság javaslatát, a
bizottság vállalja, hogy az intézmények vezetőivel közösen konkrét tervekkel, szakmai
javaslatokkal, illetve szükség szerint költségtervvel előterjesztéseket nyújt be a későbbiek
folyamán.
Ezen fontos, a település további megfelelő irányba történő fejlődéséhez szükséges tennivalók,
feladatok megvalósításához kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet támogatását, illetve várjuk
javaslatait, ötleteit.
Kiszombor, 2017. január 25.
Tisztelettel:

Balázs Zoltán
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

