ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. január 28-ai ülésére
Tárgy: A Kernstok Károly Általános Iskola fennállásának 100 éves évfordulója
megünneplésének előkészületei
Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk elsőként alapított általános iskolája idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját –
és éppen 20 éve vette fel Kernstok Károly nevét.
A jubileum tiszteletére a következő tanév eleje – a szorgalmas tanulás mellett - az emlékezés
jegyében telik. Számos eseményt, rendezvényt tervez-szervez az intézmény, melyekben mindig
megjelenik az évforduló. Kicsik és nagyok, régi és jelenlegi diákok, pedagógusok és szülők együtt
ünnepelhetnek: főleg a régi iskolaépületben, majd a felújítási munkák befejeztével a Felszabadulás
téri épületben is. Megkezdődött az írott és képi dokumentumok, tablók gyűjtése, amelyeket kiállításon
és évkönyv formájában (Padányi Lajos szerkesztésében) ismerhetnek meg az érdeklődők.
Szeptember-október-november hó folyamára javasolt programok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Évnyitó – egyben a jubileumi év megnyitása
Vetélkedők és pályázat: képzőművészet, szavalóverseny, népdalverseny
Családi nap a Kossuth utcai („B”) épületben (régi diákok meghívásával, műsorral)
Szakmai nap – kistérségi vagy mikrotérségi szintű szakmai konferencia neves előadókkal a
művelődési házban
Kiállítások megnyitása (Korabeli iskolaszerekkel felszerelt osztályterem, képzőművészeti
kiállítás, régi tablók kiállítása)
Visszaemlékezés nyugdíjas pedagógusok és jelenlegi tanulók meghívásával, a nyugdíjasok
köszöntésével
Gálaműsor a felújított Felszabadulás téri épület színpadán: a versenyek díjazottainak
bemutatásával, műsorral
Híressé vált egykori diákok meghívása (műsor vagy családi nap keretében)

További tervek (elsősorban felajánlás, pályázati támogatás útján)
•
•
•

Márványtábla a „B”-épület falára
Iskolásokat ábrázoló faplasztiká/k elhelyezése az udvarban
Emlékplakett készíttetése

Fenti programok megvalósításához 500 ezer forint szükségeltetne, míg az évkönyv kiadatásához
– ami természetesen árusítható – hozzávetőlegesen 1000 ezer forint szükségeltetik (még nem ismert
terjedelme). A Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottság január 18-ai ülésén áttekintette a tervezetet, és
kidolgozásra, megvalósításra alkalmasnak találta. (A Közoktatási Bizottság később tekinti át a
javaslatot.)
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Nyergesújfalu, 2010. január 20.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Hagyja jóvá a Kernstok Károly Általános Iskola 100. jubileuma megünneplésének tervezett
programját az előterjesztés szerint.
2. Biztosítson a jubileumi rendezvények lebonyolításához 500 ezer forintot a 2010. évi költségvetés terhére.
3. Utasítsa a polgármestert a további intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Miskolczi József polgármester

