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Karácsony elé...

Kedves kisújszállási Lakosok!
Fogynak a fények a nappalainkban, napról napra hamarabb
sötétedik… Egyre hidegebb van, legtöbbször szomorúak, szürkék a
nappalok… Válságról szóló híreket hallunk a világból, melyek miatt
aggódunk hazánk, városunk és otthonaink jövőjéért. A gondok
személyes életünkbe is mind jobban beszivárognak… Hol van itt és
ilyenkor a helye az ünnepnek? Sokan kételkednek: mire való ez?
Munka, fáradtság, az ajándékozás gondjai... Talán nem is kellene
utat engedni a közelgő ünnepnek, ezekben a sodró mindennapokban
nem is tudunk „ráhangolódni” a karácsonyra… Ismerősek ezek a
kétkedő szavak?

Mindeközben – ki tudja ennek a magyarázatát? – időnként
mégis megrezdül a szívünk. Alig vesszük észre, egyre többet
gondolunk
szeretteinkre,
szeretetünk
kifejezéseként
megajándékozásukra. Feltűnnek városunkban is a karácsonyi
fények, a minap csillogó hópelyhek ültek a villanyoszlopokra, az
iskolákból ünnepi készülődésről hoznak hírt a gyerekek, fenyőfákat
kínálnak az árusok, közeleg a karácsonyi hangverseny, tervezgetjük,
hogyan hangoljuk csendesebbre az év végi napokat. És ahogyan
lépkedünk az időben a karácsony felé, észrevétlenül, szép
csendesen, mint ahogyan a hó lehull, beköltözik lelkünkbe az
ünnep. Ahogyan Juhász Gyula költőnk meséli:
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”

Ez a „titkos, gyönyörű igézet” a karácsony csodája: a gyermek
születéséé. A gyermeké, aki 2008 évvel ezelőtt Betlehemben, Mária
és József gyermekeként egy kicsiny jászolban világra jött, és - a
keresztény hit szerint - elhozta az embereknek, a világnak a
szeretetet. Egy fényes csillag jelezte akkor az égen, hogy
megszületetett a Megváltó. Ez a csillag mutatott utat a három
királynak, akik felkeresték a kisdedet, és ajándékokkal köszöntötték.
Erre a születésnapra emlékezünk akkor, amikor karácsonykor
eljön a téli napforduló, és ezzel a fény is újjászületik. Ettől kezdve
néhány perccel hosszabbak lesznek a nappalok, és ha meg tudjuk
őrizni magunkban a karácsonyi üzenetet a szeretetről, és tudunk is
vele együtt élni, akkor nemcsak nappalainkban lesz hosszabb a
napfény, hanem az életünkben is.

De egyre kevesebbet nézünk az égre, egyre ritkábban keressük
és látjuk meg azt a fényes csillagot, amely valaha utat mutatott. Azt
hisszük – és ez a hitünk már-már minden hitnél erősebb –, hogy
nagyon jól tudjuk mi magunk is, merre kell menni, mit kell tenni. És
ebben a nagy magabiztosságunkban, a betlehemi csillag fénye
nélkül egyre több bajt, gondot halmozunk fel nemcsak természeti és
tárgyi, hanem emberi környezetünkben, emberi kapcsolatainkban is.
El kellene gondolkodnunk annak szavain, aki azt vallja, hogy ma
nem gazdasági válság van, hanem erkölcsi válság. A problémáink
okai ugyanis erkölcseink lazulásában, az emberség, az emberi
értékek – alapjaiban a szeretet hiányában keresendők.
Hozzátenném: a felelősség, az odafigyelés, a segítőkészség, a
türelem és … a mosoly hiányát is.
A napokban megjelenő kalendáriumunk előszavában arról
olvashatunk, hogy magunkban kell újjáteremtenünk a világot.
Folytassuk e gondolatot. Mindennek, amiről azt gondoljuk, hogy árt
nekünk, bajunk származik belőle – jelesül lásd a gazdasági
válságként összefoglalt problémákat –, lesz számunkra hasznos
üzenete is, olyan, amelyből építkezhetünk. Önmagunk létének,
életünk módjának átgondolása az első fontos lépés afelé, hogy
boldogabbak legyünk, mindenféle válság ellenére. Ám az ember
nem magányra, nem egyedüllétre született. Amikor magáról
gondolkodik, tudnia kell, hogy élete értelmet közösségben betöltött
szerepe által nyer. E közösség lehet bármilyen kicsiny, és lehet
bármilyen nagy. E közösségben lehetünk bármilyen gyengék,
szegények, betegek, öregek, és lehetünk bármilyen erősek és
gazdagok. Mindenki lehet hasznos. A másik, a mások iránti
odafigyelés, a kedves szó, a mosoly, a bátorítás, a türelem, a
köszönet: a szeretet ezerféle megnyilvánulása mind-mind olyan
fontos dolgok, amelyek függetlenek attól, hogy erősek vagyunk-e
vagy gyengék. Ezek teszik értékessé az életünket, nem pedig az
anyagi javak.
Karácsony ünnepén kívánom, hogy lássuk meg mindannyian a
betlehemi csillag fényét, és ennek világa mellett, a szeretet fényénél
kezdjük el újraalkotni, belülről, önmagunkat. Mutassa meg e csillag
kinek-kinek azt az utat, amelyen haladva erős szívvel és lélekkel,
egymást segítve, természeti és emberi környezetünket védve
boldogabbá, derűsebbé, szebbé tehetjük egyéni és közösségi
életünket a következő, nehéznek ígérkező 2009-es esztendőben.
„…Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
Kecze István polgármester
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Jegyzék
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. november 25-ei soros, és a
november 27-ei rendkívüli ülésén hozott
döntéseiről

Rendeletek:
32/2008. (XI.26.) a hulladékgazdálkodásról szóló
21/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
33/2008. (XI.26.) a 2008. évi költségvetésről szóló
5/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Határozatok:
365/2008. (XI.25.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
366/2008. (XI.25.) a hulladékgazdálkodásról szóló
21/2003. (V.30.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatban érkezett törvényességi észrevételről
367/2008. (XI.25.) a Városi Óvodai Intézmény
részére visszatérítendő önkormányzati támogatás
megállapításáról
368/2008. (XI.25.) az Arany János Általános Iskola
részére visszatérítendő önkormányzati támogatás
megállapításáról
369/2008. (XI.25.) a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
részére visszatérítendő önkormányzati támogatás
megállapításáról
370/2008. (XI.25.) a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
részére visszatérítendő önkormányzati támogatás
megállapításáról
371/2008. (XI.25.) az Illéssy Sándor Szakközép-és
Szakiskola részére visszatérítendő önkormányzati
támogatás megállapításáról
372/2008. (XI.25.) a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
373/2008. (XI.25.) a 2008. háromnegyed éves
költségvetési beszámoló elfogadására
374/2008. (XI.25.) a 2008 évi belvízkár-elhárítási,
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról,
lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott
intézkedésekről, valamint javaslat a 2009. évi
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákra és
feladatokra

375/2008. (XI.25.) a 2009. évi csapadékvíz
elvezetési munkákhoz vizsgálat elvégzéséről
376/2008. (XI.25.) a 2009. évi költségvetési
koncepció elfogadásáról
377/2008. (XI.25.) az önkormányzati tulajdonú kft-k
2009. évi tulajdonosi elvárásairól
378/2008. (XI.25.) a közoktatásban az
esélyegyenlőség
javítása
érdekében,
az
önkormányzat közoktatási intézményeiben és a
Polgármesteri Hivatalban folyó tevékenységről
379/2008. (XI.25.) a közoktatási intézményekben
folyó nevelő-oktató munkát hátráltató tényezők
csökkentéséről
380/2008. (XI.25.) az elmaradt és/vagy helyettesített
tanórák számának csökkentéséről
381/2008. (XI.25.) a nyári táborokat szervező
pedagógusok munkájának elismerési lehetőségeiről
382/2008. (XI.25.) a TÁMOP-3.1.4/08/2. jelű,
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben” című pályázat
benyújtásáról
383/2008. (XI.25.) a Társadalmi Megújulás Operatív
Program
„TÁMOP-3.2.4/08/01
kódszámú
„Tudásdepó – Expressz”-A könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése
című pályázat benyújtásáról
384/2008. (XI.25.) ifjúsági szálláshelyek kialakítása
az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén című
pályázat benyújtásáról
385/2008. (XI.25.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2008.
III negyedévi tapasztalataira
386/2008. (XI.25.) a Sallai Óvoda épületének
hasznosítására vonatkozó pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
388/2008. (XI.25.) Kisújszállás Város DK-i és
DNY-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója tárgyú
beruházás tervezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
389/2008. (XI.27.) a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megkötött megállapodás és a társulás alapító
okiratának módosítására
390/2008. (XI.27.) a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés szervezési Társulás működésével
kapcsolatos problémák és gondok tárgyalásáról

A képviselő-testület 2008. december 19-én
(pénteken) 13.00 órai kezdettel soros ülést tart
a következő napirendi javaslatokkal:

✍ Előterjesztés a 2008. évi költségvetési
rendelet módosítására
✍ Előterjesztés a 2009. évi költségvetési
koncepció módosítására
✍ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodási szabályairól szóló
21/2004. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
✍ Előterjesztés a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
3/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet
módosítására
✍ Előterjesztés az óvodáztatási támogatás helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
✍ Előterjesztés a gyermekétkezés 2009. évi
nyersanyagnormáinak és térítési díjainak
változásáról
✍ Előterjesztés a 2009. évi önkormányzati
tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg csatornamű használatért fizetendő
díjakról
✍ Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
✍ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosítására
✍ Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatal
házasok 2009. évi támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki
részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban
és a www.kisujszallas.hu városi honlapon
megtekinthető.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a 2008. és 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló SZMM rendelet szerint 2008.
december és 2009. január hónapban - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó ügyfélfogadási időt - a Kisújszállási Polgármesteri
Hivatalban a következők szerint állapítom meg:
Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
Ügyfélfogadási idő - az Okmányiroda kivételével Polgármesteri Hivatalban:

2008. december 19-én (pénteken)
2008. december 20-án (szombaton)
2008. december 24-én (szerdán)
2009. január 2-án (pénteken)
2009. január 9-én (pénteken)
2009. január 10-én (szombaton)

8.00-12.00 óráig 13.00-16.00 óráig
8.00-12.00 óráig
a Polgármesteri Hivatal zárva tart
a Polgármesteri Hivatal zárva tart
8.00-12.00 óráig 13.00-16.00 óráig
a Polgármesteri Hivatal zárva tart

Ügyfélfogadási idő az Okmányirodában
2008. december 19-én (pénteken)
2008. december 20-án (szombaton)
2008. december 24-én (szerdán)
2009. január 2-án (pénteken)
2009. január 9-én (pénteken)
2009. január 10-én (szombaton)

7.30-12.00 óráig 13.00-16.00 óráig
8.00-12.00 óráig
a Polgármesteri Hivatal zárva tart
a Polgármesteri Hivatal zárva tart
8.00-12.00 óráig 13.00-16.00 óráig
a Polgármesteri Hivatal zárva tart
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Hogyan zárhatjuk a 2008. évet?
Beszámoló az önkor mányzat gazdálkodásának első kilenc hónapjáról
A jogszabályok szerint az önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról be kell számolnunk a képviselő-testületnek, s az
előterjesztést a novemberi ülésen megtárgyalták a képviselők.
A háromnegyed év gazdálkodása során elsődleges célunk a
működőképesség megőrzése volt. Ugyanakkor törekedtünk a
fejlesztések finanszírozásához szükséges pályázati lehetőségek
minél szélesebb körű feltárására.
A 2008. évi eredeti költségvetés fő összege 4.867.431 ezer Ft,
mely az évközi módosítások miatt 2.649 930 ezer forinttal nőtt, így
a háromnegyed éves beszámoló szerinti módosított főösszeg: 7.517
361 ezer Ft.
Az önkormányzat a rendeletét 357.264 ezer forint hiánnyal
fogadta el, melyet az Önhibájukon Kívül Hátrányos Helyzetbe Levő
Helyi Önkormányzatok támogatásasal és az augusztusi költségvetés
módosításakor elfogadott kiadási előirányzat csökkentéssel és
bevételi előirányzat növeléssel 15.285 ezer forintra sikerült
csökkenteni. A költségvetési bevételek teljesítése 2008.
szeptember 30-án 5.901.184 ezer Ft (78,5 %), a kiadások
teljesítése 3.752.644 ezer Ft (49,92 %).
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kiadások teljesítésének megoszlását a következő grafikon
mutatja be:

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A bevételek teljesítésének megoszlását a következő grafikon
mutatja be:

A költségvetésből érkezett támogatás a bevételek 22 %-át
jelenti úgy, hogy az összeg tartalmazza a II/a, II/b. és III/a. öblözet
szennyvízcsatorna-építés címzett támogatását és egyéb fejlesztési
célú támogatásokat 242.686 ezer forint összegben. A grafikonból is
jól látható, hogy az önkormányzat saját bevételei
felértékelődnek, a bevételek több mint 27 %-át jelentik. A saját
bevétel a helyi adókból, intézményi működési és felhalmozási
bevételekből, valamint különböző pályázatokon nyert
összegekből tevődik össze.
A kötvénykibocsátásból, a fejlesztési hitel felvételéből és az
értékpapír beváltásból befolyt összegek a finanszírozási bevételek.
A finanszírozási bevételek és egyéb bevételek realizált
összegéből 2008. szeptember 30-án 2.470.787 ezer forint az
önkormányzat bankszámláján és pénztárában rendelkezésre
állt, ennyi volt ugyanis az önkormányzat pénzkészlete.
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

Az önkormányzat kiadásainak több mint 50 %-át a
működéssel kapcsolatos kiadások teszik ki, többek között az
intézményhálózat fenntartása, önkormányzati és kommunális
feladatok ellátása, társadalom- és szociálpolitikai juttatások
kifizetése.
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások a kiadások 31,88 %-át
jelentik, nagyobbrészt az elmúlt évről áthúzódó feladatok kiadásait,
kisebb arányban az új, induló feladatok előkészítésének költségeit
tartalmazzák. Finanszírozási kiadásként a fejlesztési és működési
hitelek törlesztésének kiadásait és befektetési célú értékpapír
vásárlás kiadásait mutatjuk ki.

A beszámolóban a kötvényforrás befektetésével és annak
felhasználásával is részletesen kell foglalkoznunk, mert ezek a
döntések nagyban befolyásolják az önkormányzat gazdálkodását,
eredményeit. A kötvényforrásnak és a jóváírt kamatoknak 2008.
szeptember 30-ig fel nem használt része: 2.061.710,- ezer forint.
A rendelkezésre álló összegből szeptember 30-ig jóváírt hozam és
kamatbevétel összege 78.500,- ezer forint, amely év végére
várhatóan a 110 millió forintot is meghaladja. Szeptember 30-án
volt esedékes a kötvényforrás utáni kamatfizetés, 281.500,- CHF
(43.354,- ezer Ft) összegben, melyre a realizált bevételek fedezetet
nyújtottak.
Tájékoztatásul elemeztük a hitelek előtörlesztésével
kapcsolatosan elért működési és felhalmozási célú
kamatmegtakarítások összegét is. A tények igazolták az előzetes
számításokat; a magas kamatozású hitelek kötvényforrásból
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történő kiváltásával a testület jó döntést hozott, ezzel
összességében a kamatkiadások területén jelentős, a négy és fél
hónap alatt csaknem hatmillió forint kiadáscsökkentést értünk
el. A felhalmozódott 220.000,- ezer forint működési hiány
visszafizetésével a likviditási hitel szükséglet minimálisra csökkent,
így 2008. május 6. napjától szeptember 30-ig 4.300,- ezer Ft forinttal
kevesebb kamatkiadás terhelte a költségvetést, mintha ezt az
összeget folyószámla hitelként vettük volna igénybe.
A fejlesztési hitelek összegét - 122.384,- forintot - 2008. május
14. napján fizettük vissza, ezek kamatlábai 6,768 % és 8,89 %
között mozogtak. Az előtörlesztéssel a magas kamatozású hiteleink
RINGATÓ – énekes,
mondókás, játékos foglal-kozás
várandós mamáknak, szülőknek
és három év alatti gyermekeiknek
Kisújszál-láson hétfőnként 11
órától a Művelődési Központban.
Amióta édesanya vagyok, még fontosabbnak tartom
hagyományaink ápolását, hiszen száz, de kétszáz évvel ezelőtti
anyáink is ugyanezekkel a dalokkal, játékokkal, mondókákkal
ringatták álomba, vagy éppen dajkálták, höcögtették gyermekeiket,
és ha tudományos magyaráza-tuk nem volt arra, miért is jó ez
gyermeküknek, ösztöneik súgták nekik. Mi már a néphagyományon
kívül sok szép, játékos verssel, műdallal is szórakoztathatjuk a
kicsiket.
Mátyás, a fiam, már hároméves. Nagy óvodás. Egészen pici kora
óta énekelek neki (most már együtt énekelünk), játszom vele ölbeli
játékokat. Látom, érzem fiam személyiség-, beszéd- és
mozgásfejlődésében a játékok, mondókák jótékony hatását. Ma is
gyakran játsszuk a Sík, sík, sík…-ot, Sima út-asat, és mindenféle
kacagtató, csiklandozó játékot, ha épp fel akarom vidítani, vagy
vonaton, autóval utazunk valahová.
A játék vagy éneklés bennünket, szülőket is felvidít, ha örülni
látjuk gyermekünket. A foglalkozásokon az óvodát megelőző
korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülök, a kodályi elvek
alapján. Szeretettel várok minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt,
aki szívesen énekel és játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretet
teli légkörben. Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a művészet
eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti a dalkincsét, vagy
éppen önmaga bátortalan az éneklésben, és segítségre, vagy az
énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vágyik egy
közösségben.
Foglalkozásaimon az énekszó mellett megszólal a hegedű és a
furulya is, és néha vendégművészek látogatnak el hozzánk.
Részletes információ a foglalkozásokról a Ringató központi
honlapján a www.ringato.hu oldalon található.
Érdeklődni lehet telefonon a 06-20/296-9855 számon.
Kedves Szülők! Játszunk, énekeljünk együtt!
Hodos Szilvia
Ringató foglalkozásvezető, népzenetanár
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megszűntek, a teljes összegre egy jóval kedvezőbb, 3,575 %-os
kamatot kell fizetnünk, mellyel a beszámoló készítés napjáig 1.595,ezer forintot takarítottunk meg.
A háromnegyed év gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a
könyvvizsgáló véleményével szeretném zárni, mely szerint
„összességében megállapítható, hogy az év első három
negyedévében a gazdálkodás tervszerű és kiegyensúlyozott
volt.” Ezt a képviselő-testület határozatban is elfogadta, az
intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőjének és a
munkatársaknak pedig köszönetét fejezte ki a 2008. évben eddig
végzett munkájukért.
Bögös Katalin osztályvezető

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata tisztelettel meghív
minden kedves érdeklődőt

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából
2009. január 24-én (szombaton) 15 órakor
a Városháza dísztermében rendezendő
kulturális programokra
Program:

Ünnepi köszöntő
Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj
átadása
A gondolkodó ember felelőssége
Találkozás és beszélgetés Jókai Anna írónővel

Bészabó András festőművész kiállítása
Megnyitót mond: Dr. Feledy Balázs művészeti író
A kiállítás 2009. február 13-ig tekinthető meg
a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében.

Megjelent a 2009. évi városi kalendárium
Örömmel tudatjuk, hogy a Kisújszállási Nagykun
Kalendárium ismét szép karácsonyi ajándék lehet.
Kapható az Arany János Városi Könyvtárban, a két
gyógyszertárban, valamint a Polgármesteri Hivatal portáján és 2728. irodájában.
A szerkesztőbizottság nevében szép karácsonyt és boldog új
esztendőt kíván:
Dr. Ducza Lajos főszerkesztő

Szentestén lesz az 56. házassági évfordulója Sotus Józsefnek és Sotus
Józsefnénak. Gratulálunk!
Szerk.
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Elfogadták a képviselők a város jövő évi
költségvetési koncepcióját
A következő évi irányelvek összeállításakor nagyon sok
bizonytalansági tényező nehezítette a munkát, mivel - a pénzügyi
válságra hivatkozva - a költségvetési törvényjavaslatot a kormány
többször átdolgozta. 2009. évben az államtól származó bevételeink
további csökkenése várható, előreláthatólag a saját bevételek
összege sem fog növekedni, ezért az önkormányzat nehéz
gazdasági év elé néz. Ennek ellenére a helyi adó mértékének
emelésére a koncepció nem tett javaslatot, figyelembe véve a
lakosság a teherbíró képességét. A koncepció szerint jövőre a
közszférában a bérek nem növekednek, és a 13. havi bérek
kifizetésére sem lesz lehetőség.
A működési kiadások tervezése területén elsődleges cél a
város, az intézményhálózat működtetésének biztosítása, a
jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítése, az önkormányzat
2009. évet érintő döntéseinek végrehajtása. A működésben további
kiadáscsökkentő intézkedések meghozatalára van szükség, ahhoz,
hogy a 2009. évben az önkormányzat meg tudja őrizni a
fizetőképességét. A személyi juttatások és dologi kiadások
tervezési elvei szigorodtak, a működési kiadások nagy része az
előző évi eredeti előirányzat szintjén marad.
A fejlesztési kiadások területén kedvezőbb helyzetben van az
önkormányzat, mivel a beruházások önerejét a kötvénykibocsátással biztosította. Az önkormányzati saját erő csökkentése
érdekében a magas támogatási intenzitású pályázatokat kell
előnyben részesíteni, meg kell vizsgálni az EU Önerő Alapra
történő pályázati lehetőségeket és meg kell kísérelni a vállalkozói
tőke bevonását az érdeklődésre számot tartó projektek esetén.
A koncepcióban a fejlesztéseket rangsorolta a képviselőtestület: a költségvetésben az alábbi, támogatásban részesült
beruházások költségeit kell elsődlegesen tervezni:
a.) Kisújszállás város bel- és csapadékvíz-elvezető
rendszerének felújítása az északkeleti és az északnyugati
belvízöblözet tekintetében. (ÉAOP1.2/D)
b.) Kisújszállás Város autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése.
c.) Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén
egészségcentrum létrehozása és a medencék téliesítése.
(ÉAOP 2.1.1/A)
Több projekt a pályázati elbírálás szakaszában van, néhány
kiemelt területre új pályázat beadását tervezzük, pl: az Arany János
Általános Iskola felújítása és akadálymentesítése, új óvoda épület
építése 3 másik óvodai épület kiváltásával, önkormányzati
tulajdonban lévő utak fejlesztése stb.
A fejlesztések tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy a kötelezettségvállalásokat, a kötvényforrás
felhasználását folyamatosan figyelemmel kísérjük, a kötvényforrásból rendelkezésre álló összeg nem léphető túl, mivel az
adósságszolgálat állományát és hitelkorlát nagyságát
figyelembevéve további hosszútávú kötelezettség már nem
vállalható.
A képviselők a koncepciót mint a jövő évi költségvetést
megalapozó dokumentumot néhány módosító javaslattal
elfogadták, így megkezdődhet a tervezői munka.
Bögös Katalin osztályvezető

5. oldal
Nem nőnek a helyi adók
2009-ben

Az önkormányzat három adónemet működtet a városban: a
kommunális, helyi iparűzési és idegenforgalmi adót. Kommunális
adót azok az ingatlantulajdonosok fizetnek - évi 5000 Ft-ot -, akik
a helyi rendelet szerint nem részesülnek kedvezményben vagy
mentességben. Idegenforgalmi adó a Kisújszálláson
vendégéjszakát eltöltők pénztárcáját terheli, ennek összege
éjszakánként 50 Ft. Az iparűzési adó alanyai a vállalkozók, ők az
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységük után az adóalap
2 %-át fizetik be az önkormányzat kasszájába.
Az önkormányzatnak a központi támogatások csökkenése
miatt a jövőre különösen szüksége van arra, hogy bevételi forrásait
bővítse, ennek ellenére a 2009. évi költségvetési irányelvek
elfogadásakor úgy döntött, hogy új adónemet nem vezet be, a már
bevezetett helyi adók mértékét nem emeli fel.
A kommunális adónál megmarad az egységes fizetési
kötelezettség, sem az alapterület, sem az érték alapján történő
differenciálás bevezetését nem tervezzük.
Bögös Katalin osztályvezető

Idén is karácsonyi csomaggal kedveskedünk
az idős embereknek

Városunkban már hagyománnyá vált, hogy önkormányzatunk
képviselő-testülete a karácsony közeledtével minden 75 éven felüli
személy részére ajándékcsomagot készíttet.
Ebben az évben 842 fő karácsonyfája alá juttatunk el
csomagot, mellyel – reméljük - örömet tudunk szerezni a közelgő
ünnep alkalmából.
Nagy Tünde, az Igazgatási Osztály vezetője

Köszönet
a téli tüzelőért
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviseletében
megköszönöm a városi önkormányzat és a szervezők
(mezőőrök, Polgárőrség, VG Kft., Tűzoltóság) munkáját és
segítségét.
Az önkormányzat tulajdonában lévő csatornák
űrszelvényeiből a rászorultak – segítség és szakszerű irányítás
mellett – kitermelhették az ott fölösleges faanyagot, majd a VG
Kft. vállalta annak díjtalan hazaszállítását is. Külön köszönjük
dr. Malatinszky András segítségét is, aki élelemmel segítette a
programban résztvevő családokat. Az önkormányzat a Deák
Ferenc út mellett kivágott fákat is felajánlotta a rászorulóknak.
Az önkormányzat által szervezett programba nagyon sok
rászoruló cigány család is bekapcsolódott, s elvégzett
munkájukkal maguknak, családjuknak segítettek. A ránk
köszönő hideg napokban nagy kincs a tűzrevaló, meleg
szobában szebb a karácsony, a gyerekeknek könnyebb a
tanulás.
Köszönjük a segítséget! A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok!
Debreczeni Lajosné
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Arany János Városi Könyvtár hírei
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk az év végi ünnepek miatt
az alábbiak szerint tart nyitva:
December 20. (szombat)
- 8-17
December 22-23.
- 8-17
December 24-28.
- zárva
December 29-30.
- 8-17
December 31.
- 8-12
Január 1-4.
- zárva
Január 5-től (hétfő) a könyvtár a megszokott nyitva tartási rend
szerint működik.
Megértésüket köszönjük!
* * *
Figyelem!
December 15-től kedvezményes beiratkozási lehetőséget
biztosítunk a 2009. évre. A részletekről a könyvtárban és honlapunkon
nyújtunk tájékoztatást.
* * *
Köszönjük mindazoknak, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át könyvtárunk részére ajánlották fel. A 32.908.Ft összeget multifunkciós nyomtató és könyvek vásárlására fordítottuk.
* * *
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon társszervező és
támogató
oktatási
intézménynek,
civil
szervezetnek,
magánszemélynek, akik a szeptember-november között zajló
„Pénzügyi ismeretek mindenkinek” és „Európa kultúrája, a kultúra
Európája” programsorozatokban részt vettek, azok sikeres
megszervezéséhez, lebonyolításához segítséget nyújtottak.
* * *
Köszönjük Kovács Zoltánnak, Szilágyi Miklósnak és Toldi
Attilának a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető

A szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rákötések önkormányzati támogatásáról
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 2008. december 31-ig
tart a II/a., II/b. és III/a., valamint az I/a., I/b. és IV.
szennyvízöblözetekben élő lakosság szennyvíz-rákötéseinek
önkormányzati támogatása.
Fentiekre való tekintettel kérem az érintetteket, hogy 2008.
december 31-ig nyújtsák be kérelmeiket a Polgármesteri Hivatal
Építési és Városüzemeltetési Osztályára (emelet, 21. szoba) Ökrös
János környezetvédelmi ügyintézőhöz. Felhívom a figyelmüket, hogy
a 2008. január 29-e után történt rákötések esetében kizárólag csak
számla alapján nyújtható támogatás.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a környezetterhelési díjról
szóló törvény alapján „a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát
év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”
Fentiekre való tekintettel kérem a lakosságot, hogy szíveskedjenek
élni a kedvezményes rákötéssel, hiszen a fent leírtak alapján a rákötést
elmulasztók részére 2009. január 1-től fenn áll a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség.
Ökrös János vezető-tanácsos

2008. december 20.
Meghívó

„…emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap s minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság.
És békessége már az embereknek!”
- Babits Mihály -

Kisújszállás Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját,
városunk minden kedves lakosát
a 2008. december 20-án,
szombaton délután 17 órakor
a Református templomban tartandó

KARÁCSONYI
ÜNNE PI HANGVE RSENYRE .
A vendégeket köszönti:
Sípos Árpád református lelkészelnök
Ünnepi köszöntőt mond:
Kecze István polgármester

Ünnepi hangversenyünk fellépői:

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
vonós zenekara,
vezényel: Papp László művész-tanár,
valamint az iskola tanárainak
és növendékeinek kamarakórusa
művészeti vezető: Bögösné Szász Edit tanárnő
Az Arany János Általános Iskola diákjai
A Kisújszállási Református
Általános Iskola énekkara
Vezényel: Kontra Imre tanár, karnagy

A Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Diákotthon énekkara
Vezényel: Monoki Kálmánné tanárnő, karvezető
A Phoenix Vegyeskar
Vezényel: Vajna Katalin
Csokonai Alkotói Díjas karnagy
***
Szeretettel várja a hangversenyre
kedves vendégeit
Kisújszállás Város Önkormányzata,
a Kisújszállási Református Egyházközség
és az est valamennyi fellépője.
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A Művelődési és If júsági Központ prog ramajánlata
2008. december 31. Retro szilveszter

- Dalok az elmúlt 30 év slágereiből
- Svédasztalos vacsora
- Éjféli pezsgő és virsli
- Welcome drink
Az est táncmestere: URBÁN ZOLTÁN
Belépő: 2500 Ft, 22 órától: 1000 Ft
Bővebb információ: a Horváth-kert étteremben (30/9359497)
2008. december 26-29. Tudat-Lan

Szigligeti Színház Szolnok – Upor bérletesek figyelem

Következő előadás 2008. december 28. (vasárnap) 15 óra:
Vörös Pimpernel
A buszok 13.30-kor indulnak a buszpályaudvarról.
Morgó Filmklub
2009. február - május,
Kisújszállás, Néprajzi Kiállítóterem (Petőfi. u. 5)

Kedves érdeklődő, leendő Filmklub tag!

Mint a megszólításból is érezheti, szándékunkban áll a
jövőben folytatni Morgó Filmklubunkat, hasonlóan az
eddigiekhez, félévente 4 film levetítésével, esetlegesen egy
valódi klub beindításával. Ezért kérjük segítségüket a
következő félév(ek) tematikájának kiválasztásában. Így mi a
közösen kiválasztott tematika köréből hozunk majd filmeket,
dokumentumfilmeket legközelebb 2009 februárja és májusa
között, egy ugyancsak a témához kapcsolódó kiállítással
egybekötve.
Javaslataink a következőek: világ népeinek életmódja,
helyzete, néprajza (Ázsia, Amerika, Ausztrália, Európa, végül
Magyarország); a dokumentumfilmezés történeti áttekintése;
magyarok néprajza, szociális helyzete, életmódja határon
innen és túl; népművészeti ágak tematikus áttekintése.
Amennyiben valamelyik témakör elnyerte tetszését, úgy
kérjük jelezze azt a művelődési házban (személyesen,
telefonon
[59/520-672]
vagy
e-mailben,
a
morgo.kisuj@gmail.com
címen,
vagy
a
www.muvhazkisujszallas.hu vendégkönyvében) 2009. január
16-ig, hogy megtehessük a kellő lépéseket a filmek
beszerzéséért. Ha Önnek egészen más ötlete van, kérjük,
ossza meg velünk ugyancsak a fent említett lehetőségek
egyikén, csupán annyit kérünk, hogy a központi irányvonal
maradjon továbbra is a néprajz, antropológia, történelem,
szociológia.
Köszönjük, hogy ebben a félévben részt vett
vetítéseinken! Reméljük a filmek, beszélgetések elnyerték
tetszését, s filmklub folytatásának lehetősége felkeltette
érdeklődését!

A Dalma Dance Club újévi táncgálája
2009. január 16. (péntek) 17 óra művelődési ház
Ska-land a Nagykun Klubban
2009. január 17. szombat
Fellépnek: LAST MINUTE (Budapest),
és a Skanking Street (Kisújszállás)
2009. január 31. ÚJÉVI KONCERT

Rákász Gergely koncertorgonista hangversenye a művelődési
házban. Válogatás népszerű zeneművekből.
Belépők 1000 Ft-os áron már igényelhetők a művelődési
házban.
A Fényképezés örömei fotókiállítás

A Kossuth Fotóklub és a Művelődési és Ifjúsági Központ
fotópályázatot hirdet a magyar kultúra napja tiszteletére.
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 képek címét, szerzőjét, lakcímet és e-mail
címet is.
Amennyiben mód van rá, a képeket küldjék el a művelődési
ház e-mail címére is, vagy cd-n juttassák el hozzánk.
Szeretnénk, ha minél többen láthatnák az évről évre egyre
magasabb színvonalú pályamunkákat, ezért ha hozzájárulnak,
megjelentetjük honlapunkon is a beérkezett fotókat.
A magasabb látogatottság érdekében a kiállítást ezúttal a
művelődési házban szeretnénk megrendezni, bízva abban, hogy
a fotósok is szívesen hozzájárulnak munkáik új helyszínen való
kiállításához. Ezzel a változtatással a Szalma és Csuhéfonók
Baráti Társasága Egyesület munkáját is szeretnénk tiszteletben
tartani, hiszen az elmúlt szűk egy évben gazdag és folyamatosan
gyarapodó kiállítást rendeztek be a Papi Lajos Alkotóházban.
A képek leadási határideje: 2009. január 5., művelődési
ház, ill. Papi Lajos Alkotóház. Bővebb információ a 30/5173399 és a 70/336-0002 telefonszámokon.
Papi Lajos a Kossuth Fotóklub elnöke
2009. február 7. Pál Utcai Fiúk koncert

Borgesson-Long-Singer-Shakespeare: S.Ö.R.
Shakespeare Összes Rövidítve

2009. február második fele
Szereplők: Kálid Artúr, Kállay Molnár Péter, Tóth Gáspár
András
Jegyek már igényelhetők a művelődési házban

Kívánunk Önöknek békés karácsonyt, és boldog új évet.
2009-ben is tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy látogatják
programjainkat.
Janó Lajos igazgató
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Pályázatok elbírálásáról
Városi Ösztöndíj Alapítvány

A felsőoktatásban tanuló kisújszállási fiatalok támogatására
az önkormányzatnak - az igényekhez mérten - szerény
lehetőségei vannak. Az egyik ilyen lehetőség a Városi
Ösztöndíj Alapítvány, amely tanévente egy alkalommal tud
pályázat útján támogatást nyújtani. A pályázók támogatására az
alapítvány idén 1.010.000 Ft-ot fordíthatott. A rendelkezésre
álló összeg jelentős részét az önkormányzat támogatása
(420.000 Ft) és az alapítvány tulajdonában álló legelő idei
földhaszonbérleti díja (360.000 Ft) adta. Emellett érkezett a
továbbtanuló fiatalok támogatására egy magánszemélytől is
felajánlás 100.000 Ft összegben. Az előző évi személyi
jövedelemadókból 60.028 Ft bevétel keletkezett.
A kuratórium a beérkezett 77 pályázatot az általa kialakított
pontrendszer alapján bírálta el, melyben a leghangsúlyosabb
elem a tanulmányi eredmény. Összesen 72 pályázó kapott
támogatást. A támogatási összeg minimum 9.500 Ft, és
maximum 24.000 Ft volt, a legtöbben 11-16 ezer Ft közötti
összegben részesültek. 24 ezer Ft összegű pályázati támogatást
egy, 20.500 Ft összegű támogatást pedig hat hallgatónak ítélt
meg a kuratórium. Az alapítvány által alkalmazott
pontrendszerről az érdeklődők a város internetes honlapján
találnak információkat (www.kisujszallas.hu).
Az alapítvány a támogatást felajánlóknak ezúton mond
köszönetet, egyben kéri, hogy jövőre is hasonlóan döntsenek,
és reméli, hogy az ideinél többen lesznek majd, akik a
továbbtanuló kisújszállási fiatalokat ily módon szeretnék
segíteni.

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az önkormányzat másik támogatási lehetősége a kizárólag
szociális szempontokat mérlegelő Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melyhez önkormányzatunk is
csatlakozott, 2009-re is - mint eddig mindig - 500 ezer Ft
biztosításával. Gönczi Károly települési képviselő idén is felajánlotta
egy negyedévi képviselői tiszteletdíját, 290.000 Ft-ot a pályázók
támogatására, így összesen 790 ezer Ft-ból gazdálkodhatott a két
bíráló bizottság.
A képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálásával
Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságát, valamint a Szociális,
Egészségügyi és Sportbizottságát bízta meg. A két bizottság bírálati
szabályzatot alkotott, a beérkezett pályázatokat ez alapján bírálta el.
Eszerint:
- Az "A" pályázati körben összesen 61 pályázat érkezett, közülük az
elbírálási szabályzat szerint, szociális szempontok alapján felállított
rangsor alapján az első 26 helyre került hallgatót részesítették
támogatásban a következők szerint: 24 főnek havi 3000 Ft, 2 főnek
havi 3500 Ft-os támogatást ítéltek meg. Ezt az összeget a megyei
önkormányzat kiegészítheti, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pedig a helyi és a megyei önkormányzat által megítélt támogatás
összegével megegyező mértékben (de maximum 5000 Ft/hó
támogatási összeggel) kiegészíti.
- A "B" pályázati körben 3 pályázat érkezett. A bizottságok e pályázati
körben nem ítéltek meg támogatást.
A pályázók a döntésről levélben kaptak értesítést.
Kocsisné Monoki Julianna osztályvezető

Nevelési tanácsadás az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban
A nevelési tanácsadás feladata a 3-18 éves korú gyermekek
és fiatalok gyógypedagógiai, pszichológiai ellátása. Alapfeladata
a gyermekek és serdülők beilleszkedési, teljesítménybeli és
neurotikus tünetekben jelentkező problémáinak feltárása és
kezelése, az egészséges alkalmazkodás elősegítése. A nevelési
tanácsadás keretein belül pszichológus és gyógypedagógus
szakember összehangolt munkája zajlik.
A pszichológiai tevékenység célja az okok feltárása, a
konfliktusok feldolgozása olyan esetekben, amikor a gyermek
állapota még nem igényel orvosi ellátást, de pedagógiai
eszközökkel már nem rendezhető. A gyógypedagógus fejlesztő
és korrekciós munkája a tanulási nehézség, a részképességekben
való elmaradás, illetve a képességeknek nem megfelelő (alul-)
teljesítés leküzdésében segíti a gyerekeket. A nevelési tanácsadás
keretein belül valósulnak meg a tanköteles korú gyermekek
iskolaérettségi vizsgálatai is. Munkánkat korszerű diagnosztikai
eszközök segítik, melyek beszerzését a JNSZ Megyei
Közoktatási Közalapítvány támogatta.
A nevelési tanácsadás, mint elnevezés, megtévesztő lehet.
Azt sugallja, hogy a kérdés formájában felvetett problémára a
szakember valamilyen tanácsot ad, és ezzel minden megoldódik.
Az elnevezés egyszeri megbeszélést sejtet, amelynek során
főként a szakember ”dolgozik” meg a tanácsért. A valóságban ez
nem ilyen egyszerű. Amellett, hogy a direkt tanácsadás csak a
lehető legkisebb mértékben jellemző a nevelési tanácsadás

munkamódszerére, több alkalmat igénybe vevő, hosszabb
időtartamú (heteken, hónapokon át tartó) munka folyik egy-egy
esettel, amelynek során nemcsak a szakember szerepe fontos a
probléma megoldásában, hanem a gyermeké, illetve a szülőé is.
A nevelési tanácsadóban a gyermek érdekeit előtérbe
helyezve, az állampolgári jogok tiszteletben tartása és titoktartási
kötelezettség mellett, a szülőkkel történő együttműködésben
végezzük a munkánkat. A szülő együttműködése több
szempontból is fontos. Egyrészt a gyermek vizsgálatához és
megsegítéséhez a szülő kezdeményezése, írásos beleegyezése
szükséges, másrészről a szülő felelőssége biztosítani, hogy a
gyermek a szükséges időpontokban megjelenjen. Mindezek
mellett a szülői hozzáállás nagymértékben befolyásolhatja a
segítők tevékenységének sikerét.
A gyermek nevelési tanácsadóban történő vizsgálatát
kezdeményezheti a szülő, vagy az oktatási intézmény a szülő
beleegyezésével. A vizsgálatra előzetes időpontegyeztetés után
kerül sor, melyre személyesen vagy a szakszolgálat
telefonszámán (30/536-3439) van lehetőség. A nevelési
tanácsadás szolgáltatásait bárki ingyenesen igénybe veheti az
ellátási körzeten belül, mely Kisújszálláson az Óvodai
Intézményt, valamint az önkormányzati fenntartású általános és középiskolákat foglalja magában.
Herbák Péter
pszichológus
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Mór icz-nap, 2008. november 14.
Hagyományainkhoz híven ez év novemberében is
megrendeztük iskolánkban a Móricz-napot.
A magyar munkaközösség 2008 októberében Évfordulók
címmel vetélkedőt hirdetett Karinthy Frigyes halálának 70.
évfordulója alkalmából. A vetélkedőre a Nagykunság és a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás településeinek középiskolái és 8.
osztályos általános iskolái nevezhettek. Az írásbeli forduló alapján a
legjobb 6 csapat jutott be a szóbeli döntőbe: 4 csapat a túrkevei
Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskolából, egy csapat a kisújszállási Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskolából, egy a karcagi
Kováts Mihály Általános Iskolából. Dr. Ducza Lajos alpolgármester
úr köszöntője után a versenyzők egy 6 feladatból álló vetélkedőn
mérhették össze tudásukat.
Egy másik vetélkedő is lázba hozta a móriczos diákokat. Minden
osztály pályázott A legjobb Móricz-osztály címre és arra a
pénzjutalomra, amely az első három helyezettnek járt.
Délelőtti programunkat az iskola musical szakkörös diákjainak
műsora (a szakkör vezetője Kovácsné Mészáros Ágnes tanárnő) és a
kisújszállási Kiütő együttes előadása zárta. A nagysikerű előadás után
került sor az eredményhirdetésre. A Karinthy-vetélkedő első díját a
kisújszállási gimnázium csapata (Barta Csilla, Borók Rita, Nagy
Gábor G.12.C osztályos tanulók), a második-harmadik díjat a
túrkevei gimnázium két csapata nyerte el. A Móricz-napi vetélkedő
győztese a G.13.C osztály lett (osztályfőnök Turok Angelika). A
Legjobb Móricz-osztály táblát és az első helyezésért járó jutalmat,
valamint a Szepesi Gyula által felajánlott különdíjat is átvehették
képviselő úrtól. A második és a harmadik helyezést a G.12.B
(osztályfőnök Takácsné Győri Erika), illetve a G.11.B (osztályfőnök
Szénási László) osztály érte el. A Móricz-napot az iskola dolgozói
számára rendezett vacsora zárta.
Köszönetet szeretnénk mondani a Móricz-nap támogatóinak:
Kisújszállás Város Önkormányzatának, Szepesi Gyula és Juhász
Attila önkormányzati képviselőknek, Tanka Sándornak, Komáromi
Lajosnak, Cuk-Hor Bt.-nak, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház
Kft.-nek.
Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes
Közhasznúsági jelentés a „Szabad Lovagok Rendje”
Közhasznú Egyesület 2007. évéről
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
1) A „Szabad Lovagok Rendje” Közhasznú Egyesület 2007. évben
336.000 Ft bevétele és 428.000 Ft kiadása volt.
Az alapítvány bevétele:
•
289.000 Ft közhasznúsági tevékenységből,
•
47.000 Ft a tagdíjból
A kiadásból:
•
428.000 Ft-ot eszközök vásárlására, készítésére, és utazásra
2.) A „Szabad Lovagok Rendje” Közhasznú Egyesület 2007. december
31-én 9.000 Ft. Ebből 9.000 Ft a házipénztárban áll rendelkezésre.
3.) A támogatásokat az egyesület nem kapott. Más szervezettől (központi
költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap stb.) támogatásban nem
részesült.
4.) Az egyesület képviselő szerve az alapítók által megbízott elnökség,
mely hét tagú. Tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, mindenféle
juttatás nélkül végzik. Az egyesület gazdálkodási feladatait az elnökség
által felkért könyvelő látja el.
Pádár Gyula Vince elnök
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A gyönyörűen feldíszített Városháza dísztermében 2008.
november 15-én nagy sikerű, jó hangulatú, hajnalig tartó bált
rendeztünk, melyre már 10. alkalommal került sor.
A jó hangulatról a RESISTAN együttes, az iskola tanárainak
nyitó tánca, a tanári kar show műsora, de nem utolsó sorban: Marót
Viki és a Nova Kulturzenekar fellépése gondoskodott.
Örömünkre szolgált, hogy a közönség fergeteges hangulatával
méltányolta erőfeszítésünket, melyért köszönetünket fejezzük ki.
A svédasztalos vacsora mindenki megelégedésére szolgált. A
finom ízekről és a gyönyörű asztalról Márta István és Horváth
Ferenc vezetésével iskolánk szakácstanulói gondoskodtak.
Köszönetünket fejezzük ki a bál előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő tanároknak és diákoknak egyaránt,
különösen Hajdu Tamásnak és pincértanulóinak.
Külön köszönet illeti Gál Sándornét, aki minden évben sokat
tett, hogy a báli asztalokon mindenki szeme megakadjon.
A sikeres bál megrendezése támogatók nélkül nem
sikerülhetett volna. A szülők, tanulók, kollégák segítsége mellett
ezúton is köszönjük a pénzbeli és tárgyi felajánlásokat, melyet az
alábbi személyek és cégek nyújtottak:

Adidas bolt-Molnár Tamásné, Ariné Szarka Szilvia, Baranya Géza,
Barabásné Demeter Mariann, Blum Endréné és Blum Endre, Boncz
Villanyszerelés Bt, Budai Andrásné, Budmil bolt, Coop StarKisújszállás, Coop Star-Ecsegfalva, Dekor-Mini áruház, Demeter
Csaba, Demeter Lajosné, Dr. Kis Lajos, Dr. Tóth István állatorvos, Dr.
Tölgyvári Béla, Eposz Kft, Fehérvári László, Gortva Imre, Griff
Motoros Bolt, Hajdu Ráfis Tamás, Hajdu Ráfis József és Ressinka
Valéria, Haj-Fény Stúdió Bt., Hegymegi Mérlegszervíz, IB
Disztribúció, Horváth László és Horváthné Bogdán Ilona, ifj. Gál
Sándor, Papírbolt-Imréné Pádár Mária, J. Szepesi Kft., J. Urbán Kft.,
Julienne Kft., Kása Dávid, Kava-Bör Kft.-Szeged, Kecze István
polgármester, Kecze János, Kenarrkiss Kft., Kétdoki Kft., Kis Lajosné,
Kis József, Kis Zoltánné, Király Ferenc és felesége, Klément Csaba,
Kovács Jánosné, Kubicsek Gyula, Kun-Mediátor Karcag, Kunszöv
Kft., Kun-Vill-Szer 2003 Kft., Lepker Bt., Marika Ruházati BoltKenderes, Márta István, Márta Péter, Murányi Sándorné, Napsugár
Áruház-Kenderes, Nagykun 2000 Kft., Optika-Marady Tibor, Pádár
Dénes és felesége, Pádár Kálmán és felesége, Petőfi Vadásztársaság,
Polgármesteri Hivatal, Pro Team Kht.-Nyíregyháza, Réder Katalin,
Szabó András, Szabó Műszaki Kereskedés, Szabó Tamás, Szalay
Könyvkereskedés, Szarka Károly, Szepeshelyi Csaba és Szepeshelyi
Csabáné, Kisúj Élelmiszerbolt,Tatár Zoltán alpolgármester, Topáz ÓraÉékszer, Tóth Adrienn, Túri Károly, Városi Könyvtár Kenderes, Veres
Istvánné Virág és ajándék bolt, Végh Endre.

Az Illéssy Alapítvány Kuratóriuma nevében:
Debreczeny Zoltán igazgató

Citerás sikerek
Angyal Ferenc citerás népzenész 2008. november 21-23.
között részt vett az egri Palócgálán. Elismert citerásunk az ifjú
népművészek között lépett fel. A korábbi elismerések és a
számtalan fellépés igazolja nagyszerű teljesítményét, s a zsűri
felterjesztette a Népművészet Ifjú Mestere címre. Mindemellett
megkapta a fesztivál Nívódíját is, elismeréseként annak az odaadó
elkötelezettségnek, amivel a népzenét tolmácsolja hangszerével.
Gratulálunk az újabb sikerhez!
(Szerk.)
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Kossuth-bál
Idén sem kellett csalódniuk azoknak, akik elfogadták az
„Összefogással a Kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolás
Tanulókért” Alapítvány meghívását hagyományos, kétévente
megrendezett báljukra 2008. november 22-én.
Már a plakátok és a meghívó különlegessége is azt sugallta, hogy
ismét egy rendhagyó, meglepetésekkel teletűzdelt estére számíthatunk.
Így is történt: a tornatermet most is sikerült egy csodálatos díszlettel
„átvarázsolni”, és minden apró részlet (pl. az ültető kártya vagy az
asztaldísz) már a nyitóműsor fergeteges hangulatát készítette elő.
A 7. és 8. osztályosok angol keringőjét Vadas Ilona, a másodikosok
műsorát pedig Budainé Nagy Erzsébet tanította be. Megható élmény
volt mindkét korosztály szüleinek – egyrészt látni a kamasz
gyermekeinket „királylányként és királyfiként” komoly arccal,
megilletődve táncolni, másrészt nézni, ahogy a kisebbek felszabadultan,
még a lámpalázat nem ismerve, boldogan zsebelik be a jól megérdemelt
tapsot.
A nyitótánc után köszöntők következtek: Varga Vincéné igazgatónő
üdvözlő szavai után Kecze István polgármester úr (volt kossuthos diák)
személyes élményeket felidéző beszédét hallhattuk. Molnárné Bucsai
Ildikó tanárnő, mint kuratóriumi elnök (és mint a gyönyörű díszlet
megálmodója és megalkotója) ismertette az alapítvány elmúlt kétévi
tevékenységét.
A vacsora előtt következett a várva várt műsorszám: a két évvel
ezelőtti kán-kán után most egy stílusában talán igen, de hangulatában
semmiképp sem visszafogottabb előadást láthattunk a 8. c osztály és az
iskola tantestületének tagjaitól. (Egy apró kritikai megjegyzés: bár
tudjuk, hogy a pedagógus pálya nagyon elnőiesedett, és a Kossuth
iskolában is kevés a férfi tanerő – mi szülők szeretnénk, ha egyszer azért
ők is bemutatkoznának a báli közönség előtt valamilyen
műsorszámmal.) A lányok és a tanárnők közös produkciója – melyet
Monoki Kálmánné tanárnő tanított be és vezényelt – megteremtette a
már megszokott Kossuth-bálos hangulatot. Az Apácashow című film
betétdala és a Nem vagyok én apáca című örökzöld fergeteges előadása
után egy kicsit számítottunk rá, hogy Whoopi Goldberg vagy talán
Zalatnay Sarolta lesz a sztárvendég, de Zoltán Erika kirobbanó
temperamentuma, fiatalságunkat felidéző számai is lelkes tapsot
váltottak ki a közönségből.
A Kisúj étterem által szervírozott vacsorával ismét csak két baj volt:
túl sok és túl finom volt ahhoz, hogy a báli ruháinkat ne érezzük szűknek
utána egy kicsit – de szerencsére a már jól bevált zenekar, a Pop Secret
Band gondoskodott arról, hogy hajnal négyig jobbnál jobb zenékre
táncoljuk le a felszedett kilókat.
A tombolanyeremények sokasága miatt két fordulóban megtartott
sorsoláson fődíjként színes tévé és egy hajdúszoboszlói wellness
hétvége talált gazdára. Akinek viszont a szerencse nem kedvezett – ha
tombolanyereményekkel nem is, de kellemes élményekkel annál

gazdagabban térhetett haza. És természetesen már most kíváncsian
várjuk, hogy két év múlva milyen különleges meglepetésben lesz majd
részünk a következő Kossuth-bálon…
Szűcsné Nagy Zita szülő
Az iskola minden dolgozója nevében köszönjük a támogatásokat az
alábbi személyeknek, közösségeknek, cégeknek:

1.a, 2.a, 2.c, 6.c szülői, Ágfalvi János, Antal Réka, Apáczai Kiadó, Apollon
Férfidivat, Ari Károly, Balatoni Zsolt, Balogh Beáta, Balogh Károlyné, Balogh
Zsombor 1.c, Baloghné Vatai Judit, Baranyi Boglárka, Bárdi Kata, Bartucsek
Emília, Bézi László, Béziné Csípő Eszter, Bodnár Viktória, Borók Balázs, Borók
Balázs, Borók Tibor, Boros Márk, Bögös Csenge, Bögös Levente, BUDMIL,
Buzgán Erzsébet, CONTAREX, COOP Áruház, Cs. Nagy István, Csányi Bence,
Csányi Flóra, Csillag Krisztián, Csillag Réka, Csizmadia Ádám, Csorja Szilvia,
Deák- Csavar Szaküzlet, Demeter Jánosné, Demeterné Csermák Dóra, Dézsi Lajos,
Dr. Malatinszky András, Egyed Erika, ELT Hungary Kft., EPOSZ, Erneszt Anna,
Faar László, Farkas Ákos, Farkas Fruzsina, Farkas Petúr, Farkas Sára, Farkasné
Hímer Hajnalka, Farkasné Kiss Mariann, Fekete Gitta, Ferenczi Dániel, Fodor
Eszter, Fodorné Szőllősi Edit, Földes Rebeka, Földi Balázs, Földi Balázsné, Főnix
Sportruházat, Füleki Adrienn, Gál Keleti ajándékbolt, Gazdabolt, Gergely Lajos,
Gólya Patika, GRAPH- ART Kft., Gulyás Réka, Gyógynövénybolt, Hajdú Anikó,
Hajdú-Ráfis Kristóf, Herczegh Milán, Hodosi Gergő, Holhósné Molnár Mónika,
Horváth Dóra, Horváth Zita, Imre Judit, INDIÁN RIZS Kft., J. Urbán Kft., Janó
Lajos, Júlia Bútorbolt, Kacziáner Cintia, Kádár Erzsébet és Máté Sándor, Kecze
István, Kecze Jánosné, Kelemen Éva, Kelemen Róbert, Kémeri Kálmánné,Kerekes
Lajos, Kiss Imre, KITE, Kittlinger Villő, Klujber János, Kovács Ákos, Kovács
Krisztián, Kovácsné, Csányi Enikő, Kovácsné Oszlánczki Judit, Kővári Gergő,
Kőváriné Papp Katalin, Kui Andrásné, Kui Kristóf, KUNFA, KUNSZÖV, Lakatos
Aletta, Lipcsei Zoltánné, Marady Optika, Marjainé Bogdán Erzsébet, Márki
Szabolcs, Márta Istvánné, Mészáros Dóra, Mészáros Klaudia, Mikloviczné Bikki
Eszter, Molnár Andrea, Monoki Gergő, Monoki Imre, Monoki Lukácsné, Monoki
Richárd, Monoki Zoltán, Monoki Zsolt, Móricz Zsigmond Gimnázium,
Művelődési és Ifjúsági Központ, Nádházi Mihály, Nagy István Zoltán, Nagy
Krisztina, Nagy Lajos Adolf, Nagy Norbert, Nagyné Ignácz Gabriella,Német Máté
Bence, Nyikos Erzsébet, Nyikos Imre, Nyúzó Tamara, Oros Anna, Oros Ferencné,
Orosz Erika, Ö. Tóth Lajosné, Pál Petra, Palágyi Imre, Palágyi Zsuzsa, Pápai
Andrásné, Pardi Gergő, Pardi Ilona, Pardi Józsefné, PC Kuckó, Piller Adrienn,
Pocsai László, PRIMOL, Ravasz Csenge, Ressinka Vivien, Rézsó Kálmán, Rézsó
Szilveszter, Sáfár Rebeka, SAN COL, S. Nagy Dóra, Sándor Service, Sándor
Viktória, Sárkány Zoltán, Sárközi Lászlóné, Sebők Ágnes, Seres Lajos, Seres Olga,
Sóczó Viktória, Sóczó Zoltán, Szabó Bence, Szabó Ferenc, Szabó Műszaki
Kereskedés, Szalay Könyvkereskedés, Szász Jonatán, Szabó Dóra, Szatmári
György, Széplaki Dániel, Szilágyi Zsolt, Szilágyi Patrik, Szilágyi Virág, Szoboszlai
Zalán, Szokai Noémi, Szokai Nikolett, Szombat Babett, Szombat Balázs, Szombat
Gergő, Szombat Zsolt, Szűcsné Kovács Edit, Szűcsné Nagy Zita, Takács Anett,
TANTESTÜLET, Tatár Zoltán, TATU Divat, Tokár István, TOP „100”, Tóth Csilla,
Tóth Imre, Tóth Lilla, Tóth Nikolett, Tóth Rebeka, Tóth Tünde, Tóth Zoltánné, Túri
Attila, UNIVERSÁL, Vántus Petra, Városgazdálkodási Kft., Végh Ildikó, Végh
Virág, Veress Istvánné, Vígh Hedvig, Vígh Imréné, Víghné Horváth Ilona, Vincze
Bálint, Vona László, Vöröskereszt, Zana Kerti Áruda Zilahi Borbála, Zöldy Patika.
Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon

Közhasznúsági jelentés
a „Szabad Lovagok Rendje” Közhasznú Egyesület 2006. évéről
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
1.) A „Szabad Lovagok Rendje” Közhasznú Egyesület 2006. évben
393.000 Ft bevétele és 383.000 Ft kiadása volt.
Az alapítvány bevétele:
• 346.000 Ft közhasznúsági tevékenységből,
• 47.000 Ft a tagdíjból
A kiadásból:
• 383.000 Ft-ot eszközök vásárlására, készítésére, és utazásra

2.) A „Szabad Lovagok Rendje” Közhasznú Egyesület 2006. december 31én 100.000 Ft. Ebből 100.000 Ft a házipénztárban áll rendelkezésre.
3.) A támogatásokat az egyesület nem kapott. Más szervezettől (központi
költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap stb.) támogatásban nem
részesült.
4.) Az egyesület képviselő szerve az alapítók által megbízott elnökség, mely
hét tagú. Tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, mindenféle
juttatás nélkül végzik. Az egyesület gazdálkodási feladatait az elnökség által
felkért könyvelő látja el.
Pádár Gyula Vince elnök

2008. december 20.

Kisbíró

11. oldal

Tűzoltóságunk hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

Csendesnek mondható hónapot zárt a Kisújszállási
Tűzoltóság: novemberben összesen 9 eseményhez kellett
vonulni egységeinknek. Ez egyrészt nagyon jó hír, mert ezek
szerint nem volt sok baj a működési területünkön, másrészt
rossz hír, mert - ha kevés is - akadt probléma, és ettől csak
többre lehet számítani az elkövetkező időszakban.
Tűzesethez négy alkalommal kellett riasztani
tűzoltóinkat. Két alkalommal Kenderesen avar és nád tűznél
voltunk, egy esetnél Bánhalmán az elhanyagolt kéményben
lerakódott korom gyulladt be, és egy esemény Kisújszálláson
történt. Itt ismeretlen okból a KUNFA Kft. porkamrája előtt
lévő fűrészpor és az egyik fa ajtó tokozata gyulladt meg
mintegy 4-5 négyzetméter területen. A dolgozók jó
hozzáállásának és a tűzre kilőtt kézi tűzoltó készülékeknek
köszönhetően a tűz nem terjedt be a porkamrába, ami súlyos
következményekkel járhatott volna.
Műszaki mentés is négy esetben volt. Egy esetben
megdőlt fát vágtak ki tűzoltóink. A munka elvégzését
bonyolította, hogy a fa a főút mellett nőtt. Ezúton is
köszönjük a Rendőrség hathatós közreműködését,
forgalomterelését a munkálatok elvégzésénél.
Túrkeve felől Kisújszállás felé közlekedett egy Volvo
személygépkocsi sodródott ki a Contarex bekötő útnál lévő
kanyarban, az autón kívül egy Matáv oszlop bánta ezt.
Személyi sérülés nem történt, de az autót áramtalanítani
kellett, valamint a rendőrségnek segítettünk a forgalom
irányításában.
Egy téves jelzés is erősíti a statisztikát. Az egyik helyi
pénzintézet tűzjelző berendezése jelzett be. Szerencsére
semmi gond nem volt.
Jön a karácsony, szilveszter, hízóvágások, húsfüstölések
időszaka. Bár mindenki tudja, hogy a fenyőfa milyen
könnyen lángra kap, ennek ellenére csillagszóró, gyertya és
ismeretlen eredetű égősorok díszítik azokat. Amikor a fa
kiszárad, elég egy rövid ideig tartó, még nem is túl magas
hőmérsékletű „gyújtóforrás” ahhoz, hogy a szoba dísze
lángra kapjon. Egy átlagosan berendezett szoba körülbelül
öt perc alatt, teljesen lángba borulhat! Figyeljünk oda az
ünnepek alatt minden apró részletre! Az adventi gyertyára, a
csillagszóróra, a fényfüzérekre. Tudjuk, hogy a petárda tiltott
áru, de szilveszterkor a rakéták is okozhatnak meglepetést!
Egy rosszul elengedett rakéta a poros padlástérbe jutva vagy
a szomszéd szénakazlába csapódva felejthetetlen tűzijátékot
okozhat! Volt már rá példa a működési területünkön! Egy ily
módon elszúrt mulatozás - sajnos - nagyon sokba kerülhet!
Őszintén remélem, hogy mindenki családjával, barátaival
fog otthon gyönyörködni a karácsonyfa fényeiben, nem
pedig szolgálatos, védőruhás tűzoltók társaságában!
Hízóvágás, húsfüstölés. Mindenki saját felelősségére
végzi az otthoni tartósítást. Figyeljünk oda, hogy a füstölni
való sonka az asztalra kerülhessen, nem pedig a szemétbe,
mert sikerült kigyújtani a füstölőt!
A Tűzoltóság dolgozói valamint az önkéntes tűzoltók
nevében, minden kedves lakosnak tűzkár és balesetmentes
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Mészáros Lajos parancsnok

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2009. január 5-étől az alább
felsorolt utcákban, utakon a megszokott hétfői ürítési rend
helyett új járati napon, PÉNTEKEN történik a
hulladékszállítás. Az érintett utcák nevei:
•
Eszperantó u.
•
Vásárszél u.
•
Rövid u.
•
Szőlőskert. u.
•
Dobi u.
•
Münnich F. u.
•
Móricz Zs. u.
•
Munkácsy u. Móricz Zs. és Malom u. közötti
szakasza
•
Táncsics u. Móricz Zs. és Malom u. közötti szakasza
•
Vas u. Móricz Zs. és Malom u. közötti szakasza
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kukákat reggel 7
órára helyezzék ki. A késve kirakott edényzeteket a járat
továbbhaladását követően nem áll módunkban kiüríteni.
*

*

*

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert
2009. január 5-étől átszervezzük. Begyűjtésre körzetenként
csak hétfői napokon, az alábbi felsorolás szerint kerül sor.
Minden hónap:
- első hétfőjén - a hétfői gyűjtőkörzetben gyűjtünk
- második hétfőjén - a keddi gyűjtőkörzetben gyűjtünk
- harmadik hétfőjén - a csütörtöki gyűjtőkörzetben
gyűjtünk
- negyedik hétfőjén - a pénteki gyűjtőkörzetben
gyűjtünk
Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van, akkor az
utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás.
Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat az új
gyűjtési napokon
legkésőbb 7 óráig kihelyezni
szíveskedjenek.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Pályázati hírek
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelete alapján az
önkormányzat pályázatot nyújt be az ifjúsági turizmushoz
kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
kialakítására.
A tervek szerint az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő északi
részén kialakításra kerülő ifjúsági tábor részét képezné egy
fogadóközpont, amely lehetőséget biztosítana étkezésre,
tisztálkodásra, közösségi tér kialakítására. A tóparton épülne öt db
hat férőhelyes fűthető faház, valamint megvalósítanánk a
közművek kiépítését és parkosítást is. A fogadóközpontot az Arany
János utca 10. szám alatt található épület átalakításával és
bővítésével hoznánk létre. A tervezett beruházás részét képezi még
2 db 15 fős telepített sátor kialakítása is.
Tatár Zoltán alpolgármester
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Új bankfiók Kisújszálláson

Ilyenkor decemberben

2008. december 4-én a K&H Bank ünnepélyesen átadta
Kisújszálláson új fiókját a Szabadság út 1. szám alatt.
Városunk új bankfiókjában az ügyféligényeknek megfelelő,
modern körülmények között bankolhatnak azok, akik igénybe
veszik a K&H szolgáltatásait. Az ügyfelek az új fiókban igénybe
vehetik a 24 órás zónát is, amely az ATM készpénzkiadó automata
éjjel-nappal kényelmes használatát teszi lehetővé.
A megnyitón a bank részéről köszöntőt mondott Jan
Swinnen ügyvezető igazgató, dr. Sándorné Dombai Margit
régióvezető és Kiss Edit Ida fiókvezető. Kecze István
polgármester úr megnyitójában kiemelte, hogy „Kisújszállás
sohasem az élénk pénzforgalmával szerzett magának nevet,
lakosai sohasem dúskáltak nagy vagyonokban, de szorgalmas és
dolgos emberek lévén tudtak gazdálkodni és takarékoskodni.
Megbecsülték a munkával szerzett pénzüket, és megtanultak bánni
is vele, hogy minél jobban boldoguljanak. […] Működött itt a múlt
század elején egy olyan bank is, amely befogadta a kispénzű
emberek megtakarításait, bármilyen kicsi összeget, úgynevezett
„piculát” akartak is elhelyezni és gyarapítani. A Vásár utcán még
ma is áll az a kis tornyos épület, amelyben ez a pénzintézet
működött, s „Piculás”-nak nevezték. A tornya ma is beszédes: egy
méhkaptár a torony csúcsa, hirdetve a szorgosságot és a “sok kicsi
sokra megy” bölcsességét. […]
E bankfiók nyitása is egyfajta alkalmazkodás a pénzvilág
kihívásaihoz, igaz, „kisvárosi mércével” mérve. Alkalmazkodás a
banknak, és alkalmazkodás a szolgáltatások igénybevevőinek.
Ezen túl azonban e fiók sajátos dinamizmust is hozhat városunk
életébe, mert a pénzpiacon új kínálataival erősíti a versenyt.
Bizonyára jelentős versenytársa lesz a már gyökeret vert, két
működő pénzintézetnek.
Városunk és önkormányzatunk nevében sikeres munkát
kívánok, olyat, amelynek során nemcsak a bank, hanem a helyi
lakosság is megtalálja számításait. Bízom abban, hogy városunk
lakóit hozzásegítik pénzügyeik minél gyorsabb és számukra is
gyümölcsözőbb intézéséhez, a pénzvilágban való eligazodáshoz.
Joseph Heller szavai mindkét fél – tehát a bank és ügyfelei –
számára megfontolandóak: „A pénz nem azokat a törvényeket
követi, mint a természet más részei. Nem oda folyik, ahol valóban
szükség van rá, hanem oda, ahol a leggyorsabban szaporodhat.”
(Szerk.)

Emberek és állatok rossz sorsa egyaránt megrázó, de utóbbiaké
talán egy hajszálnyival még jobban, hiszen ők sohasem okozói, csak
elszenvedői az emberek által előidézett rossznak, felelőtlenségnek – sőt
nem ritkán bántalmazásnak.
Az állatok között is van egy, akit valaha megszelídítettünk, azóta
hűségesen és odaadóan szolgál minket, már annyira ragaszkodik
hozzánk, hogy nélkülünk nincs értelme az életének, és mi sokszor
bántjuk, vagy kitesszük valahol az országút szélén, nem egyszer csak
egyszerűen kapun kívülre zárjuk. A talált, vagy befogott kutyák nem
választották a sorsukat, de az élethez való jog nekik is jár.
Az ember ebben előnyösebb helyzetben van, mert eldöntheti ennek
az életnek további alakulását, mely csak akkor lehet teljes és boldog, ha
nem számkivetettségben, elfeledve telnek napjaik.
Szerencsére vannak állatvédők! Városunkban is. Azok közül is
most az egyik állatbarátra utalok, aki hónapok óta próbál segíteni
néhány gazdátlan eb mindennapjain. Ő az, aki naponta kerékpárra ül és
kiteker a városszéli köztisztasági telepre, sokszor dacolva a széllel,
olykor az esővel. Lelkiismeretesen ellátja annak a néhány kutyának napi
etetését, almot vet szalmából a várandós nősténynek, közben beszél is
hozzájuk – csak úgy, egyszerűen! Gondoskodást, szeretetet ad a
kutyáknak, ők pedig – meggyőződésem szerint - viszonozzák azt.
Szőllősyné Hajdú Anitáról van szó, aki megérdemli, hogy
köszönetet mondjunk neki gondoskodó, önzetlen segítségéért. Nem
túlzás és nem is közhely, amit megállapíthatunk: ez példaértékű!
Rendkívül jó, ha a szeretet megnyilvánulásait látjuk magunk körül.
Gondolkozzunk el ezeken a sorokon, és „merítsünk” belőle – ha lehet,
ne csak ilyenkor decemberben.
Építési és Városüzemeltetési Osztály

Kiss Edit fiókvezető köszöntötte az átadási ünnepség résztvevőit

Kereskedők figyelmébe
Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy az üzletek működésének
rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.)
Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján, az üzletben, valamint az
üzlet nélküli közterületen, húsvéti, karácsonyi, szilveszteri, alkalmi,
ünnepi vásáron, mozgóárusítás során, automatából történő értékesítés,
valamint alkalmi rendezvényen történő értékesítés esetén a vásárlót jól
láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – a jegyzőhöz, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a
területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez,
illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző
kereskedelmi egységek esetében a mezőgazdasági szakigazgatási
hivatalhoz fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek
címét és telefonszámát.
A szervezetek címe és telefonszáma:
- Kisújszállás Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője
(Dr. Kittlinger Ilona)
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. tel: 59/ 520-230,
ügyintéző tel.: 59/520-243
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-alföldi Regionális
Felügyelőség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége
5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Pf. 218. tel.: 56/513-336
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8. 56/510-610
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Hatósági Főállatorvos (Dr. Temesvári Tamás)
5300 Karcag, Ady E. u. 2. sz. (Tel.: 59/312-736)
Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály
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Vá r o s i v é r a d ó ü n n e p s é g
„Adj vért, és ments meg három életet!”
November 27-e a véradók napja 1988 óta. Városunkban - mint
minden évben - most is köszöntöttük a többszörös véradókat. A városi
ünnepséget 2008. november 21-én tartotta a Magyar Vöröskereszt
Kisújszállási Területi Szervezete. Az ünnepségnek és a vendégeknek
a Kisúj étterem adott helyet. Meghívásunkat elfogadták és a
rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték: Tatár Zoltán alpolgármester
úr, Ábri Lukácsné képviselő asszony és Szabó Lajos képviselő úr.
Az est levezetője Sípos Miklósné, a Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezetének elnöke volt, aki örömmel jelentette be, hogy
november 28-án Fülöp Gáborné területi vezető hivatalos az
Országházban megrendezendő központi ünnepségre is, ami az
eredményes területi munka dicsérete is. A meghitt hangulatú
ünnepség Gyenes Csillának, a Móricz Zsigmond Gimnázium
tanulójának erre az alkalomra írt versével, az Emberiességgel
folytatódott, melyet saját előadásában hallgattunk meg. Majd Fülöp
Gáborné köszöntötte a többszörös véradókat, véradásszervezőket és
az önkénteseket. A köszöntő után egy újabb szavalat következett
Szőke Lukácsné előadásában. Fülöp Gáborné évértékelő
beszámolójában elmondta, hogy területünkön Kunhegyestől
Kisújszállásig 19 véradó nap valósult meg, és ezeken 1017 véradó
jelent meg. Ebből ténylegesen 872-en adtak vért. Az előző évekhez
képest nőtt az egészségügyi okok miatt kiszűrtek száma (ők 145-en
voltak). Az új véradók száma az előző időszakhoz képest szintén
csökkent, 69 új véradó jelentkezett. 2008-ban a gyereknapon
szerveztünk rendkívüli véradó napot. Az előző évek hagyományát
követve, Szabó Lajos képviselő úr tartotta ünnepi köszöntőjét, immár
10. alkalommal.
Ebben az évben területünkön 106 többszörös véradó részesült
különböző fokozatú kitüntetésben, ebből 62-en Kisújszállásiak.
Olyan véradók ők, akik 10, 20, 30 vagy 40, 50, 60, sőt(!): 70, 75
alkalommal nyújtották karjukat, hogy vért adjanak. Tették ezt minden
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, hogy segítsenek rászoruló
embertársaiknak. Szívből köszönjük!
A 2008-as kisújszállási véradó ünnepség kitüntetettjei:
Tízszeres kitüntetett véradók: Éri István, Hadadi Ferenc, Ladányi
József, Darvas Lajos, Kőszegi Péterné, Boda Andor, Gulyás László,
Pillmann Tamás. Húszszoros kitüntetett véradók: Vatai Imre,
Kovács István, Oros Endréné, Tóth Gyula Csaba, Czakó Sándor, Ifj.
Barta László. Huszonötszörös kitüntetett véradók: Demeter István,
Csák András, Kelemen Lajos, Szőke János, Borók János, Csermák
László, Rácz Ferenc, Sáfár Imre, Nagy László. Harmincszoros
kitüntetett véradók: Molnár Csaba, Ignácz Csaba, Szűcs Ferenc,
Csípő Zoltán, Sárkány Zoltán, Nánásiné Barta Erzsébet, Baróti Antal,
Magyar Zsolt, Pintér Zoltán, Vántus Imréné, Szerencsi József,
Váróczi István. Negyvenszeres kitüntetett véradók: Farkas Károly,
Tóth Árpád, Fekete András, Perla Istvánné, Demeter Lajos, Molnár
Lajos, Kőszegi Imre, Fodor Sándorné, Oláh Lajos, Szénási László,
Nagy Károly. Ötvenszeres kitüntetett véradók: Szokai Zoltán,
Ozsváth Sándor, Tóth Jánosné, Farkas Sándor, Pap Endréné, Gyányi
Károly. Hatvanszoros kitüntetett véradók: Juhász János, K. Szabó
János, Nagy János. Hetvenszeres kitüntetett véradók: Börőczi
Ernő, Szabó Gábor, Hugyecz Ferenc, Nagylaki József.
Hetvenötszörös kitüntetett véradók: Gallyas Gyula, Nánási Gyula,
Csíki Lajos.
Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, kívánunk a jövőben is jó
egészséget és erőt, hogy gyakorolhassák e nemes emberi gesztust, a
vért csak adják, és ne kapják!

A kitüntetettek sora ezzel nem ért véget! Fülöp Gáborné Margó
néni köszöntötte az önkénteseket és a véradás-szervezőket is. Tuza
Andrásné ajándékot, Csíszár Istvánné, Szőke Lukácsné, valamint
Juhászné Orvos Anett, a Kenderesi Vöröskeresztes szervezet titkára
elismerő oklevelet kapott. Véradó mozgalomban végzett munkájáért
Szívós Béláné ezüst fokozatú kitüntetést vehet át a megyei
ünnepségen.
Köszönet illeti a támogatóinkat is, akik adományaikkal
segítettek!
Az ünnepség támogatói, tombolatárgyak felajánlói:
Ábel Tibor-zenész, Ábri Lukácsné, Bakács Attiláné, Balatoni Zsolt,
Csák Andrásné, Csíszár Istvánné, Csongrádi Pálma, Cuk-Hor BtSzilágyi Zsolt, Ducza Gyuláné, Farkas Károlyné, Farkasné Kun
Zsuzsa, Fekete Terézia, Fülöp Gáborné, Gergelyné Bácskai
Magdolna-Családsegítő, Gólya Gyógyszertár, Guba Mihály és
családja, Hegedűs és Társa Bt-Zöldy Patika, Herczegné Gazdag
Eszter, Holhos Györgyné, Horváth Erzsébet, Horváth FerencHorváth-kert étterem, Horváthné Szabó Edit, Jakab és Társa Bt.Csempebolt, Juhászné Orvos Anett, Kovaly László, Kőszegi Imre,
KUNSZÖV Kft.-Somlyai Árpádné, Magyar Vöröskereszt Megyei és
Területi Szervezete, Marady Optika-Marady Tibor, MOBIL-TEX
2003 Kft., Molnár Csaba, Monoki Pálné, Nánási Gyuláné, Nyár úti
lakásotthon, Nyíkos Mária, Palazzo Divat-Pilákné Farkas Edina,
Papp Éva, Prince Divat- Lázár Mónika, piaci kistermelők-Juhász
Lajosné, Respekt 96' Kft-Kenyeres Péter, Sípos Sándorné, Szabó
Lajos, Szepeshelyi Csabáné, Szőke Lukácsné, Szőlősi János, Tóth
Jánosné, Túri Zsolt, Tuza Andrásné, Tündérkert Zöldséges-Csótó
László, Vántus Imréné, Váradi János, Kisújszállás Város
Önkormányzata, Veres Istvánné, Zsadányi Erzsébet, és egyéb
(anonim) támogatók. Ha a felsorolásban hiányosságot vélnek
felfedezni, elnézést kérünk!
Itt köszönjük meg Szénási László úrnak és véradónknak, hogy
önkormányzati tiszteletdíjának felajánlásával lehetővé tette, hogy
most is a korábbiakhoz hasonló színvonalú véradó ünnepséget
tarthattunk! Köszönjük Szabó Lajos képviselő úrnak azt a tortát, amit
Margó néni ajánlására a 20. jubileumi ünnepség alkalmából
szétosztottunk a jelen lévő vendégek között.
Véradó napok 2009-ben:
1. január 7. 8-13-ig,
2. február 11. 8-13-ig,
3. március 11. 8-13-ig,
4. április 8. 8-13-ig,
5. május 20. 12-17-ig,
6. június 17. 12-17-ig,
7. július 15. 12-17-ig,
8. augusztus 12. 12-17-ig,
9. szeptember 9. 8-13-ig,
10. október 14. 8-13-ig,
11. november 11. 8-13-ig,
12. december 2. 8-13-ig.
A véradásokat a művelődési házban tartjuk, minden véradóra
számítunk!
Ezúton kívánunk békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag boldog új esztendőt!
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének nevében:
Sárkányné Szabó Katalin önkéntes
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A 2008. évi belvízkár-elhárítási, csapadékvíz-elvezetési
és a karbantartási munkákról
A 2008. évi belvízrendezési munkákat a Kisújszállási Vízmű
Kft. mint Kisújszállás bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerének
üzemeltetője végezte. 2008. évben a belvízi munkákra fordítható
bruttó keret összeg 16.556.000.- Ft volt. Ezt az összeget
Kisújszállás Város Önkormányzata biztosította. A keret egy
részét fenntartási, karbantartási munkák végzésére fordítottuk.
Ezek a következők voltak:
- Pillangó úti átemelő működtetése, karbantartása,
- csapadékvizek lefolyásának elősegítése és akadálymentesítése
- beérkező lakossági panaszok és közterület-felügyelői
bejelentések megoldása,
- burkolt árok szakaszok iszapolása, tisztítása,
- közterületi árokpartok kaszálása, cserjézése,
- áteresz cserék, ill. áteresz cseréhez anyag biztosítása.
A biztosított keretösszeg másik részéből a belvízelvezető
rendszeren javítási, felújítási munkákat végeztünk:
- Vásár úti csapadékelvezető árok felújítása,
- Megyeri úti árokrekonstrukció,
- „Csürhegödör” nevű záportározó terep és
partrendezése,
- Kurucz úti árokrendezés,
- Ostrom úton beton folyókaépítés,
- Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer aknáinak javítása.
Folyamatban van időjárástól függően a Rövid utcai
árokrendezés. A munkákat művezető irányítása mellett 2 fő
belvizes munkákkal foglalkozó dolgozónk és a közhasznú
munkaprogram keretein belül foglalkoztatott dolgozók végzik.
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
novemberi ülésen 2009. évre ismét 16.556.000 Ft-ot szavazott
meg belvízkár elhárítási, csapadékvíz elvezetési, karbantartási
munkákra. Ebből az összegből a rendszeresen elvégzendő

fenntartási, karbantartási és ellenőrzési munkákon kívül az alábbi
munkákat tervezzük elvégezni:
- Báthory úti gyűjtőárok kapacitásbővítés, Pillangó utcai
átemelő áteresztő képességének növelése,
- Illésy utca járdátlan oldali burkolt árok teljes átépítése a
Rákóczi út és a Báthory utca között,
- Jókai út járdátlan oldali árok teljes átépítése a Petőfi út és
a Téglagyár utca között,
- Marjalaki utca járdás oldali árok átépítése a Marjalaki 3-7.
között, a Marjalaki utca 9. zugban folyókás csapadékvíz
kivezetés készítése.
Ezúton szeretném felhívni a tisztelt Lakosság figyelmét az
ingatlanuk előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkok rendszeres
tisztítására, karbantartására. Egy kis odafigyeléssel és munkával
nagyobb bajtól óvhatják meg lakóházukat, ingatlanukat.
Kisújszállási Vízmű Kft. nevében:
Zsótér László ügyvezető igazgató

Faültetés
A Vásártéren sikerrel megrendezett lovas versenyek kapcsán,
mind a szervezőkben, mind a közönség körében felmerült a
gondolat: jó lenne fákat ültetni a helyszínre. A több szempontból is
hasznos ötlet megvalósítását a Fogathajtó Egyesület indította el.
Összefogva a Városvédő és -Szépítő Egyesülettel – megnyerve az
ügynek az önkormányzat, jó néhány civil szervezet, intézmény és
számos egyén támogatását – megszerveztük a vásártéri faültetést.
December 7-én reggel a város különböző pontjairól lapátokkal,
gereblyékkel, vödrökkel „felszerelkőzött” emberek tartottak az
ültetés helyszínére. Végül is – a várt létszámot bőven túlszárnyalva
– 62 vállalkozó kedvű felnőtt és gyerek látott neki a mintegy 600
nyár- és kőris facsemete elültetésének. Hamar brigádok
szerveződtek, és beosztva egymás között a munkát néhány óra alatt
szabályos fasorokat telepítettünk a pusztaságba. A munkával teli, de
rendkívül jó hangulatú délelőtt a Vadászházban elfogyasztott közös
ebéddel ért véget.
Köszönet illeti mindazokat, akik bármivel is hozzájárultak a fák
telepítéséhez: a dolgos kezű ültetőket, Királymezei Viktor erdészt,

aki a fák adományozásában járt el, Kisújszállás Város
Önkormányzatát a törzsvédők megvételéért, Daku Lajost a
szállításért, Klément Ferenc és Csipes Róbert vállalkozót a gödrök
kifúrásáért, a Vízmű Kft.-t a homokolásért és tárolásért, a VG Kft.-t
a víz biztosításáért, Pardi Lajost (Paja) és a Posz-Kor Bt.-t az
ebédhez biztosított alapanyagért, Fehérvári Lászlót az ebéd
elkészítéséért, a Szociális Otthont a teáért, a Petőfi Vadásztársaságot
a hely biztosításáért, Demeter Jánosnét és Szöllősi Sándort pénzbeni
támogatásukért, a Fogathajtó Egyesületet, a Városvédő és -Szépítő
Egyesületet, a Munkás Horgász Egyesületet, a Nagykun Nádor
Huszár Bandériumot és a Móricz Nyugdíjas Klubot mindennemű
támogatásukért, továbbá a Fidesz MPP, az MSZP helyi szervezeteit
és a Nagykun Polgári Kört anyagi támogatásukért.
Óvjuk, védjük az elültetett csemetéket, hogy az évek során mind
árnyékot adó, hatalmas fákká nőhessenek bizonyságául annak, hogy
összefogással – csupán egy délelőtt munkájával - milyen nagy
eredményeket tudunk elérni.
A faültetők nevében: Tatár Zoltán
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Tájékoztatásul közöljük, hogy a Kátai Gábor
Kórházban Beteginformációs Központ kezdte meg
működését. Feladatunk a betegek tájékoztatása,
vizsgálatokra előjegyzési időpont egyeztetése, panasz
esetén annak fogadása.
Kérdéseikkel, véleményeikkel keressék Szabóné
Tarnai Lilla betegmenedzsert.
Elérhetőségek:
- személyesen a földszinten lévő 77. irodában
- telefonon: 06/59/ 507-106
- e-mailen: betegmenedzser@gmail.com
A Kátai Gábor Kórházban működő alapítványok
és számlaszámaik:
Kátai Gábor Alapítvány
19221128-2-16
Gyermeképség Alapítvány
18829637-1-16
Intenzív és Anaesthesiológiai Betegekért Alapítvány
18829929-1-16
Kátai Gábor Kórház I. sz. Belgyógyászati
Osztályának fejlesztésére létrehozott Alapítvány
18824065-1-16
Kunasszony Alapítvány
18839368-1-16

KISÚJSZÁLLÁSI TECHNIKAI SPORT KLUB
KÖZHASZNOSSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. ÉVRŐL
Bevételek:
451.812
Tagdíj
51.000
Támogatások (működésre, ingatlan karbantartásra) 400.000
Kamat bevétel
15
Áthidaló hitel
5.688
Nyitó készpénzállomány
456
KIADÁSOK:
451.812
Banki költség
25.124
Nyomtató vásárlás
14.350
Irodaszer, nyomtatvány
7.570
Üzemanyag elszámolás
117.342
Díjak, serlegek szalagok
60.050
Egészségügy szolg. költsége
85.000
Egyéb eszközök felszerelések
10.900
Egyéb utalás
131.476

A költségvetési támogatást a kisújszállási önkormányzat támogatási
megállapodása szerint használtuk fel. Alapszabályban megjelölt célokat szolgálták a
bevételek és kiadások. A szervezet tisztségviselői semmiféle jutatásban nem
részesültek. SZJA 1 %-át nem igényeltük..
Molnár Sándor elnök

KISÚJSZÁLLÁSI TECHNIKAI SPORT KLUB
KÖZHASZNOSSÁGI BESZÁMOLÓ 2005. ÉVRŐL
Bevételek:
481.000
Tagdíj
81.000
Támogatások
400.000
Nyitó készpénzállomány
0
KIADÁSOK:
481.000
Banki költség
24.000
Irodaszer, nyomtatvány
2.135
Üzemanyag elszámolás
82.046
Díjak, serlegek szalagok
33.000
Egészségügy szolg. költsége
65.000
Egyéb
7.176
Vasanyag
49.875
Nagynyomású mosó
17.169
Ingatlan karbantartás
199.999
A költségvetési támogatást a kisújszállási önkormányzat támogatási
megállapodása szerint használtuk fel. Alapszabályban megjelölt célokat szolgálták
a bevételek és kiadások. A szervezet tisztségviselői semmiféle jutatásban nem
részesültek. SZJA 1 %-át nem igényeltük.
Molnár Sándor elnök

KISÚJSZÁLLÁSI TECHNIKAI SPORT KLUB
KÖZHASZNOSSÁGI BESZÁMOLÓ 2007. ÉVRŐL
Bevételek:
379.016
Tagdíj
69.000
Támogatások
300.000
Kamat bevétel
16
Áthidaló hitel
16.920
Nyitó készpénzállomány
0
KIADÁSOK:
379.016
Banki költség
25.304
Irodaszer, nyomtatvány
.330
Üzemanyag elszámolás
47.089
Díjak, serlegek szalagok
67.901
Egészségügy szolg. költsége
50.000
Egyéb eszközök felszerelések
34.912
Illeték befizetés
2.000
Egyéb utalás
51.480
A költségvetési támogatást a kisújszállási önkormányzat támogatási
megállapodása szerint használtuk fel. Alapszabályban megjelölt célokat
szolgálták a bevételek és kiadások. A szervezet tisztségviselői semmiféle
jutatásban nem részesültek. SZJA 1%-át nem igényeltük.
Molnár Sándor elnök

A J.Szepesi Kft. gondozásában megjelent a 2009-es kisújszállási falinaptár.
Kapható az alábbi helyeken: PANNON PARTNER Üzlet, Stílus Papírbolt.
Ára: 1.800.- Ft
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Eladó

a Békés Öregkorért
Aalpítvány eladásra
kínálja a Kisújszállás,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
szám alatti 600 m2-es
telken lévő, két szobás,
konyhás, fürdőszobás,
felújított, komfortos, 80 m2
nagyságú családi házát.
Minden megoldás érdekel.
Érdeklődni lehet: Tapasztó
Szabolcsnál (59/520-809),
illetve dr. Varga Zoltán
ügyvédnél (59/321-100). Az
ingatlan megtekinthető:
munkaidőben.

1.790.000
2.148.000

GERGELY LAJOS

GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZŐ
CSőHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMŰVES UTCA 9.

Köszönjük

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, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

az Esze T. u. 20. szám alatt.

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

lehet a 06/20-245-79-53-as telefonszámon, vagy

TOPÁZ

Nemrég született fehéregerek eladók. Érdeklődni

Ezúton szeretnénk megköszönni Zilahi Istvánnénak azt, hogy a hatalmas
méretűre megnőtt, gyönyörű pálmáját az önkormányzatnak ajándékozta, s
a jövőben az általa nevelgetett szobanövény a Városháza Gaál Kálmán
Termét díszítheti. Igyekszünk jó gazdái lenni.
Kecze István polgármester
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