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Közhírré tétetik!
Karácsony anno:
régi szokások és babonák
(3. oldal)

 

Ünnepeljen velünk!
Városi ünnepségek karácsonykor
(3., 6. oldal)

 

Költségvetés:
a képviselő-testület elfogadta
a tervezés szempontjait
(5. oldal)

 

Nemdohányzók védelme:
január 1-jétől tilos a dohányzás
néhány közterületen
(6. oldal)

 

Változás a rendőrségen:
bemutatkozik az új őrsparancsnok
(6. oldal)

 

Ami eddig kimaradt:
szilveszteri babonák és soha nem
látott fényképek
(19. oldal)

 

Sport:
legfrissebbek a helyi sakk,
asztalitenisz, súlyemelés
és foci világából
(14-15. oldal)

 

(Szerk.)

K arácsonyi köszöntő
Kedves Kisújszállási Lakosok! Kedves Olvasó!

A születés, a gyermek születése véges emberi éltünk legszebb csodája.
A végtelen idő és tér fogságában élünk. Az ember, hogy megküzdjön a végtelenségbe ültetett
múlandóságával, megszelídíti a maga számára az Időt. Évekre, napokra, órákra, percekre – azaz
emberi értelmünkkel felfogható szakaszokra tagolja azt. Úgy is mondhatjuk: Időt teremt az
időtlenségben.
És ettől kezdve ésszerűen igyekszünk berendezni emberi világunkat, benne saját életünket.
Mi már nem hiszünk a legendákban, mítoszokban, mi ok-okozati összefüggésekben
gondolkodunk, tennivalókkal zsúfoljuk tele napjainkat. Mérhetővé, sőt pénzzel kifejezhetővé
tesszük nemcsak a munkánkat, hanem már a körülöttünk lévő természetet is, benne magát az
időt, sőt emberi kapcsolatainkat is… Vad és szabad versenybe hajszoljuk magunkat és egymást,
mit sem törődve sokszor azokkal, akiket e hajsza koldushelyzetbe sodor.
…De amikor egy kisgyermek beleszületik az életünkbe, az egész, hideg érdekekkel
körülvett világunk, megkeményített szívünk felmelegszik, és a gyermek törékeny létezése más
értékeket láttat meg velünk. Vissza tudunk térni az időtlenség csodájába, hinni tudunk.
Karácsonykor hinni, hogy az a csillag, valamikor kétezer évvel ezelőtt nemcsak három
pásztornak mutatta meg az utat, hanem nekünk is. Minket is odavezetett ahhoz a jászolhoz,
amelyben az újszülött gyermek pihent. És nem számít, hogy igaz volt-e, így volt-e, megtörtént-e.
Mi már nemcsak hisszük, hanem tudjuk is, hogy így volt, és e csodát ünnepként újra és újra
átéljük. Aki valóban átéli az ünnepet, annak minden karácsonykor megszületik a Megváltó. Az
ünnep eseménye nem egykoron történt, hanem most történik, és aki ünnepel, az újra meg újra
részesévé válik a csodának.
A gyermek születésének ünnepe a szeretet szavával szól bennünk, és szól belőlünk. A tér és
az idő végtelenségéből érkező betlehemi csillag fénye erre mutatja az utat. Karácsonykor oly
sokan meglátjuk ezt. Ebben a fényben, ilyenkor többet látunk: emberi arcokban a gyengeséget
és a törékenységet, a betegséget, a magányt, a kiszolgáltatottságot, az emberfeletti emberi
küzdelmeket… Ezekben az arcokban meglátjuk – nem az anyagi értékek, hanem – a szeretet
hiányát. „Mint szomjazónak a pohár víz, / úgy kell mindig e kis melegség. / Hisz arra született
az ember, / hogy szeressen és szeressék” – írja Szilágyi Domokos erdélyi költő egyik karácsonyi
versében.
A karácsony varázsa, hogy egyszerre ünnepe a gyermek születésének, a szeretetnek és a fény
újjászületésének. A téli napfordulóval ugyanis naponként, percről percre hosszabbak lesznek a
nappalaink. Kívánom, hogy abban a fényben, amelyet a betlehemi csillag a lelkünkben teremt,
és abban, amely körülöttünk növekszik, ne csak karácsonykor lássuk meg azt, kinek és hol
segíthetünk odafordulással, figyelemmel, jó szóval és cselekedeteinkkel. Jusson a szeretet
fényéből egész éven át szeretteinknek és közösségeinknek, hogy aztán újra megszülethessen
majd bennünk a karácsony ünnepén…
„…S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony.”
Kecze István polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK...
Ön hogyan készül a k arácsonyra?

Szabó Tamás, iskolaigazgató

Borók Kálmánné, nyugdíjas
Idén visszafogottan ünnepeljük a karácsonyt.
Szentestén vacsorát készítek a családnak,
süteményt sütök, de sajnos olcsóbb
hozzávalókat kell vásárolnom. Az ajándékok
minimálisak lesznek, kis meglepetéseket
ajándékozunk egymásnak. Műfenyőt
vásároltunk évekkel ezelőtt, amelyet fiaim
együtt díszítenek. A fa alá háromféle
szaloncukrot teszek, amelyet később
meg is eszünk.

Karácsonykor a családé a főszerep.
Próbálok elszakadni a munkától, és
minél több időt a gyerekekkel tölteni.
Jó lenne, ha esne a hó, és végre
lekerülhetne a szánkó a padlásról.
Rég volt már fehér karácsonyunk.

Kiss László Zoltán, tanító
Még Szenteste délutánján is dolgozom,
ezért nem sok időm marad a karácsonyi
előkészületekre. A karácsony többi napját
a családommal töltöm, szívesen besegítek
a főzésbe. Úgy gondolom, a karácsonyfa
felállítása a férfi feladata, ezért ha szükség
van rá, szívesen segítek, akár a
díszítésben is. Régebben az ajándékokat
is csomagoltam.

Balogh Zsuzsa, pultos
Minden évben töves fenyőfát veszünk, hogy
ne kelljen kidobni. Ezeket később elültetjük az
udvarunkon, amelyek meg is maradnak. Idén
nagyobb ajándékot vásároltunk a család
tagjainak közös megegyezésre az alapján,
ki mit szeretne kapni. Szentestén a család
összegyűl egy közös vacsora erejéig.
Természetesen készülök a karácsonyra,
apróbb díszeket teszek az asztalra, igyekszek a
lakásban karácsonyi hangulatot teremteni.

J E G Y Z É K
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. november 26-ai soron következő
ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
30/2009.(XI.27.) az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
31/2009.(XI.27.) a nemdohányzók védelmének helyi
szabályairól
32/2009.(XI.27.) az egyes szabálysértésekről szóló
34/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
33/2009.(XI.27.) a 2009. évi költségvetésről szóló
3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
329/2009.(XI.26.) a Kisújszállási Rendőrőrs vezetője
kinevezésének véleményezéséről
330/2009.(XI.26.) a méhnyakrák elleni megelőző
oltások elvégzésének támogatására az 1995. január 1-je
után született leánygyermekek részére
331/2009.(XI.26.)
Kisújszállás
Város
Településrendezési terv módosítási igényeinek
meghatározásáról
332/2009.(XI.26.) a 2009. évi belvízkár-elhárítási,
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról,
lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott
intézkedésekről, valamint javaslat a 2010. évi
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákra és
feladatokra
333/2009.(XI.26.) utcanév-változtatásokról
334/2009.(XI.26.) intézményi alapító okiratok
módosításáról
335/2009.(XI.26.) a 2010/2011. tanévben indítható első
osztályok számának meghatározására
336/2009.(XI.26.) az önkormányzati közoktatási
intézkedési terv felülvizsgálatáról
337/2009.(XI.26.) 2010. második felében országos
néptáncfesztivál megrendezésének lehetőségéről,
szervezéséről
338/2009.(XI.26.) a 2009. háromnegyed éves

beszámoló elfogadására
339/2009.(XI.26.) a 2010. évi költségvetési koncepció
elfogadásáról
340/2009.(XI.26.) az Arany János Általános Iskolában
elrendelt létszámcsökkentésről
341/2009.(XI.26.) a Kossuth Lajos Általános Iskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonban
elrendelt létszámcsökkentésről
342/2009.(XI.26.) a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban
elrendelt létszámcsökkentésről
343/2009.(XI.26.) az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskolában elrendelt létszámcsökkentésről
344/2009.(XI.26.) a Művelődési és Ifjúsági Központ
Kisújszállás
intézményben
elrendelt
létszámcsökkentésről
345/2009.(XI.26.) az Arany János Városi Könyvtár
intézményben elrendelt létszámcsökkentésről
346/2009.(XI.26.)
Kisújszállás
Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában elrendelt
létszámcsökkentésről
347/2009.(XI.26.) a Kisújszállási Térségi Szociális
Otthon
és
Gyermekjóléti
Központban
létszámcsökkentés kezdeményezéséről
348/2009.(XI.26.) a kötvényforrás rövid-illetve
középtávú befektetésére
349/2009.(XI.26.) a kötvényforrás rövid-illetve
középtávú befektetésére
350/2009.(XI.26.) a Csatorna utcai útépítés (TEKI
pályázat) tárgyú beruházás forrásösszetételének
módosítására
351/2009.(XI.26.) a Nefelejcs utcai útépítés (TEKI
pályázat) tárgyú beruházás forrásösszetételének
módosítására
352/2009.(XI.26.) az I. számú fogászati körzet rendelési
idejének módosítására
353/2009.(XI.26.)
magánszemélyeket
érintő,
veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárításának és
megoldásának részbeni támogatására irányuló pályázat
benyújtására

354/2009.(XI.26.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2009. III.
negyedévi tapasztalataira
355/2009.(XI.26.) tulajdonosi hozzájárulás lineár
berendezés felújításához
356/2009.(XI.26.) a Kisújszállás 01189/41 hrsz-ú saját
használatú út átminősítéséről
358/2009.(XI.26.) a Baross G. u. 8. szám alatti volt
Vasutas Klub értékesítésére kiírt árverésen való
részvételről
364/2009. (XI.26.) műfüves focipálya megvalósításához
szükséges forrás biztosításáról
* * *
A képviselő-testület 2009. december 22-én (kedden)
13.00 órai kezdettel soron következő ülést tart a
következő napirendi javaslatokkal:
- Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet
módosítására
- Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló
18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelet
módosítására
- Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú
víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg
csatornahasználatért fizetendő díjakról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
- Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
- Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
- Tájékoztató a város szociális ellátásáról
- Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tevékenységéről, a két önkormányzat közötti
együttműködési megállapodásról
- Előterjesztés Arany János Pedagógiai, Kulturális és
Művészeti Díj adományozására
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és
a www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthető
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A karácsony régen
Advent idején, karácsony közeledtével az emberek több időt
töltenek családjukkal, szeretteikkel, több figyelmet fordítanak arra,
mi a vágyuk, mit szeretnének, hiszen december 24-én mindenki a
lehető legszebb ajándékot szándékozik adni a másiknak, azt, amivel
igazán boldoggá teheti.
Hogy honnan is ered mindez? Talán erre legtöbbünk tudja a
választ, hiszen minden évben felelevenítjük a számunkra jelentős
hagyományokat, szokásokat, melyek nem csupán az ünneplést
jelentik, hanem olykor komoly önmegtartóztatást, s gyakran az
égiekkel való kommunikálás egyik formáját. Várjuk a Mikulást,
mely az egykori Miklós püspökre utal vissza, ki jótéteményeiről,
ajándékairól, s szolid életéről vált nevezetessé. Ma már ritkán
alkalmazzuk a jósló-varázsló tevékenységeket, azonban egy-egy
alkalommal szinte mindenki életében előkerülhet a fazék Luca
napján, hogy a gombócból vagy a Luca-pogácsából kiderüljön a
leendő társ neve, személye. Az év során talán ehhez a naphoz
tartozik a legtöbb szokás. Ezen a napon kezdték el készíteni a Luca
székét is, melyre az éjféli misén felálva megláthatták, ki a
boszorkány a faluban. Jellemző volt az a megfigyelés is, hogy ki
érkezik reggel látogatóba először a házba, mert ebből az
állatszaporulat nembeli eloszlására tudtak következtetni. S az
asszonyi munka tilalma is fontos volt ekkor, hiszen ha például
varrtak volna, úgy tartották, bevarrják a tyúkok tojókáját, s nem lesz
tojás. Figyeltek a Lucától karácsonyig tartó idő változásaira, hogy a
tizenkét napból a következő év tizenkét havának időjárását előre
megsejtsék.
Szenteste napján tilos volt erdőn, mezőn tevékenykedni,
mindenki csak a ház körül dolgozott. Tilos volt kölcsönadni és
kölcsönkérni, mert az elvitte a gazda hasznát. A jó szaporulatot
segítette, ha lencsét főztek a jószágnak, vagy ha megveregették
őket. Ha az állatok ezen a napon bal oldalukon feküdtek, hosszú,
hideg télre lehetett számítani. A szenteste elérkeztével – mint
ahogyan napjainkban - a ház ragyogott a tisztaságtól, a család
lelkiekben is felkészült az ünnepre, ajándékok várták gazdájukat a
feldíszített karácsonyfa árnyékában, s a Jézuska megérkezése
megszentelte az estét és a következő néhány napot. A kántálás, a
betlehemezés szokása az ország szinte valamennyi településén
szokás volt, s egyre népszerűbb ma is. Ilyenkor a falu fiataljai
felkeresik a családokat, s egészséget, bő termést kívánva nekik
énekükkel. A karácsonyfa állítása visszautal a téli napfordulóra
kiakasztott termőágra, mely termékenység varázslás céljául
szolgált. Az ajándékozás Jézusra utal, Isten ajándékára. Karácsony
napján egységes munkatilalom volt és munkaszünet van ma is. A
család ünnepe ez. Egykoron tilos volt ezen a napon például a
szemetet kivinni a házból, vagy kiborítani az asztalról lesepert
morzsát, mert az elviszi a gazda/család szerencséjét. Karácsony
másnapján István - napot is köszöntünk. Ehhez a naphoz
kapcsolódik a regölés szokása is, mikor szintén jókívánságok
hangoztak el. Egyes helyeken adományt is kértek a regölők.
Az ünnep nem csupán három napból áll, mint ahogyan azt a
fentiekből is láthatjuk. Sokan készülünk egy egész hónapon, vagy
még hosszabb időn át ezekre a napokra. Természetesen a
hagyományok, szokások mára átalakultak, mások kerültek előtérbe,
de a szeretet, a család, a béke fontossága megmaradt. Kívánom,
hogy maga az ünnep is mindenki házába beköszöntsön.
Békés, boldog karácsonyt mindannyiuknak.
Nagyné Majláth Emese

Meghívó
Önkormányzatunk szeretettel meghívja
városunk minden kedves lakosát
a 2009. december 19-én, szombaton délután 17 órakor
a Református templomban tartandó
KARÁCSONYI
ÜNNEPI HANGVERSENYRE.
A vendégeket köszönti:
Sípos Árpád református lelkészelnök
Ünnepi köszöntőt mond:
Kecze István polgármester

A hangverseny programja és fellépői:
Mennyből az angyal…
Közös éneklés

A Török Pál Református Általános Iskola szólistái
Felkészítő tanárnő: Kovács Györgyi
Erdélyi betlehemes játék
Előadják az Alapfokú Művészoktatási Intézmény
növendékei, az Arany János Általános Iskola tanulói
és a Városi Vonós Zenekar
Felkészítő tanárok: Bögösné Szász Edit,
Kecskés Ferencné, Papp László,
Szilágyiné Horváth Henriette
Mellofon Fúvósegyüttes
Vezényel: Szálkay János karnagy

Verset mond: Ducza Noémi,
az Arany János Általános Iskola tanulója

Az Alapfokú Művészoktatási Intézmény
tanárainak kamarakórusa
Művészeti vezető: Bögösné Szász Edit tanárnő
A Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Diákotthon ének-zenei tagozatos kórusa
Vezényel: Monoki Kálmánné tanárnő

Phoenix Kórus
Vezényel Vajna Katalin Csokonai alkotói díjas karnagy
,

Közös éneklés

A hangversenyen orgonán kísér: Mihály Árpád kántor,
zongorán kísér: Orosz Balázs művészeti iskolai tanár
A hangversenyre szeretettel várja kedves vendégeit
Kisújszállás Város Önkormányzata,
a Kisújszállási Református Egyházközség
és az est valamennyi fellépője.

A hangverseny után a templomtorony alatti bejáratnál
a vendégeket a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület
várja, kínálja teával, forralt borral, bodaggal.
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A nagykunkapitány éves beszámolója
Kisújszállás megtisztelő bizalmából a nagykunkapitányi címet ez
év májusában kaptam meg, melyet ezúton szeretnék ismét
megköszönni. Kedves kötelességemnek tartom beszámolni az elmúlt
hónapok eseményeiről.
Az újkori kapitányok intézménye Kisújszállás javaslatára és
kezdeményezésére indult meg. „Az egykori közjogi méltóság újkori
utódai jelképezni hivatottak a Nagykunságban élők önazonosságtudatát, összetartozását, a kulturális örökség értékeinek gyarapítását”
– áll a hagyományt alapító okiratban. Ezen elvárások, valamint az
esküm fogadalma magas mércét jelentenek számomra.
Az elmúlt nyolc hónap alatt 54 rendezvényen képviselhettem
Kisújszállást és a Nagykunokat. Valamennyi meghívásnak igyekeztem
feleségemmel együtt eleget tenni, bár néha a programok egyidejűsége
ezt megnehezítette.
Különleges év volt a 2009-es esztendő, mivel a kunok
betelepülésének 770. évfordulóját ünnepeltük. A Kunok I.
Világtalálkozójának keretében országszerte kiemelkedően nagy
figyelem összpontosult a kunok felé. Kapitánytársaimmal együtt
igyekeztünk maximálisan képviselni a nagykunokat és egyben küldő
városainkat is. A kisújszállási rendezvények közül a XII. Kun Viadalt, a
Kun Emlékpark avatását és több, nagyon szép kiállítást emelném ki,
ahol módomban volt személyesen is ott lenni.
A Nagykunság területén 43 nagyobb protokolláris és
hagyományápoló rendezvényen vettem részt. A Nagykunság területén
kívül is több megható, megindító eseményen lehettem jelen. Pacséron
a kitelepülés 223. évfordulóját ünnepeltük, a Radnai-hágónál a
Nagykun Nádor Bandérium lovas emlékmenetének részvevőit
indítottuk útjukra, részt vettem Budapesten a Jászkun Huszárok
Kegyeleti Emlékhelyének avatásán, a Jászságban pedig a 135 éves
Jászmúzeum ünnepségén. Képviseltem a nagykunokat Ópusztaszeren

a Cumanorum Campus kunhalom és szoboravatáson, a Duna TV-ben a
Kunok Napja alkalmából, a Kiskunságban a világtalálkozó
megnyitásán, Szolnokon a Magyar Történeti Alkotmány díszkötetének
ünnepélyes átadásán.
Fontosnak és tovább erősítendőnek tartom a Hármaskerület
történelmi összefogását, ezért 11 alkalommal vettem részt
hármaskerületi és jász rendezvényeken. Megszerveztem a jászkun
kapitányok közös látogatását a magyar Országházba. Öt alkalommal
nemzeti ünnepen helyezhettem el koszorút, és öt alkalommal egyházi
ünnepségen lehettem jelen.
Kiemelkedő figyelmet kívántam fordítani az idősekre és a
fiatalokra. Emlékezetes és kedves alkalmat jelentett számomra
Kisújszálláson az idősek napja, és a 100 éves Szűcs Józsi bácsival való
beszélgetés. Fiatalokkal kapcsolatos rendezvényeken 10 alkalommal
vettem részt, így a városi pedagógusnapon, az Illéssy Sándor
Szakközépiskola számos rendezvényén, a Török Pál Református
Általános Iskola névadó ünnepségén, az Arany János Általános Iskola
alapítványi bálján és a Kunhegyesi Református Iskola avatásán.
Örömmel tapasztalhattuk mindnyájan az elmúlt év rangos
eseményein, hogy a kun identitás tovább erősödik, és komoly összetartó
erőt jelent, melynek alapja a hagyományok ápolása. A városvédők és
hagyományápolók évtizedes tevékenységének látszik a gyümölcse.
Szeretném megköszönni Kisújszállás felém irányuló támogató
szeretetét, valamint azt az elkötelezett kitartást, amellyel a kun
hagyományokat ápolják. Legyen áldott karácsonyunk. Kívánom, hogy
szeretetben, összetartásban, egymás segítségében teljenek nemcsak az
ünnepek, hanem a 2010-es esztendő is, melyhez mindenkinek jó
egészséget kívánok.
Illéssy Ádám
X. nagykunkapitány

Az utcanevek változásáról
A város első, demokratikusan választott képviselő-testülete
1990-ben rendelkezett a régi városi címer és a régi utcanevek
helyreállításáról. Így lett a Ságvári utcából újra Illéssy utca, a
Vöröstüzérből Apaffi, a Monoki Áronból Báthory Gábor, a
Leninből Béla király, a Felszabadulásból ismét Deák Ferenc utca
stb.
Azok az utcák, melyek közvetlen a rendszerváltás előtti években
épültek, s nem volt régi nevük, megőrizték a kommunizmus és a
munkásmozgalom nagyjainak nevét. A Városvédő és -Szépítő
Egyesület 1999. február 10-én kezdeményezte ezeknek az
utcaneveknek a megváltoztatását is.
Javaslatuk az alábbi volt:
Régi utcanevek:
Javasolt utcanevek:
1. Fejér József utca
Pacséri utca
2. Kun Béla utca
Szernyei utca
3. Zalka Máté utca
Eberschwangi utca
4. Kása János utca
Négyfalusi utca
5. Münnich Ferenc utca
István király utca
6. Dobi István utca
Géza fejedelem utca
7. Borók Lajos utca
Iglói utca
Az önkormányzat egyetértve az egyesület kezdeményezésével
47/1999. (III. 25.) számú határozatával felmérést szervezett, és
lakossági fórumokat tartott. A felmérés és a javaslatok ellenére az
említett utcák lakói elzárkóztak az utcanevek megváltoztatásától,

így maradtak a munkásmozgalom jeles személyiségei ezen
kisújszállási utcák névadói.
A jelenlegi önkormányzat érezve a történelmi paradoxont,
megunva az országos és megyei napilapokban megjelenő
élcelődést, 2009 szeptemberében újra napirendre tűzte az utcanévváltoztatás kérdését 77/2009. (IX. 29) számú határozatával. A
személyes felkeresések és véleménykérés mellett a Kisbíró októberi
számában is megjelentek a javasolt utcanevek.
Az utcák lakóinak megoszlott a véleménye, de a többség
kényelmi és anyagi okokból maradt a utca régi neve mellett. Bár a
felmérés alatt kiderült, sokan nem is tudják, ki az utcájuk névadója,
mi indokolja, hogy nevüket utca őrizze az utókornak.
Így most, tíz év után újra eredménytelen maradt a változtatási
szándék. Az önkormányzat 333/2009. (XI. 26.) számú határozatával
csak a hibás utcanevek korrekciójáról döntött. Az Illésy név helyett
a család által használt Illéssy nevet fogadta el, illetve a Csatorna utca
koronakerti szakasza Korona utca nevet kapta, a neves néprajztudós
nevét helyesen Györffy Istvánnak kell írni annak, aki ebben az
utcában lakik, vagy aki ide levelet ír. Az Erdélyi Ferenc utca pedig
a lelkész Erdélyi Sándor nevét fogja viselni, aki az 1848-as
szabadságharc idején lelkesítő toborzó beszédet tartott, és
megáldotta a kisújszállási katonák zászlóját, ezért lelkésztársával
sok zaklatásnak volt kitéve az önkényuralmi korszakban.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

2009. december 19.
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A város jövő évi költségvetés-tervezési szempontjai
A költségvetési koncepció kidolgozása kiemelt jelentőségű,
a költségvetési rendelet megalkotását megelőző fontos
dokumentum. Meghatározza a tervező munka folyamán
követendő elveket, számba veszi a lehetőségeket, és körvonalazza
azokat a lényeges feladatokat, melyek ellátásával az önkormányzat
működése, fejlesztése biztosítható.
A Parlament által jóváhagyott 2010. évi központi költségvetés
kiemelt célja az egyensúlyi követelmények biztosítása, a GDP
3,8%-ának megfelelő hiánycél maradéktalan teljesítése. A jövő
évben a várható infláció 4,1% lesz, a háztartások fogyasztása 2,1%kal csökken. Az önkormányzatok támogatása 120 milliárd forinttal
lesz alacsonyabb az előző évinél, ebből a fejlesztések összege 50
milliárd forinttal csökken. A legnagyobb költségvetési elvonást az
oktatás, a szociális és munkaügyi ellátás, valamint a mezőgazdaság
szenvedi el.
A megszorítások miatt az önkormányzat nagyon nehéz
gazdasági év elé néz: a központi költségvetésből az előző évinél
142 millió forinttal kevesebb támogatásra számíthat. A saját
bevételek területén nem várható növekedés, mert a lakosság és a
vállalkozók teherbíró képességét figyelembe véve az
idegenforgalmi adó, az állandó jellegű iparűzési tevékenység és az
ideiglenes jelleggel végzett piaci és vásározó kiskereskedelmi
tevékenység adómértéke nem változik. Az adóemelés csak azokat
a vállalkozókat érinti majd, akik ideiglenes jelleggel építőipari,
természetierőforrás-kutatás, -feltárás tevékenységet végeznek a
városban, ennek mértéke a jövő évtől napi 2000 forint lesz.
A normatív támogatás csökkenése miatt a bevételkiesés
olyan mértékű, amelyet az önkormányzat a működési kiadások
további csökkentésével is nehezen tud majd kezelni.Ahhoz, hogy
a 2010. évben az önkormányzat meg tudja őrizni a
fizetőképességét, és biztosítani tudja az intézmények jelenlegi
szervezeti formában történő működtetését, a képviselőknek több
nehéz döntést kellett meghozniuk: összesen 16,2 álláshely
megszüntetéséről és a közalkalmazottaknak adható juttatások
elmaradtásáról határoztak. Csökkenni fog a városi rendezvények
szervezésére fordítható összeg és a civil szervek működésének
támogatási kerete is.
A beruházások területén kedvezőbb helyzetben van az
önkormányzat, mivel azok önerejét a kötvénykibocsátással
biztosította. Ez a forrás csak fejlesztési kiadásokra fordítható.
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 képviselő-testület: a költségvetésben a 2009. évről
áthúzódó, támogatásban részesült beruházások költségeit kell
elsődlegesen tervezni:
− a 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás
csomópont kiépítése KHEM Útpénztár Előirányzat
finanszírozásában;
− az Ifjúság utcai, az Iskola utcai, és a Szabadság téri lakótelep
játszótereinek felújítása;
− Kisújszállás DK-DNY-i belvízelvező öblözeteinek
rekonstrukciója ÉAOP 5.1.2D-2008-0012 pályázati
támogatással;
− az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő gyógy- és
wellnessturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1 pályázati
támogatással;
− az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén ifjúsági szállás
kialakítása az Arany János utca 10. szám alatti épület
átalakításával;
− önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák fejlesztése,
ezen belül a Béke-Sásastó utcák felújítása TEUT
támogatással és egyéb önkormányzati utak, parkolók, járdák
építése, felújítása;
− a város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése.
Több projekt a pályázati elbírálás szakaszában van, néhány
kiemelt területre új pályázat beadását tervezzük (pl.: átfogó,
városközpontot érintő fejlesztés, az Erzsébet Gyógyvizű
Strandfürdő területén panzió és ifjúsági szálláshely építése, a
Városháza, a Móricz Zsigmond Gimnázium főépülete és az Arany
János Általános Iskola felújítása és akadálymentesítése, a Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ épületének fejlesztése
stb.).
A fejlesztések tervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
hogy a kötelezettségvállalásokat, a kötvényforrás felhasználását
folyamatosan figyelemmel kísérjük.
A képviselők a koncepciót, mint a jövő évi költségvetést
megalapozó dokumentumot elfogadták.
Kecze István
polgármester

Kalendárium 2010-re
Kisújszállás történetében a 2010-es kalendárium a huszadik
évkönyv lesz, ha figyelembe vesszük azt, hogy Török Imre
református esperes 1905-ben, 1906-ban és 1931-ben is szerkesztett
városunkban Nagykun kalendáriumot. Ezek a könyvek – bár csak
néhány példány van belőlük – igen érdekesek és hű tükrei az akkori
életnek. A város új épületeiről a városháza, a vasútállomás, a
katolikus és zsidó templom építéséről szólnak. Írnak a város neves
lakóiról, Arany Jánosról, Török Pál lelkészről, a későbbi püspökről.
A filoxera vészről, a szőlőtelepítésről, mezőgazdasági teendőkről.
Szóval arról, ami akkor aktuális és érdekes volt.

A kalendárium mai szerkesztői is igyekeznek olyan egész évben
olvasható könyvet szerkeszteni, ami hitelesen szól múltról, jelenről,
és tükröt tart rólunk az utánunk jövő, remélhetően érdeklődő
generációknak. Mi hiszünk az írott szó erejében,
maradandóságában, hisszük, hogy a könyv túléli a mágnes szalagot,
a CD-lemezt és a számítógépet is.
Ebben a reményben ajánljuk a kedves Olvasónak, vásároljon,
ajándékozzon kalendáriumot, amely még karácsony előtt
megjelenik.
Dr. Ducza Lajos
főszerkesztő
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Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2009. december 22-én (kedden) 16.00 órakor
a Városháza Gaál Kálmán termében (emelet 31.)

KÖZMEGHALLGATÁST TART,

melyre tisztelettel meghívjuk a város érdeklődő lakosait.

A fórum előtt, 15.30 órakor kezdődik az újonnan épült, valamint a
felújított utak és járdák átadása. Az érdeklődők a Városháza elől
induló buszos körúton megtekinthetik a beruházást. Az ünnepélyes
szalagátvágás a körút közben, a Csatorna és a Báthory utca
kereszteződésében lesz. Az átadó ünnepség után, 16 órakor kezdődik
a közmeghallgatás, ahol lehetőség lesz arra is, hogy városunk lakói
a képviselő-testület tagjainak kérdéseket tegyenek fel, tájékozódjanak
a város életével kapcsolatos eseményekről, történésekről,
elképzelésekről.
Az ünnepélyes átadásra és a közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel várunk!
Kecze István polgármester

2009. december 19.
MINDENKI KARÁCSONYA

2009. december 20-án, vasárnap 17 órakor
a Művelődési és Ifjúsági Központban

Ezúton hívunk meg minden kedves érdeklődőt
karácsonyköszöntő délutánunkra, ahol meleg teával,
karácsonyi süteménykóstolóval,
szaloncukorral várjuk a vendégeket.
Kisújszállás Város Önkormányzatának támogatásával
a 100 FOLK CELSIUS együttes koncertjét
tekinthetik meg az érdeklődő gyerekek, felnőttek.
A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel vár:
Kisújszállás Város Önkormányzata, a Móricz Nyugdíjas
Klub, a Nagykun Nyugdíjas Klub, a Városvédő és
-Szépítő Egyesület, a Művelődési és Ifjúsági Központ.

Dohányosok, figyelem!
Városunk képviselő-testülete annak érdekében, hogy a
dohánytermékek közterületen történő fogyasztásának szabályozásával
védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy
egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő
személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, a
2009. november 26-ai ülésén rendeletet alkotott a nemdohányzók
védelmének helyi szabályairól.
A rendelet alapján 2010. január 1-jétől tilos a dohányzás:
a.) játszótereken az itt található játszóeszközök, illetve pihenő
padok által behatárolt területen, továbbá az ezektől kifelé
számított 5 méteres területen belül,
b)a piac területén,
c) élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 30 méteres
körzeten belül,
d)tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített,
illetve erre kijelölt várakozó helyen, valamint nyílt légterű
várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5
méteres távolságon belül,
e) egészségügyi, oktatási intézmények (orvosi rendelő, házi
gondozó szolgálat, idősek klubja, családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, gyógyszertárak, bölcsőde, óvoda, általános iskola,
középiskola, Művelődési és Ifjúsági Központ, városi könyvtár)
bejáratától számított 30 méteres körzeten belül,
f) a Városháza bejárataitól számított 30 méteres körzeten belül.
Az egyes szabálysértésekről szóló 34/2004.(V.28.) önkormányzati
rendelet alapján – a módosítást követően – a nemdohányzók
védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben
foglaltak megszegése esetén Kisújszállás Város Önkormányzatának
közterület-felügyelője 30.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat
ki.
A testület úgy döntött, hogy a szankciót 2010. április 1.
napjától lépteti hatályba, ezzel három hónap türelmi időt biztosít a
lakosok részére, mely idő alatt a nemdohányzó övezetekben füstölőket
még nem büntetik meg.
Bízunk benne, hogy a nemdohányzók védelme érdekében hozott
önkormányzati rendelet biztosítani fogja a dohányzók és a
nemdohányzók békés egymás mellett „füstölgését”.
Kecze István polgármester

Új őrsparancsnok a kisúji rendőrök élén
Nemrég jelentős változások történtek a kisújszállási
rendőrőrsön. A közlekedési osztály átkerült a szolnoki
kapitánysághoz, bár a rendőrök székhelye továbbra is itt maradt.
Egy új személy van azonban az állományban: dr. Butyka László.
Idén ősszel ő vette át a rendőrőrs irányítását.
Dr. Butyka László 1996 óta van a rendőrség szolgálatában.
Szolnokon dolgozott először vizsgálóként, majd a Pest Megyei
Rendőrkapitánysághoz került. Ott ügyeletes tisztként dolgozott. De
hamarosan visszatért megyénkbe: Törökszentmiklóson lett
hivatalvezető. Mielőtt Kisújszállásra jött, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott nyomozóként.
Most azonban új kihívások elé néz: Kisújszállás és Kenderes
közbiztonságáért küzd. Szeretné hatékonyabbá tenni a munkát, és
tekintélyt teremteni a rendőrségnek.
Dr. Butyka László nemrég a város vezetése előtt is
bemutatkozott: a november 26-i képviselő-testületi ülésen beszélt
terveiről. Fontosnak tartja a fiatalokkal, általános és
középiskolásokkal való foglalkozást. Ezért működteti az
iskolarendőr programot. De szeretné, ha már a kisgyerekek is
megismernék a rendőröket, s rajtuk keresztül a szabályokat is, ezért
az óvodákba is programokat tervez.
A fiatalokhoz köthetőek a szórakozóhelyek, amelyekkel az új
őrsparancsnok szerint nagyon sok probléma van: a statisztikák
szerint a garázda jellegű bűncselekmények 40%-a ezekhez
köthető. Ezért a járőrök útvonalába beépíti, hogy gyakran
nézzenek szét a „zajos helyek” környékén.
A sikerekhez azonban a lakosságra is szükség van. Dr. Butyka
László szerint az az egyik legnagyobb probléma, hogy későn
szólnak nekik az emberek. Ha a bűntény észlelésekor, s nem
másnap, munkaidőben jelzik nekik a problémát, akkor
hatékonyabb a nyomozás. Ahhoz, hogy a bejelentést bármikor
meg lehessen tenni, a járőröknél van egy szolgálati telefon,
melynek száma: 20/980-6821. Ha baj van, ezen mindig elérik az
ügyeletes rendőrt.
Tán Eszter
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Oktatási hírek
Hány első osztály indítható jövőre?

Jövőre, tehát a 2009/2010-es tanévben várhatóan 95 fő körül alakul
majd azon gyermekek száma, akik első osztályosok lesznek. Az
önkormányzatnak már most terveznie kell, hogy hány osztály
szervezését engedélyezi. Ez a létszám – az egyházi iskolában tervezett
egy első osztályt figyelembe véve – az önkormányzati iskolákban
három első osztály indítását teszi lehetővé. A képviselő-testület így
ennyiben határozta meg a következő tanévre az első osztályok számát.
A költségvetési tervezés során mindkét önkormányzati iskola egy-egy
első osztályt tervezhet. Arról, hogy melyik iskolában lesz majd kettő
első osztály, a képviselő-testület a beíratások eredményének, illetve a
szülői igények ismeretében fog dönteni.

Miért volt szükség a közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatára?

A közoktatás tervezése és annak rendszeres felülvizsgálata nemcsak jól
felfogott érdeke egy önkormányzatnak, hanem törvényben előírt
kötelessége is. Közoktatási intézkedési tervünk felülvizsgálatára és
egyben módosítására ezért volt szükség. A módosítás során a helyi
közoktatás működését és fejlesztését szolgáló döntéseket foglalták
össze: közöttük az épületfeltételekben történt változásokat, a sikeres
uniós pályázatokat, a pedagógiai szakszolgálat bővítését, a
gyermekvédelmi felelősök órakedvezményeit, az úszásoktatás
elősegítését, a szakképzési változásokat stb. További feladatokat is
megfogalmaztak, melyek között szerepel, hogy meg kell vizsgálni a
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának problémáit, valamint
néhány, a közoktatást szolgáló épület funkciójának megváltoztatását.
Mit jelent a pedagógiai szakmai szolgáltatás?

A szakma sajátos elismerésének tekinthetjük azt, hogy több közoktatási
intézményünk már felkérést kapott más óvodáktól, iskoláktól bemutató
órák, foglalkozások megtartására azért, mert mások által is
hasznosítható tudásra és tapasztalatokra tett szert a kompetencia alapú
nevelés és oktatás bevezetésében, az integrációs felkészítésben, illetve
az óvodai fejlesztő program alkalmazásában. Ezt a tevékenységet
nevezi a szakma pedagógiai szakmai szolgáltatásnak. Ez áll a
hátterében annak, hogy az önkormányzat most három intézménye
alapító okiratába emelte be e tevékenységet: a két általános iskoláéba és
a Városi Óvodai Intézményébe. A gimnázium alapító okiratába ez már
korábban bekerült.

Újra lehet üdülési csekket igényelni
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2009. december
1-jétől ismét pályázatot írt ki a szociálisan hátrányos
helyzetben élők üdülési támogatására. 2010-ben 3,2 milliárd
forint értékű üdülési csekket igényelhetnek az alacsony
jövedelmű nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, a szakiskolai
tanulók és a legalább két gyermeket nevelő munkavállalók.
A pályázat formanyomtatványa letölthető a NÜSZ
honlapjáról, valamint a helyi Tourinform irodában is
beszerezhető. A pályázati adatlap benyújtási határideje:
2010. január 31. A pályázatokkal kapcsolatosan információk
a http://www.udulesicsekk.hu honlapon olvashatók,
valamint személyesen és telefonon a Tourinform irodákban
kérhető.
(5310 Kisújszállás, Deák F. u. 6., 59/520-673)
Nagyné Majláth Emese
Tourinform irodavezető

Hányan részesültek Bursa Hungarica pályázati támogatásban?

Soha ennyien még nem pályáztak felsőoktatásba járó vagy jövőre
felvételiző fiataljaink közül a kizárólag szociális helyzet alapján
megítélhető Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére:
67-en. A pályázatok elbírálásáról az önkormányzat művelődési és
szociális bizottsága együtt döntött, egy évek óta kidolgozott
pontrendszer alapján. A támogatásra fordítható önkormányzati
keret 500.000 Ft volt, amit a Gönczi Károly települési képviselő
által felajánlott 313.000 Ft kiegészített. E két összegből a
bizottságok 19 olyan fiatalt támogattak, akik nehéz anyagi,
szociális körülmények között élnek. E hallgatók 2009-ben tíz
hónapon át havi 3-5 ezer Ft összegű önkormányzati pályázati
támogatást kapnak, amit a megyei önkormányzat kiegészíthet, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig (max. 5 ezer Ft erejéig)
megdupláz.
Hogyan döntött a Városi Ösztöndíj Alapítvány?

A Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítványt az önkormányzat a
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, első diplomájukat szerző
hallgatók támogatására hozta létre. Az alapítványnak évente
egyszeri támogatás nyújtására van lehetősége a rendelkezésére álló
forrásokból (önkormányzati támogatásból, a tulajdonában lévő,
bérbe adott legelőterület díjából, a személyi jövedelemadók
felajánlott 1%-ából, valamint kamatbevételeiből). Idén ez az
összeg 894.000 Ft volt. Az Ösztöndíj Alapítvány felhívására most
79 pályázat érkezett, közülük a kuratórium 73 pályázót részesített
átlagosan 8-14 ezer forint egyszeri támogatásban. A kuratórium
döntését egy olyan, általa kidolgozott és évek óta alkalmazott
pontrendszer alapján hozta meg, amely figyelembe veszi a
pályázók szociális helyzetét, tanulmányi eredményét, illetve azt,
hogy főiskolán vagy egyetemen folytatják-e tanulmányaikat. Bár
szerény összegű a támogatás, egy főiskolás vagy egyetemista fiatal
mindig hasznát tudja venni. Ha az alapítvány több forrásból
gazdálkodhatna, például több bevétele lehetne a személyi
jövedelemadók 1%-ának felajánlásából, több fiatalnak tudna
segíteni a tanulásban.
Kocsisné Monoki Julianna

Újabb nyertes pályázat:
ifjúsági szálláshely épül
Kisújszálláson évek óta nagy problémát jelent a megfelelő
minőségű szálláshelyek hiánya. Hiába jönnének a turistacsoportok,
ha nincs hol megszállni. Éppen ezért pályáztunk ifjúsági szálláshelyek
építésére. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásra
érdemesnek ítélte pályázatunkat: 53.340.000 Ft-tal támogatja a
beruházást.
A strandfürdő területén, a csónakázótó északi partján a beruházás
részeként egy fogadóközpont, 5 db 6 férőhelyes, téliesített faház épül,
valamint telepítésre kerül 2 db 15 fős sátor. Az építkezést követően
rendbehozzuk a zöldterület, parkolókat, lakókocsiállásokat,
kerékpártárolókat építünk, valamint kialakítunk egy, a kézműves
mesterséget bemutató teret is, hogy a szálláshelyen megszállók a
különféle sportprogramok mellett kulturális élményekkel is
gazdagodjanak. A beruházás összköltsége 100 millió forint.
Tatár Zoltán alpolgármester
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Egészségnevelési hét

Az Arany János Általános Iskolában 2009. október 21. óta
szervezünk nagy sikerrel iskola-előkészítő foglalkozásokat leendő
iskolások és szüleik számára. A kicsik minden hónapban, két szerda
délután ismerkedhetnek iskolánkkal, és az itt dolgozó tanító nénikkel.
A foglalkozások 16 órától 16 óra 45 percig tartanak a Szabadság téri
épületben. Amíg a gyerekek foglalkozásokon tevékenykednek, a
szülőknek kötetlen beszélgetésre van lehetősége az őket foglalkoztató
témákról.

Január 6.

Január 20.
Február 3.
Február 10.
Február 17.
Március 3.

Március 17.

Április 14.
Április 28.

„Ugrabugra” játékos torna
- mesemaraton, bábkészítés
„Ugrabugra” játékos torna - locsifecsi játékok
„Ugrabugra” játékos torna - fejlesztő játékok
Farsang-kupa a „Nagyiskola” tornatermében
„Ugrabugra” játékos torna - téltemetés
„Ugrabugra” játékos torna
- énekeljünk, mondókázzunk!
Az én tesóm is óvodás! Közös tojásfestés és zsúr
az iskolás testvérekkel.
„Ugrabugra” játékos torna - informatika
„Családi váltó” vidám váltóverseny
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Kérem, engedjék meg, hogy a leendő tanító néniket röviden
bemutassam. Farkasné Szőke Katalin több évtizede nagy odaadással
neveli, oktatja iskolánkban az 1-2. osztályos tanulókat. Hagyományos
módszerekkel, lassan, megfontoltan haladva sajátítják el tanítványai az
írás-olvasás alapjait. Emellett a gyorsabban haladók tehetséggondozására is sok időt fordít. Kosárlabdázó múltjára tekintettel
rendszeresen vezet edzéseket is.
Másik első osztályunkban az utóbbi évek kedvező tapasztalatai
alapján két tanítónő együttműködésével vezetjük az osztályt, akik
délelőtt és délután felváltva foglalkoznak a gyerekekkel.
Tapasztalataik és az elvégzett továbbképzéseken megszerzett tudásuk
alapján a lassabban haladó tanulókkal is eredményesen alkalmazzák a
kompetenciafejlesztést már első osztálytól kezdve. Kovács Sándorné
több évtizedes tanítói tapasztalattal, SNI-tanulók nevelésében és báb
szakkörös fejlesztésben szerzett gyakorlattal rendelkezik. Baloghné
Demeter Ildikó saját gyermekei is most alsó tagozatosok, így tanítói
tapasztalatai mellett az otthoni gondok megoldásában,
segítségnyújtásban is jó tanácsokkal tudja majd ellátni a kedves
szülőket.
Nagy Lajos
igazgató

Iskolánk munkatervében a kiemelt feladatok közé
tartozik az egészséges életmódra nevelés. Ennek a nevelési
folyamatnak a színesítésére rendeztük meg novemberben az
egészségnevelési hetet. A projekt lebonyolításában nagy
segítségünkre volt iskolánk védőnője.
Az egyes osztályokból 4-4 fős csapatok szerveződtek. A
benevezési plakát leadásával indulhattak a játékos
vetélkedőkön. A hétfő az ötödikeseké volt. Ők az egészséges
táplálkozással kapcsolatban készítettek plakátot, majd ezzel
kapcsolatos totót töltöttek ki, végül kreativitásukat is
megmutatva egy táplálékpiramist kellett építeniük. Munka
közben zöldségféléket és gyümölcsöket rágcsálhattak az
asztalukon lévő tányérokból.
A kedd a káros szenvedélyekről szólt. "Ciki a cigi" - ez
volt a hatodikos csapatok versenyfelhívása. Az ő írásbeli
fordulójukat egy szituációsjáték-sorozat követte, ahol a
csapatoknak azt kellett eljátszani, hogyan utasítják vissza a
kínált cigarettát a különböző élethelyzetekben. Ezt a versenyt
a védőnő "cigaretta gépe" zárta, ahol megtekinthették,
mennyi füst jut a szervezetbe 1 szál cigaretta elszívása során.
Eléggé meg is döbbentek.
A szerda és a csütörtök a drogprevenció jegyében telt. A
7-8. osztályos tanulók ezzel kapcsolatban készítették el
ötletesnél ötletesebb plakátjukat, majd csütörtökön Karcsi
végakarata címmel egy drogos fiatalról készült
dokumentumfilmet tekintettek meg, utána pedig a látottakról
kerekasztal-beszélgetést folytattak. Természetesen a
zöldségfélék, gyümölcsök minden rendezvényen jelen
voltak, sőt még péntekre is maradt a sárgarépából.
A legügyesebb tanulókat minden napon díjaztuk. A
jutalomcsomagban egészséges dolgok, gyümölcsök,
joghurtok, kekszek, papírzsebkendők voltak. Érdekesnek,
változatosnak, tanulságosnak ítéltük a hetet. Köszönet a
támogatóknak.
Ráczné Vatai Erzsébet

Sikeresen pályázott a Kossuth iskola
A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon napközis-diákotthoni
munkaközössége „Gyermekvilág” címmel hátránykompenzációs pályázatot nyújtott be a Megyei Közoktatási
Közalapítványhoz. A tartalmas szabadidős projekt 116.000
Ft támogatásban részesült.
A 2009/2010-es tanévre kidolgozott program során a
gyerekek megismerkedhetnek az Európai Unió néhány
országával, Európa nemzeti, kulturális sokszínűségével.
Minden hónapban egy új országba látogatunk el hetente
több lehetőséget kínálva az országokkal való ismerkedésre.
Utazásainkra a szülőket, testvéreket is meghívjuk. A
programok, tevékenységek változatosak, sokszínűek, a
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelőek és - nem
utolsósorban - számos ismeretet nyújtanak.
Zsolnainé Szilágyi Zita
napközis-diákotthoni munkaközösség-vezető
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A Mikulás is betoppant
A Kossuth iskola diákönkormányzata a hagyományokhoz híven
idén is színházi előadással lepte meg diákjait a téli szünet előtt. 2009.
december 9-én néztük meg a „Rettenetes” Röfi című darabot a szegedi
Grimm-Busz Színház művészeinek tolmácsolásában a művelődési
házban. Nagyon vártuk ezt a napot, hiszen már láttunk néhány
fergeteges előadást a társulattól. Most sem csalódtunk. Vidám, kedves,
megható darabot izgulhattak végig a gyerekek és pedagógusaik. Nagy
meglepetésünkre a végére betoppant az épp hazafelé tartó Mikulás is. A
gyerekek teli torokból, boldogan énekeltek, verseltek a kedves, öreg,
szaloncukrokat osztó Mikulásnak.
Farkasné Rácz Julianna pedagógus

Öröm volt örömet adni
A Belszervi Betegek és Rokkantak Napsugár Egyesülete immár
hatodszor tartotta meg évzáró mikulás ünnepségét. A szervezést nagy
lelkesedéssel végezte kis elnökségi csapatunk, melynek sikere most is,
mint mindig, önmagáért beszélt.
2009. december 5-én tartottuk meg a Kisúj Étteremben a Mikulást
váró ünnepséget – jó vacsorával eltöltve. Verssel és köszöntővel,
mikuláscsomaggal kedveskedtünk tagtársainknak. Angyal Ferenc és
Ressinka Lajos egyesületi tagtársaink citerazenével szórakoztatták a
közel száz fős társaságot. Szólt a zene, szállt az ének.
Öröm volt látni a felszabadult társaságot, megható érzés, hogy a
munkánk most sem volt hiába. Kívánom, hogy legyen még sok ilyen
szép ünnepünk, legyen erőnk, egészségünk.
Békés, boldog karácsonyt! Boldog új évet kívánok minden kedves
egyesületi tagtársamnak és minden kedves olvasónak.
Ö. Tóth Istvánné elnökségi tag

Gyémántlakodalom

Idén ünnepli 60. házassági évfordulóját Deák István és felesége,
Zsadányi Eszter. Ebből az alkalomból három gyermekük és családjaik
köszöntötték őket. Kisújszállás önkormányzatának nevében Juhász
Attila, a településrész képviselője adott át ajándékkosarat a házaspárnak,
és ismertette az ünnepeltekkel Kecze István polgármester úr köszöntő
levelét. Évfordulójuk alkalmából ezúton is sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk nekik!
(Szerk.)

MEGHÍVÓ
Kisújszállás Város Önkormányzata
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt

a MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
alkalmából tartandó ünnepségre, melyre

2010. január 23-án, szombaton 17 órától
kerül sor a
Művelődési és Ifjúsági Központban
Program:

Köszöntőt mond:
Kecze István polgármester

A Nagykun Táncegyüttes fellépése:
nagykunsági és jászsági táncok bemutatása

Az ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Illéssy-bál:
új helyszínen a régi hangulatban
Minden iskola életében jelentős fordulópontot jelent egy
igazgatóváltás. Ebben az évben az Illéssy Sándor Szakközépés Szakiskolát is megérintette a változás szele. Olyan,
mindenki által tisztelt és elismert igazgató széke üresedett
meg, aki nem csupán az iskolát irányította, hanem az Illéssybál fő szervezője is volt. Sokan gondolták, hogy nélküle nem
is lehet bál. Azonban utódja, Toldi Attila igazgató úr nem
akarta megtörni az évek óta tartó hagyományt, így november
14-én, a művelődési házban megrendezésre került a XI.
Illéssy-bál. A 19 órára megérkező 180 vendéget a házigazda
és a háziasszony (Toldi Attila és Hídvéginé Kuliga Gyöngyi)
köszöntötte. A köszöntő utáni elmaradhatatlan hangulatról
először a tanári kar fergeteges múltidéző műsora, majd a Mini
Wolf Team együttes gondoskodott. A Márton-napi libavacsora
előtt Illéssy Ádám nagykunkapitány és Tatár Zoltán
alpolgármester úr köszöntését hallhatták a bálozók. A már
megszokott sztárvendég (most először maradt tényleg
titokban a személye), a „hazánkba ellátogatott” ABBA
együttes alapozta meg a vasárnap hajnalig tartó jó hangulatot,
melyet az együttes távozása után évek óta a bálunk zenekara,
a Resistan folytatott.
Úgy érzem, Toldi Attila igazgató úrnak sikerült bálunk
régi hangulatát megőriznie. Gratulálunk!
Köszönjük a Horváth-kert vendéglő által elkészített finom
vacsorát, a tanári kar műsorát és szakács, pincér tanulóink
segítségét. Külön köszönettel tartozunk támogatóinknak, akik
segítsége nélkül nem jöhetett volna létre a XI. alapítványi
bálunk. A támogatói névsor megtekinthető iskolánk
honlapján, a www.illessy.sulinet.hu oldalon.
Kovács Krisztina
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Móricz-nap
2009. november 13.
Hagyományainkhoz híven ez év novemberében is
megrendeztük iskolánkban a Móricz-napot. A hetet az Arany János
Városi Könyvtár szervezésében Szilágyi Zsófia nyílt magyar órája
nyitotta.
A magyar munkaközösség 2009 októberében Évfordulók
címmel vetélkedőt hirdetett Móricz Zsigmond születésének 130.
évfordulója alkalmából. A vetélkedőre a Nagykunság és a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás településeinek középiskolái és 8.
osztályos általános iskolásai nevezhettek. Az írásbeli forduló
alapján a legjobb 6 csapat jutott be a szóbeli döntőbe. Öt csapat a
túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és
Közlekedésgépészeti Szakközépiskolából, egy csapat a
kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskolából, egy a túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskolából. A zsűri tagjai között köszönthettük az évforduló
alkalmából meghívott Móricz Imrét, a Móricz Zsigmond Társaság
elnökét és Dr. Bihari Albertnét, a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettesét, országos
könyvtári szakértőt, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
titkárát.
Móricz Imre úr köszöntője után a versenyzők egy 7 feladatból
álló vetélkedőn mérhették össze tudásukat. Közben a móriczos
diákok is vetélkedtek. Minden osztály pályázott a „Legjobb
Móricz-osztály” címre és arra a pénzjutalomra, amely az első
három helyezettnek járt.
Délelőtti programunkat a szolnoki Szigligeti Színház két
kiváló művészének, Harna Péter és Ónodi Gábor szórakoztató
pantomim előadása és az iskola musical szakkörös diákjainak
műsora (a szakkör vezetője Kovácsné Mészáros Ágnes tanárnő)
zárta. A nagysikerű előadás után került sor az eredményhirdetésre.
A Móricz-vetélkedő első-második díját a túrkevei gimnázium két
csapata, a harmadik díjat a kisújszállási gimnázium csapata (Barta
Csilla, Borók Rita, Nagy Gábor G.13.C osztályos tanulók), nyerte
el. A Móricz-napi vetélkedő győztese a G.12.B osztály lett
(osztályfőnök Szénási László). Ők a „Legjobb Móricz-osztály”
táblát és az első helyezésért járó jutalmat vehették át. A második
és a harmadik helyezést a G.13.C (osztályfőnök Turok Vladimir),
illetve a G.12.C (osztályfőnök Örmény Katalin) osztály nyerte el.
A Móricz-napot az iskola dolgozói számára rendezett vacsora
zárta.
Köszönetet szeretnénk mondani a Móricz-nap támogatóinak:
Kisújszállás Város Önkormányzata, Arany János Városi Könyvtár,
Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola
Diákönkormányzata, Tanka Sándor vállalkozó, Juhász Attila
vállalkozó, önkormányzati képviselő, Komáromi Lajos vállalkozó,
Cuk-Hor Bt., Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft.
Takácsné Győri Erika
igazgatóhelyettes

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu
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Félidejénél a TÁMOP-pályázat

Mint arról már a Kisbíró korábbi számaiban is beszámoltunk,
önkormányzatunk négy oktatási intézménye, az óvoda, két
általános iskola és a gimnázium részt vesz a TÁMOP 3.1.4/2 „Új
módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási
iskoláiban” című pályázatban. A projekt keretében az egyes
feladat-ellátási helyeken megindult a tevékenységek végrehajtása,
melyekben az intézményekben új tanulásszervezési eljárásokat
próbálnak ki. A szövegértés, szövegalkotás, matematika, valamint
egy választott kompetenciaterületen a megfelelő taneszközök
segítségével folyik az oktatási tevékenység - új tanulásszervezési
eljárásokat is kipróbálva.
A moduláris oktatás szellemében több tantárgyi területet
egyetlen modulba ötvözve oktatnak a pedagógusok. A
tantárgytömbösítés során az egyes tanórákat a tematikus
egységekhez jobban igazodóan, nem egyenletesen, minden hétre
elosztva, hanem összevontan, egy tömbben tartják meg. Az
általános iskolások egy témahéttel készülnek, ami a pályázat révén
került be új módszertani elemként az oktatásba.
A módszerek megvalósítását a tankönyvek és taneszközök
beszerzésén túl a pedagógusoknak biztosított notebookok is
segítik, de a pályázat révén új nyomtatókkal, számítógépekkel,
multimédia- és hálózati eszközökkel is gazdagodtak a résztvevő
intézmények. A módszertani megújulást nagyban segíti az is, hogy
a résztvevő pedagógusok közül eddig kb. félszázan vettek részt
különböző (módszertani, IKT, vezetői, SNI-s és hátrányos helyzetű
tanulók speciális képzését szolgáló) tréningeken, képzéseken.
Bízunk benne, hogy a projekt szakmai és pénzügyi
megvalósítása is jól szolgálja majd városunk közoktatásának
fejlesztését, és a résztvevő pedagógusok és diákok számára is a
kitűzött céloknak megfelelő előnyöket biztosít. A pályázat
részleteiről hamarosan a projekt honlapjáról is tájékozódhatnak az
olvasók.
Tóth József, projektvezető

Szalagavató
December 12-én rendezte meg a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
szalagavató ünnepségét. A kék-fehérbe „öltöztetett”
tornaterembe érkező vendégeket Szabó Tamás igazgató úr
köszöntötte. A szalagtűzés ünnepélyes pillanatai után
a 12.-es, nyelvi előkészítő osztály évesek műsora
következett. A pezsgős koccintást követően a vendégek a
nyitótáncokat tekinthették meg. Az est hátralévő részében a
Pop Secret Band együttes szórakoztatta az egybegyűlteket.
A végzős diákok és osztályfőnökeik nevében szeretném
megköszönni a szervező tanárok, a műsorban szereplő vagy
ügyeletet vállaló tanulók, valamint a szülői munkaközösség
és az iskola technikai dolgozóinak munkáját!
Süveges Ferenc
a közgazdasági 12. A osztályfőnöke
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Értékteremtő programsorozatok a Galéria Könyvtárban
Az Arany János Városi Könyvtár dolgozói 2009 őszén - sikeres
pályázataik révén - változatos programsorozatokat szerveztek.
Hozzájárult ehhez a Külügyminisztérium és különböző
alapítványok, az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek és
magánszemélyek támogató közreműködése. A programsorozatok
keretében sokak számára nyílt lehetőség – óvodástól a felnőtt
korosztályig -, hogy részesei lehessenek az eseményeknek. A
könyvtárosok – együttműködve a társrendezőkkel – a színes
programok témáihoz kapcsolódóan pályázatokat, vetélkedőket
hirdettek, jeles szakemberek meghívásával előadásokat,
kiállításokat, könyvbemutatókat tartottak. Értékelték, díjazták a
versenyekre beérkezett munkákat.
2009. november 25-én a Budapest Bank az oktatásért és a
magyar pénzügyi kultúráért Alapítvány, valamint a Művészeti és
Szabadművelődési Alapítvány által támogatott „150 év pénzügyi
kultúrája” programsorozat jegyében dr. Bischof Zsolt főiskolai
adjunktus tartott érdekes előadást. A rendezvény keretében „A
magyar és a nagykunsági pénz- és hitelintézetek története” címmel
nyílt kiállítás. A résztvevők megismerhették a hasonló témájú
helytörténeti pályázat eredményét is.
A szervezők egy nappal később a „Kunsági elégia” címet viselő
programsorozat keretében megyei és helyi szakemberek
meghívásával helyismereti konferenciát tartottak. Ezen rendezvényt
dr. Borus József, dr. Szabó Lajos és Zsoldos István helytörténeti
kutatók emlékének ajánlották. Róluk – a munkásságukat méltatva –
dr. Kiss Kálmánné nyugalmazott címzetes gimnázium igazgató
emlékezett meg. Adalékok Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
megalakulásának történetéhez címmel dr. Fülöp Tamás, a Megyei
Levéltár igazgatója tartott korabeli dokumentumok bemutatásával
színesített előadást. A szakemberekkel folytatott konzultációt
követően dr. Ducza Lajos alpolgármester a „Helytörténeti füzetek”
sorozatszerkesztője bemutatta a 2009-ben megjelent kiadványokat.
Köztük a legújabb, a 24. füzetet, amely az „Adatok a kisújszállási
cigányság történetéhez” címet kapta.
November 30-án a Külügyminisztérium által támogatott
„Nagykunok az EU-ban” programsorozat záró rendezvényére
gyűltek össze az érdeklődők. Ekkor a Kisújszálláson uniós

forrásokból megvalósult és megvalósítás alatt álló pályázatokat
bemutató Értékteremtés című kiállítás megnyitójára és a
programsorozat keretében hirdetett vetélkedők, pályázatok
eredményhirdetésére került sor. A fórum jellegű beszélgetés
előadója dr. Becsey Zsolt volt EP-képviselő arra irányította rá a
jelenlévők figyelmét, hogy az uniós pályázatok révén olyan valódi
értékeket, főleg munkahelyeket kell létrehozni, melyek elősegítik a
vidéken élők foglalkoztatását.
Ezt követően, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
által támogatott „Kunsági elégia” programsorozat zárásaként
Kobzos Kiss Tamás énekmondó előadását hallgatta meg a
közönség, melyet Kiss Tamás költő emlékének ajánlottak a
szervezők.
A helyi önkormányzat támogatásával valósulhatott meg a
tudomány ünnepe alkalmából tartott Móricz-hét. Az ovisoknak
hirdetett rajzverseny, az alsósok mesemondó versenye és a felső
tagozatos tanulók írásbeli vetélkedője mellett Szilágyi Zsófia
kisújszállási kötődésű irodalomtörténész előadása is a
programsorozat része volt.
A könyvtárosok a magyar népmese napjáról is megemlékeztek
egy alsós tanulóknak hirdetett mesevetélkedő szervezésével.
Októberben az Országos Nagyi Könyvtári Napok során – az
egyéb rendezvények mellett – az Idősek Klubjában és a Városi
Nyugdíjas Klubban a szépkorúaknak jó hangulatú vetélkedőt
szerveztek, melyhez egészségmegőrző programok is kapcsolódtak.
Az előzőekben felsorolt programok szervezésével a
könyvtárosok nemcsak adtak, kaptak is: a Közép-Európai
Brókerképző Alapítvány értékes dokumentumokkal gazdagította a
könyvtár állományát, valamint magánszemélyek, kiadványok
szerkesztői is rendszeresen hozzájárulnak felajánlásaikkal a
könyvállomány bővüléséhez.
Végezetül, mint a programsorozatok egyik érdeklődő
résztvevője úgy gondolom, elismerés illeti a szervező
könyvtárosokat, akik szakmai hozzáértéssel – a társszervezőkkel,
támogatókkal alkotóan együttműködve – munkálkodtak az
értékteremtő rendezvények sikeréért.
Ari Géza

Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Tisztelt Könyvtárlátogatók, kedves Olvasóink!

2009. december 15-31. között a 50% kedvezménnyel lehet
beiratkozni 2010-re.

Ü n n e p i ny itva tartás:

December 19.
December 21.,22, 23.
December 24., 25., 26.
December 28., 29., 30.
December 31., január 1., 2.

8 - 12 óra
8 - 17 óra
zárva
8 - 17 óra
zárva

2010: „A családi olvasás éve”

Könyvtárunk a 2010. évben további kedvezményes
szolgáltatásokat kínál a családok egészének és külön-külön minden
tagjának.
* * *

Köszönjük az adózó magánszemélyek által 2009-ben felajánlott
támogatásokat. Az összeg (34.633 Ft) egyrészt a könyvtári
számítógépes adatfeldolgozáshoz vonalkód-leolvasó vásárlására,
másrészt projektor használathoz, notebook beszerzéséhez nyújtott
segítséget.
* * *

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Balla Boglárkának, dr.
Bartha Júliának, Ferenczi Mihálynénak, Horváth Györgynek,
Kolics Károlynénak és Szűcs Istvánnénak a könyvtárunk számára
felajánlott dokumentumokért.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető
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Tüzes jó tanácsok az év végére!
Az év hátralévő napjaiban is fontos a tűzvédelem! A
karácsonyi ünnepek meghittségét teheti tönkre egy adventi
gyertya, egy csillagszóró, egy tűzijáték rakéta. Az adventi koszorú
gyertyája fokozott veszélyforrás, ha nem figyelünk oda rá. A
gyertyát éghető anyagtól elszigetelten vagy távol kell tartani, ha
meggyújtottuk. A csillagszóró fénye is elhomályosulhat, ha attól a
száradó fenyőfa lángra kap. Figyeljünk oda ezekre az igencsak
veszélyes kiegészítőkre, hogy a karácsonyunk valóban boldog
legyen.
A szilveszter is rejteget magában tűzveszélyt! A rakéták
hajtóanyaga a begyújtás után több másodpercen át hevesen ég, így
gyújtóforrást jelent a környezetében lévő anyagokra. Volt rá példa,
hogy egy rosszul irányzott rakéta a padlásra bejutva komoly
gondot okozott a lakóknak és a tűzoltóknak egyaránt. A betárolt
szálas takarmányt is veszélyezteti a rakétázás.
A tüzelő, fűtő berendezések és a kémények állapotát is
folyamatosan kell ellenőrizni, mert a sérült füstelvezető rendszer,
az eltömődött kémény igen komoly veszélyt jelent a házban
lakókra a szénmonoxid kiáramlása miatt. Egyre többen állnak át a
gázfűtésről a gazdaságosabb szilárd tüzelésű kályhákra. A régebbi
épületeknél előfordul, hogy a kéménybe bele van építve a
födémgerenda vagy az áthidaló vége. A modern kandallók és
egyéb fűtőberendezések a füstcsövön keresztül jelentős
mennyiségű hőt engednek ki az égéstérből. A kialakításuknál
fogva, hosszú időn át tartják a hőt magukban, és adják át a
környezetüknek. Ezért folyamatosan melegen tartják a kéménybe
beépített gerendát is, sokszor gyulladási hőmérséklet közeli, vagy
a fölötti hőfokon is. Ezért kérünk mindenkit, hogy a karácsonyi,
szilveszteri ünnepek alatt, valamint a téli időszakban fokozottan
ügyeljen a fentebb leírtakra!
A Kisújszállási Tűzoltóság állománya nevében kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván:
Mészáros Lajos tűzoltó parancsnok

A Mikulás Szer nyén
A Kisújszállási Kundombi Baráti Kör rendszeres látogatója
testvérvárosunknak, Szernyének. Ott jártunkkor tapasztaltuk, hogy
az óvodában igen szerény körülmények között nevelkednek a
gyerekek. Így született az elhatározás, hogy Mikulásra
megpróbálunk gyűjtést szervezni, örömet szerezve az ottani
óvodásoknak.
Az elhatározást tett követte, így tudott elindulni az alaposan
megpakolt autó Szernyére, ahol az óvodások műsorral
kedveskedve várták a Mikulást. A műsort ajándékosztás követte:
minden gyermek kapott mikuláscsomagot. A gyermekek önfeledt
arcát elnézve megért a sok fáradozás, mi pedig gazdagabbak
lettünk egy tapasztalattal: adni mindig jó!
Köszönjük a támogatóknak: Zemplényi Ágnes (Mezőtúr),
Szpisják Csaba vállalkozó, Farkas Kálmán vállalkozó, Oláh
Kálmán vállalkozó, Városgazdálkodási Kft., Öko-Pannon Kft.,
Arany János Városi Könyvtár, Kunszöv Textilruházati Kft.
(Somjainé), Lidl, Vigh and Víg Szikvíz-üzem (Karcag), Városi
Óvodai Intézmény, Kunfa Kft., Nagykun 2000 Mg. Zrt.
Máté Zoltán
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Pe t á r d a :
szilveszterkor sem szabad

Év végén, szilveszterkor sokan szeretnek petárdázni. Ez
azonban idén is tilos! December 31-én 18 óra és január 1-jén
6 óra között azonban kis és közepes tűzijátékokat (kivéve
bombák, római gyertya) engedély nélkül is lehet használni.
A pirotechnikai termékeket december 28. és 31. között
vásárolhatják meg a 14. életévüket betöltött személyek. Egy
személy legfeljebb 1 kg-nyi pirotechnikai terméket
birtokolhat. A balesetek elkerülésére 14 év alatti fiatalok
szilveszterkor is csak felnőtt felügyeletében használhatják a
tűzijátékokat. A fel nem használt pirotechnikai termékeket 5
napon belül vissza kell vinni a vásárlás helyére. A
forgalmazók kötelesek azt térítésmentesen visszavenni.
Szilveszter kivételével csak akkor lehet tűzijátékokat
alkalmazni, ha azt 5 nappal korábban jelezték a lakóhely
szerint illetékes rendőrkapitányságon. Aki ezt megszegi,
petárdát használ vagy nem a kijelölt időszakban használja a
tűzijátékokat, büntetésre számíthat.
Tán Eszter

Gondoljunk a háziállatokra is
szilveszterkor
A tiltások ellenére szilveszterkor gyakran lehet petárdát
hallani, sőt, gyakran az udvarokra is bedobják. Legtöbbször
mi, emberek is megijedünk, pedig tudjuk, hogy mi okozza a
hagos zajt. Az állatok azonban sokkal védtelenebbek. Ezért
szilveszter éjszaka az erős hangokra érzékeny, ijedős
kutyákat érdemes védettebb helyre zárni vagy beengedni a
kazánházba, garázsba. Gyógyszeresen is lehet készülni az
újévköszöntő estére: az állatorvosok tudnak adni olyan
nyugtatót, amely 6-12 óráig hat. Ha a petárdák, tűzijátékok
zajától megijedve mégis elszökne négylábújuk, hívják a
Kisújszállási Kutyabarátok Klubját a 70/583-0045-ös
telefonszámon, ugyanis városunkban ők gondozzák a
befogott állatokat.
Tán Eszter

Köszönet a várótermi televíziók
telepítéséért
Az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság az
Egészségügyi Kerekasztal javaslatára közel egy éve döntött
egészségügyi ismeretterjesztő, betegség-megelőző műsorok
beszerzéséről és az ezek lejátszásához szükséges készülékek
telepítéséről. Szűkös forrás állt rendelkezésre, emiatt a
készülékek telepítése nem jöhetett volna létre az alábbi
lakosok, szervezetek önzetlen segítsége nélkül.
Köszönjük Szabó István műszaki boltosnak, Boncz
Lajos települési képviselőnek, villanyszerelőnek és cége a
Boncz Bt. munkatársainak, valamint az Illéssy Sándor
Szakközép- és Szakiskolának a segítséget.
Kiss Endre
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
2009-2010.
Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009. évben nagy sikerrel
zárult a szelektív hulladékgyűjtés. Összesen 18.439 kg
papírt, 21.332 kg PET palackot, 980 kg fóliát, 1.380 kg
egyéb műanyagot, 1.022 kg alumínium dobozt és 31.342 kg
üveg hulladékot adtunk át a különböző hulladék-hasznosító
cégeknek. Ez nem sikerülhetett volna az Önök aktív
közreműködése nélkül. A hulladékok elkülönített
gyűjtésének köszönhetően közel 660.000 Ft hulladékelhelyezési díjat spóroltak meg.
Ezúton is köszönjük Önöknek a hatékony
együttműködést, és kívánunk békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!
SZELEKTÍV HÉTFŐ 2010.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre körzetenként
2010-ben is hétfői napokon, az alábbiak szerint kerül sor:
Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van, úgy az
utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás.
Ha a hétfő ünnepnapra esik, a gyűjtés az ünnepnapot
követő első munkanapon történik.
Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a
gyűjtési napokon legkésőbb 8 óráig kihelyezni
szíveskedjenek. Azon Ügyfeleink, akik nem rendelkeznek
„TAPOSSA LAPOSRA” feliratú zsákokkal, azok hétfőtőlpéntekig munkaidőben a kertészeti kezelőépületben (a
Polgármesteri Hivatal mellett), valamint irodánkban, a
Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen átvehetik.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

13. oldal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz. önkormányzati
rendelet 26.§-a értelmében üzlet, iroda és tárolás céljára bérbe adja az
alábbi területeket, illetve ingatlanokat:
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 29 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 22.400,-Ft/hó
havi bérleti díjért, valamint
- Kisújszállás, Kossuth L. u. 9. szám alatt lévő összesen 10 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 5.000,-Ft/hó
havi bérleti díjért.
A fenti üzlethelyiségek jelenlegi állapotukban bármilyen üzleti,
kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmasak. Az
ingatlanok 5 év meghatározott időre adhatóak bérbe. Használatba vételi
díjat nem kell fizetni. Pályázni azok jogosultak, akik a fenti
helyiségekben gyakorolni kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel
rendelkeznek. Az üzlethelyiségek bérleti jogát pályázat útján lehet
elnyerni. A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb
összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
Meghirdetésre kerülnek az alábbi telekingatlanok:
- Kisújszállás, Báhory u. 2. szám alatt lévő 653 m2 alapterületű,
valamint,
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő 1.137 m2 alapterületű
telekingatlanok, melyeket ingyenesen mezőgazdasági hasznosításra
lehet bérbe venni.
Pályázatokat 2009. december 28.-án 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás,
Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig írásban
pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: 2009.
december 29.-án 9.00-10.00 óráig a helyszínen történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a tevékenység
folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja.
Farkas Sándor ügyvezető igazgató
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A 20. jubileumi nemzetközi futóverseny
Immár 20 éves múltra tekint vissza a Bécs-Pozsony-Budapest
szupermaraton. Csapatunk ebben az évben ötödik alkalommal vett
részt a versenyen. Az időjárásra panaszunk most sem lehetett,
csupán az erős szél nehezítette a futást.
Bécsből indultunk október 19-én. Az első futó Ferenczi Gyula
volt (21 km), akit Vatai Miklós váltott, hogy megtegye a 25 km-ét.
A 3., Gyöngy Kriszta szintén 25 km-t tett meg, majd jómagam
futottam be Pozsonyba (20 km), ahol a rendezésben csalódtunk.
Szinte semmi nem volt egy nyitott termen kívül. Még
tornaszőnyeget sem biztosítottak eleget, hogy egy keveset pihenni
tudjunk. Másnap reggel még a terem se volt nyitva, így az előtér kb.
20 széke adott lehetőséget az előkészületekre. Csak félve jegyzem
meg, hogy kb. 700-an voltunk. Sajnos szálláslehetőséget sem
biztosítottak, így a fárasztó nap után a futóknak vissza kellett utazni
Győrbe.
A nap a következőképpen alakult. Az 1. futó, Gyöngy Kriszta 24
km-t futott. A 2. Karcsi bácsi másodikként 16 km-rel, majd én 21
km-es távval vettem részt a versenyben. A napot Vatai Miki fejezte
be egy „laza” 28-assal beérve Győrbe.
A 3. nap már magyar földön zajlott és ismét jött az igazi jó
hangulat. Rengeteg ovis és iskolás szurkolt a településeken. A napot
Vatai Miki kezdte 22 km-rel. Azután Ferenczi Gyula futott 17 km-t,
majd én következtem 12 km-rel. A napot Gyöngy Kriszta zárta 12
km-rel - Tatára érve.
Az utolsó váltónapot Vatai Miki kezdte 15 km-rel, majd én
futottam 16 km-t, átadva a képzeletbeli váltóbotot Gyöngy
Krisztának egy 10-es erejéig. Ferenczi Gyula pedig 18 km után ért
be Budakeszire. Ez a nap volt a legnehezebb, mert a 4. nap
fáradtsága mellé jöttek a hegyek. Az utolsó nap a csapatból
mindenkinek egy félmaratont (21 km) kellett lefutni. Így teljesítettük
a 323 km-es össztávot.
A cél Budapesten, a Városligetben, a Kós Károly sétányon volt,
ahol minden befutót egy jubileumi éremmel jutalmaztak. A verseny
számunkra jól sikerült, mert 115 csapat közül a 74. helyet szereztük
meg.
A csapat tagjai voltak „Kisúji Szabad Kunok” néven: Fehér
Károly, Ferenczi Gyula, Gyöngy Kriszta, Radics Zoltán és Vatai
Miklós. A részvételt köszönhetjük támogatóinknak, bízva abban,
hogy a jövőben is számíthatunk rájuk. Támogatóink voltak: Fehér
Erika tanácsadó, Fejér Andor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzat elnöke, „Együtt az ifjúságért” szervezet, Boncz Lajos
önkormányzati képviselő, Szepesi Jenő önkormányzati képviselő,
Horváth Ferenc vállalkozó, Paszternák Ferenc vállalkozó, Kovács
János vállalkozó (Eposz Kft.)
Radics Zoltán csapattag

KÖSZÖNET A KISÚJSZÁLLÁSI ZENEDÉÉRT
ALAPÍTVÁNY részére felajánlott SZJA 1%-ért
Alapítványunk részére 2008. évben az SZJA 1%-ából
átutalt összeg: 197.333 forint, melyből 168.119 Ft értékben
hangszert, hangszertartozékokat vásároltunk, 46.905
forintot a növendékeink év végi jutalmazására költöttünk.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat támogatták!
Lovász Beatrix a kuratórium elnöke

2009. december 19.

Súlyemelők Országos Utánpótlás Bajnoksága,
Oroszlány: aranyérmesek a Budai testvérek
A súlyemelők 2009. évi legrangosabb versenyét az országos
bajnoki címért folyó küzdelmeket 2009. október 30-31-én
Oroszlányban tartották meg.
Azon közmondás, hogy kicsi a bors, de erős, ezúttal érvényes volt
a Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE kislétszámú, öt fős
súlyemelő csapatára is. Ezt tükrözik az egyesületet képviselő serdülő
korcsoportú súlyemelők elért eredményei és összmérlegük is: két
aranyérem és egyben bajnoki cím, egy ezüst és egy bronzérem.
Érdekesség, hogy a Budai testvérek, Krisztina és Attila révén az
országos bajnoki címek egy családba kerültek. Dicséretes a
szereplése, elért helyezése Tóth Alexandrának is, aki a dobogó
második fokára állhatott fel. Az első éves szakmunkástanuló,
Szoboszlai Róbert három éve emel és indul versenyeken. Most a 77
kg-os súlycsoportban elért 125 kg-os összteljesítményével
bronzérmes lett. A csapat ötödik tagja Kiss Milán szintén esélyes volt
érmes helyezésre. Sajnos a sikertelen 103 kg-os lökésgyakorlata után
most helyezetlen maradt.
A serdülő fiúk +85 kg-os súlycsoportjában Szabolcsi Károly
egyesületi elnök és edző tanítványai a 2009. évben is sportsikerekben
gazdag évet tudhatnak maguk mögött. Bíznak abban, hogy az
eredményes egyesületi munka a jövő évben is folytatódik.
Az országos bajnokság eredményei:
I. helyezett
Budai Krisztina (48 kg súlycsoportban)
összetett eredménye 63 kg
Budai Attila (50 kg súlycsoportban)
összetett eredménye 127 kg
II. helyezett
Tóth Alexandra (58 kg súlycsoportban)
összetett eredménye 78 kg
III. helyezett Szoboszlai Róbert (77 kg súlycsoportban)
összetett eredménye 125 kg
Ari Géza

Az érmes csapat Budai Attila, Krisztina és Szoboszlai Róbert

Gratulálunk
Ismét sikeres volt városunk citerása, Angyal Ferenc. A
kunhegyesi Aranypáva Nagydíjas Gálán szereplését
dicsérték a zsűritagok. Kiemelték könnyed játékát és jó
dalválasztását. A gálán Feri elnyerte Kenderes különdíját.
A szép eredményhez gratulálunk.
(Szerk.)

2009. december 19.
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Asztalitenisz
December 13-án, vasárnap rendeztük meg az Arany János
Általános Iskola tornatermében a városi amatőr asztaliteniszbajnokságot. A versenyben minden korosztály részt vehetett, és
részt is vett. Eredmények a következő kategóriában születtek:
Felnőtt amatőr: 1. Belukács Gábor, 2. Szidey István, 3. Himer
Ádám, 4. Rázsó Attila
Felnőtt nem igazolt: 1. Szidey István, 2. Toldi Attila, 3. HajdúRáfis Tamás
Felnőtt páros: 1. Palágyi Imre – Rázsó Attila, 2. Szűcs István –
Himer Ádám, 3. Szidey István – Szöllősi Viktor
Ifjújsági: 1. Szabó Kálmán, 2. Gyányi Zoltán, 3. Tóth Károly
Gyermek: 1. ifj. Palágyi Imre, 2. Hajdú-Ráfis Kristóf, 3. Szántó
Gábor
A győztesek érmet, oklevelet és tárgyjutalmat kaptak. A versenyt
az önkormányzaton kívül a következők támogatták: Pannon
Literatrúra Kft., ELT – Hungary Kft., Baráth Pékség, Demeter
Jánosné, Rázsó Attila, Házszépítők boltja.
További asztalitenisz hírek

NB II-es csapatunk az őszi fordulóban – veretlenül – a második
helyen áll. A megyei első osztályban játszó csapatunk
pillanatnyilag a negyedik helyen áll.

15. oldal
SAKK!

M AT T !

Repülőrajtot vett sakkcsapatunk november 8-án a
2009/2010-es bajnoki évad 1. fordulójában. A szakosztály
ismét az NB II. Tóth László csoportjába nyert besorolást, így
az előző bajnokság 2. helyezettjeként ismert csapatokkal
mérhetjük össze (sakk)tudásunkat. Ennek első „áldozata” a
Mezőberényi SE lett, melyet az elmúlt évben - idegenben 9:3-ra vertünk meg. Igazi csapatként játszva sorra gyűjtöttük
be a teljes pontokat, és állítottuk be - győzelmünk
különbségét illetően - az elmúlt tíz év országos rekordját!
November 22-én, a 2. fordulóban Kecskemétre, a
tavalyelőtti bajnok, TÁKISZ SE otthonába látogattunk.
Kissé tartalékosan ültünk asztalhoz, mivel néhány
játékosunk egyéb elfoglaltsága miatt hiányzott. A több
rutinos sakkozóval felálló ellenfél ennek ellenére sem tudta
megakadályozni a nagy különbségű győzelmünket. Két
váratlan vereség becsúszott ugyan, de a néhány szép
győzelem kárpótolt bennünket, és elégedettek vagyunk a
megszerzett 8,5 ponttal.
Újabb nagyarányú győzelmet arattunk december 6-án a
3. fordulóban. Bár ismét nem sikerült a legjobb
összeállításban szerepelnünk, de az ellenfél játékereje,
szimpatikus hozzáállása és sportszerű játéka is kevés volt
ahhoz, hogy megakadályozza sikerünket. A 9,5:2,5-es
végeredmény a nádudvariakra nézve hízelgő. Ezzel
megerősítettük első helyünket a csoportunkban, és
készülünk a következő forduló – de lehet, hogy a bajnokság
- igazi rangadójára: december 20-án Békés csapatának
vendégeként ülünk asztalhoz!
Eredmények:

Kun-Metalokála Kisújszállási SE – Mezőberényi SE 11,5 : 0,5
TÁKISZ SE – Kun-Metalokála Kisújszállási SE

Kun-Metalokála Kisújszállási SE – Nádudvari SE

3,5 : 8,5

9,5 : 2,5

Kecze István SE elnök

A Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE
értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy ez év december 20-án
második alkalommal is megrendezi
a Hagyományőrző Disznótort.

Helyszín: Nagykun Klub udvara.
Kezdési időpont: reggel 6 óra
Díszvendégünk lesz Rácz Lajos mesterszakács,
és Kecze István, városunk polgármestere
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Hírek, programok, aktualitások:
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u

Jó évünk volt
A Kisújszállási SE nevében szeretném megköszönni
Kisújszállás Város Önkormányzatának, képviselőinknek,
támogatóinknak, hogy biztosították a feltételeket ahhoz a
munkához, amivel sikerült újra benépesítenünk nemcsak a
sportpályát, hanem a lelátót is. Önök nélkül nem láthatnánk
sok év után újra ennyi labdarúgót, óvodás korúaktól
felnőttekig, nem öltözhetnénk abban a minden igényt
kielégítő épületben, ami párját ritkítja a megyében is, nem
zöldülhetett volna ki az elhagyatott salakos pálya, és nem
lennénk ilyen eredményesek sem. Mert látva a tabellákat az
őszi szezon végén, kijelenthetjük: azok vagyunk. Nemcsak
újoncként a megyei I. osztályban, hanem utánpótlás szinten
is. Így tudtuk viszonozni Önöknek a bizalmat, a támogatást,
és ígérjük, így lesz ez 2010-ben is. Végül kívánunk minden
sportbarátnak meghitt, békés karácsonyt és eredményekben
gazdag, boldog új évet!
Farkas Tamás
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A HPV okozta betegségekről és a védőoltásról röviden
A humán papillómavírus az egyik leggyakoribb, szexuális úton
terjedő kórokozó, amely nőket és férfiakat egyaránt fertőz. Szerte a
világon körülbelül 630 millió HPV-fertőzött ember él (kb. minden
tizedik ember fertőzött). A kórokozó a szervezetbe bejutva
jellemzően a bőr, a szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél
hámrétegében szaporodik. Az emberek életük során kb. 50–80
százalékban átesnek valamilyen HPV-fertőzésen. A „nem rákkeltő”
típusok szemölcsöket okoznak a bőrön, a külső nemi szerveken.
Ezek jóindulatú elváltozások ugyan, de nagyon kellemetlenek és
igen makacsok, kezelésük hosszadalmas (ecsetelés, fagyasztás,
kimetszés), és gyakran kiújulnak. A nemi szervi szemölcsök
Magyarországon 50-100 ezer embert érinthetnek, és a
megbetegedéstől szenvedő hölgyeket még az is sújtja, hogy
természetes úton nem szülhetnek gyereket, mert a magzat
életveszélyes légúti HPV-fertőzést kaphat.
A HPV „rákkeltő” típusai a hámban, nyálkahártyában
úgynevezett „rákmegelőző” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak
(méhnyakrákot, hüvely-, szeméremtest-, hímvessző- és végbélrákot,
valamint a szájüregi rákok egyes típusait). A méhnyakrák a nők
daganatos eredetű halálozásának második leggyakoribb oka
világszerte. Minden évben mintegy 500 ezer új eset fordul elő és
évente 270 ezer nő veszíti el életét a méhnyakrák következtében.
Magyarországon évente 1200-1300 nőnél diagnosztizálnak invazív
méhnyak daganatot, mindemellett a magyarországi halálesetek
száma az európai átlag háromszorosa. Minden héten 8 fiatalközépkorú nő hal meg ma Magyarországon (évente kb. 500 nő)
méhnyakrákban, kiskorú gyermekeket maga után hagyva. Ezen
édesanyákat ma már a védőoltás alkalmazásával megmenthetnénk
a fatális kimeneteltől!
A HPV fertőzés által okozott megbetegedések ellen eddig a

szűrés volt az egyedüli prevenciós lehetőség. Erre továbbra is
szükség van, de figyelembe kell venni, hogy a szűrőprogramok
eddigi propagálása ellenére a méhnyakrák halálozási adatai az
elmúlt tíz évben nem változtak. Az első HPV fertőzés általában 1420 éves kor között alakul ki, így a leghatékonyabb a szexuálisan
még nem aktív 12-14 éves korosztály (lányok és fiúk) védőoltásban
részesítése.
A négykomponensű védőoltás a méhnyakrákon kívül a nemi
szervi szemölcsök megelőzésére is alkalmas, mert a két igen magas
rizikójú onkogén (rákkeltő) Humán Papillóma Vírus törzs (16, 18),
valamint a két alacsonyabb rizikójú, elsődlegesen a nemi szervi
szemölcsöket okozó HPV (6, 11) típusai ellen képes rendkívül
hatékony védettséget biztosítani. A nemi élet megkezdése előtt
kapott oltássorozat közel 100%-os védettséget biztosít a vakcinában
lévő HPV-típusok okozta megbetegedések ellen. A védőoltást
három részletben kell beadni (0., 2., 6. hónapban), és a vakcina az
eddig rendelkezésre álló immunológiai adatok szerint igen hosszú
távú védettséget biztosít.
A védőoltás az orvosi indikációnak megfelelő életkorúak
(lányok és felnőtt hölgyek, továbbá 9-15 év közötti fiúk) számára
javallt.
Az oltásnak nincsenek komolyabb mellékhatásai. Gyakorlatilag
hasonló panaszok fordulnak elő, mint a többi védőoltás esetében
(pl.: rövid ideig tartó, magától elmúló fájdalom, bőrpír vagy
duzzanat az injekció beadásának helyén, esetleg hőemelkedés).
2009. április 10-én a nemzetközi, ill. hazai szakmai szervezetek
mellett immár a WHO is felhívja állásfoglalásában a figyelmet a
HPV-fertőzést megelőző védőoltás jelentőségére és minél szélesebb
körű alkalmazására.

Kisújszállás Város Önkormányzata 2009. tavaszán egészségprevenciós
mozgalmat indított, melynek keretében méhnyakrák ellen önkormányzati
oltási programot kezdeményeztünk a 1995. január 1-je után született,
Kisújszálláson 2009. május 1-je előtt bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkező 7. és 8. évfolyamon tanuló leánygyermekek egészségének
megőrzése érdekében. Ezen kiemelten támogatott korcsoport számára az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a három oltásból álló védőoltássorozatot, amennyiben a szülő kéri azt.
Az oltási programot a 4 komponensű Humán Papillomavírus vakcinával
(6,11,16,18-as) végezzük, amely a méhnyakrák mellett a nemi szervi
szemölcsök ellen is megfelelő védettséget nyújt. A Humán Papillomavírus
(HPV) okozta megbetegedésekről, a védekezés módjáról a www.hpvinfo.hu
honlapon tájékozódhat.
A lakosság kezdeményezésére az önkormányzat most úgy határozott,
hogy kibővíti a HPV elleni egészségprevenciós programot: azok a helybéli
lakosok, akik nem tartoznak a kiemelten támogatott korcsoportba, de az
orvosi indikációnak megfelelő életkorúak (lányok és felnőtt hölgyek, továbbá
9-15 év közötti fiúk, orvosi vény ellenében igen jelentős árkedvezménnyel
juthatnak hozzá a 4 komponensű védőoltáshoz a kijelölt gyógyszertárakban).
A recept felíratható a gyermekháziorvosnál, háziorvosnál vagy a
nőgyógyásznál.
Érdeklődni lehet:
Gólya Gyógyszertár
Zöldy Patika
(Az oldal az MSD Magyarország Kft. támogatásával készült.)

2009. december 19.
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Házi gondozó szolgálat
az idősek segítésére
Sok olyan idős, nyugdíjas van, akinek gyermekei, unokái távol
laknak, vagy dolgoznak, és így nem tudják gondozni őket. Nekik
jelent segítséget a házi gondozó szolgálet. Szakképzett
gondozónőink segítenek a napi tevékenységekben: takarítanak,
bevásárolnak, feliratják és kiváltják a gyógyszereket, valamint
ügyeket is intéznek. Ha kell, az ebédet is házhoz viszik vagy
megfürdetik a betegeket. A térítési díjak a jövedelem
függvényében változnak. 42.750 Ft alatt 485 Ft/óra, afelett 530
Ft/óra. Az első esetben az ebéd adagja 370 Ft. A 42.750 Ft-nál
többet, de 85.500-nál kevesebbet kapóknak 455 forintba kerül egy
adag étel, míg afelett 550 Ft. Érdeklődni az 59/ 321-355
telefonszámon lehet, vagy személyesen a Kálvin u. 9. szám alatt, a
régi Petkovics-házban.
Gonda Antal Gáborné igazgató

Kisújszállás hírei
Szeretne mindig naprakész, jól informált lenni?
Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre, és
mindig tájékoztatjuk. Feliratkozáshoz küldjön egy
e-mailt a hirlevel@kisujszallas.hu e-mail címre.

17. oldal
Változások!

Dr. Papp László,
fog- és szájbetegségek szakorvosa, konzerváló fogászat és
fogpótlástan szakorvos rendelési ideje
Hétfő:
7.00 - 13.00 óráig
Kedd, szerda:
12.00 - 18.00 óráig
Csütörtök (gyermekfogászat):
7.30 - 13.30 óráig
Péntek:
7.30 - 13.30 óráig
(Magánrendelés: H.: 15.00-18.00, Cs.: 14.00 - 18.00)
Megváltozott
Dr. Dékány László és Dr. Búzás Csaba telefonszáma.
Az új szám: 59/323-969.

Piaci Hírmondó
Megújult a Piaci hírmondó.
Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város
legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit.
A hírmondóban Ön is hirdethet.
A lehetőségekről érdeklődjön Soós Ritánál
délelőttönként a Városháza 27-es irodájában,
az 59/520-223-as telefonszámon vagy
a soos.rita@kisujszallas.hu e-mail címen.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
2007. évi tevékenységéről.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
2008.évi tevékenységéről.

A többször módosított 1997.évi CLVI. tv. előírása értelmében
közhasznúsági jelentésünket az alábbiakban tesszük meg.
1. Számviteli beszámoló (Ft)
Nyitó egyenleg összesen:
43.443
-Banki számlán:
34.060
-Házipénztárban:
9.383
Bevételek összesen:
208.900
-Minisztériumtól:
150.000
-Adományok magánszemélyektől:
38.000
-APEH-től 1%:
19.207
-Kamat bevétel OTP-től:
1.693
Kiadás összesen:
142.698
-október 23-i rendezvény költsége:
130.000
-Számlavezetési költségek:
12.698
Záró egyenleg összesen:
109.645
-Banki számlán:
105.262
-Házipénztárban:
4.383
2. Költségvetéstől támogatás:
150.000
- Pályázati támogatást kaptunk az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól
az október 23-i rendezvény megrendezésére.
3. Célszerinti támogatás:
150.000
- a 2. pontban meghatározottak szerint.
4. Rövid beszámoló alapítványunk munkájáról
Alapítványunk célja a város 1956-os emlékeinek ápolása, örökségének
óvása, ismertetése és az október 23-i városi ünnepség szervezése,
lebonyolítása és támogatása. A költségvetési támogatást az ünnepi
rendezvény költségeinek finanszírozására fordítottuk. A kuratórium tagjai
tevékenységüket ellenszolgáltatás, bér, illetve tiszteletdíj nélkül látják el.
Az alapítványnak nyújtott támogatást köszönjük, továbbra is várjuk a
támogatásokat. Adószámunk: 18833537-1-16
Sípos Árpád a kuratórium elnöke

A többször módosított 1997.évi CLVI. tv. előírása értelmében
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg
1. Számviteli beszámoló:
Nyitó egyenleg összege (Ft)
109.645
Bankszámlán:
105.262
Házipénztárban:
4.383
Bevételek összesen (Ft)
28.865
Adományok magánszemélytől: 19.800
Személyi jövedelemadó 1%-a: 8.836
Kamat bevétel az OTP-től
229
Kiadások összesen (Ft)
114.346
- koszorú vásárlása
4.800
- állófogadás költsége
98.000
- OTP bank számlavezetés:
11.546
Záró egyenleg összesen (Ft)
24.164
- Bankszámlán:
19.781
- Házipénztárban:
4.383
2. Költségvetési támogatás: nem volt
3. Célszerinti támogatás: nem volt
4. Beszámoló jelentés az alapítványunk munkájáról:
Alapítványunk célja Kisújszállás város 1956-os emlékeinek ápolása, az
október 23-i nemzeti ünnepek méltó ünneplésének szervezése és
lebonyolításának támogatása, kiadványok szerkesztése és kiadása.
A számviteli beszámolóból kitűnik, hogy a 2008 évben jelentős bevétele
az alapítványnak nem volt.
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, bért
vagy tiszteletdíjat nem vesznek fel.
Kiadásaink az október 23-i ünnepi rendezvényhez kötődnek.
Az alapítványunknak nyújtott támogatásokat köszönjük, továbbra is
várjuk és számítunk rá. Adószámunk:18833537-1-16
Sípos Árpád a kuratóriumi elnöke

18. oldal
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kisújszállási Református Iskoláinkért Alapítvány
2008. évi tevékenységéről
A többször módosított 1997 évi CLVI. tv. előírása értelmében közhasznúsági
jelentünket az alábbiakban tesszük meg.
1. Számviteli beszámoló (Ft)
Nyitó egyenleg összesen:
795.985
Bevétel összesen:
246126
- adományok magánszemélyektől:
145.000
- személyi jövedelemadó 1%-a APEH-től:
53.375
- kamat bevétel OTP-től:
50.751
Kiadások összesen:
828.368
- A református iskola kirándulásának támogatása
(júl. 23-29., Orfű és környéke)
160.000
- A református iskola festési munkálatai 650.000
- OTP Bank számlavezetési költség
18.368
Záró egyenleg:
216.743
Alapítványunk vagyona 579.242.-Ft-al csökkent, mivel a kiadásaink,
meghaladják a bevételeinket.
2./ Költségvetéstől támogatás: nem volt
3./ Célszerinti támogatás: nem volt
4./ Rövid beszámoló alapítványunk munkájáról:
Alapítványunk célja a Református Általános Iskolánk támogatása. A
támogatások a számszaki beszámolóból ismerhetőek meg. A APEH-től átutalt
személyi jövedelemadó 1%-át (53.375 Ft) most is az iskola diákjainak év végi
kirándulásának támogatására fordítottuk. Az SZJA 1%-át, illetve a támogatást
ezúton is megköszönjük, arra továbbra is számítunk.Adószámunk: 188218801-16
Garaguly Zsigmond, a kuratórium elnöke

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kisújszállási Református Temetőinkért Alapítvány
2008. évi tevékenységéről
A többször módosított 1997.CLVI tv. 19 § 1-5 bekezdése alapján a
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg.
1. Számviteli beszámoló (Ft)
Nyitó egyenleg összesen:
1.183.691
Bankszámlán:
83.405
OTP bankban lekötött számlán:
1.100.000
Házipénztárban:
286
Bevétel összesen:
133.423
Adományok magán személyektől:
68.000
Személyi jövedelemadó 1%-a:
30.089
Kamat bevétel:
35.334
Kiadás összesen:
16.390
OTP számlavezetési költség:
16.390
Záró egyenleg:
1.300.724
Banki számlán:
200.438
Bankban lekötött betét:
1.100.000
Házipénztárban:
286
2./ Költségvetési támogatás: nem volt
3./ Célszerinti juttatás: nem volt
4./ Beszámoló jelentés alapítványunk munkájáról
Alapítványunk célja, hogy hozzájáruljon a város temetőinek fejlesztéséhez,
karbantartásához. A számvitelei beszámoló adataiból kitűnik, hogy az elmúlt
évben nem volt jelentős bevétel, kiadás pedig csak az OTP bank
számlavezetési költsége volt. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi
munkában látják el, munkabért vagy tiszteletdíjat nem vesznek fel.
Az APEH-től kapott személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlását, amely
30.000,-Ft volt, nem használtuk fel. Ez évben sem volt célszerinti
felhasználás.
Jelentősen növekedett a magánszemélyektől kapott támogatás (az 1 %-os
összeg) a 2007. évihez viszonyítva: közel ötszörösére. A támogatásokat
továbbra is várjuk és köszönjük. Adószámunk: 18821873-1-16
Sípos Árpád a kuratórium elnöke

2009. december 19.
Ismét fotópályázat a kisújiaknak

Ahogyan minden évben, 2010. januárjában is fotókiállítással
készül a magyar kultúra napjára a Kossuth Fotóklub. Ebből az
alkalomból idén is fotópályázatot hirdettek. A kisújszállásiak, illetve
az innen elszármazottak A/4-es méretű képekkel pályázhatnak. Egy
jelentkező legfeljebb 10 fotóval vehet részt a versenyben. A képek
leadási határideje: 2010. január 6. A fotók hátulján az alkotó neve
mellett fel kell tüntetni a kép címét, a pályázó lakcímét és e-mail
címét is. A képeket a Művelődési és Ifjúsági Központba kell
eljuttatni. Bővebb információ: 30/517-3399.
Papi Lajos, a Kossuth Fotóklub elnöke

T Á J É K O Z TAT Á S

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltsége
2009. december 21-től
újra a Karcag, Madarasi út 27. sz. alatt működik.
Az ügyfélfogadási idő, telefon- és fax-számok
nem változnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdés c.) pontja értelmében
bérbe adja az alábbi lakást:
Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 3. szám alatt lévő 83 m2
alapterületű 2,5 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakásbérleményt minimális 34.115,-Ft/hó bérleti díjért.

A lakás 5 év meghatározott időre adható bérbe, mely bérleti idő
szükség esetén meghosszabbítható.
A lakás bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. Amennyiben a
lakásra több érvényes pályázat érkezik, az a pályázó nyeri el a
bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését
vállalja.
Pályázatokat 2009. december 28.-án 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. (5310 Kisújszállás,
Kossuth L. u. 74., Pf.: 46.), az erre a célra biztosított
formanyomtatványon.
A lakás megtekinthető munkanapokon, előzetesen történt
egyeztetést követően 8.00-16.00 óra közötti időpontban a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon:
59/520-210, 520-215).
Farkas Sándor ügyvezető igazgató

Karácsonyi csomag az időseknek
Idén is ajándékot kapnak városunktól a 75 évnél
idősebb lakosok. A 865 érintetthez még karácsony
előtt megérkezik az édességekből, teából,
szaloncukorból álló csomag. Ezzel szeretné az
önkormányzat szebbé, gazdagabbá tenni a
nyugdíjasok karácsonyát.

2009. december 19.
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Ami eddig a Kisbíróból kimaradt
Betűsorrend

A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy tnuamálny áítllsáa sznreit
a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit rdeeözndenk el a
btűek: eyeüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen
lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg
aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jnleeésg
mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam
tleejs sazakvat ovals. Íme a bzonytéik. Így kvínuánk olavóisknank
vdiám szlievszertt és bloodg új éevt.

Újévi hiedelmek és babonák
A kun lovasok mobiltelefonnal tartják
a kapcsolatot

Drága Gazdám! Most már igazán
döntsd el, hogy merre tovább!

Büszke oklevéltulajdonosok

Régen, a televízió és számítógép nélküli világban őseinknek számos
babonája volt. Figyelték a természetet, és bizonyos növényekhez, állatokhoz
hiedelmeket kötöttek. A legtöbb ilyen babona talán szilveszterhez, az új év
beköszöntéhez kapcsolódik.
Talán a legismertebb ezek közül a malachoz és a kéményseprőkhöz kötődik:
ezek szerencsét hoznak. Nem szabad azonban szárnyasokat enni, mert azok
„kikaparják a szerencsét”. A halhoz is kötődik szokás: a folyó, tó partján lakóknak
szerencsét hoz, ha az év első napján napján fogyasztják ezt a húst, másoknak
azonban nem – elúszik a szerencsével. Pénzt hoz azonban a lencse, amit az új év
első napján kell enni. A desszertnek pedig rétest kell enni, ami elnyújtja a
szerencsét.
A lencsefőzelékbe sokszor egy mandulát is főztek. Úgy tartották, az új évben
az a lány megy férjhez, akinek tányérjába a mandula kerül. De gyakran férfi
nadrágot is tettek az eladósorban lévő lányok a pránájuk alá, hogy megálmodják,
ki lesz a férjük. Vagy épp gombócokba raktak férfineveket tartalmazó cetliket,
hogy kiderítsék leendő hitvesük nevét.
Az időjárást is megfigyelték az év első napján. Ha ilyenkor napján sütött a
nap, akkor a hiedelmek szerint egész évben szép időre lehetett számítani. Ha
nincs felhő az égen, és csillagos az ég, akkor rövid lesz a tél. Ha új év első napjának
éjjelén piros a hajnal, akkor pedig szeles lesz az év. A csapadékot fokhagymával
jósolták meg. 12 gerezdre sót raktak, majd egy éjszaka múlva megnézték, hogy
melyik lett nedves. Úgy vélték, azok a hónapok csapadékosak lesznek.
Mindezek mellett arra is odafigyeltek, hogy mit tesznek az új év első napján.
Úgy tartották ugyanis, hogy az év összes napja azzal fog telni, amivel az első.
Tán Eszter

Lakossági fórum: „Miről beszél ez a Jenő?”

Minden kedves Olvasónknak boldog, sikerekben gazdag új évet kíván

a Kisbíró szerkesztősége
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Ünnepi nyitva tartás
az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdőben
December 23. szerda:
12.00 – 18.00
December 24-től 26-ig (csütörtöktől – szombatig): zárva
December 27. vasárnap:
10.00 – 18.00
December 28. hétfő:
12.00 – 18.00
December 29. kedd:
12.00 – 18.00
December 30. szerda:
12.00 – 18.00
December 31. csütörtök:
10.00 – 17.00
Január 1. péntek:
zárva
Január 2. szombat:
10.00 – 18.00
Január 3. vasárnap:
10.00 – 18.00

Ünnepi ügyfélfogadási rend
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2009. december 24-én az a Városházán és az
Okmányirodában az ügyfélfogadás szünetel.
Közlemény a „Szülők a gyermekekért” Alapítvány
részére felajánlott SZJA 1%-nak felhasználásáról

TOPÁZ

Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

GERGELY LAJOS

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

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

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2010. február 6-án, szombaton jelenik
meg,. Lapzárta 2010. január 29-én, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppylemezen vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az
írásokat. (Szerk. KE)

Alapítványunk részére 2008. évben a SZJA 1%-ából
átutalt összeg 99.032 forint, amelyet mozgásfejlesztő
eszközök vásárlására használtuk fel.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat támogatták.
Adószámunk: 18820054-1-16
Farkas Gyuláné a kuratórium elnöke
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