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M e g ő r i z n i , m ű k ö d t e t n i é s fe j l e s z t e n i
Hármas kihívás előtt áll önkormányzatunk ebben az évben. Akkor, amikor a már második éve
tartó világgazdasági válság kíméletlenül érezteteti hatását nemcsak a családokban és a
munkahelyeken, hanem az önkormányzati gazdálkodásban is. A 2010-es költségvetés készítésének
időszakában vagyunk. Felmérjük, hogy a város, benne intézményeink működtetése mennyibe
kerül, és ehhez mekkora bevételeink várhatók. Legnagyobb bevételi forrásunkat, a befizetett
adóinkból visszajuttatott állami támogatást olyan mértékben csökkentették, hogy annak, tehát a
várható hiánynak a pótlása érdekében súlyos döntések meghozatalára kényszerítik az
önkormányzatokat, bennünket is.
Az első kihívás itt van: amikor felülvizsgáljuk az önkormányzati ellátórendszer hatékonyságát,
azt, hogy mit tartsunk meg és minek a sorsát kell átgondolnunk, mindvégig szem előtt kell
tartanunk, hogyan őrizzük meg mindazon értékeinket (intézményeket, szolgáltatásokat,
hagyományokat), amelyeket az elmúlt években, évtizedekben megteremtettünk, és amelyektől
komfortosabb, otthonosabb a városunk. Azokat, amelyektől város vagyunk.
A második kihívás az, hogy biztosítsuk ezen szolgáltatások működtetését: az eddigieknél
még takarékosabban, ésszerűbben. Ezért a költségvetés tervezése során a legapróbb részleteket is
megvizsgáljuk. És a harmadik: az, hogy ne csak működjünk, hanem gyarapítsuk is életterünket:
fejlesszük városunkat. Benne egyrészt tárgyi környezetünket: folytassuk beruházásainkat,
pályázatainkat, melyek közül idén a strandfejlesztés, a városközpont felújítása és a belvízelvezető
rendszer kiépítése a legjelentősebb.
A „gyarapodást” másrészt az emberi erőforrásainkra is értem… talán ez mindennél
fontosabb. Benne foglaltatik gyermekeink nevelése, oktatása, a tanulás lehetőségének elősegítése
minden korosztály számára, a közösségi programok támogatása. És benne foglaltatik a
munkalehetőségek biztosítása is, aminek hiányát sokan az önkormányzattól kérik számon, bár jól
tudják, hogy a gazdasági vállalkozásokat a piaci kereslet (és egy jó menedzsment) tartja életben.
Ettől függetlenül van szerepünk a foglalkoztatásban: egyrészt a helyi szolgáltatások biztosításában,
másrészt az elnyert pályázatok megvalósításában, harmadrészt pedig a közfoglalkoztatásban.
Ennek kapcsán hadd kezdjem az évet azzal az örömhírrel, hogy 2010-ben városunk eddigi
legjelentősebb közfoglalkoztatása valósul meg. 105 millió forintot sikerült elnyernünk erre a
célra (ehhez az összeghez további 9,6 millió Ft önerőt is biztosítunk). Így idén 125 munkanélküli
személy időszakos foglalkoztatására kerül sor intézményeinkben, a Polgármesteri Hivatalban, a
Vízműnél és a VG Kft.-ben.
Így, ilyen szemlélettel készülünk most a 2010-es év megalapozására, kedves Olvasó. De hogy
milyenné válik, abban valamennyiünknek szerepe van. Azzal is, hogy segítünk, ha a
környezetünkben bajban lévőket látunk. A segítség nemcsak anyagi támogatás lehet, hanem őszinte
érdeklődés, odafordulás egymáshoz, az információk eljuttatása azokhoz, akik hivatásukból eredően
is segíthetnek. Fontos, hogy érezzük és éreztessük, senki nem maradhat egyedül, ha bajba kerül.
Fekete István közismert írónktól – aki idén száztíz éve született – idézek így, még az év
kezdetén. Egy helyen arról ír, hogyan búcsúzik a Teremtőtől az elmúló, öreg esztendő, és hogyan
veszi vállára az ifjú esztendő az új év tarisznyáját. Így szól az ifjú: „Csak egyet kérek tőled, Uram,
ha megengeded. Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, bőkezű a búzaérlelő nyár, vidám a
szüretes ősz, telekamrás a tél, amiket ím, tarisznyámba adtál… Engedd meg nekem, hogy lassú
legyek, ha örömre válnak a percek, és gyorsan múló, amikor a bánatot mérem…” Ilyen
esztendőhöz szívesen adjuk a munkánkat. Legyen benne része mindannyiunknak.
Kecze István polgármester
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Megújuló városközpont - pályázati hírek
Januárban pályázatot nyújtottunk be „Kisújszállás városközpont
funkcióbővítő megújítása” címmel. A koncepció tartalmazza:
- a Városháza tetőszerkezetének felújítását és komplex
akadálymentesítését,
- a Városháza park – főtér felújítását (zöldfelület megújítása,
rendezvénytér építése),
- Vigadó Kulturális Központ kialakítását a volt mozi épületében,
- a főút mentén szakaszosan a gyalogos- és zöldfelületek
felújítását,
- a Kálvin Park értékmegőrző megújítását, utcabútorok
elhelyezését,

- a régi piaccsarnok épületének (a szolgáltatóház mögötti
üzletsor) felújítását.
A nyertes pályázatokat kétfordulós eljárásban választják ki.
Ennek megfelelően a beruházás támogatottság esetén 2011 áprilisa
és 2012 augusztusa közötti időszakban valósulhat meg.
Pályázatot nyújtottunk be I. osztályú panzió építésére is. A
tervezett strandfürdő-beruházást kiegészítő létesítmény 60 fő
számára biztosít szálláshelyet, amely hozzájárul a város turisztikai
kínálatának fejlődéséhez. Amennyiben nyer a pályázat, 2011.
júliusig megépülhet a panzió.
Tatár Zoltán alpolgármester

J E G Y Z É K
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
2009. december 22-ei soron következő, a 2010. január 13-ai
rendkívüli és a 2010. január 26-ai soron következő ülésén
hozott döntéseiről

Rendeletek:
34/2009.(XII.23.) a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
35/2009.(XII. 23.) a Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselő- testületének Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 37/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
36/2009.(XII.23.) a helyi iparűzési adóról
37/2009. (XII.23.) a Kisújszállás helyi építési előírásairól szóló
29/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
38/2009. (XII.23.) a köztemető fenntartási feladat ellátásáról és
az urnatároló helyek díjának megállapításáról szóló 54/2005.
(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
39/2009.(XII.23.) az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
40/2009.(XII.23.) a hulladékgazdálkodásról szóló
21/2003.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
41/2009. (XII.23.) az első lakáshoz jutó fiatal házasok 2010.
évi támogatásáról
1/2010. (I.27.) a költségvetési és zárszámadási rendelet
tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról
2/2010. (I.27.) az élelmezési nyersanyagköltségekről
3/2010. (I.27.) a gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díjairól
4/2010. (I.27.) az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5/2010. (I.27.) az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi
rendjének szabályozásáról szóló 12/2000.(IV.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
365/2009.(XII.22.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
366/2009.(XII.22.) a Kisújszállási Csatornaberuházó
Víziközmű Társulat részére kamatmentes kölcsön
biztosításáról
367/2009.(XII.22.) akkreditált iskolaadminisztrációs és
ügyviteli szoftver alkalmazásáról
368/2009.(XII.22.) a kisújszállási 4117 hrsz-ú kivett temető
megnevezésű és a kisújszállási 4118 hrsz-ú kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kerülésének felkutatásáról, valamint a köztemető fenntartással
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megállapodás
felülvizsgálatáról
369/2009.(XII.22.) az önkormányzati tulajdonú víziközműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű használatáért
fizetendő díjak vizsgálatáról
370/2009.(XII.22.) a Kisújszállási Vízmű Kft és a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft 2010. évi működésének
szabályozásáról
371/2009.(XII.22.)
szippantó
autó
átalakításának
finanszírozásáról

372/2009.(XII.22.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának módosítására
373/2009.(XII.22.) az 1995. január 1-je után született, 9.
évfolyamon tanuló leánygyermekek részére szervezendő,
méhnyakrák elleni védőoltás vizsgálatára
374/2009.(XII.22.) a 349/2009. (XI.27.) sz. a kötvényforrás
rövid-illetve középtávú befektetéséről szóló határozat
módosításáról
375/2009.(XII.22.) a kötvényforrás rövid-illetve középtávú
befektetésére
376/2009.(XII.22.) a képviselő-testület 2010. évi
munkatervének megállapításáról
377/2009.(XII.22.) Kecze István polgármester jutalmazásáról
378/2009.(XII.22.) az Arany János Pedagógiai, Kulturális,
Művészeti Díj 2010. évi adományozásáról
1/2010.(I.13.) a Csatorna utcai útépítés (TEKI pályázat) tárgyú
beruházás forrásösszetételének módosítására
2/2010.(I.13.) a Nefelejcs utcai útépítés (TEKI pályázat) tárgyú
beruházás forrásösszetételének módosítására
3/2010.(I.13.) „panzió építése Kisújszálláson” című pályázat
benyújtásáról
4/2010. (I.13.) a Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő
megújítása című, ÉAOP-2009-5.1.1/D azonosító számú
pályázat benyújtásáról
5/2010.(I.13.) az Integrált Városfejlesztési Stratégia
elfogadásáról
6/2010.(I.13.) a 2010. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Parlagfű-mentesítési Alap”-hoz történő csatlakozásról szóló
előterjesztés tárgyalásáról
7/2010.(I.13.)
a
TÁMOP
3.1.5-09/A/2
című,
pedagógusképzésekre vonatkozó pályázatok fenntartói
támogatásáról
8/2010.(I.13.) a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás
Kisújszállás Városban történő ellátásának egyes kérdéseiről
9/2010.(I.13.) Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző,
Kisújszállás Város Önkormányzatának jegyzője részére a Köz
Szolgálatáért Érdemjel kitüntető cím adományozásának
kezdeményezéséről
10/2010.(I.13.) a „Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben
élők integrációjának támogatása” tárgyú pályázat
vonatkozásában az Óvárosi lakóingatlanok terheinek
átvállalásához és megvásárlásukhoz szükséges forrás
biztosításáról
11/2010.(I.26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
12/2010.(I.26.) a 2010. évi költségvetési koncepció
elfogadásáról szóló 339/2009. (XI.26.) sz. önkormányzati
határozat módosítására
13/2010.(I.26.) előterjesztés készítéséről
14/2010.(I.26.) az önkormányzat 2010. évi rendezvénytervéről
15/2010.(I.26.) a 2010/2011. tanévre vonatkozó óvodai és
általános iskolai beíratások szabályozásáról
16/2010.(I.26.) az Arany János Városi Könyvtár és a
Művelődési és Ifjúsági Központ továbbképzési és beiskolázási
tervének fenntartói jóváhagyásáról
17/2010.(I.26.) pályázat kiírásáról a Városi Óvodai Intézmény
óvodavezetői állására
18/2010.(I.26.) pályázat kiírásáról a Kossuth Lajos Általános
Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon

igazgatói állására
19/2010.(I.26.) alapító okiratok módosításáról
20/2010.(I.26.) „panzió építése Kisújszálláson” című pályázat
forrásösszetételének módosítására
21/2010.(I.26.) a TIOP-1.1.1/09/1. kódszámú, „A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
22/2010.(I.26.) köszönet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
a 2009. évben végzett munkáért
23/2010.(I.26.) a köztisztviselők 2010. évi egyéni
teljesítménykövetelményének alapját képező célok
meghatározásáról
24/2010.(I.26.) a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
25/2010.(I.26.) Szabályzat az Önkormányzat által alapított
gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági
tagjai és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső
munkavállalók javadalmazásáról, jogviszony megszűnése
esetére biztosított juttatásokról
26/2010.(I.26.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
működtetésére vonatkozó Megállapodás módosításáról
27/2010.(I.26.) az Arany János Általános Iskola központi
épületének (Kálvin utca 3.) elemi infrastrukturális fejlesztésére
irányuló 1/2010. (I. 19.) számú ÖM rendeletben foglalt
pályázat benyújtásáról
28/2010.(I.26.) a Kétdoki Kft.-vel fennálló háziorvosi ügyeleti
szerződés meghosszabbítására
29/2010.(I.26.) a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás
Kisújszállás városban történő ellátásának egyes kérdéseiről
30/2010.(I.26.) a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási
megállapodásának és alapító okiratának módosítására
31/2010.(I.26.) Demeter Jánosné személyesen érintett
települési képviselő döntéshozatalban való részvételéről
32/2010.(I.26.) Juhász Attila személyesen érintett települési
képviselő döntéshozatalban való részvételéről
33/2010. (I.26.) Ábri Lukácsné személyesen érintett települési
képviselő döntéshozatalban való részvételéről
34/2010. (I.26.) a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesülete kérelmének elbírálásáról
* * *
A képviselő-testület 2010. február 23-án (kedden) 13.00 órai
kezdettel soron következő ülést tartt a következő napirendi
javaslatokkal:
- Előterjesztés a 2009. évi költségvetés módosítására
- Előterjesztés a 2010. évi költségvetés megállapítására
- Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 3/2007. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosítására
- Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
lakóház-fenntartási tevékenységéről és a 2010. évi
lakóház-fenntartási előirányzat meghatározására
- Tájékoztató a város zugaiban a szükséges csapadékvízelvezetési munkák költségeinek felméréséről
- Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és
póttagok megválasztására
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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MEGKÉRDEZTÜK...
Ön mit fejlesztene a városközpontban?
Szabó Lajosné
csoportvezető

Ami mindenképp szükséges lenne a város
lakói számára: egy mozi. A gyerekek és a
fiatalok, mint ahogy az én 17 éves fiam is,
Szolnokra járnak be, ahová féltem őt
elengedni, és az útiköltségek is drágultak.
Fiatal koromban mindig moziba jártunk itt
helyben, ezért lenne fontos a kialakítása.
A parkok nagyon tetszenek, minden
évszakban megvan a sajátos hangulatuk.
Kellene egy kávézó, ami dohányzómentes,
valamint egy cukrászda, ahová a családdal
együtt be lehetne ülni egy süteményre.

Molnárné Ressinka Edit
közalkalmazott

Olyan korosztályú fiunk van, aki sajnos
nem tud elmenni a városban szórakozni.
Pizzéria vagy egy multiplex mozi építése
nagyon jó lenne. Esetleg egy biliárdteremet
is ki lehetne alakítani, ami nem kocsmaként
vagy játékteremként üzemel, mert a fiatalok
most csak ilyen helyekre tudnak járni.

Garaguly Zsigmond
nyugdíjas

Parkoló kellene a főtérre, mert egy-egy
forgalmasabb napon tele van a parkoló,
és lassan már a piacnál sem lehet
megállni a sok autó miatt. A főteret
folyamatosan lehetne újítani, szépíteni.
Nincs egy olyan hely, ahova be lehetne
menni egy kávét meginni, a műszaki
boltot és a könyvesboltot is bezárták itt
a központban.

Molnár Lajos
ny. rendőr

Szerintem a városközpont nagyon jól néz ki.
Több volt kollegám, aki átutazott a városon,
azt mondta, hogy milyen szép helyen lakom.
Van elég parkolóhely az autósok számára,
amelyek szépen ki vannak alakítva, az üzletek
elérhető távolságban vannak. Egyedül a
strandot kellene fejlesztenie a városnak, mert
Berekfürdő és Hajdúszoboszló is Kisújszállás
után van, és közelebb lenne a turistáknak.
Mindez új vállalkozásokat, új munkahelyeket
is hozna, ami fejleszti a várost.

Többet kell fizetni gyermekeink ellátásáért
Étkezési térítési díjak 2010. február 1-jétől

A híradások minden év elején
áremelésekről tudósítanak bennünket:
többet kell fizetni az élelmiszerboltokban, az utazásért, növekednek a
villany- és gázszámláink összegei. Az
áremelkedés hatása elérte az óvodai,
iskolai, középiskolai étkezésért fizetendő térítési díjakat is, hiszen átlag
felett drágultak az élelmiszerek.
A KSH közlése szerint az élelmiszerárak 2009. december végén 4,4 %-kal
voltak magasabbak, mint az elmúlt év
hasonló időszakában. A javaslat ilyen
magas növelésre nem tett javaslatot, a
képviselők infláció alatti, 4%-os
díjemelést fogadtak el.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanulók, a
három, vagy több gyermekes
családban élők, illetve a tartósan beteg
vagy fogyatékos tanulók továbbra is a
gyermekvédelmi törvényben meghatározott mértékű (50, illetve 100 %-os)
kedvezményben részesülnek.
Bögös Katalin
osztályvezető
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Közfoglalkoztatással enyhítjük a munkanélküliséget
Annak érdekében, hogy a településeken a közfoglalkoztatás
tervezhető, programozható legyen, a helyi sajátosságok, lehetőségek
figyelembevételével az önkormányzatoknak közfoglalkoztatási
tervet kell készíteni. Az adott évre a terv alapján lehet tervezni a
közcélú foglalkoztatásba bevonható személyek számát, a
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség
szerinti várható összetételét, a részben vagy egészben
közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és
várható ütemezését, a feladatok ellátásához szükséges létszámot,
illetve a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló
forrásokat.
Képviselő-testületünk 2010 januárjában fogadta el a 2010. évre
vonatkozó közfoglalkoztatási tervét. Városunkban az aktív korú,
ellátásra jogosultak közül 347 fő vonható be a közcélú
munkavégzésbe. 53%-uk nő, 47%-uk pedig férfi. Az iskolai
végzettség alapján a nők 55%-a, illetve a férfiak 49%-a nem
rendelkezik általános iskolainál magasabb végzettséggel vagy
szakképesítéssel, ezért szinte lehetetlen munkahelyet találniuk. Az
elmúlt év nagy arányú elbocsátásai miatt az tapasztalható, hogy még
a szakképesítéssel rendelkező személyek sem tudnak a
szakmájukban elhelyezkedni. Az a jogszabályi módosítás is nehezíti
a rendelkezésre állási támogatásból élő családok helyzetét, amely

alapján 2010. január 1-jétől aktív korúak ellátására egy családban
egyidejűleg csak egy személy jogosult. (Egy családban egyidejűleg
két személy akkor jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik
személy a rendelkezésre állási, míg a másik személy a rendszeres
szociális segély feltételeinek felel meg.)
Önkormányzatunk mindezek figyelembevételével, az
intézmények és a gazdasági társaságok munkaerőigényének
felmérésével tervezte meg az idei évi közcélú foglalkoztatást. A
feladatok általában közterületi segédmunkák, melyek szakmai
végzettséget nem igényelnek, általános iskolai végzettséggel is
elvégezhetők. Közcélú munkavégzéssel kerül sor idén a közterülettakarítási, hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására, utak
karbantartására, padkázásra, a csapadékelvezető árkok tisztítására, a
belvíz elleni védekezésre. Az önkormányzat által fenntartott
intézmények elsősorban karbantartási, udvargondozási és takarítási
feladatokra igényeltek munkaerőt a közfoglalkoztatás keretében. De
a tavalyi pozitív tapasztalatok alapján idén is több intézmény kért
közcélű személyt adminisztrációs feladatainak segítésére.
2010-ben 125 fő foglalkoztatását tervezi az önkormányzat, mely
cserélődés esetén ennél több személy munkábaállását is jelentheti.
Kecze István polgármester

Beíratások óvodába, iskolába
Óvodánk és általános iskoláink már készülnek a szeptemberben
újonnan érkező gyermekek fogadására. Hat tagóvoda várja a
harmadik életévüket betöltött gyermekeket, illetve – egy
törvénymódosításnak köszönhetően – most már azokat is, akik a
harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik
(azaz gyakorlatilag két és féléves koruk betöltése után felvehetők az
óvodába, és természetesen megfelelnek az ún. minimális
óvodaérettségi feltételeknek).

Az óvodai beíratások időpontja és helye:
március 29-30-31.
de. 8-12 és du. 14-16 óra,
Művelődési és Ifjúsági Központ

Az önkormányzat általános iskoláiban a jövő tanévben három
első osztály indítható. Az önkormányzat döntése alapján mindkét
általános iskolánk egy-egy elsős osztályt tervezhet, a harmadik első
osztály pedig abban az általános iskolában indulhat, amely iránt
nagyobb igény lesz a gyermekek, illetve a szülők részéről. Az
általános iskolai beíratásokra minden iskola főépületében, a
következő időpontokban kerül sor: március 30-31. (kedd-szerda)
de. 8-12 és du. 14-17 óra.
Idén a beiskolázással kapcsolatos szülői értekezletekre
tagóvodánként kerül sor: március 3-4-én és március 8-11-én.
Iskoláink bemutató órákat is fognak tartanai: március 16-án és 18án az Arany Iskola, március 23-án és 25-én délelőtt a Kossuth
Iskola; délutánonként az emelt szintű képzést folytató osztályokba
történő felvételhez konzultációra és képességmérésre lesz
lehetőség.
Kocsisné Monoki Julianna
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Az egyéni vállalkozói tevékenységre,
illetve az egyéni cégre vonatkozó új szabályok
Az egyéni vállalkozói tevékenység:

2010. január 1-jétől az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdését továbbra is a körzetközponti jegyzőnél kell bejelenteni,
melyet személyesen vagy ügyfélkapun keresztül lehet megtenni. A
bejelentést követően a jegyző beszerzi az egyéni vállalkozó
adószámát és statisztikai számjelét, ezt követően a
nyilvántartásban kezelendő adatokat haladéktalanul, elektronikus
úton továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala felé.
2010. január 1-jét követően a változás-bejelentési, a
szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag
elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők.
Azon bejelentők számára, akik ügyfélkapuval még nem
rendelkeznek, a körzetközponti jegyző ingyenesen létrehozza
azt.
Az egyéni vállalkozó tevékenységét azután kezdheti meg,
miután részére a bejelentésről szóló, a működéséhez szükséges
azonosítókat is tartalmazó igazolást megküldték, illetve átadták.
Az egyéni vállalkozói tevékenység a továbbiakban nem
köthető egyéni vállalkozói igazolványhoz, annak kiváltása csak
lehetőség. Ha az egyéni vállalkozó úgy ítéli meg, hogy működését
az igazolvány segítheti, illeték megfizetése mellett az
okmányirodától kérheti annak kiadását az ügyfélkapun keresztül,
illetve személyesen.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
bejelentése, a változás-bejelentetés, az egyéni vállalkozói
tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és
illetékmentes.
2010. január 1. napjától a törvény megteremti a szünetelés

intézményét annak érdekében, hogy a nem folyamatosan, nem
egész évben tevékenykedő egyéni vállalkozókat járulékfizetési
kötelezettség ne terhelje arra az időszakra, amikor tevékenységüket
nem végzik, anélkül, hogy tevékenységüket meg kellene szüntetni.
A szünetelés legalább egy hónaptól legfeljebb öt évig tarthat.
Az új törvény hatályba lépésekor már egyéni vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók számára az új törvény
hatályba lépésével semmilyen új feladat, kötelezettség nem
jelentkezik. A jelenlegi egyéni vállalkozói igazolványok a
továbbiakban is használhatóak és a bennük szereplő adatok
változásáig alkalmasak lesznek a bennük szereplő adatok közhiteles
igazolására.
Az egyéni cégre vonatkozó új szabályok

Egyéni céget kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban
szereplő természetes személy alapíthat. Az egyéni cég jogi
személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a
cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
Az egyéni cégre kiterjed a cégtörvény, a csődtörvény, a
számviteli törvény hatálya. Az egyéni cégről szóló törvény eltérő
rendelkezése hiányában a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az egyéni vállalkozó
választhat, hogy egyéni cége korlátozott, vagy korlátlan
felelősséggel működik-e.
Egyéni cég alapítása esetén az alapítót törölni kell az egyéni
vállalkozói nyilvántartásból, így az addig egyéni vállalkozóként
tevékenykedő természetes személy ezt követően már csak egyéni
cég keretében végezheti tevékenységét.
Az egyéni cég gazdasági társasággá átalakulhat.
Nagy Tünde igazgatásiosztály-vezető

Közmeghallgatás
Az önkormányzatnak minden évben legalább egyszer
biztosítania kell, hogy a lakosság is szabadon hozzászóljon
munkájához. Emellett ekkor az önkormányzat beszámol munkájáról
is. Az idei közmeghallgatást az utolsó testületi üléshez kapcsolódóan,
december 22-én tartotta az önkormányzat. Az eseményen a helyi
lakosok nevében felszólalt Nagy Gy. Róza, Domján László, id.
Gönczi Károly és Madarász József is.
Nagy Gy. Róza a Városvédő és -Szépítő Egyesület titkáraként,
illetve sokak követeként szólalt fel. Elismerte az önkormányzat
munkáját, a fejlesztéseket. Neki leginkább az új buszmegállók,
parkolók tetszettek 2009-ben. Kiemelte az ivóvízminőség-javító
programot, valamint az út- és járdafelújításokat is. Megköszönte a
civileknek nyújtott támogatást, a „Kispiros” megmentését, a salakos
sportpálya füvesítését. Megdicsérte az önkormányzatot, a rendezőket
a városi ünnepségekért, programokért. Felszólalásában az
orzágzászló felállításáról is szólt: azt kérte, ne a Városháza elé
kerüljön, mert úgy eltakarná annak homlokzatát.
A következő felszólaló Domján László volt. Ő is dicsérte a
fejlesztéseket, az út- és járdaépítést, a belvízkezelést. A játszóterek
kapcsán kiemelte reményét, hogy jók lesznek, s a gyerekek és a
szülők egyaránt örülnek majd neki. A közmunkaprogram kapcsán
sajnálatát fejezte ki, hogy sok munkahely szűnt meg a városban.

Az önkormányzat nehezen tudja ezt ellensúlyozni. Kiemelte az
oktatás fontosságát. Elismerően szólt a város intézményeiről, hogy
folyamatosan pályáznak, nyitottak a fejlesztésre, továbbképzésre.
Úgy érzi, a civil szervezetek tevékenysége és a sportélet is
megélénkült a városban. Minden területen fejlődést érzékel,
megbecsüléssel van az önkormányzat iránt.
Harmadikként id. Gönczi Károly kért szót. Ő is elismerő
szavakkal szólt az önkormányzattól. Kiemelte, hogy körzetének
képviselője, Tuka Antal mindig meghallgatja problémáikat, és
igyekszik orvosolni is azokat. Elismerte a fejlesztéseket és az
önkormányzati kommunikációt. Kiemelte, hogy mindig friss
plakátok vannak a hirdetőtáblákon és a Piaci Hírmondó is sok
információt közöl. Észrevehetően épül, szépül a város.
A közmeghallgatásra érkezett vendégek közül utolsóként
Madarász József szólalt fel. Köszönetet mondott a Sóhaj és a
Dühöngő kövesúthálózatáért, a vízelvezető csatornáért. Felhívta
azonban a figyelmet Csukás István szülőházára, hogy milyen rossz
állapotban van. Erre Kecze István polgármester válaszul elmondta: a
város korábban szerette volna megvenni a híres kisújszállási író
szülőházát, ám egy magánszemély ezt hamarabb megtette, így az
önkormányzat nem tudja emlékhellyé alakítani.
(Szerk. – T. E.)
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Arany János-díj Szabó Katinkának

A magyar kultúrát ünnepeltük

A szalmafonás hagyományainak ápolásáért, szervező
tevékenységéért Kisújszállás Város Önkormányzata 2010-ben
Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díjban
részesítette Szabó Katinka szalmafonót, óvónőt.
Szabó Katinka egy véletlen kapcsán ismerte meg a szalmázást,
mégis élete meghatározó részévé vált. Nővérét kísérte el Balogh
Károlyné Erzsikéhez, hogy megtanulja, hogyan is készülnek a
szalma alkotások. Saját elmondása szerint a szalmázás a
szerelmévé vált. Mindez 14 éve volt.

„A kultúra az emberi lélek
kincsestára. Nem arannyal,
ezüsttel van tele, hanem azok
„égi másával”. Olyan szellemi,
erkölcsi, etikai értékekkel,
amelyeket az ember megteremtett, és amelyek révén
közösségeinek hasznára alkotott: írt, épített, festett, táncolt,
zenét szerzett és így tovább. Az
ember számára mindez, a
kultúra teszi lakhatóvá a
világot: általában az emberi
világot, benne közösségeink
életét, és saját, egyedi életünket.” Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Kecze István
polgármester úr január 23-án a Művelődési és Ifjúsági Központban.
Egyik legfontosabb nemzeti költeményünkre, Kölcsey Himnuszára
emlékeztünk ekkor, és ünnepeltük a magyar kultúrát.
A sokrétű magyar hagyományok közül idén a néptáncot és a
népzenét idéztük meg. Ebben a Nagykun Táncegyüttes segített
nekünk. A táncos lábú fiatalok vezetőjük, Kecskésné Herczegh Kata
koreográfiájával álltak színpadra. Táncukkal Kisújszállás, Karcag és
Túrkeve táncait, szokásait elevenítették fel. A talpalávalót Hrúz
Szabolcs és zenekara szolgáltatta.
A Kisújszálláson elsőként bemutatott „Nagykunsági Krónika”
című tánc nagy sikert aratott. Ez nem is meglepő, hiszen olyan
hagyományt, a nagykunsági táncokat élesztették újra, amiről még a
szakemberek is azt gondolták, elveszett.
Tán Eszter

Azóta gyakran éjszakákon át dolgozik Balogh Károlynéval,
mesterével közösen. 2000-ben készítette el a szent korona élethű
mását szalmából. Munkája miniszteri elismerésben is részesült.
Ezen túl büszke még a 2002-ben elkészített első aratókoszorújára
is, valamint a 2009-ben készített kunsági címerekre.
Szabó Katinka kezdeményezésére a 2009. évi nyári
alkotótábor résztvevői elkészítették a 41 kunsági címert, a Szabad
Kiskunok Kerületének és a Szabad Nagykunok Kerületének
címereit, melyből a bonyolultabbakat Katinka és Balogh Károlyné
készítette. A címerek a Városháza Gaál Kálmán termében nyertek
végleges elhelyezést, ahol mindenki megcsodálhatja, mivé válhat
ügyes kezek által a szalma, ez az egyszerű anyag.
Szabó Katinkának nemcsak alkotó, hanem szervező munkája
is jelentős. Balogh Károlynéval közösen itt, Kisújszálláson 2007
júliusában megalapították az Országos Szalma- és Csuhéfonók
Országos Társasága Egyesületet, melynek elnökévé választották.
Munkájuknak köszönhető, hogy 2008 márciusában megnyílt a
Szalmaház a Papi Lajos Alkotóházban.
Az egyesület évente több tábort és pályázatot is hirdet. 2008 óta
nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is szerveznek
tábort, illetve szalmaműhelyeket. Céljuk, hogy a legkisebbeket is
bevonják a kézművességbe, s ezzel fejlesszék kreativitásukat.
Ezért Katinka jelenleg is tanul: népijátszóház-vezetői képzésre jár.
Szeretne egy könyvet is írni, amelyből bárki megtanulhatná a
szalmázás alapjait. Emellett pedig az is nagy álma, hogy
egyesületét, munkájukat, alkotásaikat országszerte megismerjék.
Szabó Katinka csendes, egyszerű, Kosztolányi Dezső
szavaival „szerény… érzékletes és szemléletes, mint a fű és virág,
melynek mondanivalója csak az, hogy él.”
Dr. Kittlinger Ilona
címzetes főjegyző

Meghívó
2010. március 6-án,
szombaton 18.30 órakor a Városházán újra

Nagykunsági Hagyományőrző Bált
rendezünk,

melyre szeretettel meghívunk minden kedves,
szórakozásra, kikapcsolódásra vágyó érdeklődőt.

Program:
Kecze István polgármester köszöntője
A nagykunkapitányok Illéssy-díjának átadása
„Nagykunsági krónika” – a Nagykun Táncegyüttes műsora
A 48-as Asszonykórus műsora
– zene, tánc, vacsora, tombola –
Részvételi díj, mely a vacsorát is tartalmazza: 4000 Ft/fő
Információ: 59/520-244, Városháza 19. sz. irodája,
www.kisujszallas.hu
Jelentkezési határidő: 2010. február 26.
Kisújszállás Város Önkormányzata
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Vigyázzunk a biztonságunkra!
Manapság egyre többet lehet hallani betörésekről, csalásokról. A
közbiztonság fenntartása a rendőrség feladata, de mi is sokat
tehetünk önmagunk és környezetünk biztonságáért. Ha megfogadja
tanácsainkat, és jobban odafigyel, nagyobb eséllyel kerüli el a
bűncselekményeket.
Sok támadáshoz ki sem kell mozdulni otthonról. Gyakori mód,
hogy árusnak, kérdezőbiztosnak álcázva idegenek csengetnek be, és
megpróbálnak valamilyen indokkal bejutni a lakásba. Az
idegenekkel legyen mindig óvatos! Lehetőség szerint ne engedje be
otthonába. Ha ezt nem tudja elkerülni, soha ne hagyja egyedül a
szobában. Ügyeljen arra, hogy az idegen ne lássa, hol tartja pénzét,
értékeit. Ha nagyobb pénzből visszaadnak önnek vagy pénzváltást
kérnek, jól figyelje meg a kapott címletet, nehogy hamis legyen. Ha
gyanús személy csönget be önhöz, hívja a rendőrséget a 107-es vagy
112-es segélyhívón. A helyi ügyeletes rendőrt eléri a 20/9806-821es telefonszámon. Ha gyanús autó áll meg az utcán, jegyezze fel a
típusát, a színét és a rendszámát. Később ez nagy segítség lehet a
nyomozásban.
A besurranó tolvajok ellen úgy védekezhet, ha mindig zárja az
ajtókat, ablakokat. A kertkaput, lakásajtót akkor is zárja kulcsra, ha
otthon van. A földszinti ablakokra pedig szereltessen rácsot. Ha
elmegy otthonról, a kulcsokat ne rejtse el, hanem vigye magával. Ha
hosszabb időre elutazik, kérje meg szomszédjait, hogy figyeljenek a
házára, és szóljanak, ha gyanúsat észlelnek. A szomszédjait
egyébként is érdemes megismerni, hiszen együtt jobban tudnak
figyelni környezetük biztonságára.
A bejárati ajtóra, névtáblára csak a vezetéknevet írja ki, így nem
lehet arra következtetni, hogy hányan élnek a lakásban. Ha idegen
érkezik vagy telefonon keresik, ne árulja el, hogy egyedül van. Ha
éjszaka csengetnek vagy zajt hall kintről, ne nyisson ajtót, hanem

inkább hívja a rendőrséget.
Sok bűncselekmény történik az utcákon is. Sötétedés után
kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan utcákat, lehetőség
szerint forgalmas helyen közlekedjen. Ne hordjon magánál sok
készpénzt, értékeket. Ha mégis ezt kell tennie, lehetőleg ne menjen
egyedül. Ha bankautomatából vesz fel pénzt, figyeljen arra, hogy
kik vannak a környezetében. A tolvajok gyakran kilesik, ki vesz fel
nagyobb összeget.
A zsúfolt helyeken, boltokban, piacokon is érdemes
elővigyázatosnak lenni. Táskáját mindig tartsa szem előtt, a külső
zsebekbe, a kosár tetejére ne rakjon értékeket, pénztárcát, telefont.
Soha ne tartsa bankkártyája mellett a PIN-kódját! Ha táskáját,
értékeit mégis ellopják, azonnal értesítse a rendőrséget. Ha
lakáskulcsa és a lakcímét tartalmazó irata is a táskában volt,
cseréltesse le a zárakat. Ha ellopták bankkártyáját, azonnal tiltassa le
a számláját vezető banknál. Így hiába van a tolvajnál a kártyája, a
pénzéhez nem tud hozzájutni.
Akkor is figyeljen értékeire, ha kórházban van. Ne tartson
magánál sok pénzt, ékszereket. Telefonját, iratait mindig zárja be a
szekrényébe. Még akkor is, ha csak néhány percre hagyja el a
szobát.
Ha ezeket a tanácsokat megfogadja, elkerülheti a bajt. Ha mégis
bűntény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget. Ne várjon
reggelig! Minél hamarabb jelenti, annál nagyobb eséllyel tudják
elfogni az elkövetőket. Azzal is segítheti a nyomozást, ha a helyszínt
nem járkálja össze, megpróbál mindent úgy megőrizni, ahogyan
találta.
(Szerk.)

A köztisztviselők teljesítményértékeléséről

2010 is rendezvényekben gazdag év lesz

A képviselő-testület minden évben meghatározza, hogy
munkatervében melyek azok a feladatok, amelyekre kiemelt
figyelmet kell fordítania a köztisztviselői karnak. Ezek a feladatok
jelentik számukra az ún. teljesítménykövetelményeket.
Köztisztviselőink készítik elő – többek között – a képviselőtestületi döntésekre az előterjesztéseket, majd pedig a döntések
meghozatala után elvégzik azokat, vagy megszervezik és
ellenőrzik megvalósításukat.
A képviselő-testület nemcsak meghatározza a köztisztviselők
számára a feladatokat, hanem – minden év elején – értékeli is azok
ellátását. A 2009. évi teljesítménykövetelmények teljesítésének
értékelésére a januári testületi ülésen került sor. Az önkormányzat
összességében elismerését fogalmazta meg a köztisztviselői kar
ezen munkájáról, megfogalmazva azt is, hogy az önkormányzat
által elért eredményekben e kollektíva lelkiismeretes munkája is
jelen van.
(Szerk.)

A 2010. január 26-i ülésén fogadta el várounk képviselőtetsülete az idei rendezvénytervet. Ez a városi programok mellett
tartalmazza azokat a rendezvényeket is, amelyeket iskolák, civil
szervezetek terveznek, és az önkormányzat is támogatja azokat.
A szoros költségvetés miatt idén a rendezvényekre is
kevesebb jut – 10%-kal. Idén is megemlékezünk 1848. március
15-éről, lesz majális és augusztus 20-i program is a ligetben. A
civilek is tervezik hagyományos rendezvényeiket, a Kun
Viadalt, a fogathajtó versenyeket, a kiállításokat, kézműves
foglalkozásokat. A változatos programok közti eligazodást segíti
a rendezvénynaptár, amit a Kisbíróval együtt vehetett kézhez az
olvasó. Forgatásához és a programokhoz jó szórakozást
kívánunk!
Tán Eszter

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

A Kisújszállási Rendőrőrs ügyeletesének száma:
20/9806-821, 107, 112

Továbbra is lehet ÜDÜLÉSI CSEKKet igényelni.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány meghosszabbította
a határidőt, így 2010. szeptember 15-ig vagy
a pályázati keret kimerülésig lehet pályázni.
Érd.: Tourinform iroda, Deák F. u. 6., 59/520-673
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A köszönet jegyében

Jó hír a Karcagra utazóknak

Ezúton szeretnék az önkormányzat, a magam és a város valamennyi
lakója nevében köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül a város
karácsonyi díszvilágítása nem jött volna létre.
Külön köszönet illeti az RST 2000. Kft.-t, hiszen lelkesen, a munka
oroszlánrészét felvállalva ismét térítésmentesen álltak a város
rendelkezésére. A villanyoszlopok, úttest fölötti függődísz és a fenyőfa
feldíszítésében a helyi rendőrőrs és a tűzoltóság munkatársai
nyújtottak számukra segítséget. Az oszlopdíszek üzembe helyezésében
Árvai Attila, az E-ON területi képviselője nyújtott segítséget.
Köszönettel tartozunk az Arany János Általános Iskolának és a
Kossuth Lajos Általános Iskolának, akik energiaforrást biztosítottak
egy-egy díszünknek, valamint munkatársaiknak, akik munkaidőn kívül
is rendelkezésünkre álltak. A városháza díszvilágítását Dobák Tibornak
köszönjük.
Ők azok, akik önzetlen munkájukkal, tenniakarásukkal azt hiszem,
a város valamennyi lakója számára megalapozták a karácsonyi
hangulatot. Köszönjük minden résztvevőnek az ünneplőbe öltöztetett
utcaképet.
Deméné dr. Demeter Judit
osztályvezető

A rendszeresen Karcagra járó diákok nevében nemrég kéréssel
fordultam a Jászkun-VOLÁN Zrt. vezérigazgatójához, hogy
tanítási napokon induljon olyan buszjárat Kisújszállásról, amely a
7 óra 15 perces, illetőleg 7 óra 30 perces tanításkezdéshez igazodik.
A 6 óra 2 perckor induló buszjárat ugyanis túl korai, a 7 óra 13
perces járat pedig késői volt a diákoknak. Varga Mihály
országgyűlési képviselő úr segítségével kérésünk teljesült, és
tanítási napokon most már 6 óra 30 perckor is indul buszjárat a
Kisújszállási buszpályaudvarról Karcagra.
Sajnos az új menetrendben ezt a járatot nem tüntették fel, így
ezúton szeretném értesíteni az utazókat erről a kedvező hírről.
Diákok, munkába és kórházba utazók, kérem, vegyék igénybe ezt
a járatot! Ugyanis csak akkor marad meg, ha megfelelően ki lesz
használva.
Nyikos Mária

Mándi Julianna köszöntése

Orvosi ügyelet
Márciustól új szolgáltató látja el az orvosi ügyeletet
Kisújszálláson. A Kétdoki Kft. helyett a budapesti székhelyű
REALMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.
biztosítja majd a szolgáltatást. Az új szolgáltatót a három érintett
település által alapított Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás közbeszerzési
eljárás keretében választotta ki.
Bár a cég nem helyi, fontosnak tartják, hogy lehetőség szerint
helyi szakembereket foglalkoztassanak. A szolgáltató változik, az
ügyelet székhelye és telefonszáma azonban nem. Továbbra is a
Nagy Imre u. 6/A alatt, illetve a 20/9326-117 telefonszámon érik
majd el az ügyeletes orvost.
(Szerk. K.E.)
Szeretettel vár a 2010/2011-es tanévben
az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola

A következő tanévben iskolánk az alábbi képzési formákat indítja:
Szakközépiskolai képzés:
ruhaipari szakirány (4 év); faipari szakirány (4 év).
Technikusképzés:
ruhaipari technikus (2 év); faipari technikus (2 év).
A 2. év után technikusi végzettséget igazoló bizonyítványt
szerezhetnek. Szakirányú szakközépiskolai képzésben résztvevők 1 év
után szerezhetnek technikusi oklevelet.
Szakképzés:
szerkezetlakatos (szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal); gépi
forgácsoló (szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal); kőműves
(szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal); élelmiszer- és vegyiárueladó; női szabó; épületasztalos; festő, mázoló és tapétázó; pincér;
szakács.
Elérhetőségeink:
5310 Kisújszállás, Arany János út 1/A, tel./fax: 06-59/321-329
e-mail: illessy@illessy.sulinet.hu, web: http://www.illessy.sulinet.hu
Kérdéseikre szívesen válaszol:Toldi Attila igazgató

Január 19-én ünnepelte 95. születésnapját Mándi Julianna, akit
ez alkalomból családja mellett Kecze István polgármester és dr.
Kittlinger Ilona címzetes főjegyző is felköszöntött.
Juliska néni lányával, Juliannával és annak férjével él. Mialatt
a dédunokája készítette ünnepi tortából kínálta vendégeit,
visszaemlékezett eddigi életútjára, beszélt gyermekeiről,
ükunokáiról. Fiatal korának nagy részében kemény fizikai munkát
végzett, lányaival együtt szántott, vetett, csépelt, sőt, ha a szükség
úgy hozta – férfiakat meghazudtoló kitartással -, vezette a
kombájnt, traktort. Előfordult, hogy hétfőtől vasárnapig folyt a
munka a földeken. Később étteremben a sütés-főzés töltötte ki
munkaidejét. Jól emlékszik még azokra az időkre, amikor
cigányzene mellett, kinti üstben főzte a levest, vagy amikor az
utolsó rétes éjfélre sült ki. 1966-tól dolgozott a Rózsakert
étteremben, innen vonult nyugdíjba 1971-ben. Büszke munkában
eltöltött éveire, mert tudja, hogy megbecsült munkaerő volt, s
főnökei megbízható, lelkiismeretes alkalmazottnak ismerték. Idős
kora ellenére irigylésre méltó szellemi formában van, s idejét
családjának szentelve, tevékenyen tölti nyugdíjas éveit.
Születésnapja alkalmából ezúton is jó egészséget, hosszú, boldog
életet kívánunk neki.
Pozsonyi Gabriella
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Kedves Gyerekek!

Minden hónap utolsó szombatján MESÉS KINCSES SZIGET címmel
kézműves foglalkozást tartunk a Gyermekkönyvtárban 9-11 óra között.
Következő időpont: 2010. február 27.
* * *
A versszeretők figyelmébe!

Költészet napi versmondó versenyek időpontjai:
Március 22. 15 óra – középiskolás, felnőtt
Március 23. 15 óra – 1-2. osztály (minden iskolából évfolyamonként 8
gyermek jelentkezését várjuk)
Március 24. 15 óra – 3-4. osztály (minden iskolából évfolyamonként 8
gyermek jelentkezését várjuk)
Március 25. 10 óra – óvodás (óvodánként 6 gyermek jelentkezését
várjuk)
Március 25. 15 óra – felső tagozatos
Nevezni – minden kategóriában - szabadon választott verssel lehet
március 16-ig.
* * *

Kedves Olvasóink! Leendő Könyvtárlátogatók!

Az Arany János Városi Könyvtár - „A családi olvasás éve” alkalmából
- 2010-ben még kedvezményesebben kínálja szolgáltatásait
(beiratkozás, számítógép-használat, fénymásolás, nyomtatás,
faxhasználat).
* * *
Rendezvényeinkről, kedvezményeinkről érdeklődjenek személyesen,
telefonon az 520-708-as számon vagy a www.ajvk.hu honlapon.
* * *
Köszönjük Kolics Károlyné, Ökrösné Virágh Noémi, Kiss Imréné,
Szatmári Sándorné, Dr. Tóth Albert olvasóinknak, valamint Kovács
Jánosnak (Mesterszállás) és a NOVOFER Alapítványnak (Budapest) a
könyvtár részére felajánlott dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezető

Tájékoztató az NCA
támogatásairól

Idén is meghirdették a Nemzeti Civil Alap pályázatait. Ezekre
nemcsak az országos hatáskörű, hanem az észak-alföldi civil
szervezetek is pályázhatnak. A lehetőségekról, valamint az
elektronikus pályázati rendszerről (EPER) tájékoztató napokat is
szervezünk. Kisújszálláson február 9-én, kedden 15 órától várjuk
az érdeklődőket a Művelődési és Ifjúsági Központban.
Horváth György
testületi tag, NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma

Képeink színe-java

a Kossuth Fotóklub önálló kiállítása
a Művelődési és Ifjúsági Központban

A kiállítás megtekinthető 2010. március 2-től.
Információ: Losonczi József 30/597-7286

9. oldal
Tűzoltósági hírek

A Kisújszállási tűzoltók az elmúlt hónapban 12 esethez vonultak. 10
alkalommal került sor műszaki mentésre. Ezek között volt
macskamentés és közúti baleset is. A tél is sok autóst megtréfált. Sajnos
a téli gumi még mindig sok autóról hiányzik. A csúszós úton történő
autózást illene egy kicsit gyakorolni, mert a valós veszélyhelyzetben a
rossz beidegződés, rossz döntés akár súlyos balesethez is vezethet.
Többször hallottuk a gépkocsivezetőktől, hogy „ráléptem a fékre, és már
csúsztam is”. Síkos úton a hirtelen irányváltoztatás, fékezés végzetes is
lehet. Ezt a téli gumi sem tudja teljes mértékben kiküszöbölni, de segít
az úton maradásban.
Egy esetben kellett tűzesethez vonulni, és ugyancsak egy esetben
ismét vaklármához kellett menni egy régről jól ismert címre egy
ugyancsak jól ismert személy jelzése után.
Az elkövetkező időszakban még fűtési szezon van. A kéménybe
épített gerendák, lerakódott korom komoly problémát okozhatnak.
Folyamatosan ellenőrizzük a kémény és a füstcsövek állapotát. Ha nem
tudják önmaguk ellenőrizni, kérjék a kéményseprő segítségét.
Ne feledjék! Ha tüzet észlelnek, azt haladéktalanul jelezzék a
tűzoltóság 105-ös segélykérő vonalán! A Kisújszállási Tűzoltóság
állománya nevében tűz- és balesetmentes időszakot kívánok!
Mészáros Lajos parancsnok

Boldog új évet kívánunk és értesítjük a tisztelt kisújszállásiakat,
hogy rendelőnk telefonszáma rendelési időben: 06-59-323-969
Rendelőnk és rendelési időink változatlanok.
5310, Kisújszállás, Illéssy u. 28.
H: 8-11 K: 9-12 SZ : 8-11 CS : 9-15 P : 8-11 óráig
Sürgős esetben készenléti mobilszámaink:
Dr. Dékány László
Dr. Búzás Csaba
06-70-2744197
06-30-3931841
Négyszemközti rendelés: minden nap 16 órától

Kötelező adatot szolgáltatni
a támogatott gazdáknak
Változott az egyes agrártámogatást igénybevevő, illetve elnyerő
gazdákra vonatkozó úgynevezett monitoring adatszolgáltatást
szabályozó rendelet. Lényege, hogy az ügyfélnek a 2009. évi
gazdálkodásával kapcsolatos adatokat elektronikus úton kell megadnia
február 15. és március 16. között. Ebben a Magyar Agrárkamara
Gazdálkodói Információs Szolgálata (GISZ) segít a gazdáknak.
Az adatszolgáltatási kötelezettség azokra a gazdákra vonatkozik,
akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz
(EMVA) köthető támogatást vettek igénybe, vagy jogerős határozattal
rendelkeztek 2009 végéig. (Idetartozik a Natura 2000, a képzési
támogatás, vagy a KAT.)
Az adatszolgáltatásnak az a célja, hogy a támogatást felügyelő
szervezetek, az Európai Unió képet kapjanak arról, hogy a támogatás
mennyire segítette a gazdálkodó tevékenységét, miként valósultak meg
az EMVA célkitűzései az uniós források igénybevételével.
Idén február 15. és március 16. között kell adatot szolgáltatni az erre
kialakított webes felületen, ügyfélkapun keresztül. Ebben a Magyar
Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálata az elmúlt évihez
hasonlóan idén is segít. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása
esetén az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) bírságot
róhat ki.
(Készült a Magyar Agrárkamara közleménye alapján - szerk.)
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Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásáról
Az Országos Választási Iroda a 2010. évi országgyűlési
képviselők választásáról lakossági tájékoztató anyagot
állított össze, melyet minden háztartásba eljuttatunk.
Mi csak azokat az információkat közöljük, melyeket a
központi tájékoztatás nem tartalmaz, illetve helyi
sajátosságokra hívjuk fel a figyelmet.
A Magyar Köztársaság Elnöke a 6/2010. (I. 22.) KE
számú határozatában kitűzte az országgyűlési képviselők
2010. évi általános választásának időpontját. Az
országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának
első fordulójára 2010. április 11-én (vasárnap), második
fordulóra - amennyiben az első forduló nem érvényes és
eredményes - 2010. április 25-én (vasárnap) kerül sor.
Az Országgyűlés 386 képviselőből áll, akik közül 176
egyéni választókerületben, 152 területi listán, 58 mandátum
az országos listáról kerül kiosztásra.
Kisújszállás az országgyűlési képviselő választáson Kétpó, Mesterszállás, Mezőtúr és Túrkeve - településekkel
együtt - a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 6. számú
választókerületbe tartozik. A területi választókerület JászNagykun-Szolnok megye.
Az egyéni választókerületben az első forduló érvényes,
ha a szavazáson a választókerület választópolgárainak több
mint a fele szavazott. Eredményes, ha a jelölt megkapta az
érvényes szavazatok több mint a felét. A területi
választókerületben az első forduló érvényes, ha a szavazáson
a választópolgároknak több mint a fele részt vett .
Ki szavazhat?

Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik.
Ki nem szavazhat?

Aki jogerős bírói ítélet alapján cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetőleg a közügyektől
való eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését
vagy büntető eljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Hol tekinthető meg a névjegyzék?

A névjegyzéket 2010. február 10-től február 17-ig
közszemlére kell tenni. A névjegyzék ebben az időszakban,
munkaidőben a Városháza földszint 4. és 5. számú
irodájában (Okmányiroda) megtekinthető.
A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt – a névjegyzék közszemlére
tételének időtartama alatt – lehet kifogást benyújtani, a
kifogásról a Helyi Választási Iroda vezetője legkésőbb a
beérkezést követő napon dönt.

Mikor kézbesítik az értesítőket és ajánlószelvényeket?

A választópolgárt a névjegyzékbe vételről 2010. február
8. és február 12. között az értesítő megküldésével
tájékoztatjuk. Az értesítőkkel együtt a választópolgár az
ajánlószelvényt és a választással kapcsolatos szórólapot is
megkapja. A választási küldeményt a helyi posta kézbesíti.
Ha az értesítőn feltüntetett adatai tévesek, kérjük,
forduljon az Okmányirodához (Városháza, földszint 5.
számú iroda).
Hogyan lehet jelöltet ajánlani?

A választópolgárok zaklatása nélkül, az ajánlószelvény
kitöltésével, 2010. március 19-én 16 óráig lehet jelöltet
ajánlani. Fontos, hogy az ajánlószelvényt a választópolgár
saját kezűleg írja alá. A jelöléshez legalább 750 választópolgár
ajánlása szükséges. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az a választópolgár, aki az első fordulót követően, de a
második fordulót megelőzően tölti be 18. életévét, zöld színű
értesítőt kap, amelyhez nem tartozik ajánlószelvény, mivel
az ajánlás időszakában még nincs választójoga, ezért nem
ajánlhat jelöltet.
Hol nem lehet ajánlószelvényt gyűjteni?

Munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból,
illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, a Magyar
Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati
viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy
szolgálati feladat teljesítése közben, a tömegközlekedési
eszközön, állami és helyi önkormányzati szervek hivatali
helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak
előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt
kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Hogyan szavazhat, aki lakóhelyétől
a szavazás napján távol van?

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől
távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme
szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől –
Városháza földszint 4. és 5. szobájában – igazolást kérhet.
Az igazolást – a választás első és második fordulójára
egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig lehet kérni, ajánlott
levélben pedig úgy, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án
megérkezzen a lakóhely szerinti helyi választási irodához.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll
rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve az
Okmányirodában (földszint 4. és 5. számú iroda).
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Mit kell tudni a kampányról?

Kampányt folytatni 2010. április 10-én 00.00 órától
április 11-én 19.00 óráig és 2010. április 24-én 00.00 órától
április 25-én 19.00 óráig tilos.
Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati kommunikációról szóló
13/2007. (IV.25.) önkormányzati rendelete alapján:
Az
önkormányzati
költségvetési
szervek
feladatellátásához használt épületekben – kivéve a
Művelődési és Ifjúsági Központ használatában lévő
épületeket – politikai pártok rendezvényt nem tarthatnak,
részükre bérbe, használatba helyiség nem adható a
következő kivétellel:
• A választási és népszavazási kampányrendezvények
megtartásához – a Polgármesteri Hivatal kivételével - az
önkormányzati költségvetési szervek helyiséget azonos
feltételekkel, térítés ellenében biztosíthatnak.
• A Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületben
választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani
tilos.

Az önkormányzat hírlevelében, kiadványaiban politikai
pártok nem publikálhatnak, nem hirdethetnek.
Az önkormányzat tulajdonában lévő hirdetőtáblák
politikai pártok részére bérbe, használatba nem adhatók,
azokon politikai pártok hirdetései nem helyezhetők el,
kivéve a választási, népszavazási kampány időszakát,
valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ használatában
lévő hirdetőtáblákat.
Választási kampány céljára a következő helyeken
kerültek elhelyezésre választási hirdetőtáblák, melyeken a
jelöltek és a jelölőszervezetek ingyenesen, egymás
hirdetményeit tiszteletben tartva helyezhetik el plakátjaikat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az ABC előtti parkban,
a Széchenyi utcán lévő Tájháznál,
a Béla király út - Árpád utca sarkon lévő boltnál,
a Petőfi út - Kígyó utca sarkon lévő boltnál,
a Nyár utca - Baross utca sarkon lévő boltnál,
a Vásárcsarnok előtt,
a Munkácsy úti boltnál (Gyöngy presszó),
a Györffy úti boltnál,
a Győri úti boltnál, a bolt előtti parkolóban,
a Kossuth Lajos úton, a Kossuth Általános Iskolánál,
at Ifjúság útján, az óvodánál,
a Mészáros utcán, a Kurucz-bolt mellett,
a BORSZA Gázszerelési és Kereskedelmi Bt.-nél.
Információ

A választással, szavazással kapcsolatos tudnivalókról
folyamatosan tájékoztatjuk a választópolgárokat a Kisbíró
hírlevélen, a honlapon és a Városháza hirdetőjén keresztül.

11. oldal
Hol szavazhatunk Kisújszálláson?

1. számú szavazókör
Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6

(Ebben a szavazókörben szavaznak azok a választópolgárok is,
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak Kisújszállás település megnevezését tartalmazza,
illetőleg akik igazolással rendelkeznek.)
2. számú szavazókör
48.-as Olvasókör, Kígyó u. 35.
3. számú szavazókör
Nagykun 2000 Mg. Zrt., Petõfi u. 20-22.
4. számú szavazókör
Lobogó ’98 Kft., Esze Tamás utca 23/A

5. számú szavazókör
Kossuth Lajos Ált. Iskola, Rákóczi u. 1.
6. számú szavazókör
Petőfi Óvoda, Széchenyi utca 9.
7. számú szavazókör
Sásastó úti Óvoda, Sásastó u. 5.

8. számú szavazókör
Béla Király úti Óvoda, Béla Király u. 67.
9. számú szavazókör
Piculás Civil Ház, Vásár u. 16.

10. számú szavazókör
Bocskai Óvoda, Bocskai utca 43.

11. számú szavazókör
Kádas György Általános Iskola, Bajcsy-Zs. 37.
12. számú szavazókör
Szociális Gondozási Központ, Téglagyár u.10.

A szavazókörök területi leírása a városi honlapon
(www.kisujszallas.hu/Választás
2010./országgyűlési
választások) és az Okmányirodában (földszint 4. és 5. számú
iroda) megtekinthető.
A Helyi Választási Iroda

Vezetője: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, elérhető:
Városháza, emelet 20. számú iroda, e-mail - cím:
jegyzo@kisujszallas.hu, telefonszám: 59/520-230.
Helyettese: Kacsó Sándorné aljegyző, elérhető: Városháza, emelet
20. számú iroda, e-mail - cím: szervezes@kisujszallas.hu,
telefonszám: 59/520-233.

A választópolgárok, a jelöltek és a jelölőszervek tájékoztatása
érdekében a Helyi Választási Iroda a Városháza, emelet 20-as
szobájában információs szolgálatot működtet, ahol telefonon
(59/520-230, 520-232, 520-233) vagy személyesen munkaidőben
bárki érdeklődhet.
A Helyi Választási Iroda a Városháza hirdetőtábláján és az
önkormányzat honlapján www.kisujszallas.hu címen, a Választás
2010./országgyűlési választások menüpont alatt rendszeresen
választási tájékoztatást, hirdetményt, közleményt tesz közzé.
Helyi Választási Iroda
Kisújszállás
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A Művelődési és If júsági
Központ prog ramajánlata

Önismereti szakkör

Február 19. péntek 20 óra:
Folk kocsma a Nagykun Klubban
Fellép a Zagyva Banda. Táncház, táncoktatás, borkóstoló,
zsíroskenyér, farsangi hangulat.

Februárban induló tevékenységek

A szakkörön közös munkával segítjük a reális énkép
megismerését. Arra törekszünk, hogy a pozitív
személyiségvonásokat, készségeket és képességeket erősítsük a
szakkör résztvevőiben. Legyenek tisztában önmaga értékeikkel, és
gyengeségeikkel. Szánjanak 20 órát önmaguk megismerésére. A
szakkört 14-50 éves korosztálynak, és elsősorban hátrányos
helyzetűeknek ajánljuk. 12 fő jelentkezését tudjuk fogadni 2010.
február 15-ig. A részvétel díjtalan.
Életvezetési tanácsadás hátrányos helyzetű családoknak

Háztartási, higiéniai tudnivalók, étkezési-ételkészítési tanácsadás
közös főzéssel, konyhakerti praktikák, gyermeknevelési tanácsok,
kézműves sarok stb. A tréninget szombat délutánonként tartjuk az
év folyamán 5 alkalommal, elsősorban hátrányos helyzetű
csoportoknak. Egy alkalommal 12 fő részvételét várjuk. Ha úgy
érzik, segítségre van szükségük, és szívesen részt vennének egyegy szombat délutáni, közös vacsorával végződő, jóízű
beszélgetésekkel fűszerezett napon, ne halasszák el a lehetőséget.
Kérjék meghívott szaktanácsadóink segítségét. A házigazdák:
Márta István és Hajdú-Ráfis Tamás szakoktatók, és további
meghívott szakemberek.
Életvezetési program – FAMTA

Egy család életvitelének, családi költségvetésének megtervezése
egy erre a célra készített szoftver segítségével. A jelentkezők
megtanulhatják az adózás részleteit, a program segítségével
tudatosabban tervezhetik jövőjüket. A tréningekre 2010. február,
április hónapokban kerül sor, összesen 32 fő jelentkezését tudjuk
fogadni. Jelentkezési határidő és a jelentkezés helye: február 15.
Művelődési és Ifjúsági Központ. A tréninget a 15-45 éves
korosztálynak javasoljuk, elsősorban a hátrányos helyzetű
célcsoportokat megszólítva. A részvétel díjtalan.
Pályaválasztási tréning

Az iskolaválasztás előkészítése. A választható iskolatípusok és az
abból való továbblépési lehetőségek ismerete. A cél az önismeret,
a kreatív képességek, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a
mindennapi élet normáinak elsajátítása. A tréninget a
pályaválasztás előtt álló gyerekeknek és szüleiknek ajánljuk.
Jelentkezési határidő: február 15. Művelődési és Ifjúsági
Központ. A tréning vezetője: Csatáriné Kovács Mária
pedagógus. A részvétel díjtalan.
Bővebb információ:
Művelődési és Ifjúsági Központ
5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 6.
(59/520-672)

Február 20. szombat 20 óra:
Karaoke party a Nagykun klubban
Élőzenés, táncos házibuli a Murphy Band zenekarral,
ahová különösen azokat várjuk,
akik szeretik "hallatni a hangjukat".
Szülessenek csillagok a Nagykun Klubban!

Február 27. szombat 20 óra:
Latin farsang a Nagykun Klubban
Táncbemutató, táncoktatás, koktél várja az érdeklődőket.
Az ötletes jelmezeket díjazzuk.

Társastánc tanfolyam
szombat délutánonként a Nagykun klubban
(10 alkalom, 20 óra)
A jelentkezés alsó korhatára: 14 év. A társastánc tanfolyamot
Jándi István tánctanár, a Korda Vince Művészeti Iskola
munkatársa tartja. Jelentkezés: 2010. február 26-ig a
Művelődési és Ifjúsági Központban (59/520-672).
Részvételi díj: 7000 Ft/fő. Igény esetén a tanfolyam után
klubrendszerben működhet tovább a csoport.
www.muvhazkisujszallas.hu
Adószámunk: 15576976-1-16
Kérjük, segítsenek adójuk 1%-ának felajánlásával.
Március 6-án 21 órától
a művelődési házban:

30Y koncert
Vendég: a The Crybabies

Szakmai nap az
Arany János Általános Iskolában
2009. december 21-én szakmai napot szerveztünk az Arany
János Általános Iskolában. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretei
között bemutató órákra, szakmai egyeztetésre hívtuk a gyerekeket,
pedagógusokat, szülőket, illetve a pályázat megvalósítását segítő
mentorokat, folyamattanácsadókat. Délelőtt interaktív táblával,
szavazórendszerrel támogatott kémia-, biológiaórákat,
tantárgytömbösítést láthattak az érdeklődők, valamint
számítástechnikai eszközökkel, projektorral segített matematika-,
szövegértés-szövegalkotás órákba is bepillanthattak. Emellett a
szociális kompetencia fejlesztését segítő osztályfőnöki tanórát is
megtekintették.
A szakmai nap folytatásaként megbeszéltük a látottakat, majd
az azt követő tantestületi értekezleten szó volt a pályázat eddigi
eredményeiről, a megvalósítás tapasztalatairól. Hasznos szakmai
napot tartottunk. Köszönöm a szülőknek az érdeklődését, a
bemutató órát tartó kollégáknak munkájukat.
Tuka Antal szakmai vezető
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„Adj vért és ments meg három életet!”
November 27-e 1988 óta a véradók napja. Városunkban,
mint minden évben, most is köszöntöttük a többszörös
véradókat. A városi ünnepséget 2009. november 27-én
tartotta a Magyar Vöröskereszt Kisújszállási Területi
Szervezete. Az ünnepségnek és a vendégeknek
hagyományosan a Kisúj étterem adott helyet. A rendezvényt
jelenlétével dr. Ducza Lajos alpolgármester úr is megtisztelte.
Az est háziasszonya Sípos Miklósné, a Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezetének elnöke volt.
A meghitt hangulatú ünnepséget Túri Anikó önkéntesünk
erre az alkalomra írt versével nyitotta meg, melyet saját
előadásában hallhattunk. A vers után Fülöp Gáborné területi
vezető köszöntötte elsősorban a többszörös véradókat,
véradásszervezőket és az önkénteseket, valamint értékelte az
évet. A terv 1400 véradó volt. Végül 1226 önkéntes jelent
meg, ebből ténylegesen 1070 fő adott vért. Margó néni
beszámolója után ünnepi köszöntőt mondott dr. Ducza Lajos
alpolgármester úr, majd a kitüntetéseket együtt adták át. Az
önkéntesek örömmel vették át kitüntetéseiket. Olyan véradók
ők akik 10, 20, 30, vagy 40, 50, 60 sőt 70, és 75, 80
alkalommal nyújtották karjukat véradásra, és tették mindezt
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, hogy segítsenek
rászoruló embertársaiknak. Szívből köszönjük!
A 2009-es kisújszállási véradó ünnepség kitüntetettjei:

Tízszeres kitüntetett véradók:
Cepán Csaba, Csiki Ádám Gergő, Domán Vilmosné, Kovács
Kálmán, Maszler János, Ifj. Nánási Gyula, Sárkány Tibor,
Tóth Edina, Túri Anikó, Kiss László, Dr. Kovács Tibor, Ungi
Imre, Heimfart György.
január 6-án
február 10-én
március 10-én
április 7-én

8-13
8-13
8-13
8-13

Hússzoros kitüntetett véradók:
Bolgovics Andrásné, Horváth Sándor, Koncz Gergely, Sípos
Ágnes, Tóth Lajos, Tuka Gyula, Szilágyi Norbert, Máté Péter.
Huszonötszörös kitüntetett véradók:
Ifj. Ari Géza, Fekete István, Szabó László, Szűcsné Nagy
Zita, Varga Sándor, Végh Jenő, Vigh Ágnes, Farkas János,
Rádai Mária.
Harmincszoros kitüntetett véradók:
Demeter István, Kocsis Gábor, Nagy István, Nagy Zsolt,
Oros Albert, Szabó Attila, Szabó Kálmánné, Tóth Endre.
Negyvenszeres kitüntetett véradók:
Csontos László, Fodor Attila, Homonnainé Püspöki Júlia,
Lipcsei László, Monoki Károly, Papp Zsolt.
Ötvenszeres kitüntetett véradók:
Balázsi Zoltán, Farkas János, Fábián Sándor, Máté Zoltán,
Molnár Imre, Monoki Lukács, Szabó István.
Hatvanszoros kitüntetett véradók:
Cepán János, Kerekes Sándor, Nagy Frigyes.
Hetvenszeres kitüntetett véradók:
Kiss Miklós, Korda István, Papp Lajos.
Hetvenötszörös kitüntetett véradó:
Böröczi Ernő
Nyolcvanszoros kitüntetett véradók:
Galyas Gyula, Kerekes Endre, Nánási Gyula.
Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, kívánunk a jövőben is
jó egészséget és erőt, hogy gyakorolhassák e nemes emberi
cselekedetet, a vért csak adják és ne kapják!

2010. évi véradó napok

május 12-én
június 16-án
július 14-én
augusztus 11-én

12-17
12-17
12-17
12-17

Fülöp Gáborné területi vezető és
Horváthné Szabó Edit önkéntes

szeptember 8-án
október 13-án
november 10-én
december 1-jén

8-13
8-13
8-13
8-13

A véradásokat a Művelődési és Ifjúsági Központban tartjuk. Minden véradóra számítunk!

Megalakult a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete
Tavaly év végén szomorú híreket kapott a Vöröskereszt
kisújszállási csoportja. A szolnoki központ tájékoztatása
szerint, nem tudták tovább finanszírozni a helyi Vöröskereszt
tevékenységét. Ezzel több évtizedes munka menne teljesen
kárba, továbbá az egyre több rászorulótól vonnák meg a helyi
segítséget,
nem
is
beszélve
a
véradásokról,
egészségfelmérésekről. Ezért Fülöp Gáborné, a Vöröskereszt
korábbi helyi vezetője 2010. január 6-ra egy megbeszélést
szervezett. Úgy gondolta, semmiképpen sem szabad hagyni,
hogy városunkban teljesen elmaradjon a Vöröskereszt által
eddig végzett munka. Így hasonló elvek és célok megalkotása
mellett megalakult a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesület, rövidítve KÖKE.
Az elnöki teendőket továbbra is Fülöp Gáborné látja el
Gonda Antalné segítségével. A titkári tisztet Horváthné Szabó

Edit vállalta. A tisztségekből is látható, hogy az új szervezet
az óvodától a szociális otthonig valamennyi korosztály
számára igyekszik segítséget nyújtani. Az önkormányzatnak
köszönhetően az eddigi, Kálvin út 7. szám alatti irodánkat
ingyenesen használhatjuk, így a régi helyen megtalálnak
minket.
Ezúton is várunk minden tagot és támogatást, nemcsak
anyagit, hanem tárgyit (ruha, játék stb.) is, amelyet a
megfelelő helyre fogunk eljuttatni. Továbbá várjuk Önöket
február 13-án a farsangi batyus bálra, amelyet a Kisúj
étteremben tartunk 18 órától.
Információ: 70/933-8470 Fülöp Gáborné.
Juhász Attila
önkormányzati képviselő, az egyesület tagja
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„Kéz a kézben”

Hagyományápolás a Kossuth Iskolában

A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon a Városi Óvodai Intézménnyel, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a debreceni
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával
konzorciumban 2009 nyarán a TÁMOP 3.3.3 „Integrációs
közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai
szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása”
című programra sikeres pályázatot nyújtott be. A konzorcium
31.260.432 Ft támogatásban részesült.
A pályázat címe kifejezi a konzorcium célját: a programban
résztvevő pedagógusok segítséget nyújtanak a régióban tanító
kollégáknak az integrációs pedagógiai program
alkalmazásában, illetve segítik a tanítójelöltek gyakorlati
képzését.
A projekt alapvető célja, hogy a konzorciumban résztvevő
nevelési-oktatási intézmények szakmai továbbfejlesztését segítse
iskolánk, hospitációs központként működjön, regionális és
kistérségi szinten szakmai műhelyeket működtessen, a hálózati
tanulás révén a minőségbiztosított módszertani kultúrát minél
szélesebb körben elterjessze, valamint a főiskolai hallgatóknak is
tanítási gyakorlati helyet biztosítson.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy iskolánk a projekt
keretében a tanítóképző főiskola gyakorló iskolájaként működik.
Így lehetőségünk nyílik együttműködésre a főiskola oktatóival. A
pályázat forrást biztosít a szakmai programok mellett
fejlesztőeszközök vásárlására, gyermekprogramok, foglalkozások,
tábor szervezésére is.
Reméljük, hogy elképzeléseink a gyakorlatban sikeresen
megvalósulnak, a sok-sok érdekes program gazdagítja tanulóink
személyiségét, hozzájárul sikeres középiskolai tanulmányaikhoz.

Huszadik alkalommal rendezték meg az „Apáról fiúra - népi
gyermekjátékok közösségi bemutatóját” 2009. december 12-én a
jászkiséri Művelődési házban. A Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 3. c osztályos
tanulói Karácsonyi pásztorjárás címmel adtak elő egy jelenetet.
Lázas készülődés előzte meg a bemutatót mind a gyerekek, mind
pedig a szülők részéről. Addig, amíg a gyerekek szerepeiket
tanulták, illetve próbálták, a szülők buzgón keresgettek a régi
holmik között (subákat, pásztorbotot, bekecset, tarisznyákat, és a
korhoz illő ruhákat).
A közel 20 előadásból a 12. volt a számunkra várva várt
produkció. A gyerekek izgatottságát mi, felnőttek próbáltuk oldani,
bár mi is hasonlóan éreztünk. Az előadás alatt a szülők lélegzetüket
visszafojtva figyelték gyermekeiket, illetve a közönség reagálását.
Ekkor kezdtünk oldódni, mert egy színvonalas, jól begyakorolt,
kiváló előadást láthattunk. A gyermekek énekhangja az egész
épületet bejárta.
Az eredményhirdetésre délután került sor. A zsűri véleményét
szeretném idézni: „Nagy dicséret illeti a Kossuth Lajos Általános
Iskola 3. c osztályos tanulóit. Ritkán hallott énekeket hallhattunk
tőlük, amit szépen egyszerre, egymásra utalva adtak elő. A furulyakíséret pedig még csak emelni tudott ezen a remek színvonalon.
Elmondhatjuk, hogy a legszebben éneklő gyerekek ők voltak a mai
nap folyamán. Dicséret a felkészítőiknek!”

Tóth Csilla projektmenedzser

Adventi játszóház a diákotthonban
Napközis-diákotthoni munkaközösségünk 2009.
december 11-én délután adventi játszóházat szervezett a
napközis, diákotthonos gyermekek számára. A jó
hangulatú közös együttlétre a Diákotthonban került sor a
szülők és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
munkatársainak meghívásával. A gyerekek maguk
nyújtották, formázták, díszítették a mézes süteményeket,
és miközben a finom édességek készültek, többféle
tevékenységben kipróbálhatták ügyességüket. Készítettek
télapókat, tobozból fenyőfát, karácsonyfadíszeket. Akinek
egyikhez sem volt kedve, megnézhetett egy szép
mesefilmet a télapóról. A tartalmas délutánhoz az anyagi
hátteret a munkaközösség „Gyermekvilág” elnevezésű
pályázatából nyert forrás biztosította. A közös program
kellemes emlékeket hagyott minden résztvevőben.
Reméljük, hogy jövőre sikerül a kezdeményezésből
hagyományt teremtenünk, és újra találkozunk!
Zsolnainé Szilágyi Zita
Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon

A hagyományápolás fontos számunkra. Ezen a napon
Magyarország kultúrájának továbbéléséért léptek fel a gyerekek.
Köszönetet szeretnék mondani felkészítőiknek: Orosné Igriczi
Erzsébet és Vadas Ilona pedagógusoknak áldozatos munkájukért.
Egy nagyszerű élményhez juttattak bennünket szülőket, illetve
gyermekeinknek egy sikerekben és élményekben gazdag napot
ajándékoztak.
Csipes Diána szülő

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.

2010. február 6.

Kisbíró

15. oldal

Lehetőségek az Aranyban
Iskolagyümölcs akció
A 2009 őszén országosan meghirdetett iskolagyümölcs
akcióhoz csatlakozott az Arany Iskola is. Gyors
jelentkezésünknek köszönhetően bekerültünk a korlátozott
számú iskolát befogadó programba. Így az összes alsó
tagozatos tanuló minden nap egy szép piros almát kaphat
tízóraija kiegészítéseként. Fontosnak tartjuk az egészséges
táplálkozás népszerűsítését, a téli vitaminbevitel biztosítását.
Úgy látjuk, sikerült a kellemeset a hasznossal összekötnünk,
hiszen ízlik a gyerekeknek az alma.
Holló Lászlóné
alsós munkaközösség-vezető

Tanulói laptop program
Iskolánk, az Arany János Általános Iskola a TÁMOP
3.1.4. pályázatban felkínált lehetőséggel élve, a kor
kihívásainak megfelelve nyújt be pályázatot a fenntartó
önkormányzat támogatásával a tanulói laptop programban
való részvételre. A pályázat keretében egy osztály
létszámának megfelelő laptopot szerezhet be az intézmény a
tavasz folyamán. Segítségükkel elérhetjük azt, hogy a
gyerekek ne csak informatika órán, hanem más szakórákon
is használjanak számítógépet, internetet, és elsajátítsák az
önálló ismeretszerzés és -feldolgozás elektronikus formáját.
Tuka Antal informatikatanár

Farsang kupa ovisoknak

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a decemberben
betegségek miatt elmaradt Mikulás-kupa helyett az egyházi
ünnepkörbe is illeszkedő Farsang-kupára 2010. február 10én (szerdán) 16 órakor kerül sor az Arany János Általános
Iskola Szabadság téri épületében. Rendezvényünkre
szeretettel hívjuk az óvodásokat és szüleiket!
A rendezvényen játékos sportversenyekre, ügyességi
feladatok megoldására, farsangi vigadozásra kerül sor.
Minden résztvevő ajándékot kap.
Farkasné Szőke Katalin
az ovi-suli átmenetet segítő munkacsoport tagja

Foci, kondi – télen is

Újfalvi Erik, Kui Lajos, Farkas Zoltán, S. Nagy Zsolt a
téli időszakban sem hagyják „nyugodni” tanítványaikat. Az
Arany János Általános Iskola tornatermében rendszeresen
folynak a korosztályos labdarúgó edzések. Az iskola, a
Kisújszállási Sportegyesület és az Arany János Diáksport
Egyesület jó együttműködésének köszönhetően a gyerekek
téli kondícionáló, alapozó felkészülése mellett a
tornateremben a játék gyakorlására is lehetőséget biztosít.
Az Arany DSE és a szülői munkaközösség
együttműködésének
köszönhetően
jól
felszerelt
konditermünkben térítésmentesen edzhetnek az erősödni
vágyó Arany iskolás fiúk, lányok. A speciális felszerelések
használatát a testnevelés órákon elsajátítják, de az edzéseket
is nagy gonddal irányítjuk, hogy elkerüljük a sérüléseket és
a túlterhelést. Hiszünk abban, hogy a rendszeres munka
eredményt hoz, és megvalósul az “ép testben ép lélek”
mottó.
Kádár József munkaközösség-vezető

Karácsony Márialakán

A XXI. század elején sajnos még mindig vannak
Magyarországon olyan települések, ahol sem szaloncukor,
sem karácsonyfa nem adatik meg a családoknak A nagy
szegénység miatt csak a legalapvetőbb létfenntartásra telik.
Így az ünnep „kellékeinek” beszerzésére nem is
gondolhattak. Pedig sok kisgyermek is nevelkedik
Márialakán. Települési képviselőként Demeter Jánosné
ajándékcsomagokkal igyekezett az ünnepet boldogabbá
tenni számukra. 2009. december 22-én járt a Kisújszálláshoz
tartozó egykori állami gazdasági központban, ahol most
kilenc család él. Az Arany János Általános Iskola
felajánlásának köszönhetően két fenyőfát is vittek, melyek
díszeikkel, illatukkal szintén hozzájárultak az ünnep
meghittebbé tételéhez. A Vöröskereszt városi szervezete
nevében Fülöp Gáborné ruhaneműkkel járult hozzá az
ajándékozáshoz. De nemcsak ajándékot, szeretetet is vittek
Márialaka szegény sorsú családjainak. Köszönöm nekik!
Nagy Lajos igazgató
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Kedves Szülők!
Közeleg egy újabb tanév. Önök lassan elkezdenek nézelődni, iskolát keresni gyermeküknek. Melyik iskolát válasszák? Nehéz döntés.
Tudjuk, hogy olyan iskolát keresnek az óvodát elhagyó kicsinyüknek, ahol biztonságban tudják őt. Olyan iskolát, ahol a következetes munka
mellett egészséges vidámság, humor, gazdag program várja gyermeküket a mindennapokban. Ahol a pedagógus a családi házzal
együttműködve nevel a „szép életre, s jóra”.
Iskolánkban az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése kiemelt szerepet kap. Fontosnak tartjuk, hogy kisdiákjaink jó kedvvel, játékos
módszerekkel, tevékenykedve haladjanak az ismeretek birodalmában.
Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam azokat a tanító néniket, akik - két osztály indítása esetén - az elsősöket várják.
Oláhné Horváth Ibolya

Iskolánkban 33 éve
neveli-oktatja az 1-2. osztályosokat. Pályája során mindig arra
törekedett, hogy tanulói kiegyensúlyozottak,
felszabadultak,
együttműködőek legyenek. Szakmai fejlődése érdekében számos
továbbképzésen vett részt. Az új
módszerek, tanulásszervezési
módok iránti érzékenységét bizonyítja, hogy több új olvasási
program kipróbálója. Elsőként alkalmazott iskolánkban
kompetencia alapú programcsomagot, amelynek ma már országos
szakértője, mentora. Nevelő-oktató munkájában fontosnak tartja,
hogy a szülőkkel együtt szervezze a gyerekek játékos
ismeretszerzési folyamatait, szabadidős programjait. A mindennapi
oktató munkájának a drámapedagógia, a kommunikációfejlesztés
meghatározó részévé vált. Évek óta sikeresen készíti fel tanulóit az
Országos Weöres Sándor Színjátszó Találkozó megyei, területi
bemutatójára.

Farkasné Rácz Julianna

Közel 30 éve tanítja az alsó
tagozatos gyermekeket. Szakmai
pályafutása alatt meghatározó
szerepet játszik az 1-2. osztályos
gyermekekkel való foglalkozás.
A pedagóguspálya iránti elkötelezettségét az állandó önképzés, a szakmai megújulásra
való törekvés jellemzi. A
pedagógus-továbbképzéseken megtanult új módszereket,
tanulásszervezési módokat a tanórákon sikeresen alkalmazza.
Mindig kihívást jelentetett számára a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulókkal való foglalkozás, így a fejlesztő-differenciáló
pedagógus szak elvégzésével még eredményesebbé,
színvonalasabbá vált munkája. A diákönkormányzat vezetőjeként
színes, gazdag programokat szervez a kisiskolások számára. A
családi házzal kölcsönös kapcsolattartásra törekszik, a szülők
szeretik, tisztelik, tanácsait elfogadják, együttműködnek a
gyermekek személyiségének fejlesztésében.
Varga Vincéné igazgató

Hírek a Török Pál Református Általános Iskoláról
A 2009/2010. tanévet iskolánk nem az eddig megszokott
névvel kezdte. A fenntartó presbitérium és a tantestület
egyetértésével az elmúlt tanév végén törvényesen
jóváhagyták kezdeményezésünket, és az intézmény felvette a
Török Pál nevet.
Miért esett a választás erre a személyre, vajon hogyan
kötődik Kisújszálláshoz és az iskolához? Török Pál a teológia
elvégzése után Kisújszállásra került, ahol az iskola rektora és
a református gyülekezet lelkipásztora lett. Ebben az időben
tanított városunkban az akkor ifjú Arany János, akivel hamar
barátságot kötött a lelkipásztor. Arany János büszke volt arra,
hogy a tudós lelkész barátjának mondhatta magát. Török Pált
később Budapestre hívták. Az ő munkásságának
köszönhetően épült fel a fővárosban számos iskola,
főgimnázium, valamint a Theológiai Akadémia, ami azóta is
működik és oktatja hallgatóit. Ezért esett a választás Török
Pálra, tudós-lelkipásztor és igazgató elődünkre.
A tanév elején, 2009. október 11-én tartottuk névadó
ünnepségünket egy vasárnapi istentisztelet keretében. Itt

került sor az új iskolazászló avatására is. Számos közéleti
személy tisztelt meg bennünket jelenlétével. Közülük
elsőként említem dr. Bölcskei Gusztávot, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspökét, a zsinat elnökét, aki
hosszú évek óta figyelemmel kíséri és erkölcsileg, anyagilag
is támogatja az iskolánkban folyó munkát.
Ki ne ismerné Dr. Szathmári István nyelvész-professzort,
Kisújszállás szülöttét, akit örömmel üdvözölhettünk a
szónokok sorában. Annak ellenére, hogy már nem vállal
közszereplést, minket megtisztelt jelenlétével. Folytatom
Varga Mihály volt pénzügyminiszter úrral, aki több
ünnepségünket is megtisztelte már, és elismeréssel
nyilatkozott intézményünkről.
Dr. Fazekas Sándor, Karcag város polgármestere és
Illéssy Ádám, a város híres kunkapitányának leszármazottja,
jelenlegi kunkapitány is részt vett e jeles eseményen.
Iskolánk megtekinthető a www.kisujrefi.hu weboldalon.
Sipos Emese
igazgató

A K i s b í r ó márciusi számában bemutatkoznak a város általán os iskol ái.
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Kedves Szülők!
Kérem, engedjék meg, hogy az Arany János Általános
Iskolában 2010. szeptemberétől indítani tervezett osztályokba
tanítványaikat váró 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 írásolvasás alapjait. Emellett a
gyorsabban haladók tehetséggondozására is sok időt
fordít. Kosárlabdázó múltjára tekintettel rendszeresen
vezet edzéseket is.

17. oldal
SAKK!

MATT!

Sikeresen szerepelt sakkcsapatunk a 2009/2010-es bajnoki
évad 4. fordulójában, december 20-án Békésen, a második
helyezett otthonában. A meggyőző, 8:4-es győzelmünket
elsősorban a mérkőzésre történő alapos felkészülésünknek,
ráhangolódásunknak, küzdeni tudásunknak köszönhetjük, és nem
utolsósorban annak, hogy kihasználtuk a lélektani előnyt: a hazai
csapat nem számított arra, hogy a december 19-ei, szombat estiéjszakai nagy havazás ellenére elindulunk, és időben megérkezünk
Békésre. Összességében elégedettek vagyunk az izgalmas téli
kalandunkkal, mivel öt győzelem és hat döntetlen mellett csupán
egy partit veszítettünk.
Az 5. fordulóban, január 31-én az addig harmadik helyezett
Karcagi SE csapata látogatott Kisújszállásra. Úgy látszik, a sakk
igazi téli sport lett, mivel újabb nagy havazás jelezte a következő
bajnoki mérkőzés közeledtét. A karcagiak nagy elszántsággal
vetették bele magukat a küzdelembe, ami először szoros
eredményt ígért. Kezdeti előnyüket azonban pontos játékkal – és
némi szerencsével - sikerült kompenzálnunk, így nem tudták
megakadályozni nagy különbségű győzelmünket.
Ezzel a tabellán – megerősítve első helyezésünket - hét pontra
növeltük előnyünket a Békési TE csapatával szemben.
Eredmények:
Békési TE – Kun-Metalokála Kisújszállási SE 4 : 8
Kun-Metalokála Kisújszállási SE – Karcagi SE 9,5 : 2,5
Kecze István SE elnök

Asztalitenisz

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, SNItanulók 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.
A bemutatott tanító néniken kívül az elsősökkel olyan
testnevelő foglalkozik majd, aki gyógytestnevelői végzettséggel
is rendelkezik, SNI-tanulóinkat megfelelő fejlesztő- és
gyógypedagógusok látják el, az informatikát első osztálytól
kezdve szakember tanítja majd.
A most iskolánkba iratkozó gyerekek minden rendszeres
iskolai foglalkozását, étkeztetését, napközi otthonos ellátását egy
helyen, a Szabadság téri épületünkben szervezzük szeptembertől.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket szervezett
foglalkozásainkon. Ismerjék meg iskolánkat!
Nagy Lajos igazgató

Január végén rendeztük meg a kisújszállási városi asztalitenisz
versenyt, melyre a hideg idő ellenére sokan eljöttek. A verseny
egyben felkészülés volt az NB III-as bajnokságban és a megyei
első osztályban szereplő csapatoknak. A megyei asztalitenisz
szövetség a sportág támogatásáért díszes kupát adományozott
Kisújszállás Város Önkormányzatának, melyet Szénási László, a
Kisúj SE elnöke vett át.
A versenyen a következő eredmények születtek:
Felnőtt egyéni
1. Ágoston István
2. Varró Dániel
3. Ferenczi Zoltán
4. Végh Richárd
Felnőtt páros
1. Kruchió Péter - Ferenczi Zoltán
2. Ágoston István - Varró Dániel
3. Belukács Gábor - Balla György
4. Szidey István - Rézsó Attila

Amatőr egyéni
1. Szöllősi Viktor
2. Debreczeny Zoltán
3. Szöllősi Tibor
4. Szabó Kálmán
A verseny támogatói: Kisújszállási Önkormányzata, ELT-Hungary
KFT. Himer Ádám, Házszépítők boltja, Demeter Jánosné.
Szűcs István edző
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Intézményvezetői pályázatok
2010. július 13-án lejár az öt évre szóló megbízása a Városi Óvodai Intézmény vezetőjének, valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon igazgatójának. Ezért a képviselő-testület a két intézmény vezetésére pályázatot írt ki.
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
a kisújszállási Városi Óvodai Intézmény
óvodavezetői állására

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
igazgatói állására

Pályázati feltételek:
- az óvodai nevelési intézményben pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre szóló alkalmazás;
- büntetlen előélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az iskolai végzettséget, illetve egyéb végzettséget (pl.
szakvizsgát) igazoló diploma másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési
program),
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Juttatások:
- bérezés: a közalkalmazotti törvénynek megfelelően.

Pályázati feltételek:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre szóló alkalmazás;
- büntetlen előélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az iskolai végzettséget, illetve egyéb végzettséget (pl.
szakvizsgát) igazoló diploma másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési
program),
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Juttatások:
- bérezés: a közalkalmazotti törvénynek megfelelően.

A pályázatokat Kisújszállás Város Polgármesteréhez kell írásban, két
példányban benyújtani (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.)
Információ: Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya, 5310
Kisújszállás, Szabadság tér l., Városháza 28. sz. szoba, tel: 59/520245. A pályázat iránt érdeklődők a kisújszállási Városi Óvodai
Intézményt egyeztetést követően megtekinthetik és megismerhetik.

A pályázatokat Kisújszállás Város Polgármesteréhez kell írásban, két
példányban benyújtani (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.)
Információ: Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya, 5310
Kisújszállás, Szabadság tér l., Városháza 28. sz. szoba, tel: 59/520245. A pályázat iránt érdeklődők az iskolát egyeztetést követően
megtekinthetik és megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.
Elbírálási határidő: 2010. június 30.
A megbízás kezdő időpontja: 2010. július 14. .
A megbízás időtartama: 2010. július 14. - 2015. július 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.
Elbírálási határidő: 2010. június 30.
A megbízás kezdő időpontja: 2010. július 14. .
A megbízás időtartama: 2010. július 14. - 2015. július 31.

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
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 36.190,-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.
A pályázatokat 2010. február 12-én 16 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 8-16 óra közötti időpontban a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon: 59/520-210, 520215).
Farkas Sándor ügyvezető igazgató
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Segítsünk személyi jövedelemadónk 1+1%-ával
Hogy kinek? Összeállításunkkal azoknak szeretnénk segíteni,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával helyi alapítványok, közösségek munkáját kívánják támogatni.
Alapítvány, szervezet neve
Székhelye
Képviselõje
"A Holnap Menedzsereiért" Alapítvány
Széchenyi u. 4.
Szabó Tamás
A "Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdőért" Alapítvány
Vásár u. 64.
Szénási László
A Kisújszállási Zenedéért Alapítvány
Rákóczi u. 3.
Pintér Istvánné
(Aki a Mellofon Fúvósegyüttest szeretné támogatni, az a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány adószámát és nevét jelölje meg.)
Alföldkutatásért Alapítvány
Széchenyi u. 64. Dr. Tóth Albert
Alsós Gyermekeinkért Alapítvány
Szabadság tér 2.
Ferenczné Subicz Katalin
"Arany Diák” Alapítvány
Kálvin u. 3.
Domján László
Arany János DSE
Kálvin u. 3.
K. Szabó Jánosné
Arany János Városi Könyvtár
Szabadság tér 2.
Gubuczné Tomor Mária
Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete
Szab. u. 1/A. II./5. Kovács Kálmán
Békés Öregkorért Alapítvány
Téglagyár u. 10. Tapasztó Szabolcs
Boldog Gyermekekért Alapítvány
Sásastó u. 5.
Demeter Istvánné
"Együtt a holnapért" Alapítvány
Bajcsy-Zs. u. 37. Urbán Szabó Jánosné
Griff Motoros Club Sportegyesület
Győri u. 29.
Molnár Tamás
"Gyermekeink Műveltségéért" Alapítvány
Széchenyi u. 4.
Szabó Tamás
Illéssy Alapítvány
Arany J. u. 1/a.
Dr. Tölgyvári Béla
Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
Nyár u. 2.
Dr. Gyergyói László
Kisújszállási Lövészklub
Eszperantó u. 10/a. Hornyák János
Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület
Szabadság tér 1.
Szabolcsi Károly
Kisújszállási Technikai Sport Klub
Zsodoma u. 33.
Molnár Sándor
Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány
Szabadság tér 1.
Dr. Kiss Kálmánné
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület
Szabadság tér 1.
Tatár Zoltán
Kisújszállás Sport Egyesület
Deák F. u. 6.
Majláth Antal
Magyar Postagalambsport Egyesület
Bocskai u. 7/12.
Vígh Zsigmond
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Kálvin u. 7.
Fülöp Gáborné
MOVE Kht. Segítség Támogató Szolgálat
Deák F. u. 10.
Szántó-Kalmár Anita
Móricz Zsigmond Diák Sport Egyesület
Széchenyi u. 4.
Rehócsin Mária
Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás
Béla király u. 14. Zsoldos László
Művelődési és Ifjúsági Központ
Deák F. u. 6.
Janó Lajos
Nagycsaládosok Egyesülete
Bem u. 30.
Mészáros Teréz
Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
Szabadság tér 1.
Dr. Vincze Sándor
Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Kulturális Egyesület
Horváth-tanya
Horváth György
"Összefogással a kisújszállási Kossuth Lajos
Általános Iskolás tanulókért" Alapítvány
Kossuth u. 2.
Molnárné Bucsai Ildikó
Református Iskoláinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Garaguly Zsigmond
"Petőfi" Vadásztársaság
Rézműves u. 13. Posztós János
Phoenix Kulturális Egyesület
Rákóczi u. 3.
Radics Zoltán
Református Temetőinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
"Szülők a Gyermekekért" Alapítvány
Széchenyi u. 9.
Farkas Gyuláné
Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete
Nyár u. 2.
Kecze István
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Nyár u. 2.
Mészáros Sándor
Városi Polgárőrség
Arany J. u. 6.
Dr. Malatinszky András

Az alábbiakban azoknak az egyházaknak, egyházi közösségeknek a kódszámát közöljük,
melyeknek jövedelemadónk plusz 1%-át ajánlhatjuk fel:
Magyarországi Református Egyház
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Élő Ige Gyülekezet

(technikai szám: 0066)
(technikai szám: 0011)
(technikai szám: 0286)
(technikai szám: 0482)

Adószáma
18821213-1-16
18832828-1-16
18827484-1-16

18825705-1-16
18825444-1-16
18827336-1-16
19227461-1-16
15576804-1-16
18836231-1-16
18825509-1-16
18824412-1-16
18829424-1-16
18832103-1-16
18821206-1-16
18827862-1-16
18833537-1-16
19221599-1-16
19220309-2-16
18825035-1-16
18836303-1-16
19221324-1-16
18828124-1-16
19866705-2-16
18828423-1-16
19002093-2-41
21926590-2-19
19227629-1-16
19867342-1-16
15576976-1-16
18825839-1-16
18827075-1-16
18836743-1-16

18827408-1-16
18821880-1-16
19868697-2-16
18820559-1-16
18821873-1-16
18820054-1-16
18832127-1-16
19227382-1-16
18827790-1-16
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A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. felvételt hirdet
főkönyvi könyvelő munkakörbe

Az állás betöltéséhez szükséges végzettség:
közgazdasági érettségi pénzügyi vállalkozási szakon
Előnyt jelent:
mérlegképes könyvelői végzettség,
vállalkozás területén szerzett könyvelői gyakorlat.
Az állás betölthető a döntést követően azonnal,
2010. február 22-től.
Jelentkezés fényképpel ellátott szakmai önéletrajzzal
2010. február 15-ig.
Érdeklődni személyesen a VG Kft. központi irodájában
(Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.) munkanapokon 8-16 óráig Farkas
Sándor ügyvezető igazgatónál vagy telefonon az 59/520-210, illetve
a 20/5477-521 számokon lehet.

Galambkiállítás Kisújszálláson

Ismét Kisújszálláson gyűltek össze az ország legszebb galambjai.
A 76. számú Kisújszállási Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület
idén is megtartotta hagyományos galambkiállítását. Az eseményre
321 galambot neveztek, amire nemcsak a tenyésztők, hanem a
helyiek is kíváncsiak voltak. A szakmai zsűri értékelése alapján
számos kupát és oklevelet osztottak ki. Több év kihagyás után idén
ismét átadták a Kisúj kupát, amit a nagytestű alakgalambok és a röppdíszgalambok kategóriájában is átadták. Bár egyiket sem kisúji
tenyésztő vihette haza, a szervezők szerint idén is jól szerepeltek a
helyiek. A díjazottak listáját és a zsűrizett galambfajtákat megtalálja a
www.kisujszallas.hu oldalon.
Tán Eszter

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. március 6-án, szombaton jelenik
meg,. Lapzárta 2010. február 26-án, 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)

Fegyverneken eladó összkomfortos, felújított családi ház, nagy
kerttel, rakárral, 2 kisebb szobával. Víz, gáz, villany bevezetve.
Érdeklődni ugyanitt: Táncsics M. út 162. Eladási ár 4 millió Ft. Csere
is érdekel.
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