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Építünk
Korábban azt mondták rólunk, hogy a Nagykunság egyik
– ha nem a – legszebb városa vagyunk. Néhány éve azt
hallani, hogy Kisújszállás az egyik legdinamikusabban
fejlődő alföldi kisváros. A 2011. évvel kezdetét veszik azok
az építések, amelyek nyomán két-három év múlva azt
fogják rólunk mondani: Kisújszállás a Nagykunság
legszebb és legdinamikusabban fejlődő kisvárosa. Ennek
eléréséhez azonban sok munka vár ránk. Ezek után mi
mással is köszönthetném hírlevelünk idei első számában a
kedves Olvasót, mint munkáról szóló hírekkel?
Ez az év nagy beruházások éve lesz Kisújszállás
történetében. Sikeres pályázatainknak köszönhetően
gyógyfürdőt és szállodát építünk, felújításokhoz látunk
hozzá a városközpontban, és folytatjuk a belvízelvezetőrendszer kiépítését immáron a város északi részén is –
ezek a legfontosabbak, amiket meg fogunk valósítani. A
január amellett, hogy ezen építések háttérmunkáit végeztük –
az év városműködtetési feladatainak számbavételével és
tervezésével telt el. Az év első hónapjának látszólagos
nyugalma sok munkát takar, hamarosan azonban mindezek
látványos szakaszaihoz érkezünk el.
Akik építettek már családi házat, azok nagyon jól tudják,
hogy az építkezés megkezdése előtt mi mindent kell
előkészíteni. Egyfelől tervező, kivitelező, műszaki ellenőr,
másfelől megfelelő telek, építőanyagok, és nem utolsósorban
pénz kell. Nincs ez másként a nagyobb beruházások során
sem. A gyógyfürdőfejlesztéshez a háttérmunkák jelentős
részét elvégeztük, közbeszerzés útján kiválasztottuk a
kivitelezőt, akinek már át is adtuk a strandot mint
munkaterületet. Ezzel együtt elkezdjük a tervezett, hatvan
férőhelyes szálloda építését is. A kivitelező vállalta, hogy e
munkákkal egy év alatt elkészül. Idén tehát – várhatóan – le
kell mondanunk a helyben történő strandolásról, jövőre
azonban megújult környezetben fogadhatjuk a helyi és
vidéki vendégeket! Idén az új fürdőgyógyászati komplexum
működtetésére és marketingjére is fel kell készülünk –
legalább húsz fő biztosan szükséges lesz majd a feladatok
ellátására. A fürdőgyógyászati komplexum alapkőletételét
február 10-ére terveztük, hírlevelünkben megtalálják az erre

szóló meghívót, jöjjenek el, várjuk Önöket.
Jól halad a városközpont megújításának pályázati
programja is. Amit előkészítünk, az a régi Vigadónak
(mozinak), a Városháza tetőszerkezetének és parkjának, a
Kálvin parknak és a főút menti zöldfelületeknek a fel-, illetve
megújítása. Jelenleg az ún. „projektfejlesztési” időszakban
vagyunk, amikor is részletesen ki kell dolgoznunk tervünk
tartalmát. A legkedvezőbb számításaink szerint idén ősszel
elkezdhetjük az építési munkálatokat.
És ami már elkezdődött: a város északi területeinek
belvízrendezése. Optimisták vagyunk, hiszen tavaly év
végére befejeztük a város déli területeinek belvízelvezetését,
aminek eredményeként ősszel – egy-két kisebb eset
kivételével – nem volt számottevő belvízprobléma ezeken a
területeken.
E beruházások maguk is munkát jelentenek több
kisújszállási vállalkozónak és azok alkalmazottainak.
Nekünk azonban fontos az is, hogy a jelenleg
munkanélkülieket is foglalkoztathassuk, ezért pályázunk a
kormány közmunkaprogramjára. A pályázat – alapos
egyeztetések után elkészült – benyújtásáról a januári ülésén
döntött önkormányzatunk.
Egy város ne csak szép és fejlődő legyen, de otthonos is,
amelyben jó lakni, élni. Képviselő-testületünk ezért is
szorgalmazza és támogatja a helyi közösségi programokat,
rendezvényeket és az ezeket megvalósító civil szervezeteket.
Közreműködésükkel januárban összeállítottuk az idei év
rendezvénynaptárát is, amelyet e hírlevelünkkel együtt
eljuttatunk minden családhoz.
Januári-februári, évről évre visszatérő feladatunk a
városműködtetés és -fejlesztés pénzügyi feltételeinek
számbavétele, azaz a költségvetés előkészítése. Mint
mindig, az igények most is magasabbak a lehetőségeinknél.
Jól át kell tehát gondolnunk, mire mennyit fordíthatunk,
hogyan oszthatjuk be a város pénzét úgy, hogy minden
fontos feladatra jusson. Erről azonban hírlevelünk következő
számában tájékoztatjuk a kedves Olvasót…
Kecze István
polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK...
Mit szól a város déli részét érintő belvízelvezető rendszer kialakításához?
Zsótér László,
a Kisújszállási Vízmű Kft. vezetője
Mióta elkészültek az árkok, többször ki
lettek próbálva. A tapasztalat az, hogy a
nagyobb vizet is levezetik, nagy
problémák nem voltak e városrészben.
Egy-két átereszt kellett csak átmosatni.
Ezzel szemben régebben többször
szivattyúztunk ezeken a területeken az év
hasonló időszakában.

Csíki István
nyugdíjas
Nagyon régen vártuk, hogy elkészüljön a
beruházás. Most már csak félig volt az
áteresz vízzel. Örülök, hogy megoldódott
ez a probléma. A támfalakkal pedig
szépült az utca is. Sajnáljuk, hogy nem
került mindenhova betonelem az árok
aljára. Viszont újrabetonozták a
bejárónkat, nagyon szépen megcsinálták.

Pocsaji Norbert
hallgató
A 2005-ös nagy esőzésekhez képest
sokkal jobb a helyzet, mióta elkészült a
belvizes beruházás. Tavaly nyáron és
ősszel is volt nagy eső, most sokkal
jobban elvezették az árkok a vizet, csak
nagyon kevés helyen állt meg az
udvarokon, de az sem volt jelentős.

Bolgovics Andrásné
nyugdíjas
Mióta elkészültek az árkok, azóta sokkal
jobb a helyzet. Reméljük, folytatódik a
beruházás. Azóta sosincs tele az árok,
alig van benne víz. Jó megoldás, hogy a
záportározókba kivezetik a vizet. Nem áll
meg a víz az udvarokon sem, a mélyebb
területekről is elfolyik most már.

(Tóth Tünde)

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 2010.
december 21-ei soron következő, a 2011. január 20-ai rendkívüli,
valamint a 2011. január 25-ei soron következő ülésén hozott
döntéseiről

Rendeletek:
36/2010.(XII.22.) Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestületének Szervezeti és működési szabályzatáról
37/2010.(XII.22.) az első lakáshoz jutó fiatal házasok 2011. évi
támogatásáról
38/2010.(XII.22.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 30/2010. (X.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
39/2010.(XII.22.) a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén fizetendő díjak mértékéről
40/2010.(XII.22.) az önkormányzati tulajdonú víziközműből
szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról
41/2010.(XII.22.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
42/2010.(XII.22.) a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003.(V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1/2011. (I.26.) az élelmezési nyersanyagköltségekről
2/2011. (I.26.) a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési
díjairól

Határozatok:
356/2010.(XII.21.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
357/2010.(XII.21.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
358/2010.(XII.21.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
359/2010.(XII.21.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
360/2010.(XII.21.) a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
megválasztásáról szóló 282/2010. (X.12.) számú önkormányzati
határozat módosításáról
361/2010.(XII.21.) a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
megválasztásáról szóló 282/2010. (X.12.) számú önkormányzati
határozat módosításáról
362/2010.(XII.21.) a Közbeszerzési Bizottság megválasztásáról szóló
297/2010. (X.12.) számú önkormányzati határozat módosításáról
363/2010.(XII.21.) a Közbeszerzési Bizottság megválasztásáról szóló
297/2010. (X.12.) számú önkormányzati határozat módosításáról
364/2010.(XII.21.) szélerőmű park létesítéséről
365/2010.(XII.21.) Kisújszállás Város Településrendezési terv
módosítási igényeinek meghatározásáról szóló 331/2009. (XI.26.)
számú önkormányzati határozat módosításáról

366/2010.(XII.21.) a Kisújszállási Vízmű Kft. és a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. 2011. évi működésének szabályozásáról
367/2010.(XII.21.) az önkormányzat tulajdonát képező szippantó autó
üzemeltetéséről
368/2010.(XII.21.) a 2010. évi önkormányzati beruházások
teljesítéséről
369/2010.(XII.21.) a Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány alapító
okiratának módosításáról
370/2010.(XII.21.) a 2010. december 2-án és 3-án lehullott nagy
mennyiségű csapadék által okozott károk vis maior támogatási
igényének benyújtásáról
371/2010.(XII.21.) az ÉAOP-2010-4.1.1/A-2-10-0017 jelű pályázat
visszavonásáról
372/2010.(XII.21.) a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására irányuló nyilvános
pályázati eljárás megindítására
373/2010.(XII.21.) az Európa a polgárokért program pályázatának
benyújtásáról
374/2010.(XII.21.) a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű
Társulat részére kamatmentes kölcsön biztosításáról
375/2010.(XII.21.) a képviselő-testület 2011. évi munkatervének
megállapításáról
376/2010.(XII.21.) Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző felmentéséről
377/2010.(XII.21.) Kisújszállás Város Önkormányzata és Kisújszállás
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodásról
378/2010.(XII.21.) a mezőőri szolgálat részére szolgálati gépjármű
beszerzéséről
379/2010.(XII.21.) a 2011. évi Kisújszállás városi parlagfű-mentesítési
pályázat kiírásáról
380/2010.(XII.21.) a Nyár u. 19. szám alatti ingatlan értékesítéséről
szóló határozat értelmezésére
381/2010.(XII.21.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
382/2010.(XII.21.) felügyelő tanácsi tag delegálásáról a Kátai Gábor
Kórház Felügyelő Tanácsába
383/2010.(XII.21.) az Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti
Díj 2010. évi adományozásáról
384/2010.(XII.21.) támogatás a Kossuth Fotóklubnak
385/2010.(XII.21.) a 2478/3 hrsz-ú önkormányzati területen sport
horgásztó és pihenőliget kialakításáról
386/2010.(XII.21.) Kisújszállás Város Településrendezési terv
módosítási igényeinek meghatározásáról szóló 331/2009. (XI.26.)
számú önkormányzati határozat módosításáról
1/2011.(I.20.) bűnmegelőzési pályázat benyújtásáról
2/2011.(I.20.) villamos energia beszerzése Kisújszállás Város
Önkormányzata és intézményei részére tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
3/2011.(I.25.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
4/2011.(I.25.) városi kitüntetésekről, díjakról szóló önkormányzati

rendeletek és határozat módosításának előkészítéséről
5/2011.(I.25.) az önkormányzat 2011. évi rendezvénytervéről
6/2011.(I.25.) az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
intézményvezetői állására szóló pályázat kiírásáráról
7/2011.(I.25.) az Arany János Városi Könyvtár és a Művelődési és
Ifjúsági Központ továbbképzési és beiskolázási tervének fenntartói
jóváhagyásáról
8/2011.(I.25.) önerő biztosításáról a „Kivilágos Kivirradtig Fesztivál”
megvalósítására benyújtott pályázathoz
9/2011. I.25.) az önkormányzati intézmények vízfogyasztását csökkentő
eszközök beszerzésére
10/2011.(I.25.) előterjesztés készítéséről
11/2011.(I.25.) közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázatok
benyújtására
12/2011.(I.25.) a köztisztviselők 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról
13/2011. (I.25.) a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és
Mezőgazdasági Bizottság rendkívüli összehívásának kezdeményezése
14/2011. (I.25.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. kérelméről
15/2011.(I.25.) erdei iskola létrehozására vonatkozó előterjesztés
készítéséről
16/2011.(I.25.) a kisújszállási 774 hrsz-ú, természetben a Téglagyár
utcán található ingatlanról
17/2011.(I.25.) a 351/2010. (XI.30.) számú önkormányzati határozatról
* * *
A képviselő-testület 2011. évi munkaterv szerinti soron következő
ülését, 2011. február 22-én (kedden) 13.00 órai kezdettel tartja a
következő napirendi javaslatokkal:
- Előterjesztés a 2010. évi költségvetés módosítására
- Előterjesztés a 2011. évi költségvetés megállapítására
- Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. lakóházfenntartási tevékenységéről és a 2011. évi lakóház-fenntartási
előirányzat meghatározására
- Előterjesztés az óvodai és általános iskolai beíratások időpontjának
meghatározására és a beíratások rendjének szabályozására
- Előterjesztés a Városi Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint az
Arany János Városi Könyvtár munkatervének fenntartói jóváhagyására
- Előterjesztés a városi társadalmi (civil) szervezetek támogatásáról
szóló pályázat kiírásáról
- Előterjesztés a helyi székházzal rendelkező szervek üzemeltetési
költségeinek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról
- Előterjesztés a helyi kiadványok támogatásáról szóló pályázat
kiírásáról
- Előterjesztés a nyári táborok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról
- Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényének
benyújtásáról
- Előterjesztés a követelésállomány behajtásának 2010. IV. negyedévi
tapasztalatairól, összefoglaló a 2010. évi munka eredményességéről
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon.
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Fejlesztéseinkről
Bizonyára többen látták, hallották, hogy bezárt az Erzsébet
Gyógyvizű Strandfürdő. De csak ideiglenesen! Most néhány
hónapra a munkagépek vették át a területet azért, hogy jövő nyáron
egy teljesen felújított, bővített fürdőt vehessenek birtokba a
vendégek.
A munkaterületet januárban kapta meg a közbeszerzésen nyertes
kivitelező, a Kalotherm Zrt. Elkezdték a termálmedence fa
tetőszerkezetének bontását, valamint a földmunkákat. A régi tető
helyett egy 2000 m2-es galériás medencetér épül, amely már az 1,4
m-es medencét, illetve az újonnan épülő élménymedencét is takarja
majd. Ezzel sokszorosára nő a fedett, s így télen is használható
terület. Wellness elemekkel is bővül az intézmény: lesz infra- és finn
szauna, gőzkabin, masszázsfal. Megújul a bejárat, amelyben új
öltöző, vizesblokk és büfé is épül. Emellett városunk szálláshiánya
is megoldódik: a fürdő épületének folytatásaként készül egy 30
szobás, hatvan személy fogadására alkalmas szálloda. Ahhoz, hogy
az új komplexum minél gazdaságosabban üzemeltethető legyen, a
termálvizet használjuk majd a fűtésre. A 2012 tavaszáig tartó
beruházás mintegy 1,6 milliárd Ft-ba kerül, amelynek 50%-át uniós
támogatásként kapja városunk.
A fürdő munkálatai a napokban kezdődnek, egy másik „vizes”
beruházás azonban már véget ért: megújult a város déli részében a
belvízelvezető rendszer. A kivitelező Kisúj 2009 Konzorcium
dolgozói felújították a vízelvezető árkokat, ahol kellett, mélyítették
azokat – ezzel biztosítva a víz lefolyását. Emellett az utak, járdák,
kapubejárók alatti átereszeket is kicserélték, valamint átemelőket is
beépítettek, amelyek az árkokban összegyűjtött vizet az új
záportározókba, illetve a Kakat-csatornába vezetik. Az idei
csapadékos év „kedvezett” a rendszer kipróbálásának: többször esett
nagy mennyiségű eső. A beruházás jól vizsgázott. Ahhoz azonban,
hogy ez később is így legyen, Önöknek is vigyázniuk kell az
ingatlanaik előtti árkokra, átereszekre. Ahhoz, hogy a víz hónapok
múlva is szabadon elfolyjon, tisztán kell tartani a belvízelvezető
rendszert.
A déli városrész már felsóhajthat, az északi részeken azonban
még mindig gondokat okozhatnak a hirtelen jövő tavaszi, nyári
záporok. De már nem sokáig. A déli területekhez hasonlóan az
északiakon is pályázati támogatással újul meg hamarosan a
belvízelvezető rendszer. Ez a beruházás – ha az időjárás is engedi –

Sok szeretettel meghívjuk az
ÉAOP-2.1.1/A-2F-2009-0010
KUMÁNIA KISÚJSZÁLLÁSI
GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ
GYÓGY- ÉS WELLNESSTURISZTIKAI CÉLÚ
FEJLESZTÉSE KISÚJSZÁLLÁSON
ÉAOP-2.1.2/A-09-2010-0013 HOTEL
KUMÁNIA ÉPÍTÉSE KISÚJSZÁLLÁSON
című
projektek alapkőletétellel egybekötött
nyitórendezvényére, amely
2011. február 10-én, csütörtökön
11 órakor lesz
a Turisztikai Fogadóközpontban
(Kisújszállás, Rákóczi u. 10.)
A vendégeket köszönti: Tatár Zoltán
alpolgármester
Avatóbeszédet mond: Kecze István
polgármester.
A programra minden kedves érdeklődőt
szeretettel vár a kedvezményezett:
Kisújszállás Város Önkormányzata

március elején indul, s várhatóan nyár közepére lesz kész. A két
projekt összköltsége összesen mintegy egy milliárd forint. Addig is:
ne feledjék, sokat segítenek, ha odafigyelnek környezetükre. Tehetik
ezt az árkok kaszálásával, illetve azzal is, hogy a csapadékvizet nem
vezetik a szennyvízcsatornába. Nemcsak azért, mert ez illegális,
hanem azért is, mert a rendszer nem ilyen nagy terhelésre készült, s
ezért a csapadékvízzel keveredett szennyvíz feltör a város
alacsonyabb pontjain.
Tatár Zoltán alpolgármester

A gyógyfürdő és a szálló látványterve
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Tá j é k o z ta tó
a k ö z fo g la l k o z ta t á s r ó l
2011-től új közfoglalkoztatási rendszer került bevezetésre,
melynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész,
aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson
munkalehetőséget. Átalakulnak a közfoglalkoztatási formák,
megszűnik a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a
közhasznú munkavégzés, és helyükbe egységes közfoglalkoztatás
lép.
Az egységes közfoglalkoztatási rendszeren belül a foglalkoztatás
időtartama és a napi munkavégzési idő eltérő lesz. Az
önkormányzatok elsősorban rövidebb idejű (2-4 hónapos)
foglalkoztatásra tudnak pályázni, melynek keretében napi 4 órás
munkaidőben történik a munkavégzés.
A hosszabb időtartamú (2-12 hónap) közfoglalkoztatás
támogatására csekély összegű forrás áll rendelkezésre, ezért az
önkormányzat a kiemelten fontos feladatok ellátását, valamint a
közfoglalkoztatás irányítói, szervezői feladatait kívánja
megvalósítani ennek a pályázatnak a keretében.
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 2011. januári ülésén
döntött a közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról, mely alapján
városunkban a közfoglalkoztatás 150 fő munkába állásával 2011.
március 1. napjától kezdődik.
Különösen fontos a közfoglalkoztatásban történő részvétel azon
személyek esetében, akik az idei évtől kezdődően bérpótló
juttatásban részesülnek, ugyanis 2012-től csak annak a személynek
lesz folyósítható ez a típusú ellátás, aki évente legalább 30 nap
munkaviszonyt igazolni tud.
Nagy Tünde osztályvezető

R e n de z v é n y n a p t á r
Ahogyan minden évben, idén is megjelent Kisújszállás
rendezvénynaptára. 2011-ben is színes programok várják a helyieket
és a városba érkezőket. Azért, hogy ezek között könnyen
tájékozódhassanak, összefoglaltuk a jelentősebb eseményeket. Ezek
helyszíne és szervezője mellett egy-egy elérhetőséget is feltüntettünk
– hogy legyen kihez fordulni, ha kérdésük lenne. A füzet végén pedig
megtalálják a Polgármesteri Hivatal és a helyi művelődési
intézmények elérhetőségét, a véradások időpontjait és az orvosi
ügyelet, valamint a rendőrség telefonszámát is.
A rendezvénynaptár tartalmazza azokat a programokat is,
amelyek részei a városi rendezvénytervnek. Ezek részben a városi
ünnepségek, megemlékezések, illetve több olyan program is,
amelyeket helyi közösségek valósítanak meg, de a város kiemelten
támogat. Ezekről a január 25-ei testületi ülésen döntöttek.
A rendezvénynaptárat a Kisbíróval együtt kapták kézhez –
forgassák egész évben örömmel, egészséggel.
(Szerk. TE)
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„A lakossággal való együttműködés
önkormányzata”
- a közmeghallgatásról -

Ahogyan a cím mondja, úgy fogalmazott Domján László,
városunk korábbi alpolgármestere, ny. iskolaigazgató azon a
közmeghallgatáson, amelyre tavaly decemberben került sor.
Igaz, ennek az eseménynek már több mint egy hónapja, az ott
elhangzottakról azonban e helyen még nem számolhattunk be
Olvasóinknak, hiszen azóta nem jelent még meg a hírlevelünk.
A közmeghallgatás olyan fórum, amelyet a képviselőtestületnek évente legalább egyszer meg kell tartania: olyan
alkalmat kell kínálnia a lakosságnak, amelyen ki-ki közvetlenül
a képviselő-testületnek mondhatja el a város életével
kapcsolatos észrevételeit, javaslatait. Akik a legutóbbi
közmeghallgatásra eljöttek, éltek ezzel a lehetőséggel.
Hozzászólásaik egy része elismerés és dicséret volt, más része
pedig problémák felvetése.
Az elismerések a képviselő-testület elmúlt négyéves
munkájának szóltak. Madarász József, Domján László, Kovács
Lukács és id. Gönczi Károly mind megfogalmazták, hogy
különösen sokat fejlődött a város az elmúlt években. Domján
László értékelte a képviselő-testületi jó csapatmunkát, a
Polgármesteri Hivatal szakmaiságát, az intézmények pályázati
eredményességét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a viták során
mindig tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot. A
lakossággal való kapcsolattartást úgy értékelte, ahogyan azt a
címben idézett szavai mondják.
A felvetett problémák sokrétűek voltak. Álljon itt néhány
ezek közül. Papp János kérte, hogy alakítsanak ki babkocsitárolót a gyermekorvosi szakrendelőnél. Fontosnak tartotta azt
is, hogy a gyalogátkelőhelyeken hangjelzéssel is üzemeljenek a
jelzőlámpák. Kovács Lukács szerint több utcanevet meg
kellene változtatni, jó lenne például régi határneveket
megőrizni egy-egy utcanévvel. Id. Gönczi Károly örül annak,
hogy sok értékkel gazdagodott a város, de ezeket – mint
mondta – védeni, óvni kell. Például megfelelően kezelni kell az
új buszvárók és a Bárány-kút fa részeit, hogy minél hosszabb
életűek legyenek. A csapadékvíz-elvezető árkok is csak akkor
„működnek” jól, ha tisztán tartják őket a lakosok, szabaddá
teszik az árkokban a víz útját.
Kecze István polgármester megköszönte a felvetéseket és
javaslatokat, mindegyikre részletesen reagált, és ígérte, hogy
megoldást keresnek rájuk. A „lakossággal együttműködő
önkormányzat” kifejezést munkájuk elismerésének tekinti,
amely odaillik az elmúlt években elnyert „Ifjúságbarát
Önkormányzat” és „Idősbarát Önkormányzat” címhez.
(Szerk. – KMJ)
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Már sokakhoz eljutott a 2011-es városi évkönyv, a
Kisújszállási nagykun kalendárium. A visszajelzések
szerint tartalmában ismét gazdag, sokszínű kiadványt vesz
kezébe az olvasó, amikor fellapozza ezt az évente
megjelenő városi krónikát. Tudjuk, sokak otthonából nem
hiányozhat e könyv, mely tükre városunk életének. Ezúton

hívjuk tehát fel az érdeklődők figyelmét a 2011-es
kalendáriumra, mely a megszokott áron és helyeken: 1000
Ft-os áron kapható a könyvtárban, a gyógyszertárakban, a
Városháza portáján, a Református Lelkészi Hivatalban és a
Pannon Literatúra Könyvkiadó könyvesboltjában.
(Szerk. – KMJ)
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A településrendezési terv módosítása, avagy:
szélerőművek Kisújszálláson?

Egyértelműen a szélerőművek foglalkoztatták a 2011. január 27- a vízvezetékcsövek a földfelszín alatt vannak, és részben behálózzák
re meghirdetett lakossági fórum résztvevőit. Történt ugyanis, hogy az az öntözött területeket. Ezért javasolták, hogy vagy máshol kellene
önkormányzat összegyűjtötte mindazon kérelmeket, terveket, felépíteni a szélerőmű parkot, vagy pedig a meglévő földutak
nyomvonalán kellene felállítani az
amelyek a város településrendezési
erőműveket. Az előzetes felmérések
tervének módosítását igényelték. E terv
viszont beigazolták, hogy Kisújszállás más
fontos dokumentum, hiszen mindenféle
irányú külterületein nem gazdaságos
építkezés, beruházás csak ennek alapján
szélerőmű parkot létesíteni. A jelenlévők
történhet a városban és annak
abban mindannyian egyetértettek, hogy a
határterületein. A terv elkészítése, illetve
további szükséges vizsgálatokat (körmódosítása csak alapos előkészületekkel
nyezeti hatásvizsgálat, környezetvédelem,
és szakmai kontrollal történhet. Az
tájrendezés, más tervekkel való összhang,
előkészületek egyik fontos állomása a
közműves és közlekedési munkarészek
lakosság támogató hozzáállása. Ezért a
stb.) el kell végezni az egyeztetések
tervet közzé kell tenni, a lakossági
folytatásához.
észrevételeknek teret kell adni. Többek
A témát követően az érdeklődők mind
között ezt a célt szolgálta a fent említett
Csók Levente (középen), az Alerion Hungária
hazamentek,
így a lakossági fórum
lakossági fórum is.
Energetikai Kft. ügyvezetője
gyakorlatilag csak néhány önkormányzati
Kisújszállás településrendezési terve
már megérett a felülvizsgálatra: 19 módosítási igényről kell majd és hivatali munkatárs részvételével folytatódott. Pedig volt érdekesség
döntenie a képviselő-testületnek. A lakossági fórumon javasoltam, a további 18 módosítási javaslatban is: például egy vállalkozó lovashogy a várható érdeklődést ismerve elsőként a tervezett szélerőmű ligetet szeretne kialakítani, a Munkás Horgász Egyesület horgásztó
létesítésében gondolkodik, a várost érintő utak alakításában is vannak,
parkról mondják el véleményüket a jelenlévők.
A szélerőmű park megépítésével az Alerion Hungária Energetikai lesznek változások, a dévaványai út városból kivezető szakasza
melletti záportározók környezetének
Kft. kereste meg az önkormányzatot.
rendezési feltételeit is meg kell teremteni, a
Kedvező ajánlatot tettek: mintegy 20-25
Contarex Agrotechnikai Kft. fejlesztési
szélerőművet építenének fel a város
elképzeléseinek is vannak rendezési tervet
belterületétől délnyugati irányban található
igénylő módosításai, mint ahogy más,
mezőgazdasági területeken. Csók Levente
hosszabb távú elképzeléseknek is teret kell
ügyvezető igazgató elmondta, hogy a
adni ipari területek kijelölésével. Akik ezek
földeket bérelnék a tulajdonosaiktól,
után mégis érdeklődnek a településkiépítenék (illetve felújítanák) az utakat a
rendezési terv várható változásai iránt, azok
szélerőművekhez, az önkormányzatnak
még nem estek el ennek lehetőségétől, a
pedig várhatóan évente 30-40 millió Ft
városi honlapon ugyanis utánanézhetnek
iparűzési adót fizetnének.
mindennek, de a Polgármesteri Hivatal
A földtulajdonos gazdák képviselői
Építési és Városüzemeltetési Osztályán is
hangsúlyozták, hogy a kiválasztott terület
szívesen adnak információkat az
az értékesebb szántóföldek közé tartozik,
Guba Mihály, Bézi László,
érdeklődőknek.
melyeket lineár öntözőberendezéssel
Daku
Lajos
és Nagy István földtulajdonosok
Kecze István polgármester
öntöznek. E rendszer jellemzője, hogy

A gyermekétkeztetés díjairól
Az önkormányzat közoktatási intézményeiben a gyermekek étkeztetését a Julienne Kft. végzi. A velük kötött szerződés értelmében évente
egyszer vizsgálhatják felül az ún. nyersanyagnormákat, amelyek a fizetendő térítési díjak alapjául szolgálnak. Erre minden év elején kerül sor.
A kft.-vel kötött szerződés szerint az áremelések nem haladhatják meg a KSH által közölt éves fogyasztói árszínvonal növekedésének
mértékét, ami tavaly 4,9% volt. Ezért az önkormányzat – elfogadva indokként az élelmiszerárak növekedését – csak ennek megfelelő
áremeléshez járult hozzá a kért 5%-os emelés helyett. Így a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak 2011. február 1-jétől (áfával) a
követekzők:
• óvodás gyermeknek (tízórai, ebéd, uzsonna):
445 Ft/fő/nap
• általános iskolás gyermekeknek (ebéd, uzsonna):
424 Ft/fő/nap
• általános iskolás gyermekeknek (menza ebéd):
320 Ft/fő/nap
• általános iskolai diákotthon (reggeli, tízórai, ebéd, vacsora):
387 Ft/fő/nap
• nyári napközi táboros gyerekeknek (tízórai, ebéd, uzsonna):
508 Ft/fő/nap
• középiskolás kollégiumi ellátásban részesülő tanulóknak (reggeli, tízórai, ebéd, vacsora):
780 Ft/fő/nap
• középiskolás tanulóknak menza (ebéd):
326 Ft/fő/nap
A gyermekvédelmi törvény szerinti kedvezményeket a fenti összegekből vonják le.
(Szerk. – KMJ)
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Kormányhivatal és kormányablak
2011. január 1-jével Jász-Nagykun-Szolnok megyében is –
ahogyan az ország többi megyéjében és a fővárosban, a 2010. évi
CXXVI. törvény alapján - megalakultak a kormányhivatalok. A
kormány célja a társadalmi igények figyelembevételével egy
összehangolt, koordinált, ellenőrzött, átlátható területi közigazgatás
kialakítása. Ennek egyik fontos állomása a kormány általános
hatáskörű területi szerveként a korábbi közigazgatási hivatalok
bázisán a kormányzati célok hatékony területi végrehajtásának
érdekében a kormányhivatalok felállítása.
A kormányhivatalokba a közigazgatási hivatalokban is ellátott
feladatok mellett (helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzése, másodfokú hatósági ügyek intézése, oktatási-képzési
feladatok és területi szervek közötti koordináció mellett) integrálásra
került 14, korábban önállóan működő területi államigazgatási szerv is.
Ez a szervezeti változás az ügyfelek részére átláthatóbbá és
egyszerűbbé, míg a működés szempontjából a funkcionális feladatok
közös ellátásával hatékonyabbá és költségtakarékosabbá teszi a
közigazgatást.
A kormányhivatal szakigazgatási szervei január 1-jétől:
1. Szociális- és Gyámhivatal
2. Építésügyi Hivatal
3. Igazságügyi Szolgálat
4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
5. Földművelésügyi Igazgatóság
6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7. Földhivatal
8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10. Munkaügyi Központ
11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14. Közlekedési Felügyelőség
Jász-Nagykun-Szolnok megyében két hivatal nem jött létre:
- Az Örökségvédelmi Hivatal tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok
megye a továbbiakban Csongrád megyéhez tartozik.
- A Mérésügyi Hivatal tekintetében a bonyolult szakmai és
műszerigény miatt nem jött létre a megyénkénti integráció, így a
mi megyénk Debrecenhez, a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalhoz tartozik.
Ez a két hivatal tehát ebben a megyében nem került be a
kormányhivatalba.
2011. január 3-án a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság épületében
(5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A.) megkezdte működését az Integrált
Ügyfélszolgálati Iroda.
Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében e naptól kezdődően
lehetőség nyílik többféle, eredetileg más-más hatóságok döntését
igénylő kérelmet egyszerre, egy helyen is benyújtani.
A kormányablak hétfőtől péntekig, 8.00-20.00 óráig áll az
ügyfelek rendelkezésére, annak érdekében, hogy ne csak
munkaidőben, hanem munkaidőn túl is lehessen majd ügyeket intézni.

Az Ügyfélszolgálati Irodán lehetőség nyílik arra, hogy:
- az ügyfél az ügyfélszolgálati munkatársak segítségével
ügyfélkaput létesítsen;
- az ügyfélkapun keresztül az egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat
megismerhesse;

- a gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi pótlék,
gyermeknevelési támogatás igénylése iránti kérelmét
előterjessze;
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII.
törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítási eljárás iránti
kérelmét, valamint;
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése
iránti kérelmét;
- továbbá az önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési
ügyekben a határozat végrehajtásának mellőzésére irányuló
méltányossági kérelmét előterjessze.
Az Ügyfélszolgálati Iroda tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére
az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli
jogokról és kötelezettségekről:
- a magyar igazolványok, magyar hozzátartozói igazolványok által
biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására
irányuló eljárással, a Magyar Igazolványok, Magyar
hozzátartozói igazolványok kiadásával összefüggő eljárással
kapcsolatosan;
- a nem magyar állampolgárok által Magyarországon házasságot
kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó
ügyfeleknek a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatósága
ügyében;
- a Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a
menekültként elismert személy külföldön történő
házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez
szükséges tanúsítvány kiadása ügyében;
- gyermekgondozási díj igénylése, valamint terhességi-gyermekágyi segély igénylése ügyében;
- az egyéni vállalkozói tevékenységet végző, illetve egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyek részére egyedi
ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és
informatikai segítséget nyújt.
Az ügyfélszolgálati irodát a megye lakosai, gazdasági és egyéb civil
szervezetei személyesen vagy meghatalmazottjuk útján kereshetik
meg. A szolnoki kormányablakban bár csak 29 ügytípussal indult meg
az ügyintézés, de Magyarországon nincsen olyan államigazgatási
hatósági ügy, amiről ők nem kötelesek felvilágosítást nyújtani.
Valamennyi szervezeti egység:
vezetője és dolgozói a hét minden napján munkaidőben fogadják az
ügyfeleket.
Hétfőtől - csütörtökig:
8.00 -16.30
Pénteken:
8.00 - 14.00
Munkaközi szünet (ebédidő): 11.30-14.00 óra között 30 perc, azokon
a napokon amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja

Ettől eltérően:
a hivatalvezető minden hónap első keddjén 9.00 – 12.00-ig fogadja az
ügyfeleket. Az önkormányzati tisztségviselők, a jegyzők, aljegyzők, a
képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek
kormánytisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban
kereshetik fel a Hivatalt.
(Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
tájékoztatója alapján. - Szerk.)
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Ta k a r é k o s a b b a n a v í z z e l
Mintegy fél év alatt megtérül az a beruházás, amelyet a
NouvaEnergia Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft.
ajánlott az önkormányzatnak. Ez a cég olyan speciális adagolókat
forgalmaz csaptelepekhez és zuhanyzókhoz, amelyekkel mintegy
harmadával csökken a csapokból kifolyó víz percenkénti
mennyisége. Olyan, egyenletesen buborékos vízsugarat kibocsátó
szűrő adagolókról van szó, amelyekkel kevesebb vizet fogyasztunk,
miközben a megszokott komfortérzetünk megmarad. Ezekkel az
eszközökkel negyven százalékos megtakarítás is elérhető a víz- és
csatornadíjból, és csökken a meleg víz előállítására használt gáz
mennyisége is.
Mit jelentene mindez az önkormányzat intézményeiben? Az
eszközök megvásárlása és felszerelése összesen 1,8 millió Ft. Az
önkormányzati intézményekben a várható megtakarítás egy évben
3,9 millió Ft, a szociális otthonban pedig 1,8 millió Ft. Az
önkormányzat elfogadta az ajánlatot, és szerződést köt a beruházás
megvalósítására.
(Szerk. – KMJ)

Kötelező adatot szolgáltatniuk
a támogatott gazdáknak

Az idei évben is kötelező az egyes agrártámogatást igénybevevő,
illetve elnyerő gazdáknak adatot szolgáltatniuk az úgynevezett
monitoring adatszolgáltatást szabályzó rendelet alapján.
Lényege, hogy az ügyfeleknek az 2010. évi gazdálkodásukkal
kapcsolatos adataikat meg kell adniuk elektronikusan a
Mezőgazdálkodási és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján az
erre rendszeresített, nevesített web-felületen.
Az adatszolgáltatás időszaka a jelenlegi hatályos jogszabály
szerint 2010. 02. 15 - 03. 15. között van.
Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki minden gazdára,
csak azokra, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe vagy jogerős
határozattal rendelkeznek 2010 végéig. (Idetartozik a Natura 2000,
képzési támogatás, beruházási támogatás, KAT stb.)
Az elektronikus bizonylat nevesítve jelenik meg az MVH
honlapján, melyet kitöltve a jogszabályban meghatározott határideig
kell az ügyfélkapun továbbítani. Ebben a munkában a Magyar
Agrárkamara Gazdálkodási Információs Szolgálata az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelően segítséget nyújt.
A kötelező monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén az
MVH mulasztási bírságot róhat ki.
A részletek iránt érdeklődőknek irodánkban adunk további
felvilágosítást.
Nagy László kamarai tanácsadó

Hírek , p ro gr a mo k , a k t u a l i t á s o k:
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u
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A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményének alapját
képező 2010. évi kiemelt célok megvalósulásáról – a célok
meghatározásáról szóló 23/2010. (I. 26.) számú önkormányzati
határozat alapján adtam tájékoztatást.
A tájékoztatóhoz kapcsolódó képviselői vélemények szerint a
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező
célok 2010-ben jó színvonalon valósultak meg. A tájékoztató
részletesen elemezve mutatta be azt a munkát, amelyet a hivatal
dolgozói végeztek az elmúlt évben pénzügyi, pályázati, intézményi,
igazgatási és szervezési területen. A megnövekedett feladatok, az
állandóan változó jogszabályok ellenére a hivatal eredményes
közszolgáltatást végzett, segítette a képviselő-testület munkáját, az
egy-egy területen meghatározott célok megvalósítását.
Elismerés illeti a Polgármesteri Hivatalban zajlott közhasznú,
közcélú munkaprogram szervezőit, a pályázatok előkészítőit és
végrehajtóit.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
34. §-ában foglaltak szerint a köztisztviselő munkateljesítményét
munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak
figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények
alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési
jogkörében eljárva írásban értékeli.
A teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a
képviselő-testület 2011. január 25-én döntött, melyek - a teljesség
igénye nélkül - a következők:
1. A várható működési hiány kezelése. A költségvetési bevételek
és kiadások tervszerű teljesítése, a bevételek növelése,
források, pályázati lehetőségek kihasználása, a kiadások
szabályszerű-ségének és a likviditásnak a biztosítása,
költségkímélő racionális gazdálkodás, a hátralékok, tartozások
behajtása, a kintlévőségek beszedése, a kintlévőségek
beszedéséhez szükséges intézkedések megtétele és a behajtás
eredményéről a képviselő-testület negyedévenkénti
tájékoztatása.
2. A kötvényforrással kapcsolatos feladatok, a befektetések
koordinálása, folyamatos figyelemmel kísérése a kibocsátó
bankkal való kapcsolattartás.
A kötvényforrás befektetésével kapcsolatos feladatok, a fejlesztésekhez szükséges saját erő biztosítása, a kibocsátó bankkal
történő együttműködés. Az óvadéki betét lehívásának
előkészítése.
3. A képviselő-testület 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági
programjának előkészítése, a program folyamatos
végrehajtásának szervezése.
4. Az önkormányzati rendeletek általános felülvizsgálata,
különös tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvényre.
5. A város foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében a
közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat
előkészítése és megvalósítása.
6. A város foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében
közfoglalkoztatási pályázat előkészítése, benyújtása, a
foglalkoztatáshoz szükséges költségvetési források biztosítása,
a közfoglalkoztatás során megjelölt célok eredményes
végrehajtása.
Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
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A magyar kultúra napjának ünnepe
Kisújszálláson és Szolnokon

Ünnepi köszöntőt dr. Tóth Albert,
városunk díszpolgára
mondott

Balogh Károlyné szalmafonó
Megyei Művészeti Díjat kapott

A Himnusz születésnapját már több mint két évtizede a
magyar kultúra ünnepévé avatta az ország. Minden évben mi is
megemlékezünk róla. Idén e napon, dr. Tóth Albert főiskolai
tanárnak, városunk díszpolgárának ünnepi köszöntője után a
Városházán két olyan művész lépett fel, akik valamilyen
módon kötődnek városunkhoz. Cs. Németh Lajos színművész
„Versben bujdosó” címmel Nagy László költő verseiből
összeállított műsorát adta elő. Kobzos Kiss Tamás
előadóművész édesapjának, a kisújszállási születésű Kiss
Tamás költőnek több versét megzenésítette. „Hangfogóval”
címmel ezekből énekelt a közönségnek. Műsoruk után került
sor annak a játéknak az eredményhirdetésére, amelyet az Arany
János Városi Könyvtár hirdetett meg az ünnep alkalmából,
általános iskolai tanulók számára. A játékot a Szalay
Könyvkiadó és Kereskedőház Kft. is támogatta.
Az ünnep azonban városunk számára nem ért véget ezen a
napon. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
ugyanis művészeti iskolánkat kérte fel arra, hogy a január 24-ei
megyei ünnepségen műsort adjon. Emellett középiskolánkból
Nagy Dénes tanuló is fellépett versmondással. A szereplők
színvonalas műsorukkal elismerést hoztak Kisújszállásnak,
amit ezúton is megköszönünk mindannyiuknak. Városunk
számára azonban nemcsak ez a jó hír a magyar kultúra
napjához kapcsolódóan, hanem egy kitüntetés is, amelyben
kisújszállási személy részesült: önkormányzatunk
felterjesztésére Balogh Károlyné Erzsike szalmafonó
munkásságáért Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj
elismerésben részesült, amit az ünnepségen Kovács Sándor, a
Megyei Közgyűlés elnöke adott át. Erzsikét az ünnepségen
önkormányzatunk nevében Kecze István polgármester és dr.
Kittlinger Ilona címzetes főjegyző köszöntötte.
(Szerk. – KMJ)

A megyei magyar kultúra napi ünnepség kisújszállási résztvevői, fellépői

Cs. Németh Lajos színész
Nagy László költő verseiből
adott elő

Kozos Kiss Tamás édesapjának
megzenésített verseit énekelte

2011. február 5.
Közel a századikhoz…

Kisbíró

Két szép kort megélt kisújszállási lakost is köszönthettünk
januárban. Nagy Sándorné (szül. Farkas Róza) január 7-én töltötte
be a 90. életévét, Márta Jánosné (szül. Varga Margit) pedig január
14-én lett 95 éves. Mindkettejüket családjuk szeretete veszi körül,
korukhoz mérten jó egészségben élnek. Továbbra is ezt kívánva
köszöntötte őket az önkormányzat nevében Kecze István
polgármester és dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző. Az
önkormányzat ajándéka mellett átadták az Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntését megfogalmazó emléklapot is.
(Szerk. – KMJ)

9. oldal
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját a

XI. Nagykunsági
Hagyományőrző Bálra,
melyet
városunk újratelepülésének 294. évében
2011. március 5-én (szombaton)
18.30 órakor
Kisújszálláson
a Városháza Dísztermében rendezünk.
Program

Megnyitó

Zászlók behozatala
a Nagykun Nádor Huszárbandérium
és Nagy István tárogatós közreműködésével

Ünnepi köszöntő

A Nagykun Kapitányok
Illéssy-díjának átadása

Nagy Sándorné Róza nénit Kecze István polgármester és
dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző köszöntötte

A MOROTVA együttes műsora
Pohárköszöntő, vacsora

Tánc kivilágos-kivirradtig, közben
48-as Asszonykórus
és Angyal Ferenc citerás műsora
Tombola

Az est folyamán a jó hangulatról
a DECIBAND együttes gondoskodik.

Márta Jánosné Margit néninek dr. Kittlinger Ilona
címzetes főjegyző és Kacsó Sándorné aljegyző adta át
az önkormányzat ajándékát

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

Előétel:
Libamájpürével töltött párnácska,
kapros, paprikás mártással
A: Vörösboros, erdei gombás szarvaspörkölt,
petrezselymes galuskával
B: Baconba tekert jércemell érmék nyárson,
pirított zöldségekkel, steakburgonyával
Desszert:
Habos almás lepény
Részvételi díj: 5000,-Ft

Jelentkezés február 25-ig
az 59/520-244; 06-20/577-4976 telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendező
Nagykun Hagyományőrző Társulás.
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Búcsúzás
M á r ta K á l m á n n é M i ch n a i M á r i á tó l

Szomorúan értesültünk
arról,
hogy
eltávozott
sorainkból
egy
kiváló
pedagógus. Ő volt az Arany
János
Általános
Iskola
Marika tanítója, a gyerekeknek Mária tanító néni.
Megérhette azt a kort, hogy
még életében megkaphatta a
gyémántdiplomát. Neki valóban kijárt, hiszen a hivatástudat megtestesítője volt,
mert maradéktalanul azonosult tevékenységével.
1928. szeptember 19-én
Márta Kálmánné
született Kondoroson. Szülei
(1928-2011)
a kiváló tanuló, tehetséges
lányukat a polgári iskola elvégzése után tanítóképzőbe íratták.
Tanulmányait a szarvasi Luther Evangélikus Tanítóképzőben
kezdte el a háború első éveiben, és 1948-ban, a tanítás
újraindulása után, az államosítás évében fejezte be. Tanítói
pályáját Kondoroson kezdte el. A fiatal tanítónőt megérintette
az első ideológiai-politikai sokk. Többek között tőle is
megkövetelték, hogy vegyen részt a parasztemberek
termelőszövetkezetekbe szervezésében. A településen a
személyes emberi kapcsolataival ez nem fért össze, így őt is
távoli iskolába irányították. Így került Kisújszállásra.
Kezdetben – rövid ideig – a Kossuth Lajos, majd végleg az
Arany János Általános Iskolához került, magyart, történelmet
és alkotmánytant tanított. Itt a frontszolgálat és a hadifogság
után hazatérő Márta Kálmánnal megismerkedve 1952-ben
házasságot kötöttek.
E visszaemlékezésben segítő egyetlen leányuk, Márta
Mária 1955-ben született. Édesapja is tanár volt, akit
tanítványai úgy jellemezték, hogy akik tőle nem tudják
megtanulni a matematikát és fizikát, azok senkitől sem.
Édesanyja később napközis nevelőként, rövidebb ideig
igazgatóhelyettesként dolgozott. A pedagógus házaspár

nehezen összekuporgatott fizetésükből épített családi otthont.
A betegség miatt leszázalékolt férj, édesapa, akit végig
felesége ápolt, 1977-ben meghalt. Személyét mi, pedagógusok
is sokáig hiányoltuk. A családi ház építése, a férj elvesztése
Marika egészségét is kikezdte. 1979-ben Devecserbe
költözött, itt kötött második házassága már kevésbé volt
küzdelmes. Munkáját Ajkán folytatta, ahol napközis
nevelőként dolgozott. A rendkívüli adottsággal rendelkező,
tapasztalt pedagógust itt is megszerették. Innen vonult
nyugdíjba Pedagógus Szolgálati Érdemérem elismeréssel.
Egész életét igazolta a tanítványai körében gyakran idézett
József Attila-vers részlete: „… dolgozni csak pontosan,
szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” Lehetett
őt szeretni, tisztelni, hiszen példát hagyott hátra az iskola
minden tagjának becsületes életútról, hivatástudatról,
eredményes munkásságról, az élet megpróbáltatásainak
elviseléséről, a nevelés iránti optimizmusáról.
Idézet leánya hozzám intézett soraiból:
„A Devecsert és Kolontárt ért katasztrófát anyukám már
nem érzékelte, súlyos szívelégtelensége miatt leromlott
állapotban, ágyhoz kötve már csak a családja, másfél éves
dédunokája (unokám, Ádám) érdekelte. A vörösiszap két
háznyira állt meg tőlük, valószínűleg végleg eltörölve a föld
színéről Devecser harmadát, elpusztítva életeket és életek
munkáját. Az emlékét nemcsak én, hanem tanítványai is őrzik.
Tanúsítják ezt azok a levelek, amiket még az idén is kapott volt
diákjaitól. Egy pedagógusnak viszont az is megadatik, hogy
sok ember őrízze őt a lelkében, személyiségében akkor is, ha
az arcát, nevét nem is tudják felidézni, és esetleg azt sem
tudják már, hogy mai önmagukká az ő hatása is alakította
őket. Hiszem, hogy senki élete nem hiábavaló, egy pedagógusé
biztosan nem lehet az.”
Mi mindannyian leánya gondolataihoz csatlakozva
búcsúzunk e nagyszerű pedagógustól, aki lelkében olyannyira
kötődött városunkhoz, hogy végső akarata az volt: hamvait
Kisújszállásra hozzák.
Domján László,
Arany János Általános Iskola nyugdíjas igazgatója

TÁJÉKOZTATÓ A FÜRDŐGYÓGYÁSZATTAL KAPCSOL ATOS
VÁL TOZÁSOKRÓL
Ezúton adunk tájékoztást arról, hogy az Erzsébet
Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztésének munkálatai miatt
2011. január 28-tól szünetel a fürdőszolgáltatás, a
kivitelezés miatt egyetlen medence sem üzemel.
A beruházás miatt január 28-tól a következő
fürdőgyógyászati szolgáltatások sem üzemelnek:
01 gyógyvizes gyógymedence,
08 víz alatti csoportos gyógytorna
A következő szolgáltatások a kivitelezés befejezéséig
üzemelni fognak hétköznap 7.00 óra és 15.30 óra között:
02 gyógyvizes kádfürdő,
03 iszappakolás,

05 szénsavas fürdő,
06 orvosi gyógymasszázs,
07 víz alatti vízsugármasszázs,
finn szauna
Ezek működését egyedül az új termálkút fúrása
befolyásolhatja.
A kivitelezés és a termálkút fúrása nem befolyásolja dr.
Gyányi Margit fizioterápiás rendelését, az ő szolgáltatásaiban nem lesz változás.
Hétköznap, előzetes bejelentkezés alapján van a nyitvatartási időtől eltérő időpontban is lehetőség van a szaunára
(Szerk. KE)
és wellness masszázsra.

2011. február 5.
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
A TÁMOP 3.2.4-08/120090012 „NAGYKUN TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című
pályázat februári rendezvényeiről adunk tájékoztatást.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Február 16., 10 óra Galéria könyvtár
Sajtónyilvános
projektindító
rendezvény
Program:
- Megnyitót mond Tatár Zoltán
alpolgármester
- Négyesiné Derecskei Edina
projektmenedzser ismerteti a konzorciumi célokat
- Gubuczné Tomor Mária könyvtárigazgató bemutatja a kisújszállási
olvasásnépszerűsítő programokat és a fejlesztéseket
- Dr. Fodor Péternek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának
előadása
- Az én könyvtáram – térségi vetélkedő meghirdetése felső tagozatos
tanulók részére
- Sajtótájékoztató
- Fogadás
Kiállítás a TIOP-1.2.3-08/1-2008-0080 pályázathoz kapcsolódó
anyagokból
Február 21., 16 óra Galéria könyvtár – Könyvbemutató
- Megnyitó: Kecze István polgármester
- Szentpénteri Géza: Prédikátoraink – Kisújszállás református lelkipásztorai 1717-től napjainkig
A könyvet ajánlja: Dr. Ducza Lajos ny. főiskolai docens, helytörténeti
kutató
- Dr. Ducza Lajos: Rekviem egy közösségért – A kisújszállási zsidó
közösség története
A könyvet ajánlja: Dr. Kiss Kálmánné ny. címzetes gimnázium
igazgató
A könyvbemutatón részt vesznek a kiadványok szerzői és szereplői is,
akikkel kötetlen beszélgetésre,dedikálásra kerül sor.
Kiállítás a Helytörténeti füzetek sorozat 25., 26. kötetének anyagából és
Klauszmann Zoltán helyi gyűjtő dokumentumaiból

Február 21-24., 8-12 óra Olvasóterem
Digitális kompetenciafejlesztő képzés
Számítógépes ismereteket nyújtó tanfolyam

Február 28. Olvasóterem – Bemutató, vetélkedő
Középiskolás tanulók részére NAVA használattal kapcsolatos
foglalkozás

Kedves Gyerekek!
Február 26-án, szombaton délelőtt 9-11 óra között ismét
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS-t tartunk a Gyermekkönyvtárban,
melyre szeretettel várunk benneteket!

Kedves Jelenlegi és Leendő Olvasóink!
A március 2-ai héten (febr. 28 - márc. 5.) könyvtárunk névadója
– Arany János – születésének évfordulója alkalmából ingyenes
beiratkozási akciót tartunk. Várunk minden kedves érdeklődőt!
„Előrejelzés”
Március 21-28. között kerül sor az INTERNET FIESTA
ORSZÁGOS PROGRAMSOROZAT helyi rendezvényeire, melynek
keretében minden korosztály részére szervezünk programokat.
Április 11-15. között szervezzük meg a hagyományos
KÖLTÉSZET NAPI VERSMONDÓ VERSENY-eket óvodástól
felnőtt korosztályig.
Könyvtárunk 2011-ben tételes, időszakos állományellenőrzést tart. Az
ezzel járó zárva tartások időpontjáról időben értesítjük olvasóinkat.
Megértésüket előre is köszönjük!
A programokról, híreinkről részletesen tájékozódhatnak
honlapunkon (www.ajvk.hu), telefonon az 520-708-as számon, vagy
személyesen a könyvtárban.
Köszönjük Soós Edit, Szenti Ernőné, Nagy István, Rázsó Lajos,
Illés László, a Gyergyói család és Görgey Gábor író dokumentumfelajánlásait, valamint Nagy Gy. Róza adományát.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető

A Művelődési és If júsági Központ prog ramajánlata
KÁRPÁTIA koncert
2011. február 12., szombat 21 óra, Művelődési és Ifjúsági Központ

FILHARMÓNIA BÉRLET
az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében
A FŐNIX Rézfúvós Együttes műsora
2011. február 14., hétfő 14 óra Művelődési és Ifjúsági Központ

RETRO DISCO ÉLŐBEN
2011. február 19., szombat 21 óra, Művelődési és Ifjúsági Központ
Az élő retro disco egészen újszerű formában ötvözi az élőzenekar és a DJ
előadásmódjának előnyeit. A DISCOFEELING együttes három kitűnő
énekese változatosan és magas színvonalon reprezentálja a '70-es, '80-as
évek legnagyobb diszkóslágereit. A szintetizátorokon az élő hangszeres
játékkal és a részletesen kidolgozott zenei stílusokkal, a zenekar tagjai úgy
keverik egymásra a zeneszámokat, mint ahogy a DJ-k teszik.
Belépődíj: 800.- Ft

AMARCORD FILMKLUB
Újra indul a filmklub a Művelődési és Ifjúsági Központban
Február 8-tól kedd esténként 19 órától várjuk az érdeklődőket a Művelődési
és Ifjúsági Központban. A filmklubot Kelemen Ilona vezeti.
FOLK KOCSMA
2011. február 28., 20 óra, Nagykun klub

TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0034 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár
Nyilvánosság Centrum - bevezetés az írott sajtó rejtelmeibe képzés indul
2011 márciusában
Időtartam: 20 óra
Téma: az írott sajtóval kapcsolatos ismeretek bővítése, a helyi újságok
szerepe a közösségek életében
Célcsoport: 14-25 éves korosztály
Jelentkezési határidő: 2011. február 28., hétfő, Művelődési és Ifjúsági
Központ (59/520-672)
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Közterületi híradó
Tisztelt Lakosság!

Ismét néhány aktuális, a közterületet érintő munkára hívom fel
a figyelmüket.
A legaktuálisabb most a hóeltakarítás. Az elmúlt
időszakban néhány esetben tapasztalható volt, hogy az
ingatlantulajdonosok, bérlők nem takarítják el a havat és a
síkosság elleni védekezést is elmulasztják, illetve kötelességüknek
csak felszólításra tesznek eleget. Ennek elmulasztása pedig
következményeket von maga után. Kisújszállás Város
Önkormányzatának rendeletéből adódóan minden ingatlan
tulajdonosának, bérlőjének, használójának kötelessége
gondoskodni az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességéről. A az egyes szabálysértésekről szóló 35/2010. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet szerint: „Aki a tulajdonában lévő ingatlan
körüli közterületen található járdaszakasz, járda hiányában egy
méter széles területsáv, kapubejáró sártalanításáról, hó- és
jégmentesítéséről, tisztántartásáról nem gondoskodik,
szabálysértést követ el, és 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.” Mindanyiunk közös érdeke, hogy erre ne kerüljön sor.
Kis odafigyeléssel és némi munkaráfordítással eleget tudunk tenni
ezen kötelezettségünknek, védve ezzel a gyalogosan közlekedő
embertársaink testi épségét.
Az olvadás után pedig az időközben eldobált szemét bukkan
elő. Ennek összeszedése is - a rendelet szerint - szintén az ingatlan
tulajdonosának, használójának kötelessége. Ennek elmulasztása is
szabálysértés, melynek mértéke 50.000.-Ft-ig terjedhet.
Itt szeretném tájékoztatni a város lakosságát, hogy az elmúlt év

végén összeírtuk a közvilágítási hibákat. Ezeket telefonon
folyamatosan továbbítottuk az E.ON hibabejelentőjének, de
tapasztalataink szerint a kijavításukra január végéig a szükséges
intézkedéseket nem tették meg. Ezért hivatalos levélben
megkerestük a Tiszántúli Áramhálózati Zrt. debrecei igazgatóját,
hogy a már korábban jelzett hibákat javítsák ki.
Komoly problémát okoznak még az időnként szinte az egész
város területén tapasztalható pillanatnyi áramszünetek. A
lakosok panaszkodtak, hogy ilyenkor az elektromos berendezések
meghibásodtak, tönkrementek. Ennek kiküszöbölésére és
megoldására szintén a Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezetőjétől
várunk választ és megoldást.
Végül, de nem utolsó sorban a tájékoztatom Önöket, hogy az
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. azzal a kéréssel fordul a
lakosság felé, hogy a település területén a villamoshálózatok
vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok,
magasabb növényzet eltávolításáról, gallyazásáról a tavasz
beköszöntéig szíveskedjenek gondoskodni. A 122/2004.(X.15.)
GKM rendelet szerint „A biztonsági övezet környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles
rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték veszélyzóna
határát elérik.”
Az elkövetkező időszakban a fent leírt munkák elvégzésének
ellenőrzése lesz a közterület-felügyelet kiemelt feladata.
Mindanyiunk közös érdeke, hogy szebb, élhetőbb,
veszélymentes környezetben éljünk. Ehhez kérjük a lakók
együttműködését, segítő munkáját.
Csíki Lajos
közterület-felügyelő

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
AZ ALFÖLDKUTATÁSÉRT AL APÍT VÁNY
2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1) –(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg.

Nyitó bankszámla egyenleg:
Pénztári egyenleg:
Összesen:

Bevételek:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat:
Egyéb települési önkormányzati támogatás:
Hortobágyi Nemzeti Park támogatása:
Egyéb magánszemélyek támogatása (12 fő):
Egyéb szervezet támogatása (Kunszövetség):
APEH SZJA 1%:
Betéti kamat:
Bevétel összesen:

Kiadások:
Anyagköltség:
Egyéb költség:
Kiadás összesen:

Záróegyenleg: Bankszámla:
Pénztár:
Összesen:

727.512 Ft
59.806 Ft
787.318 Ft

350.000 Ft
60.000 Ft
200.000 Ft
362.000 Ft
50.000 Ft
834.542 Ft
6.278 Ft
1.862.820 Ft
545.953 Ft
1.489.570 Ft
2.035.523 Ft

604.633 Ft
9.982 Ft
614.615 Ft

Az Alföldkutatásért Alapítvány pályázati úton, a fentieken kívül - annak
ellenére, hogy több helyen is pályázott - más támogatást 2009-ben nem
nyert.
Az évekre visszanyúló, a hagyományokon alapuló kapcsolatoknak
köszönhetően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a szűkös
források ellenére érdemben támogatta mind a Hortobágyi
Természetvédelmi Kutatótáborunkat, mind pedig a Tiszakürtön
megrendezett képzőművészeti tábort. A 35. alkalommal megrendezett
Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor további anyagi feltételeit
elsősorban magánszemélyek 362.000 Ft-os adománya biztosította. Az
APEH SZJA 1%-os támogatásából befolyt 834.542 Ft-ot is elsősorban az
egykori táborozók felajánlásának köszönhetjük. Kiadásaink jelentős részét
a már nemzetközivé szélesedett Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor
használta fel.
Eredményes munkáját többek között az is igazolja, hogy Spohn
Márton, az egyik táborozó diákunk egy tábori témából készített
prezentációjával az Európai Kutató Diákok versenyében, Valenciában
európai nagydíjas lett, a világmegmérettetésben, Atlantában pedig
bronzelismerést ért el.
Az alapítvány jelentős mértékben támogatta a városi kiadványok
megjelentetését és egyes rendezvények sikeres megrendezését. A
kuratórium nevében köszönjük, s a jövőben is várjuk valamennyi
szervezetnek és magánszemélynek munkánkat nagyban segítő támogatását.
Dr. Tóth Albert a kuratórium elnöke
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Hulladékszállítás 2011-ben
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 42/2010. (XII.22.) önkormányzati
rendelet értelmében a 2011. évi szolgáltatási áraink a következők:
A kukaedényes hulladékszállítás díjai:

A konténeres hulladékszállítás díjai:

A folyékonyhulladék-szállítás díjai:

Konténerbérleti díjak:

Kisújszállás városban a helyi autóbusszal végzett,
menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának
kiválasztására

1. Pályázati feltételek:
- a település közigazgatási határain belüli személyszállítási
referencia a 2007., 2008. és 2009. években,
- bankinformáció,
- legalább 2 db, minimálisan 22 fő ülőhellyel rendelkező
jármű, amelyek közül legalább két járműnek legalább
EURO-2, vagy azzal egyenértékű kategóriájú motorral
felszereltnek kell lennie,
- cégkivonat
a pályázati kiírásban meghatározott részletes szabályok
szerint.
2. A pályázati kiírás beszerzése:
a pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Kisújszállás Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési
Osztályán (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., 26. iroda)
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 812 óráig.
3. Az ajánlattétel határideje: 2011. március 15. 10.00 óra
4. Az elbírálás módja, szempontjai:
az összességében legelőnyösebb ajánlat a pályázati kiírásban
meghatározott szempontok szerint
5. Az eredményhirdetés időpontja:
2011. március 30. 10.00 óra
6. A szerződéskötés időpontja: 2011. március 31. 10.00 óra
7. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2011. április 1.
8. A szerződés időtartama:
5 év (2011. április 1. - 2016. március 31.)
Információ dr. Kui Gábor osztályvezetőtől kérhető
Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Városfejlesztési Osztályán, telefon: 59/520- 246.

Az egységnyi díjtételek a 25%-os általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu

Köszönet
Ezúton szeretnék az önkormányzat, a város valamennyi lakója és
magam nevében is köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül a
város karácsonyi díszkivilágítása 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, az úttest fölötti függődísz
elhelyezésében és a fenyőfa feldíszítésében a helyi rendőrőrs és a
tűzoltóság munkatársai nyújtottak számunkra segítséget. Köszönettel
tartozunk az Arany János Általános Iskolának és a Kossuth Lajos

Általános Iskolának, akik energiaforrást biztosítottak egy-egy
díszünknek, valamint munkatársainknak, akik munkaidőn kívül is
rendelkezésünkre álltak. A Városháza díszkivilágítását Dobák
Tibornak köszönjük.
Ők azok, akik önzetlen munkájukkal, tenni akarásukkal azt
hiszem, a város valamennyi lakója számára megalapozták a
karácsonyi hangulatot. Köszönjük minden résztvevőnek az
ünneplőbe öltöztetett utcaképet.
Deméné Dr. Demeter Judit osztályvezető
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Leendő első osztályosok kedves Szülei!
Kérem, engedjék meg, hogy az Arany János Általános
Iskolában 2011 szeptemberétől indítani tervezett két első
osztályunk tanító nénijeit röviden bemutassam.
Az utóbbi évek kedvező tapasztalataira alapozva mindkettőben
két tanítónő együttműködésével vezetjük az osztályt, akik délelőtt
és délután felváltva foglalkoznak a gyerekekkel. Munkájukat
fejlett informatikai háttér, aktív táblák és internet-hozzáférés is
segíti.
Máténé Varga Rózsa és Tamási Mária
több évtizede nagy odaadással neveli,
oktatja iskolánkban az 1-2. osztályos
tanulókat. Tapasztalataik és az elvégzett
továbbképzéseken megszerzett tudásuk
alapján a lassabban haladó tanulókkal is
eredményesen alkalmazzák a kompetenciafejlesztést már első osztálytól kezdve.
Tamási Mária kolléganőnk a szorobán
matematikai eszköz használatával igen
eredményesen fejleszti a gyerekek
számolási készségét, több versenyeredménnyel is büszkélkedhet.
Egy Lambergtől származó idézettel
vallják: „Egyik lehet erős, másik csupa
ész, én lehetek ügyes, te nagyon
merész, ha magad vagy kevés! Égbolt
vagy messzi part, ha vágysz rá, hogy
elérd, jobb, ha értjük egymást, s
teszünk egymásért!”
Jakobiczné Kovács Andrea
saját gyermekei is most
cseperednek,
tanítóként,
informatikatanárként, valamint az utóbbi tanévben
sikeres pályázataink továbbképzéseibe bekapcsolódva a
legmodernebb módszerek és
eszközök felhasználásával tud a kicsik felé fordulni.
Meggyőződése, hogy első osztályos tanítónak lenni nehéz, de

ugyanakkor ez a legszebb és leghálásabb feladat, amit egy tanító
kívánhat magának. Saját elmondása szerint „A tudás - amelyet át
kell adnunk a gyermekek számára – végtelen, mint a csillagos ég.
Minden erőmmel azon leszek, hogy a kis elsős gyerekek minél
több fényesen ragyogó csillagot érhessenek el, s azokat együtt
hozzuk le az égből.”
Jól kiegészíti munkáját Darvas
Andrásné 35 éves tapasztalata
első-második osztályban, aki
hagyományos módszerekkel
dolgozik. Lassan, megfontoltan
haladva sajátítják el tanítványai
az írás-olvasás alapjait. Nagy
érzékenységgel fordul felzárkóztató foglalkozások keretében a
lemaradók felé - szakdolgozatát
is ebben a témában írta.
Kisdiákjait igyekszik az élethosszig tartó tanulásra felkészíteni.
Nagy hangsúlyt fektet az önképzésre, maga is rendszeresen vesz
részt továbbképzéseken.
A bemutatott tanító néniken kívül az elsősökkel olyan
testnevelő tanár foglalkozik majd az emelt szintű
sportcsoportokban, aki szintén több éves alsó tagozatos
tapasztalattal bír. Minden tanulónk táncpedagógus vezetésével
sajátítja el a néptánc alapjait. Sajátos nevelési idényű tanulóinkat
megfelelő fejlesztő- és gyógypedagógusok látják el. Az
informatikát első osztálytól kezdve a helyben kialakított
gépteremben szakember, az egyik elsős osztályfőnök tanítja
majd. Első osztálytól biztosítunk lehetőséget szakköri formában
idegen nyelv tanulására is. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges
tanulók versenyeztetésére, amit megyei és országos
eredményeink is bizonyítanak.
A most iskolánkba íratkozó gyerekek minden rendszeres
iskolai foglalkozását, étkeztetését, napközi otthonos ellátását egy
helyen, a Szabadság téri épületünkben szervezzük
szeptembertől.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket az általunk
szervezett előkészítő és bemutató foglalkozásainkra, melyeken
megismerhetik iskolánkat!
Nagy Lajos igazgató

Szánkótúra
2011. január 5-én az Arany János Általános Iskola 45 tanulója
Mátraházára utazott a TÁMOP 3.2.11. pályázat keretén belül. Az egy
napos kiránduláson az iskola 7-8. osztályos, testnevelés tagozatos
tanulói vehettek részt.
A gyerekek a téli túrán megismerhették a szánkózás örömeit,
szépségeit. Volt, aki szánkóval, csúszkával vagy szalmával kitömött
zsákkal csúszott le a Mátra lejtőjén. Számukra a lecsúszás könnyű volt,
de az emelkedőn a szánkók felhúzása nagy kitartást igényelt.
Fáradtan, elcsigázottan érkeztek haza. Elmondhatjuk, hogy az
alföldi gyerekek számára nagy élményt és örömöt nyújtott ez a nap.
Ezért a téli túrázást minél több gyermekkel szeretnénk megismertetni, s
megmutatni nekik a téli sportokban rejlő szépséget.
K. Szabó Jánosné
testnevelő
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Bizony, nagy vagyok
„Ősszel már iskolába megyek,
Bizony, ilyen nagy vagyok!
Fejemben kérdésekből hegyek…
Ugye ott is játszhatok?”
(Cinca Katica)

Kedves Szülők!
Az elkövetkező hetek, hónapok az iskolaválasztás, az izgalmas és
kíváncsi várakozás ideje lesz gyermekük és az Önök számára. Biztos
szeretnének megismerkedni az iskola életével, képzési kínálatával,
eredményeivel, az itt folyó nevelő-oktató munkával, hagyományaival és ünnepnapjaival. Márciusban iskolánk, a Kossuth Lajos
Általános Iskola kitárja kapuját: nagy tisztelettel és szeretettel vár
minden érdeklődő anyukát, apukát és leendő első osztályost.
Reményeink szerint a 2011/2012-es tanévben két első osztályt
indíthat iskolánk. Engedjék meg, hogy bemutassam a tanító néniket.

Pokorádi Zoltánné
Iskolánkban 35 éve neveli-oktatja az 1-2.
osztályosokat. Pályája során mindig arra
törekedett, hogy az óvodából érkező
gyerekeket fokozatosan vezesse át az óvodai
életből az iskolai életbe. Tanóráin a verset, a
ritmust, az éneket, a mesét építi be az
ismeretszerzésbe, a tanulásba, játékossá téve
ezzel a komoly munkát, a tanulást, a
készségfejlesztést. Számtalan képességfejlesztő és foglalkoztató
füzet megalkotója, melyeket a Szalay Könyvkiadó forgalmaz.
Szakmai tudását, elismertségét bizonyítja, hogy oktatási segédleteit,
füzeteit az ország közoktatási intézményeiben használják.
Pici nénit - ahogyan őt nevezzük - mind a gyerekek, mind a szülők
szeretik és tisztelik. Segítő kezet nyújt a felzárkóztatásra szorulóknak
és kiemelten foglalkozik a jó képességű tehetséges gyerekekkel.

Az iskolaotthonos osztály két tanító nénije:

Budainé Nagy Erzsébet
Közel 30 éve tanítja az alsó tagozatos, 1-2.
osztályos gyerekeket. A pedagógus pálya
iránti elkötelezettségét az állandó önképzés, a
szakmai megújulásra való törekvés jellemzi.
A pedagógus továbbképzéseken megismerte
az új módszereket és tanulásszervezési
módokat. A Meixner-módszer elsajátítása
után a kompetencia alapú oktatás
módszertanát is eredményesen alkalmazza. Tanóráin nagy gondot
fordít a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, a
tehetséggondozásra és a gyengébb tanulók felzárkóztatására.
Kreativitását, innovációs készségét bizonyítja, hogy kidolgozója a
művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításának
(tánc, ének, rajz). Diákjai örömmel szerepelnek a városi versenyeken
és alapítványi bálokon.

Kerekesné Szűcs Ibolya
Felsőfokú iskoláit óvónőképzőben, majd
tanítóképző főiskolán végezte. Végzettségei
bizonyítják, hogy jól ismeri az óvoda-iskola
átmenet nehézségeit, megkönnyítésének
módjait. Ecsegfalván tanított 1988 óta 1-2.
osztályban. Iskolánkban egy éve lát el
napközis nevelői teendőket, ahol bizonyította
a gyermekszeretetét, türelmét, pedagógiai
rátermettségét. Jó érzékkel fordul és megtalálja az utat a
visszahúzódó és a mozgékony gyerekekhez egyaránt. Mind a
gyerekek, mind a szülők szeretik és bizalommal fordulnak hozzá.
Varga Vincéné igazgató

20 főiskolai hallgató a Kossuth iskolában
Intézményünkbe minden évben érkezik egy-két, olykor
több főiskolai hallgató nyolchetes tanítási gyakorlatra.
Néhányan a záró tanításukat is itt végzik.
Olyan azonban még nem volt, hogy 20 hallgató egyszerre
élvezhesse iskolánk vendégszeretetét. Erre egy sikeres
pályázatunk, a TÁMOP 3.3.3 nyújtott lehetőséget, melynek
részeként a Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskola
gyakorló iskolája lettünk.
2010. november 24-25-én busz
hozta a hallgatókat Debrecenből
kétnapos tanítási gyakorlatra. Mi,
mentortanárok és a tanítványaink
érdeklődve vártuk a „kis tanító
néniket”, „tanító bácsit”.
Kellemes meglepetés ért bennünket, hiszen nagyon aktív
csoport érkezett hozzánk. A tanítási
órákon lelkesen jegyzeteltek,

érdeklődtek. A délelőtti hospitálásokat óraelemzés követte.
Délután pedig bepillantást nyerhettek a napközi otthon és a
diákotthon munkájába is. Integráció címmel készítettünk egy
kiadványt, melyet minden hallgató megkapott ajándékba
három CD kíséretében. Ezt forgatva és a tanítási órákat nézve
újabb segítséget nyújthatunk tanulmányaikhoz. Ötleteket
meríthetnek óravázlataik megírásához, nagy hangsúlyt fektetve a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatására.
Többen említették – ha lesz rá
lehetőségük - szívesen jönnek
hozzánk máskor is.
Tavasszal szeretettel várjuk
őket!
Orosné Igriczi Erzsébet
mentortanár
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Egészségnevelés a Kossuthban
Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal
el az egészséges életmódra
nevelés. Tanulóink főleg a
természettudományi és osztályfőnöki órákon szerzik a
legtöbb ismeretanyagot. Már
hagyományszámba megy a
novemberben megvalósított
„egészségnevelési projekthét”,
ahol délutánonként a különböző évfolyamok játékos formában mérik össze tudásukat,
s közben egymástól is sokat
tanulnak.
Idén tovább színesedett a
nevelési programunk. A „Tej Terméktanács” a városból
egyedül a mi iskolánkat választotta ki arra, hogy egy „iskolai
edukációs” programcsomaggal felkeresse intézményünket, és
bemutassa a tejfogyasztás fontosságát, megismertesse
tanulóinkkal a különféle tejtermékeket, azok szervezetünkre
gyakorolt hatásait, segítve ezzel oktató-nevelő munkánkat.
Természetesen mindezt rövid előadással, majd interaktív
játékkal, folyamatosan futó filmek vetítésével, és az „infó

pulton” elhelyezett kérdőívek
kitöltetésével versenyszerűen
bonyolították le, s közben
minden tanuló kapott egy-egy
doboz ingyenes iskolatejet is. A
forgatókönyvet követve minden
osztály részt vett ezen a Rákóczi
úti épület aulájában rendezett
kiállításon, foglalkozásokon.
A második nap végén a legügyesebben versenyzők, a tejtermékek szervezetünkre gyakorolt hatásáról legtöbbet tudó
tanulók között tejtermékekből
összeállított ajándékcsomagokat
sorsoltak ki, segítve ezzel is a
tejtermékek fogyasztásának megszerettetését.
Ezúton is köszönjük a Sztár Média Kft.-nek, hogy
segítettek felhívni tanulóink figyelmét arra, mennyire fontos
ezeknek a termékeknek a fogyasztása, s arra, hogy az
mennyire jótékony hatással van az emberi szervezet
egészséges működésére, a testi és szellemi fejlődésükre.
Külön köszönjük a sok ajándékot is.
Ráczné Vatai Erzsébet biológiatanár

Referenciaintézmények találkoz ója
2011. január 13-án a kisújszállási Kossuth Lajos Általános
Iskola adott helyet a referenciaintézmények konferenciájának,
melyen nyolc város intézményvezetői és pedagógusai vettek
részt. Iskolánk igazgatónője, Varga
Vincéné előadásában elmondta és
képeken keresztül bemutatta,
milyen utat járt be intézményünk
az integrált pedagógiai program
bevezetése óta. Két tanító néni
pedig órát tartott az érdeklődő
pedagógusok számára. Oláhné
Horváth Ibolya a kompetencia
alapú programcsomag gyakorlati
alkalmazását mutatta be a
szövegértés és szövegfeldolgozás
területén.

Pokorádi Zoltánné környezetismeret óráján a matematika
keresztmodul elemeit láthattuk.
Mindkét tanórán sok érdeklődő volt, köztük olyanok is,
akik még nem dolgoztak ezzel a
programcsomaggal, így valóban
láthattak a napi munka során
alkalmazható új elemeket.
A kötött programok után
csoportokban beszélgethettek a
résztvevők a tapasztalatokról,
miközben megtekinthették kis
helyi
kiállításunkat,
melyet
iskolánk dolgozóinak innovációs
munkáiból állítottunk össze.
Tóth Csilla
projektmenedzser

Házi gondozó szolgálat az idősek segítésére

Sok olyan idős, nyugdíjas van, akinek gyermekei, unokái távol laknak vagy dolgoznak, így nem tudják gondozni őket. Nekik jelent
segítséget a házi gondozó szolgálat. Szakképzett gondozónőink segítenek a napi tevékenységekben: takarítanak, bevásárolnak, felíratják
és kiváltják a gyógyszereket, valamint ügyeket is intéznek. Ha kell, az ebédet is házhoz viszik vagy megfürdetik a betegeket.
Egy ebéd ára 470.- Ft, kétféle főétel közül lehet választani. (Az ár tartalmazza a házhoz szállítást is.) A házi segítségnyújtás óradíja
530.- Ft. Ha valaki az étkezést és a házi segítségnyújtást is igénybe veszi, a havi térítési díj nem haladhatja meg a család egy főre eső
jövedelmének 30%-át. Ez azt jelenti, hogy ha valaki naponta étkezik és napi egy óra házi gondozást vesz igénybe, az egy főre eső
jövedelem pedig 50.000.- Ft, akkor az eredeti 20.000.- Ft helyett csak 15.000.- Ft-ot kell fizetnie.
Érdeklődni lehet az 59/321-355 telefonszámon vagy személyesen a Kálvin u. 9. szám alatt, a régi Petkovics-házban.
Gonda Antal Gáborné igazgató
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Egy közösség búcsúja...
A Manócska Baba Mama Klub elmúlt 15 éves,
kamaszkorúvá vált. 1995-ben nem gondoltam, hogy ennyi
évig fog működni. Sok élményben volt részem, részünk, az
elmúlt évek alatt. Gyerekek nőttek fel, jöttek újak. Szerencsés
voltam, mindig voltak lelkes szülők, akik szívügyüknek
tekintették a közösség létét. Kirándulások, farsang, anyák
napja, születés hete rendezvények, felvilágosító előadások,
gyereknap, sok program... mégis úgy érzem, egyre kevésbé
találunk érdeklődőt, fiatalokat, akik szívesen jönnek el a
szerda délutánokra, rendezvényeinkre.
Köszönet jár mindenkinek, aki a 15 év alatt bármilyen
formában is segítette a klub működését.
A hatodik Adventváró Baba Nap 2010. december 4-én a
búcsú napja lett. Úgy érzem, kis közösségünk ismét kitett

magáért. A Rosszcsont boszi mese sikerességét mi sem
bizonyítja jobban: a gyerekek részeseivé váltak az előadásnak.
Jó volt látni a szülőket, akik valószínű otthon nem ülnek
így együtt gyerekeikkel készülődni, ráhangolódni az ünnepre,
a várakozásra.
Hiszem, mindazok, akik az elmúlt évek alatt velünk voltak,
jól érezték magukat. Maradandó barátságok születtek.
Köszönöm az utolsó együttlétet mindenkinek, ki kell
emelnem az alábbi neveket: Sóczóné Kása Gyöngyi, Vargáné
Szabó Róza, Vargáné Bozóki Ilona, Varga Sándor, Szűcsné
Nagy Zita, Márki Anita, Sóczó Viki.
Kívánom a Manócska Baba Mama Klub megújulva
működjön még sok-sok éven át.
Konczné Bakos Mária

A Városi Pedagógus Nyugdíjas
Tagozat hírei

A tűzoltóság hírei

Második foglalkozásunkra 2010. december 9-én 15
órakor a Piculás Civilházban került sor.
A piculásról 2010-es Kisújszállási nagykun kalendárium
így ír: „A picula a korona érték behozatala előtt
forgalomban volt magyar és osztrák ezüst 10 krajcáros
váltópénznek a tréfás neve. A név az olasz spicciola szóból
származik, mely a Velence-Lombardia tartományok számára
1862-ben vert rézpénzeken fordul elő.” Azért hívták e
bankot Piculásnak, mert itt kis értékű pénzt, piculát is
befogadtak, és kis összeget is hiteleztek. Használati jogát a
Városvédő és -Szépítő Egyesület nyerte el, felújították
pályázati pénzekből 2009-ben. Rendezvényeket tartanak itt,
e célokra bérbe lehet venni.
A művészeti iskola növendékeinek karácsonyi műsora
után Darvas Andrásné kiosztotta a Nyugdíjas himnuszt.
Ezután került sor a vezetőség megválasztására.
Tagozatvezető: Darvas Andrásné ált. isk. tanító, a Városi
Pedagógus Szakszervezet elnöke. Vezetőségi tagok:
Hommonnainé Püspöki Julianna ált. isk. tanító, Oros
Istvánné óvodapedagógus, Varjú Péter testnevelő tanár.
Gazdaságvezető: C. Szabó Lászlóné. Az összejövetelek
minden hónap utolsó csütörtökjén 15 órakor lesznek
felváltva a Piculás Házban, valamint a Művelődési és
Ifjúsági Központban. Megállapodtunk a tagdíj fizetését
illetően is. Az ötleteket a program összeállításához
ötletbörzéből állítottuk össze, és ezt folyamatosan bővítjük.
Várjuk a jelentkezőket a regisztrációra.
Váróczi Istvánné
tanító - gyógypedagógus

A kisújszállási tűzoltók januárban 15 alkalommal vonultak
tűz- és káreseményekhez. Két tűzeset történt: az egyik
Ecsegfalván, ahol egy kéményben a lerakódott korom izzott és
gyújtotta be a beépített gerendát. A másik esemény Kenderesen
volt: egy alagsori garázs égett. Szerencsére az előbbinél nem
sérült meg senki. Az utóbbi eseménynél volt személyi sérülés, de
nem súlyos. Nem így van ez a 11 közúti balesetnél, ahol összesen
11 személy sérült meg különböző mértékben, két fő pedig
elhunyt.
Januárban a sok csapadék ellenére csak két esetben kellett a
felgyűlt belvíznél beavatkozni, szivattyúzni.
Kérjük a lakosságot, hogy a tüzelő-fűtő berendezések
füstcsöveinek, kéményeinek karbantartásáról gondoskodjanak.
Külön figyelmet kell fordítani a lakótérbe beépített gázkazánok,
vízmelegítők állapotára. A vegyes tüzelésű kályhákban ne
tüzeljenek ruhákkal, autógumival, egyéb műanyagokkal. Ez nem
csak a szomszédokat zavarja, de környezetszennyező is.
Mindezek mellett erősebb a koromképződés, és hamarabb
eltömődhet a kémény, ami nemcsak kellemetlenséget okozhat,
hanem a visszaáramló égési gázok súlyos veszélyt jelenthetnek a
lakók számára.
Mindenkinek tűz- és káreseményektől mentes időszakot
kíván a kisújszállási tűzoltóság nevében:
Mészáros Lajos
tűzoltóparancsnok

Kispályás labdar úgók ,f igyelem!
A műfüves focipálya bárki számára igénybe
vehető bérleti díj ellenében, ak ár öltözvel
és pályavilágítással együtt is.
Érdeklődni a helyszínen lehet.

Hírek, programok, aktuali tások:
ww w.k isu j szallas.hu
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Önkéntes Gondozói Szolgálat
„Megnyugvást érzett, mert jólesett a gondoskodás,
az együttérzés, s amit mindez jelentett, a szeretet.”
Fekete István

A Magyar Vöröskereszt szervezésében szeretnénk elindítani
Kisújszálláson is a Vöröskeresztes Önkéntes Gondozói Szolgálatot.
A Szolgálat célja, hogy önkéntesek segítségével heti egy alkalommal
látogatást tegyünk a kisújszállási szociális otthonban, és az ott lakó
idős emberekkel beszélgessünk, sétát tegyünk, vagy egyszerűen
csak meghallgassuk őket. Kezet nyújtunk, támogatunk, beszélgetünk, mosolyunkkal simogatunk. Várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen nyújtanák kezüket, adnák mosolyukat.
Információ: Magyar Vöröskereszt karcagi képviselete
Telefon.: 06 70 933 8480
06 30 648 4466
Email: karcagvoroskereszt@gmail.com
Jelentkezését folyamatosan várjuk.
Mert adni jó….
Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
Karcag-Kisújszállás-Túrkeve Területi Szervezete nevében:
Nagy Sándorné területi vezető

A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesülete
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját a

február 12-én, szombaton
18.00 órakor
a Kisúj Étteremben tartandó

FARSANGI BATYUS BÁLRA
Menü:
A: birkapörkölt
B: frissensültek
Tombola, zene, tánc
Jegyek február 1-jétől igényelhetők
a volt Vöröskereszt irodában,
a Kálvin utcán
Fülöp Gábornénál
Információ: 70/933-8470

Városi véradó ünnepség

A Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb feladata a véradás
szervezése. A Vöröskereszt VII. Kongresszusán határozták el 1988ban, hogy november 27-e a véradók napja legyen. Ezekben a
napokban országszerte köszöntik a véradókat.
Kisújszálláson 2010. november 13-án tartottuk a véradók
ünnepségét, a Megyei Vöröskereszt Területi Szervezete és a Karitatív
Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének szervezésében, közös
rendezvényként.
Az ünnepség megtartására – a hagyományokhoz híven – a Kisúj
étteremben került sor immáron 10. alkalommal.
A rendezvényen a véradókon kívül részt vett Tuka Antal
önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság elnöke, Nagy Ágnes Ildikó, a Megyei Vöröskereszt
igazgatója, Fülöp Gáborné, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesületének elnöke, valamint Nagy Sándorné, a Megyei
Vöröskereszt területi vezetője.
A rendezvény egy nagyon szép szavalattal kezdődött. Aranyosi
Ervin Barátság című verse Ö. Tóth Istvánné előadásában hangzott el.
A vers elhangzása után Fülöp Gáborné köszöntötte a meghívott
vendégeket, a többszörös véradókat, véradásszervezőket és az
önkénteseket, valamint az egyesületi tagokat. Elmondta, hogy
Kisújszálláson 2010. október 30-ig 10 tervezett véradás, és egy

rendkívüli véradás valósult meg. Az éves terv részarányosan 580 fő,
ebből 504 fő önkéntes jelent meg, és ténylegesen 436 fő adott vért.
Az egészségügyi okok miatt kiszűrtek száma 68 fő, új véradó 37 fő.
Az önkormányzat részéről Tuka Antal képviselő úr köszöntötte a
véradókat. Az ünnepségen Nagy Ágnes Ildikó megyei igazgató is
köszöntötte a véradókat.
Az ünnepi köszöntők elhangzása után a kitüntetések átadására
került sor. Ebben az évben 36 olyan véradó vehette át az elismerést,
aki 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 75x, és 80x adott segítséget mások
gyógyulásához. Tették mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül,
önzetlenül, hogy segítsenek a rászoruló embertársaiknak.
A kitüntetések átadása után Nagy Sándorné területi vezető is
gratulált a kitüntetett véradóknak. Megköszönte Fülöp Gáborné,
Tuza Andrásné, valamint az egyesület önkénteseinek a
véradásszervezéssel kapcsolatos munkáját. Elmondta még, hogy
bízik abban, hogy a Vöröskereszt Területi Szervezete és a városban
újként megalakult egyesület egymást erősítve, közös erővel nagyon
hosszú ideig fog együttműködni, és sok értéket fog létrehozni
Kisújszállás város lakói számára.
Az ünnepség végén Molnár Csaba véradó virággal köszönte meg
Fülöp Gáborné munkáját, azt, hogy nem hagyta el a véradókat,
továbbra is szívügyének tartja a mozgalom alakulását.
A hivatalos események után vacsora, zene, tánc, tombola
következett. Ezúton mondunk köszönetet Kisújszállás Város
Önkormányzatának támogatásáért, cégek, és magánszemélyek
felajánlásaiért, a tombolatárgyakért. Köszönjük a Kisúj étterem
dolgozóinak szíves vendéglátását. A remek hangulatról Ábel Tibor
zenész gondoskodott.
Fülöp Gáborné
KÖKE-vezető

Nagy Sándorné
területi vezető
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Intézményvezetői pályázat

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben idén nyáron jár le az
ötéves intézményvezetői megbízás. Ezért az önkormányzat az alábbi
pályázatot írta ki e feladat ellátására. (Szerk.)
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. és 18. §-a, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/B § (1) bekezdése alapján
pályázatot ír ki a fenntartásában működő
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisújszállás
intézményvezetői állására

Pályázati feltételek:
- alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti szakmai
tantárgyak oktatásához (zeneművészet, néptánc és/vagy
képzőművészet) megfelelő szakirányú tanítói, tanári vagy
művész felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai) végzettség és
szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat (mely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §
(6) bek. d) pontja alapján is számítható),
- 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:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési
program),
- a végzettségről és szakképzettségről szóló oklevelek – jegyző
által hitelesített – másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt (külső pályázók esetén),
- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Az intézményvezetői megbízás időtartama:
2011. augusztus 1. – 2016. július 31.

19. oldal
Kisújszállás Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
mezőőr
munkakör betöltésére

Pályázati feltétel:
- magyar állampolgárság, illetve a szabad mozgás és tartózkodás
jogával való rendelkezés;
- nagykorúság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
- középfokú iskolai végzettség;
- mezőőri vizsga (a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 22. § (1) bek.) letétele;
- lőfegyvertartási engedély megszerzésére való alkalmasság;
- „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
- meglévő mezőőri vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
- végzettségeket igazoló okiratok másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (esetleg annak
másolata vagy annak feladását igazoló szelvény);
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban
részt vevők megismerhetik, valamint személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Feladata:
- A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23.§-ában
meghatározott feladatok a munkaköri leírásban meghatározott
működési területen.

A munkaviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő
kikötésével, amely alatt a munkavállaló sikeres mezőőri vizsgát tesz
és lőfegyvertartási engedélyt szerez. A munkakört teljes munkaidőben
kell ellátni. A munkavégzés helye: Kisújszállás város közigazgatási
területe.
A munkakör 2011. május 16. napjától tölthető be.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 4.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A meghirdetett munkakörrel kapcsolatosan további felvilágosítást a
humánpolitikai ügyintéző nyújt az 59/520-232-es telefonszámon. A
jelentkezéseket Kecze István polgármester részére (Polgármesteri
Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) kell benyújtani. Kérjük,
a borítékon tüntesse fel a „pályázat a mezőőr munkakör betöltésére”
megnevezést.

A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított
30. nap.
A pályázatokat Kisújszállás Város Polgármesteréhez kell írásban, két
példányban, zárt borítékban benyújtani (5310 Kisújszállás, Szabadság
tér 1.) Információ: Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya, 5310
Kisújszállás, Szabadság tér l., Városháza 28. sz. iroda, telefon:
59/520-245, e-mail: intref@kisujszallas.hu. A pályázat iránt
érdeklődők az Alapfokú Művészetoktatási Intézményt egyeztetést
követően megtekinthetik és megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 11.

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu
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Köszönet

G r a t u lá lu n k

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 21-én
a Művelődési és Ifjúsági Központban rendezte meg a hátrányos
helyzetű gyermekek karácsonyi rendezvényét.
Mindenkit frissen sütött mákos bejglivel, édes
süteményekkel, péksüteményekkel és üdítővel vártunk. Közös
karácsonyfát állítottunk, majd délután a fellépő gyermekek
bemutatkozója következett.
A színpadi események szervezésében a Roma Ifjúsági
Klubból Milák Diána és Jónás János segítettek. Számtalan
gyermek lépett fel versekkel, énekekkel. A fiatalok által kedvelt
Cino Nevo együttes zenei bemutatója fergeteges sikert aratott.
Minden fellépő gyermek ajándékcsomagot kapott. A
többieket szaloncukorral, édességekkel ajándékoztuk meg.
Az eseményen kb. 350 gyermek vett részt. A rendezvényt
számtalan, városunkban élő, tevékenykedő ember támogatta.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény
támogatóinak a nagyvonalú felajánlásokért.
Kovács Józsefné
CKÖ elnöke

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai és a helyi
cigányság nevében gratulálunk Kovács Józsefné elnök
asszonynak, hogy a 2011. január 9-ei választás
eredményeként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint az Országos
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjává választották.
Munkájához sok sikert kívánunk.
Horváth László elnökhelyettes
és a CKÖ képviselői

Hírek, programok, aktuali tások:
ww w.k isu js za llas.hu

Nem minden szemét, ami hulladék!
Házi komposztálást népszerűsítő
környezetvédelmi
akció
indult
Kisújszálláson. A projekt részeként
cikksorozat indul, majd interaktív
fenntarthatósági rendezvényt tartunk
április 30-án és május 1-jén.
Célunk, hogy megszűnjön a hulladék
égetése, csökkenjen a kommunális
hulladék mennyisége a városban,
valamint a lakosok tápláló humuszt
készítsenek, amivel kerti növényeik, cserepes virágaik vitalitását,
tápértékét javíthatják.
Az avarégetés kifejezetten káros, mert jelentősen növeli a
szállópor-koncentrációt. Az apró szemcsék a tüdőnkben landolnak
úgy, hogy közben számos egyéb szennyezőanyag tapad rájuk. Sőt az
üvegházhatáshoz, a klímaválsághoz is hozzájárulunk.
A megoldás nagyon egyszerű. Komposztáljunk! A lakossági
hulladék 30-40%-a komposztálható! Mindez pénzbe sem kerül, csak
odafigyelés szükséges.

A komposzt előállításában mikroorganizmusok, apró, talajlakó
élőlények fognak segíteni. Ezt a barna, morzsás szerkezetű
végterméket vékony rétegben az ágyásokra vagy növények alá
terítjük. A talaj tápanyagtartalma jelentősen növekedni fog, így a
zöldségek, gyümölcsök íze, zamata régi emlékeket fog idézni
bennünk.
Fenntarthatósági rendezvényünk programjai április 30-án és
május 1-jén:
- öko-játszóház kicsiknek és nagyoknak (totó, puzzle, öko-peca,
öko-lábnyom számítás),
- személyes környezetvédelmi tanácsadás (praktikus, jó tanácsok
szakemberünktől),
- komposztálós bemutató és játék,
- kézműves foglalkozás újrahasznosított dolgokból,
- komposztládák átadása a mintaprojektben résztvevő családoknak.
Az érdeklődők már most jelentkezhetnek Kárpáti Rita
projektmenedzsernél a rita.karpati@natura-hungarica.hu e-mail
címen.
Kárpáti Rita projektmenedzser
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A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre körzetenként 2011-ben is hétfői napokon, az alábbiak szerint kerül sor:

Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van, az utolsó hétfői
napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás.
Ha a hétfő ünnepnapra esik, a gyűjtés az ünnepnapot követő
első munkanapon történik.
Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a gyűjtési
napokon legkésőbb 8 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek „TAPOSSA
LAPOSRA” feliratú zsákokkal, hétfőtől péntekig munkaidőben a
kertészeti kezelőépületben (a Polgármesteri Hivatal mellett),
valamint irodánkban, a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen
átvehetik azokat.
2011-ben szúrópróbaszerű ellenőrzést tartunk a szelektíven

gyűjtött hulladékok kapcsán. Ennek oka, hogy vannak olyan
ügyfelek, akik nem rendeltetésszerűen használják a gyűjtőzsákokat.
Sajnos egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a hasznosítható
hulladékok mellett kommunális, esetenként veszélyes hulladék (pl.:
kisebb elhullott állat) is kerül a szelektív gyűjtőzsákokba. Azon
ügyfeleknek, akiknél a szelektív gyűjtőzsákban kommunális vagy
egyéb nem hasznosítható hulladékot találunk, zsákonként 375,- Ft
ürítési díjat számlázunk ki.
Felhívjuk minden lakos figyelmét arra, hogy a Kisújszállás
határában a dévaványai út mellett kialakított Köztisztasági telepen
díjmentesen elhelyezhetők az állati maradványok és tetemek.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

A H u l la dé k le r a k ó n y i t v a ta r t á s a 2 011 - b e n

Nyári - téli nyitva tartás: Április 1.- szeptember 30. között Október 1. – március 31. között
Hétfőtől péntekig:
7.00 - 18.00
7.00 - 16.00
Szombaton:
7.00 - 14.00
7.00 - 14.00
Vasárnap és ünnepnap:
zárva
zárva
A Kisújszállási Hulladéklerakóra komposztálható hulladékot (gallyat, falevelet, fűnyesedéket, stb.) díjmentesen lehet elhelyezni.
Az inert hulladékok (beton, tégla, cserép, vegyes építési törmelék, vályog és föld) elhelyezéséért 1 Ft/kg + 25% áfa díjat kell
fizetni.

Piaci Hírmondó
Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk
a piac vásárlóit. A hírmondóban Ön is hirdethet.
A lehetőségekről érdeklődjön Tán Eszternél a Városháza 27-es irodájában,
az 59/520-223-as telefonszámon vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail címen.
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Szilveszter Kupa
Véget ért a 2010-es Szilveszter Kupa, amelyre 22 csapat nevezett.
A torna egyben jótékonysági rendezvény is volt. A Móricz Zsigmond
Gimnázium részére kezdünk gyűjtést egy félautomata defibrillátor
vásárlására. A szépszámú közönség színvonalas mérkőzéseket
láthatott, amelyhez hozzájárult több magasabb osztályban szereplő
játékos is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az egyéni és céges
felajánlásoknak, és bízunk benne, hogy továbbra is lesznek, akik a
pénztárcájukhoz mérten tudnak segíteni. A tornán összegyűlt
pénzösszeg 150.000 Ft. A számlaszám, amelyre a felajánlásokat
továbbra is várjuk: Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány, OTP
Kisújszállás 11745080-20003548. A megjegyzés rovatba a következőt
kell írni: „Félautomata defibrillátor vásárlására.“
Következő tornánk a Farsang Kupa (február 12-13) lesz, melyre
mindenkit sportbaráti szeretettel várunk!

A Szilveszter Kupa végeredménye
1. Overdose
2. Hús-Ételbár
3. AC Milan
4. Buga Falatozó
5. Premier
6. Bánhalma

Legjobb Kapus:
Legjobb Játékos:
Gólkirály:
Legjobb amatőr csapat:
Legjobb ifi játékos:

Gerhát Dávid
S Nagy Károly
Bokor József
Bánhalma
Ferenczi Máté

Rapi István

A Hulladékudvar nyitva tartása
Hétfőtől péntekig: 7.00 – 12.00 és 12.30 – 16.00 óráig

A munkaidőn kívüli időszakban, illetve hétvégén és ünnepnapokon
a portaszolgálatnál lehet leadni a Hulladékudvarba hozott,
szelektíven és elkülönítetten gyűjtött veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat.
A veszélyes hulladékok közül begyűjtésre kerül:
- akkumulátor
- fáradt olaj
- festékes göngyöleg
- szárazelem
- irodatechnikai tonerek
- elektronikai hulladékok
- elhasznált fénycsövek, villanykörték
- használt étkezési zsiradék (olaj, zsír) áttetsző flakonban
- gumiabroncsok
- spray-s dobozok
- olajos rongyok, olajszűrők
A nem veszélyes hulladékok közül gyűjtjük a következőket:
- papír, karton
- üveg
- fém
- PET- palackok
- hungarocell
A Hulladékudvarban nem áll módunkban olyan hulladékot átvenni,
ami a fenti felsorolásban nem szerepel.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Kispályás labdar úgók ,
f igyelem!
A Porcsalmi Lajos Spor ttelepen lévő
műfüves futballpálya bárki számára
igénybe vehető bérleti díj ellenében,
ak ár öltözővel és pályavilágítással
együtt is.
Érdeklődni a helyszínen lehet.

NŐNAPI KUPA
KISÚJSZÁLLÁS 2011
VERSENYKIÍRÁS
Kispályás teremlabdarúgó torna
Helye: Móricz Zsigmond Gimnázium
tornacsarnoka
Ideje: 2011. március 6.
Nevezés: 2011. március 2. (szerda) 18:00-ig
Helyszínen, e-mailben (amatorfocizas@gmail.com),
telefonon: 30/7166502
Sorsolás: 18:15-től a Horváth-kert vendéglőben
(Cím: Kisújszállás, Nagy Imre u. 2.)
Játékidő: 2 x 15 perc
Információk: www.kisujse.hu/kispályásfoci
Csak női csapatok jelentkezését várjuk!

Nevezési díj: 5000 Ft / csapat, melyet a sorsoláson
kérünk befizetni
Lebonyolítás: körmérkőzéses és egyenes kieséses
rendszerben

Egyéb tudnivalók:
- A csapatok létszáma 4 + l fő, nevezni 12 főt lehet.
A csapatnévsort az adott csapat első
mérkőzésének megkezdése előtt kell leadni. Az
első
mérkőzés
megkezdése
után
a
csapatnévsoron változtatni nem lehet.
- A mérkőzéseket min. 3+1 fővel lehet elkezdeni,
várakozási idő nincs.
- Ha valamelyik csapat bármely oknál fogva nem
tud az adott mérkőzésen kiállni, a 3 pontot 5:0-s
gólkülönbséggel a vétlen csapa javára kell
igazolni.
- Kétszeri ki nem állás esetén az adott csapatot ki
kell zárni, eredményét törölni kell.
Mindenkit sportbaráti szeretettel várunk!
Rapi István
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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.
Lovász Beatrix
(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.
Demeter Jánosné
Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
Nyár u. 2.
Dr. Gyergyói László
Kisújszállási Fogathajtó Egyesület
Veres P. u. 22.
Posztós Zsolt
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
Kisújszállási Sport Egyesület
Deák F. u. 6.
Szénási László
Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezete
Szolnok, Mária u. 38. Nagy Ágnes Ildikó
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
Sugár u. 42/2.
Szarvák Márton
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
"Petőfi" Vadásztársaság
Rézműves u. 13. Posztós János
Phoenix Kulturális Egyesület
Rákóczi u. 3.
Radics Zoltán
R-05 Magyar Postagalambsport Egyesület
Eszperantó u. 10/a..Csorja József
„Ránk Bízott Gyermekek Jövőjéért“ Alapítvány
Kossuth u. 57.
Kalmár Erika
Református Iskoláinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
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
18842009-1-16
19220309-2-16
18825035-1-16
18836303-1-16
19221324-1-16
18828124-1-16
19866705-1-16
19215109-2-16
21926590-2-19
19227629-1-16
19867342-1-16
15576976-1-16
18825839-1-16
18827075-1-16
18836743-1-16

18827408-1-16
19868697-2-16
18820559-1-16
18828423-1-16
18831315-1-16
18821880-1-16
18821873-1-16
18820054-1-16
18832127-1-16
19227382-1-16
18827790-1-16

24. oldal

Kisbíró

2011. február 5.

TV KISÚJ

 JULCSI ÜVEG AJÁNDÉK
Kisújszállás, Széchenyi u. 1.



(A régi Gólya Gyógyszertár helyén, a Református templommal szemben)

 Kristály, porcelán, üvegáru
 Vendéglátós pohár, evőeszköz
 Exkluzív ajándéktárgyak.

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00,
szombat: 8.00 – 12.00
Telefonszám: 30/207-9506
Szeretettel várom kedves leendő vásárlóimat!

GERGELY LAJOS

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

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00
Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2011. március 5-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2011. február 25-én, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg
elektronikus adathordozón vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail
címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

Új szolgáltatásunk a KÉP-ÚJSÁG!
Magánszemélyeknek és közületeknek is.
Árainkról:
Lakossági hirdetés: 500 Ft-tól, (1 hétre)
Közületek: 1500 Ft-tól, (1 hétre)
Reklámfilm készítését is vállaljuk:
30 mp 3000 Ft
További részletekről érdeklődjön a Művelődési
és Ifjúsági Központban (tel.: 59/520-672)
E-mail: tvkisuj@gmail.com,
muvhazkisujszallas@t-online.hu

Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata
A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) 520-222 Telefax: (59) 321-139 Tördelés: Kiss Endre
ISSN: 1416-2350 (Nyomtatott), HU ISSN 2060-7202 (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/458-6999

