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Közhírré tétetik!

„…tisztának a tisztát őrizzük meg…”

Lépéselőnyben
Beszélgetés Kecze Istvánnal,
aki „Az Év Polgármestere” lett
(2. oldal)
 

’Vajon méltóak lehetünk, méltóak vagyunk-e ennyi áldozatra?’ – Ezt a kérdést tette
fel a világhírű Nobel-díjas francia író, Albert Camus 1956-ban, „A magyarok vére” című
írásában. Erre a kérdésre ma, nekünk is válaszolnunk kell.
Gyakran halljuk, hogy a magyar nép története tragédiák, veszteségek története,
végzetes és fájdalmas események folyamata. Példákat könnyen sorolhatunk ennek
igazolására a mohácsi csatavesztéstől az 1848/49-es forradalom leverésén, vagy éppen
Trianonon át az 1956-os forradalom eltiprásáig. Az október is erre emlékeztet
bennünket: 6. napja az Aradon kivégzett ’48-as tábornokokra és a szintén kivégzett
Batthyány Lajos miniszterelnökre, 23. napja pedig nemzetünk másik legszebb
szabadságharcára, valamint annak leverésére.
Vannak azonban, akik mindezek ellenére azt mondják: a magyar nemzet története azt
mutatja meg, hogy a nemzetet ért tragédiákból ez a nép mindig talpra tudott állni, mindig
erőt merített, és megmaradt. Ezt az erőt – ami belülről, az egyén és a közösség
erkölcseiből fakad – véljük ma sokan gyengülni látszani. Bármennyire is
ellentmondásosnak látszik: nemzetünk múltjának tragédiáiból erőt meríthetünk. Szilárd
erkölcsi példával állnak ugyanis előttünk. Így, mély és tiszta hittel állnak a kivégző
osztag elé felsorakoztatott tábornokok, de így szállnak a tankok erejével szembe „a pesti
srácok” is. Azok, akiknek a saját életüknél fontosabb volt a magyar nemzet szabadsága.
…Hogyan lehetünk méltóak hozzájuk? A francia forradalom szabadságeszményét
szívében hordozó Albert Camus így fogalmazott 1956-ban: „A magára maradt
Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem
áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.” Nagy László költőnk csendes szavaival pedig így szól:
„…tisztának a tisztát őrizzük meg, s oltalmazzuk az időben.” Nem tehetünk másként mi
sem, kedves kisújszállási Barátaim, Kisújszállás polgárai.
Azzal, hogy nem engedjük feledni ezt az örökséget, és együtt, közösségben
emlékezünk, azt is kifejezzük, hogy a nemzet, amelynek tagjai vagyunk, méltó volt az
áldozatra, mert nem enged azok eszméjéből, a nemzet szabadságából. Kérem, jöjjenek
el október 23-án délelőtt 9.15 órakor a Református templomban kezdődő istentiszteletre
és a templom előtti ’56-os téren 10 órakor kezdődő megemlékezésünkre.
Sok az adósságunk a múltunkkal szemben – kisebb közösségeinkben, jelesül
városunkban is. E helyen mondom el azt, hogy mindebből valamit ismét törlesztettünk.
…Régen volt, 1793-ban: elődeink, Kisújszállás városvezetői kegyetlen tartalmú
határozatot hoztak: megtiltották, hogy azok a kisújszállásiak, akik egy jobb élet
reményében, a szegénység elől a bácskai Pacsérra települtek át, visszaköltözzenek a
városba. Mi most, a kitelepülés 225. évében ezt a határozatot hatályon kívül helyeztük.
Tudjuk, hogy ma már ennek gyakorlati jelentősége nincs. De erkölcsi annál inkább. Így
tisztább tekintettel nézhetünk egymás szemébe, amikor pacséri testvéreink hamarosan
magyar állampolgársági esküt tesznek Kisújszálláson.
Kecze István polgármester

„Mi láng vagyunk e
földtekén…”
Meghívó az 1956-os
megemlékezésre
(3. oldal)












Szép volt, jó volt
Képek a Kivilágos Kivirradtig
Fesztiválról
(5. oldal)
Tisztább lélekkel
Hazavárjuk a pacsériakat
(7. oldal)
Belvíz: volt - nincs
Véghajrában a belvízelvezetés
(8. oldal)
 
Ha élne, 90 éves lenne
Emlékezés Papi Lajos
szobrászművészre
(10. oldal)




Hétpróbás Kunok:
hatodik próba
(15. oldal)

(Szerk.)
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Lépéselőnyben
- rendhagyó beszélgetés Kecze István polgármesterrel
abból az alkalomból, hogy elnyerte „Az Év Polgármestere” címet -

Idén először döntött arról a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, hogy a városfejlesztésben elért kiemelkedő eredményekért „Az Év
Polgármestere” címet adományoz az arra érdemes polgármesternek. Ezzel annak eredményeit, munkáját példaként állítja más települések
elé. Örömmel adunk hírt kedves Olvasóinknak arról, hogy e címet megyénkben, a városok kategóriájában, kiemelkedő városfejlesztő,
közösségépítő és értékteremtő tevékenységéért először városunk polgármestere, Kecze István nyerte el. Ezt az elismerést szeptember 29én, a megyei közgyűlés kihelyezett ülésén, Jászberényben vehette át Kovács Sándor megyei közgyűlési elnöktől. Ezután felcsendült egy dal.
Egy meglepetés. A kisújszállásiaktól. A dal ünneppé avatta ezeket a perceket – nemcsak polgármesterünk, hanem a közgyűlés minden
résztvevője számára. Szász Veronika kisújszállási tanárnő az itthoniak köszöntését szólaltatta meg a Ha én rózsa volnék… kezdetű dal
eléneklésével. Az alábbi riportot Az Év Polgármestere cím elnyerése alkalmából készítettük polgármesterünkkel. Kicsit másként és
máshogyan szól most, mint azt megszokhattuk.

Polgármester úr most az egyik
legrangosabb szakmai elismerésben
részesült. Tudjuk, hogy tanult hivatása
szerint mérnök, pedagógus és közoktatási
vezető, emellett pedig kiváló sakkozó, a
Kisújszállási SE sakkcsapatának vezetője.
A sakk az elme, a gondolkodás sportja –
hogyan gondolkodik sakkozóként a város
jelenlegi helyzetéről, polgármester úr?

településeihez képest messze a legeredményesebbek voltunk, és remélem,
leszünk is. Biztosan emlékeznek rá az
olvasók, hogy a kisvárosok kategóriájában
a pályázati eredményességet tekintve
Kisújszállás az elmúlt években első lett.
Közben azonban az „ellenfél” is
kiszámíthatatlan lépéseket tett, ami
megnehezítette a dolgunkat. És hogy ki az
ellenfél? Nevezzük összefoglalóan így a
Az embernek mindig tisztában kell lennie
körülményeket. Minek nevezhetném az
azzal, hogy úgy ül le a sakktáblához, hogy
ellenfél bábuit? Az egyiket a pályázatok
polgármesterként csak egy partit játszhat.
utófinanszírozási nehézségeinek – annak,
Ha veszít, akkor vége van. Vereség esetén
hogy az elszámolást követően hosszú
jön egy jobb sakkozó, győzelem esetén
hónapokkal később kapjuk meg a
azonban felcsillan a lehetősége annak, hogy
megelőlegezett támogatásokat. A másikat a
újabb partit kezdjen, jó esetben egyenlő
normatívák több százmilliós nagyságrendű
feltételekkel. 2006-ban komoly lépéscsökkenésének,
a harmadikat a svájci frank
Az Év Polgármestere címet Kecze Istvánnak
hátrányba került az önkormányzat a Kovács Sándor megyei közgyűlési elnök adta át árfolyamváltozásának. Az ellenfél egy
(Fotó: Szepesi Jenő)
megörökölt jelentős adósságállomány miatt,
bábuját az úgynevezett „táskás cégekről”
amelyet – ’a sakkjátszma megnyitásában’ –
nevezném el, akik mindent alvállalsikerült kiegyenlíteni azzal, hogy tervszerű, takarékos kozókkal végeztetnek el, egyszerűen fogalmazva ’táskában hordják
gazdálkodással a költségvetést minden évben nullszaldósra hoztuk a cégüket’. Egy másik bábu a bankok negatív hozzáállása az
ki. Az izgalmak – mint egy valódi sakktáblán – a középjátékban önkormányzatok finanszírozásához, és sorolhatnám még a
kezdődnek, amikor „tisztáldozatot” hozva határozott lépésekkel munkámat akadályozó objektív tényezőket.
haladtunk előre.
Ellentétben azonban a hagyományos sakkjátszmákkal, szerintem
egy város véget nem érő játékban küzd. Az a cél, hogy ez a játék
Mit jelent a „tisztáldozat”, és mit jelentenek a „határozott minél tovább tartson, és a város minél jobb helyzeteket
lépések”?
teremtve magának, minél tovább a táblán maradjon. Tehát:
megmaradjon, és minél jobb helyzetben. Uralni kell a sakktáblát,
A „tisztáldozat” azt jelenti, hogy kockázatot vállaltunk a győzelem mert rajta újabb és újabb lépések következnek, amelyek során az
érdekében. „Határozott lépéseknek” én az eredményeket ellenfelünk (tehát a külső körülmények) mindig váratlan lépéseket
nevezném. Azt, hogy a várost fejlődési pályára állítottuk. Ez az tesz. A nagy játszma véget nem ér, de benne vannak kisebb,
elért eredményeinkben tükröződik: befejeztük a szennyvízhálózat sakknyelven „schnell-játszmák”, amiket meg kell nyerni. Az a
kiépítését, új szennyvíztisztítót építettünk, hamarosan zárul a belvíz- lényeg, hogy a játék irányítása soha ne csússzon ki a kezünkből.
elvezető rendszer kiépítése. Játszótereket építettünk újjá; utakat, Arra törekedjünk, hogy az ellenfelünknél mindig jobbat lépjünk, és
járdákat újítottunk fel, parkolókat építettünk – több mint fél milliárd tétlenül ne arra várjunk, hogy az ellenfelünk hibázik és rosszul lép.
forintot fordítottunk a helyi közlekedés feltételeinek javítására, új
utak építésére, buszvárók kialakítására. Ifjúsági szálláshelyet Ezek egyben városvezetési elvek is lehetnek. Mit tenne még –
adtunk át, jövőre elkészül a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő a 60 vezetési elvként – mindehhez hozzá?
férőhelyes Hotel Kumániával. Közoktatási és közművelődési
pályázatokat nyertünk, melyek nyomán egyre színesebb lett a Nagyon fontosnak tartom az egyenlő bánásmód elvét, azt, hogy
közösségi élet Kisújszálláson – hogy csak néhányat említsek mindenkire egyformán kell tekinteni. Ezt sokan nem értik, amikor
ezekből a „határozott lépésekből”. Úgy gondolom, a környék azonnali segélyt, lakást, munkahelyet kérnek tőlem. Arról van szó,
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hogy a betartandó szabályok mindenkire egyformán
vonatkoznak. Nekem alapelvem az is, hogy vezetőként a legjobb,
a legfelkészültebb szakemberek kerüljenek kulcsszerepbe,
olyanok, akik önzetlenül segíteni akarnak. Úgy gondolom, ez
alapvetően sikerült is. A jó emberi kapcsolatok kiépítését és
ápolását is a legfontosabb alapelvek közé sorolnám.
Milyennek képzeli el a várost a közeljövőben?
Nekem az az alapvető szándékom, hogy ne 20-30 év alatt érjük el
azt, amit két-három év alatt is el lehet érni. Lehetőségeink most
vannak, uniós források most állnak rendelkezésünkre, most lehet
ezekhez a forrásokhoz úgy hozzájutni sikeres pályázatok
segítségével, mint ahogy azt az elmúlt négy évben tettük: 1/8 saját
erőhöz 7/8 támogatást nyerni! Erre 2013 után már várhatóan nem
lesz lehetőség. Ezért kell előrehozni a városfejlesztést mintegy
harminc évvel. A nagyívű városfejlesztést a következő 3-5 évben be

Lakossági fórum
Boldog istván,

3. oldal

fogjuk fejezni, utána – már hazai források igénybevételével – kisebb
beruházásokra lesz lehetőségünk.

Vezetői álláshelyekre pályázóktól polgármester úr mindig rákérdez
a pályázó három legfontosabb intézkedésére, esetleg kívánságára.
És Ön, Kisújszállás polgármestereként mit kívánna?

Kívánságaim egymással összefüggenek. Az első, hogy sikerüljön
megvalósítani a lakosok érdekeit szolgáló városfejlesztési
elképzeléseinket. A második a munkahelyteremtés, annak
ellenére, hogy tudom, milyen nehéz a gazdasági-pénzügyi
válságban olyan befektetőket találni, akik cégeiket Kisújszállásra
telepítenék. A harmadik kívánságom az előző kettőből következik:
legyünk többen kisújszállásiak. Ne vándoroljanak el a városból, és
többen szülessenek, mint amennyien meghalnak. Azt szeretném, ha
csupa boldog és mosolygós ember élne Kisújszálláson, és valóban
„élhetőbb” kisváros lehetnénk!
(Szerk.)
„Mi nem holtak vagyunk, de fény,
Mi láng vagyunk e földtekén…”
- Füst Milán, 1956 -

a 6. számú választókörzet országgyűlési
képviselője
2011. 10. 21-én, pénteken 18.00 órakor
tartja beszámolóját és lakossági fórumát
a galéria könyvtárban, melyre tisztelettel várja
városunk érdeklődő lakosait.

Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
tisztelettel meghívja városunk valamennyi lakosát

K ö z m e g h a l lg a t á s a s z é le r ő m ű p a r k t e le p í t é s e k a p c s á n

melyre 2011. október 23-án, vasárnap kerül sor.

Hamarosan Kisújszállás határában szélerőmű park épülhet. Mivel
ennek telepítéséhez a Megyei Településrendezési Tervet módosítani
kell, az önkormányzat kezdeményezte ezt az eljáró hatóságnál. A
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala
hirdetményben tájékoztatja a lakosságot az ügyről. A hirdetményt
megtalálják a városi hirdetőtáblákon, illetve a www.kisujszallas.hu
internetes oldalon is. Az ügy kapcsán a Kormányhivatal
közmeghallgatást tart 2011. október 12-én, szerdán 10.00 órától a
Városháza Gaál Kálmán Termében. A meghallgatásra minden
érdeklődőt tisztelettel várnak.
(Szerk. – CsTE)

Az árral szemben

Ezt a címet választotta verseskötetének címéül Sotús József. Életét
és környezetét örökítette meg ebben a kötetben. Rímbe szedte életének
fontosabb eseményeit, a közösségek életét, amelyekhez élete során
tartozott, írt ünnepekről, emberekről, évfordulókról, a városról… Olyan
ez a könyv, mint egy verses napló, melyet bölcs derű, némi kis irónia sző
át. Józsi bácsi azonban prózai írásokkal is bemutatkozik az Életem
mozaikjai című könyvében. Ebben fiatalságának időszakából a háborús
évekre, a hadifogságra és a cselédévekre is visszaemlékezik.
Könyvének végén közzéteszi mindazon okleveleket, emléklapokat,
amelyek tanúskodnak egyrészt arról a lelkiismeretes munkáról, ami őt
jellemezte, másrészt arról, milyen széles érdeklődési kör az, ami ma is,
életének 87. esztendejében tartalmassá teszi az ő életét. Könyveit az
érdeklődő olvasó nála, tehát magánál a szerzőnél, a városi könyvtárban
és a Református Lelkészi Hivatalban vásárolhatja meg.
KMJ

az 1956-os forradalom és szabadságharc
alkalmából rendezendő

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE,
9.15 órakor a Református templomban:

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Igét hirdet:
Szilágyi Gábor lelkipásztor

10.00 órakor a templom előtti
1956-os emlékműnél:

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
Ünnepi beszédet mond: Szabó Lajos,
a Kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
kuratóriumának megbízott elnöke
ÜNNEPI MŰSOR
Fellépnek: Simon Boglárka és Ferencz Bálint,
a Kecskeméti Katona József Színház művészei
Koszorúk elhelyezése az emlékműhöz

*****
„Mert egy nép azt mondta: Elég volt” címmel
a Kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
vetélkedőt hirdet középiskolás fiatalokból álló
csapatok számára.
Bővebb információt a középiskolákban
kapnak a jelentkező fiatalok.
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MEGKÉRDEZTÜK...
Önnek hogy tetszett a Kivilágos Kivir radtig Fesztivál?
Szabó Ágnes
munkanélküli

Regéczi Attila
gépi forgácsoló

Több ilyen rendezvény kellene a
városban. Délelőtt is szerettem volna
kimenni a fesztiválra, de csak délután
jutottam ki. A fényfestés különösen
tetszett, nem láttam még ehhez hasonlót.
Tavaly is voltam kint, akkor több ideig,
akkor is tetszettek a programok. Úgy
gondolom, lehetne még több ilyen
rendezvény, a fiataloknak is jó, ha ilyen
programokon vehetnek részt.

A szórólapról értesültünk a
programokról. Délelőtt nem értünk rá
kimenni, de este a gyerekek miatt
kilátogattunk a rendezvényre. Amikor
kiértünk, még a színpadon játszott egy
együttes, őket hallgattuk, majd megnéztük
a fényfestést a Városháza épületén.
A gyerekek nagyon élvezték. Ha jövőre
lesz, akkor valószínűleg megint kimegyünk majd.

Bár nem voltam a Kivilágos Kivirradtig
Fesztiválon, de okos ötletnek tartom
a megrendezését. Az árusoknak jó
lehetőség megmutatni a termékeiket.
A mesterségbemutatók segítik
a hagyományaink ápolását, a fiatalok is
megismerkedhetnek a régi dolgokkal.
A rendezvény hasonlít az egykori szüreti
mulatságokhoz, vásárokhoz. A városnak is jó patronálója ez
a rendezvény, segít megőrizni az értékeket.

A rendezvény előtt interneten megnéztem
a programokat. Délelőtt és délután is
voltunk a fesztiválon. Szétnéztünk az
árusoknál, tetszett, hogy más városokból
is érkeztek. Élveztük a kézműves
bemutatókat is, különösen a vesszőfonást.
Kóstoltunk mézet, amiből vásároltunk is.
Legjobban a Szabad Lovagok bemutatója
tetszett, az viszont váratlanul ért, hogy puskával és ágyúval is
(ZLR – DG)
lőttek.

Gali Gyuláné
nyugdíjas

Majláthné Sipos Csilla
gyesen lévő anyuka

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. szeptember 27-ei soron következő
ülésén hozott döntéseiről.
A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről
a Városháza hirdetőjében a rendelet megalkotását
követő napon gondoskodott.
Az önkormányzati rendeletek az állampolgárok
részére a városi honlapon és az Arany János Városi
Könyvtárban közzétételre kerülnek.
A nyilvános ülésen hozott döntéseket, valamint a zárt
ülésen hozott közérdekű adatokat és közérdekből
nyilvános adatokat tartalmazó döntéseket az
önkormányzati hírlevélben, a városi honlapon közzé
kell tenni, illetve azok a Polgármesteri Hivatalban
(Városháza,
emelet
20-as
irodában)
megtekinthetők.
Rendeletek:
35/2011. (IX. 28.) a 2011. évi költségvetésről szóló
5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete
módosításáról
36/2011. (IX. 28.) az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.
(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
223/2011.(IX.27.)
Kisújszállás
Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.
szeptember 27-ei 18. ülésének napirendjéről
224/2011.(IX.27.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

225/2011.(IX.27.) a 195/2004. (VIII. 26.) számú
önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
226/2011.(IX.27.) a 2011. évi költségvetés
előirányzatainak áttekintéséről
227/2011.(IX.27.)
folyószámla-hitelkeret
biztosításáról
228/2011.(IX.27.) részönkormányzat létrehozásának
kezdeményezéséről
229/2011.(IX.27.) a kisújszállási városi tanács
275/1793. (VII. 18.) határozatának hatályon kívül
helyezéséről
230/2011.(IX.27.) az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosításáról
231/2011.(IX.27.) a 2010. évi belvízkár-elhárítási,
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról,
lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott
intézkedésekről, valamint javaslat a 2011. évi
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákra és
feladatokra vonatkozó 339/2010. (XI.30.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
232/2011. (IX.27.) állami kitüntetésekre szóló
javaslatról
233/2011.(IX.27.) a helyi autóbusz-közlekedés
tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés
módosításáról
234/2011.(IX.27.) a kisújszállási belterületi gyűjtő
utak fejlesztése tárgyú pályázat előkészítéséről és
beadásáról
235/2011.(IX.27.) Tiszabő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének körjegyzőség működtetésére
vonatkozó kezdeményezéséről

236/2011.(IX.27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához való csatlakozásról
237/2011.(IX.27.) a város DK-i, DNy-i
belvízöblözeteinek rekonstrukciója tárgyú beruházás
kivitelezéséről szóló II. beszámoló elfogadása
238/2011.(IX.27.) a Malom u. 8. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
242/2011.(IX.27.) a Kumánia Gyógyfürdő
fejlesztése tárgyú beruházás keretében felmerült
pótmunkák beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárás megindítására
* * *

A képviselő-testület 2011. évi munkaterve szerinti
soron következő ülését 2011. október 25-én (kedden)
13.00 órai kezdettel tartja a következő napirendi
javaslatokkal:
• Előterjesztés a 2012. évi önkormányzati belső
ellenőrzési terv jóváhagyására
• Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
• Előterjesztés a köztemető fenntartási feladatok
ellátására
• Előterjesztés megyei díjakra történő
javaslattételre
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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Az elmúlt havi Kisbíróban már részletes tájékoztatást adtunk
a 2011. évi népszámlálásról. Az alábbiakban a népszámlálással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.
A számlálóbiztosok borítékokat csak azokra a címekre
kézbesítettek 2011. szeptember 27-től szeptember 30-ig, amelyek
egyértelműek voltak, tehát ahol az utca nevén és a házszámon
kívül azonosítható volt a társasházak postaládáin az emelet és az
ajtó száma is.
Az adatszolgáltatói csomag nem reklám és nem szóróanyag,
hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványaiból áll,
kérjük, hogy azt a számlálóbiztos megérkezéséig gondosan
őrizzék meg!
A 2011. október 31-ig tartó népszámláláson a bevallás
anonim, ezért minden címre csak egy borítékot dobtak be, a
benne lévő egy darab lakás és egy darab személyi kérdőívet ki is
lehet tölteni, ha pedig több kérdőívre van szükség, ez jelezhető a
címre néhány napon belül visszatérő számlálóbiztosnak.
A borítékon szerepel az adott címre beosztott számlálóbiztos
neve, biztosi igazolványának száma, illetve telefonos
elérhetősége. Ez utóbbi alapján időpontot is egyeztethetnek vele
az adatok bevallásáról a felkeresett címen lakók.
Az internetes válaszadásra 2011. október 1-jétől október
16-ig van mód a www.enepszamlalas.hu oldalon, a
lakáskérdőíven szereplő azonosítókód alapján. Az internetes
kitöltésre lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban, illetve az
Arany János Városi Könyvtárban a következő időpontokban:
• Polgármesteri Hivatal: Kisújszállás, Szabadság tér 1., Porta.
Hétfőtől-péntekig 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig.
• Arany János Városi Könyvtár: Kisújszállás, Szabadság tér
2/A. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8 órától 17 óráig
szombaton 8 órától 12 óráig.
A papír kérdőív önálló kitöltésére 2011. október 1-jétől
október 16-ig van lehetőség.
A népszámlálási kérdésekre törvényi felhatalmazás
alapján a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól az
érzékeny kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.
Az adatközlés 20-30 percet vesz igénybe. Hagyományos
kitöltés esetén időpontot egyeztetnek a kérdőív kitöltéséről, ami
történhet önbevallásos módszerrel, azaz a lakos vállalhatja, hogy
saját maga tölti ki a kérdőíveket, vagy megbeszélhetnek egy
időpontot a számlálóbiztossal a válaszadásra. Arra is van

lehetőség, hogy személyes találkozón azonnal kitöltik a
számlálóbiztos vezetésével az adatlapokat; ha úgy döntenek,
hogy maguk töltik ki a lapokat, annyi ívet kell kérni, ahányan az
adott címen laknak.
Az adatok közlésekor mindig "az adott eszmei időpont"
alapján, azaz idén az október 1-jén 0 órakor fennálló állapotokról
kell nyilatkozni.
A számlálóbiztos számlálóbiztosi igazolvánnyal és személyi
azonosságot igazoló okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél,
jogosítvány) igazolja magát, hivatalos személynek kell tekinteni
őket.
Kiemelkedően fontos, hogy a népszámlálás teljes
folyamatában a magánélet, illetve a személyes adatok
védelméhez fűződő jogok kellőképpen érvényesüljenek. Az
adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén
megjelennek. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja, hogy
a népszámlálás során felvett adatok a későbbiekben ne
legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal.
A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti.
A kitöltött népszámlálási kérdőívek összegyűjtése,
feldolgozása szigorú rendben történik.
A népszámlálás előkészítésével és az adatfelvétel
végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítója JászNagykun-Szolnok megyében a népszámlálás megyei felelőse,
Feketéné Gémesi Nóra, elérhetősége: 06-1-487-4351,
Nora.Feketene@ksh.hu.
A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel
végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, dr. Varga
Zsolt mint települési népszámlálási felelős gondoskodik.
Munkáját Kacsó Sándorné aljegyző mint népszámlálási előadó
segíti.
A népszámlálási felelőstől és előadótól a népszámlálással
kapcsolatos bővebb tájékoztatás a 06-59-520-230 vagy a 0659-520-233 telefonszámon, a szervezes@kisujszallas.hu
e-mail címen, személyesen pedig a Városháza emelet 20-as
irodájában kérhető.
Dr. Varga Zsolt települési népszámlálási felelős
Kacsó Sándorné népszámlálási előadó

Óvakodjanak a trükkös csalóktól!
2011. október 31-ig népszámlálás keretében felmérik a
lakosságot és a lakásokat. Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy
ebben az időszakban rossz szándékú emberek magukat
számlálóbiztosnak kiadva bejuthatnak lakásukba, és
eltulajdoníthatják értékeiket. Városunkban kisújszállási
lakosok végzik a népszámlálást, ezért többnyire ismerőseik
keresik fel önöket otthonukban. Ha önök számára mégis
ismeretlen személy jelentkezik a népszámlálás kapcsán, nem
jelenti azt, hogy csalóval állnak szemben. Miről ismerhetik fel
a hivatalos számlálóbiztost? Az önökhöz eljuttatott
adatfelvételi csomagon szerepel az összeíró neve, azonosítója,

telefonszáma, emellett pedig számlálóbiztosi igazolvánnyal is
rendelkezik. Ezen szerepel a számlálóbiztos neve, aláírása,
azonosítószáma, valamint Kisújszállás jegyzőjének, dr. Varga
Zsoltnak az aláírása. Az összeírók személyét a Központi
Statisztikai Hivatalnál a 06-80/200-014 vagy a 06-80/200224-es ingyenesen hívható számokon ellenőrizhetik. Azzal
megelőzhetik a bajt, ha készülnek a számlálóbiztosok
fogadására. Ha idegent engednek be lakásukba, ne hagyják
felügyelet nélkül, illetve lehetőség szerint minél többen
tartózkodjanak a helyiségben.
(Szerk. ZLR)
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Önkormányzatunk hajdani jogelődje, a kisújszállási városi tanács 1793-ban, a pacséri kitelepülést követően hozott egy olyan határozatot,
amellyel Kisújszállás megtagadta a Pacsérról visszaköltözni szándékozók befogadását. Dr. Ducza Lajos települési képviselő arra hívta fel a
figyelmet, hogy idén, a kitelepülés 225. évében gesztusértékű lenne, ha Kisújszállás e határozatot visszavonná, mint tette azt korábban, 1996ban Kunhegyes városa is, hasonló helyzetben. Képviselő-testületünk elfogadta a javaslatot, és döntött e határozat hatályon kívül helyezéséről.
Tudjuk, hogy e döntés valóban gesztusértékű, de mégis fontos üzenete van. Kifejezzük vele azt, hogy még olyan múltbeli döntést sem
szeretnénk érvényben hagyni, ami a két település, Kisújszállás és Pacsér összetartozásának tudatára bármilyen árnyékot vetne. Fontosnak
tartjuk ezt azért is, mert Pacsérról sokan, pontosan hatvannyolcan kértek magyar állampolgárságot. Tisztább lélekkel fordulhatunk így a
hajdan, jobb élet reményében elvándorolni kényszerült kisújszállásiak mai leszármazottai felé, amikor a közeljövőben magyar
állampolgársági esküjüket leteszik.
Kecze István polgármester
Egy régi határozat - részlet dr. Ducza Lajos helytörténész írásából *

Pacséri kirajzásnak nevezzük évszázadok óta azt a népmozgalmi
eseményt, amikor 1786 tavaszán, április 12-én 170, május 30-án 30
család vándorolt ki a délvidéki Pacsérra Kisújszállásról. A valamivel
több mint ötezer lakosú településről több mint ezer lélek távozott
„életének jobb móddal való folytatása” reményében a Bácskába. Még
később is, 1788-ig szállingóztak ki helyi lakosok, de volt, aki már
1786-ban szeretett volna visszajönni. Sérelmesnek találták az addig
szabad kunok a jobbágyi terheket, a robotot, és soknak honvágya volt
régi lakhelye után.
Az engedély nélkül visszaszállingózókat nem fogadta szívesen a
kisújszállási tanács, de a pacséri közösség sem vette jó néven, hogy
adósságot hátrahagyva fordítottak hátat a kivándorlók új
lakóhelyüknek. A visszatelepülők kérelmét legtöbbször szigorúan
elutasították, visszafogadásukat megtagadták. Voltak, akik
szolgálatukat ajánlották, hogy hazatérhessenek: 1780. május 3-án
„Gönczi Ferenc volt kisújszállási, most patséri lakos instál, hogy
fogadtasson vissza kos pásztornak.” Válasz: „A felsőbb rendelkezések
szerént nem lehet senkit visszafogadni.” A kisújszállási tanács a
sorjázó kérelmeket rendre elutasítja, sőt „parantsoltatik” hogy aki el
nem megy, ki fog hajtatni hatalommal is. Sőt, testi fenyítésre is sor
került: „Szoboszlai István és Nagy István Patsérról passus nélkül
visszaszökött fickók hat pálcaütéssel vissza utasíttatnak”.
Az ügy fontosságára tekintettel 1793-ban kerületi döntést kért a
kisújszállási tanács, hogy (a kerület) „egy olyan közönséges végzést
méltóztasson, hogy minden patsérinak a vissza jövetelétől
eltiltassanak, meghagyván a helybéli tanátsnak a lakosok bé, vagy bé
nem fogadására való privilégiális hatalmát.” A Jászkun Kerület
gyűlésének határozatát 1793. július 18-án kapitány Illéssy János úr a
városi tanácsban ismertette. „A közönségek Elöl Járóinak hatalmokba
hagyattatik, hogy azokat, a kiket jó teher viselőknek esmérnek bé
fogadhassák, a kiket pedig rossz erkölcseikre való nézve béfogadni
nem akarnak, azokat vissza is passuálhassák.”

1800 őszén így indokolták a Pacsérról hazatérni vágyók be nem
fogadását: „… a lakosok annyira meg népesedtek, s a marhák annyira
meg szaporodtak, hogy az élés módja felettébb meg nehezedett, úgy
hogy az olyan emberek bé fogadása, mint az instáns (kinek sem
mestersége, sem más tudománya nintsen, hanem tsupán marhája és
sertései) nem egyéb, hanem szándékos tehervállalás.” Öt nap alatt
kell a kérelmezőnek a helységet elhagyni, különben „erővel fog oda,
ahonnan kimozdult, visszahajtatni” szól az erélyes végzés.
A XIX. század elejétől megszűntek a visszatelepülést kérelmezők
beadványai; a kisújszállási tanács napirendjéről is lekerült a
„bébotsáttatást kérő patsériak” ügye. Úgy tűnik, a kitelepülők is
megnyugodtak új helyükön, alkalmazkodtak az ottani
körülményekhez. Sőt, elképzelhető, hogy volt olyan emigráns, akinek
nagyon jól mehetett sora, mert egy régi kisújszállási szólás – Vatai
Albertné Marikától hallottam – így szól: „Úgy él, mint Emődi Sári
Pacséron”. Hogy ki volt ez a hölgy, és hogy élt, arról bővebbet nem
tudunk. Azt viszont igen, hogy a kitelepültek utódai máig sérelmezik,
hogy a kivándorlók – hiába kérték – a kunsági helységek nem
fogadták vissza őket.
Szép gesztusként tarthatjuk számon, hogy Kunhegyes
önkormányzata a Feketicsre kiköltöző, volt kunhegyesi lakókat sújtó
166/1793. számú decemberi végzését hatályon kívül helyezte, mert
azt méltatlannak tartotta, mivel az a két település barátságát
beárnyékolta. A határozat 1996. augusztus 4-én kelt, a kitelepülés 210.
évfordulóján. A kitelepülés 225. évfordulóján gesztusértékű, hogy a
jelenlegi kisújszállási testület is hatályon kívül helyezte a
visszatelepülést tiltó határozatot. Szolgálja ez a két rokon település –
Kisújszállás és Pacsér – lakóinak barátságát, személyes közeledését,
testvéri tudatának erősödését.
Dr. Ducza Lajos települési képviselő, helytörténész
*Az írás teljes terjedelmében a 2012-es Kisújszállási Nagykun
Kalendáriumban fog megjelenni .

Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Az Arany János Városi Könyvtár 2010-ben 48.102 Ft támogatást
kapott az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából. A
kapott összeget teljes egészében állománygyarapításra könyvdokumentum-vásárlásra fordítottuk. Köszönjük a felajánlóknak a
támogatást. Kérjük, hogy lehetőségeik szerint segítsék a továbbiakban is
kultúraközvetítő munkánkat.Köszönet Szatmári Sándornénak és Buga
Margitnak a könyvtár részére felajánlott dokumentumokért.
Tóth Tünde kisújszállási festőművész és Dézsi Mária szolnoki
keramikus művész kiállítása október 14-ig tekinthető meg a Galéria
Könyvtárban.
Október: Könyvtári Hónap! E hónapban látogatóink a könyvtári

szolgáltatásokat kedvezményesen vehetik igénybe. Október 9-én könyves vasárnapot tartunk. Könyvtárunk 8-12 óra között nyitva tart, és ezen
a napon mindenki ingyenesen iratkozhat be. Ekkor kerül sor a
legfiatalabb és legidősebb olvasónk köszöntésére is. Éves
könyvtárhasználati szabályzatunk alapján 2011 utolsó negyedévében a
beiratkozási díjból 50% kedvezményt adunk.
Értesítjük a Kedves Olvasókat, hogy könyvtárunk október 1-jétől
szombatonként is nyitva tart 8-12 óra között.
Munkarendváltozás! Október 31-én és november 1-jén a könyvtár
zárva tart, november 5-én, szombaton pedig 8-17 óra között tart nyitva.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető

8. oldal

Kisbíró

2011. október 8.

Vá la s z tó k ö r z e t e m la k ó i n a k :
e g y o lda lo n á l lu n k

M e g ta k a r í t á s a b e l - é s
c s a p a dé k v í z - e l v e z e t é s e n ?

Türelem, megértés, kedves Lakosok!

Minden év, általában szeptember-október hónapjában, az
önkormányzatoknak törvény általi kötelezettsége a belterületi bel- és
csapadékvíz-elvezető rendszerének felülvizsgálata. Felmérni a
működőképességét, esetleges hiányosságait, meghatározni az
elvégzendő feladatokat, és mellérendelni azokat a pénzeszközöket,
amelyek a működőképességet biztosítják, és az előrelátható,
bekövetkezhető káreseményeket megelőzhetik.
Amióta a város lakói is saját szemükkel tapasztalják, hogy egyre
több vízelvezető árokfenék és -oldal betonlapokkal lett kirakva,
látják a szivattyúátemelők és teljes környezetük átépítését, hogy
rendszerként működik az egész elvezető hálózat, és hogy gyorsan
reagál a lehullott csapadék elszállítására, azóta nyugalmat és
biztonságot érezhetnek. Ezt tovább növeli az a tény, hogy a város
egyetlen területi egysége sem maradt ki ebből a projekt nyújtotta
lehetőségből.
Távol van már az az idő, azok az évek, amikor a kárfelmérések
93 db lakóháznál találtak jelentős káreseményt, vagy amikor a házak
szobáiban 40 centiméteres vízen úsztak a személyes javak, amikor a
közutak száz méterei süllyedtek meg a víz okozta károk miatt. A
biztonságot persze igazából nem lehet pénzben mérni, de ha
kitekintünk a megye vagy a közvetlen közelünkben lévő
önkormányzatokra, látjuk, hogy erőn felül húsz-harminc milliót kell,
hogy költsenek belvízelvezetési munkákra.
Nálunk, Kisújszálláson ez hogy van? Pár évvel ezelőtt 35 millió
forint preventív támogatás mellé még 18-22 millió forintot saját
keretből is költeni kellett. Most, 2011-ben egyetlen év alatt 10
millióval kell kevesebbet áldozni, és még évekig lehet
nagyságrendileg ilyen összeg körül tartani a kiadásokat. Ebből
mindenki láthatja, hogy mit jelenthet a városnak az ezáltal
felszabadult pénzösszeget más célokra, bérekre, óvodákra, iskolákra,
egészségügyi ellátásra fordítani. Személyes véleményem, hogy a
projektre pályázni és az egészet végigvinni rendkívül helyes és
hasznos döntés volt.
Oros Imre,
a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Bizottság tagja

Elsősorban a 4. számú választókörzet, azon belül is a Kása
János utcában történtek késztetnek arra, hogy itt, a Kisbíróban is
szóljak. Higgyék el, megértem a problémáikat, a
türelmetlenségüket, esetenként az indulataikat. Engem is
felháborítana, ha mély árkokat ásnának a házam mellett, és azok
alját betonelemekkel tennék még veszélyesebbé. Biztosan én
sem hagynám szó nélkül. Az Önök problémáját sem hagyom –
és képviselőtársaim nevében is mondom: nem hagyjuk –
megoldatlanul.
Kérem, nézzenek körül a városban, emlékezzenek vissza az
öt évvel ezelőtti állapotokra: a járhatatlan utakra, egy nagyobb
lezúduló csapadék esetén a házak falait feláztató, tűrhetetlen
belvízre…! Ígértük, hogy megoldjuk ezt a problémát. A város
déli területeinek belvízelvezetése már meg is történt, az északi
részének munkái még zajlanak. Pályázaton nyertük hozzá a
forrásokat. A tervezést és a kivitelezést szakemberekre bíztuk.
Tudjuk, manapság sajnos minden beruházás során felmerülnek
problémák, mint ahogy ebben az esetben is. Ez elsősorban a Kása
János utca lakosait érinti. Arról van szó, hogy a belvizet elvezető
árkokat nyitottnak tervezték, de kiderült, hogy ez így veszélyes a
közlekedés szempontjából. Képviselő-testületünk sem nyugodott
bele ebbe a helyzetbe, és a lakosok panaszai nyomán
intézkedtünk is. Az árkok lefedése érdekében (a Kása János
utcában, valamint a Kuthen vezér utcának a Kása János és az
Orgona utcák közötti szakaszán) közbeszerzési eljárás során
kiválasztottuk a lefedést végző kivitelezőt is. A kiegészítő
munkák költsége mintegy 17 millió Ft, melyhez az
önkormányzat több mint 5 millió Ft saját erőt biztosít.
Sokan türelmetlenek, nem értik, miért nincs még most sem
kész a lefedés. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert minket is
kötnek az előírások. Az árokszakaszokat újra kell terveztetni, újra
kell engedélyeztetni, aminek az eljárási ideje a kilencven napot is
elérheti. Ez a törvényes út, amit nem tudunk megkerülni. De
öröm az ürömben, hogy az építési engedély, amire várunk,
hamarosan meg fog érkezni, és remélhetően még a tél beállta
előtt sikerül az árokszakaszokat lefedetnünk, az utat is
helyreállíttatnunk.
Tisztelt Lakosok! Kérem, lássák, hogy a bajt orvosolni
akarjuk és fogjuk. Azonnal – mint arra utaltam – az árkok
lefedése nem valósítható meg, a törvényes utat be kell tartanunk.
De tudják: közös az érdekünk. Úgy is mondhatnám, hogy az
árkoknak nem az egymással szembeni, hanem ugyanazon
oldalán állunk. Számomra fontos az Önök tájékoztatása, ezért is
ragadtam meg a Kisbíró nyújtotta lehetőséget. Ezt az alkalmat
megragadva szeretnék köszönetet mondani választókerületem
azon lakóinak – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt –, akikkel
október 1-jén, szombaton délután együtt dolgoztunk a falusi
játszótéren. A játékok és a kerítés karbantartására, átfestésére
gyűltünk össze. A közösségi összefogás e jó példáját ezúton
adjuk tovább a város más lakóközösségei számára azért, hogy a
közösségi értékek védelme érdekében fogjanak ők is össze. Az
így végzett munka nemcsak hasznos, hanem jóleső érzést is ad…
Molnár Imre települési képviselő

Vöröskereszt
Október 12-én 8 és 13 óra között ismét véradást szervez a művelődési
házban a Magyar Vöröskereszt és a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesülete. Ezúton is köszönjük a korábbi véradásokon megjelent
lakosok, valamint a támogatók segítségét. Ez alkalommal is minden
segíteni akaró lakos ajándékban részesül. Holhósné Emike Kálvin
utcai és Honvéd utcai Virág-Ajándék boltjában beváltható 10%-os
kedvezményt, valamint a Kossuth utcai Fantázia Pékség 10%-os
kupont ajánlott fel a véradóknak. Köszönjük a támogatásukat.
Magyar Vöröskereszt

Hírek, programok , aktualitások:
www.ki sujszallas.hu
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B ű n m e g e l ő z é s i ta n á c s o k
nyugdíjasainknak – 4. rész

A fe ls ő o k ta t á s b a n
to v á b b ta n u ló k t á m o g a t á s a

Sorozatunk negyedik részében a házalókkal kapcsolatos néhány
problémára szeretnénk felhívni az Önök figyelmét. Igaz, az ilyen
szolgáltatást nyújtók többsége megbízható, mégis újra és újra
előfordulnak közöttük csalók, akik így bejutva a lakásba, megfosztják
értékeitől az idős személyeket, illetve akik az előleg átvétele után már
nem érhetők el.
- Az elkövetők gyakran kínálnak különféle szolgáltatást (például
késélezést, hevederzár-szerelést). Sokszor előfordul, hogy nem
pontos, illetve magasabb árat jelölnek meg a szerződésen, melyet a
megrendelő gyanútlanul aláír. A vevőt akkor éri a meglepetés, amikor
az általa gondolt ártól jóval magasabb összeget kell fizetnie. Nagy
összegű vagy azonnali előleg kérése gyanús lehet! Mielőtt aláírják a
megrendelést, mindenképpen olvassák át azt – még akkor is, ha a
házaló sürgetné Önöket!
- A megtévesztés módszereinek széles skálájával rendelkezik a
magukat „segítségre szorulónak” kiadók csoportja, akik rosszullétre
hivatkozva kopogtatnak be a lakásokba, vizet kérve. Sokszor társuk is
követi őket, és mialatt a házigazda a segítségnyújtással van elfoglalva,
igyekeznek kifigyelni a házban található értékeket. Nagy
gyakorlatuknak köszönhetően pillanatok alatt átkutatják a lakást, és
ellopják az értékeket. A rosszullétre hivatkozó embereket ne engedjék
be a lakásba! Amennyiben valósnak tűnik segítségkérésük, értesítsék
az orvost, a mentőket a 104-es vagy a 112-es általános segélyhívó
számon, illetve kérjék a szomszédok segítségét! Kérjük, legyenek
óvatosak!
Demeter Jánosné,
a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

A felsőoktatásban továbbtanuló, első diplomájukat nappali
tagozaton szerző, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók
tanulmányainak támogatására két lehetőséget kínál önkormányzatunk.
Mindkettőt pályázat útján lehet elnyerni.
Az egyik a Városi Ösztöndíj Alapítvány, melynek kuratóriuma több
szempontot vesz figyelembe a pályázatok elbírálásakor: elsősorban a
hallgatók tanulmányi eredményét, szociális helyzetét és az iskolatípust
(egyetem vagy főiskola, illetve alap- vagy mesterképzés). Sikeres
pályázat esetán az alapítvány egyszeri támogatást nyújt. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2011. október 28.
A másik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat, amelynek keretében kizárólag a szociálisan
rászoruló hallgatók részesülhetnek támogatásban. E pályázatra azok a
fiatalok is pályázhatnak, akik idén érettségiznek vagy már rendelkeznek
érettségivel, és a következő tanévben továbbtanulni szándékoznak. E
pályázat keretében a 2012-es évre, 10 hónapra nyerhető el támogatás.
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. november 14.
Pályázati lapok mindkét esetben a Városháza portáján és a 28.
sz. irodájában kaphatók, illetve letölthetők a www.kisujszállás.hu
internetes oldalról. A pályázók további információkat a pályázati
adatlapokról, illetve a Bursa-pályázat esetében a pályázati kiírásból
tudhatnak meg. Ez utóbbi pályázathoz október 17-től szerezhetők be a
pályázati dokumentációk. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos
információkkal a Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztályának
munkatársai szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére (Városháza
27-28. sz. iroda, telefon: 59/520-223).
(Szerk.)

A v i r á g o s K i s ú j s z á l lá s é r t

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – tartja a mondás. Városunkban is sokan vagyunk, akik szeretjük a virágokat, és
szerencsére olyanok is akadnak, akik nemcsak szeretik, de foglalkoznak is velük. Közülük mintegy húszan döntöttek úgy, hogy a
nagyközönségnek is megmutatják kertjük kincseit.
Kisújszállás Város Önkormányzata idén először írta ki „A virágos Kisújszállásért” környezetszépítő versenyt, amelyre 16
magánszemély és 3 közösség nevezett. A nyár folyamán végigjártuk kertjeiket, s fotókon örökítettük meg a szebbnél szebb virágokat.
Ezekből a képekből a Városháza bejáratánál egy kiállítást is berendeztük. A fotókat figyelve, illetve a helyszínre ellátogatva döntött a
háromtagú zsűri – dr. Kittlinger Ilona ny. címzetes főjegyző, Veres Jánosné vállalkozó és dr. Ducza Lajos ny. agrármérnök.
A jelentkezések alapján három kategóriát hoztak létre. A „Kert” kategória mellett létrehoztak egy „Kert és környezet” kategóriát is
– sok olyan virágkedvelő van ugyanis a városban, aki nemcsak a kerítésen belül, hanem kívül is gondozza, nevelgeti a növényeket. E
két kategória mellett harmadikként a közösségeket zsűrizték.
Hosszas gondolkodás, néha vitatkozás után a zsűri az alábbi döntést hozta:
Kert
1.helyezett
Boda Pálné
Molnár Tamás
2. helyezett
Oláh Erika
Toldiné Tölgyvári Rita
3. helyezett
Kocsárdi Lászlóné
Monoki Kálmánné

Kert és lakókörnyezet
1. helyezett
Kovács Jánosné
Sotús József
2. helyezett
Debreceni Edit
Szűcs Istvánné
3. helyezett
Mészárosné Tóth Andrea
Rideg Istvánné

Közösségi kategória

1. helyezett
Szabadság téri ltp. 4. lakói

2. helyezett
Városvédő és -Szépítő Egyesület
3. helyezett
Nyugdíjas Vasutasok

A jelentkezők szeptember 24-én, a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál részeként vehették át az okleveleket, illetve ajándékaikat –
könyveket, virághagymákat, magokat, rózsatöveket. Bár az idei versenynek vége, úgy tűnik, elértük az eredeti célt: a résztvevők, illetve
más helyiek is „mozgolódnak” már, többek között egy virágmagbörzét terveznek, ahol kicserélhetik növényeiket, illetve megoszthatják
tapasztalataikat. Reméljük, minél többen csatlakoznak majd hozzájuk, s jövőre még virágosabbá válik Kisújszállás.
Csordás-Tán Eszter
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„ M i n t o ldo t t k é v e … ”
Október 6-án, az 1849-ben Aradon kivégzett tábornokok emléknapján – nemzeti gyásznapunkon – az Arany János Általános Iskola dráma
szakkörös diákjai adtak emlékműsort „Mint oldott kéve…” címmel. A műsort Oros-Rázsó Katalin tanárnő rendezte. Tartalmában mély,
előadásában igényes, a nap emlékéhez méltó műsort láthattunk, a tanulók szép előadásában. Beszédet az iskola igazgatója, Nagy Lajos mondott.
Képeink az megemlékezésen készültek.
(Szerk.)

Papi Lajos emlékére

Papi Lajos, városunk Pro Urbe díjas szobrászművésze 1921-ben
született Kisújszálláson, szeptember 7-én lett volna 90 éves. A kőfaragó
szakmát apjától, id. Papi Lajostól tanulta. A faragás tudományát egy
istállóban kezdte elsajátítani, mígnem önálló műtermet kapott, amely
ma a Papi Lajos Alkotóház nevet viseli. Bejárati részében névadójának
művei láthatók.
Papi Lajos mindig úgy faragott, hogy művei önmagukért beszéltek.
Mindegy miből volt az anyag - fa, kő, mészkő. Csak hangulat kellett
hozzá, hogy kezébe vegye a vésőt, a kalapácsot, és képes volt arra, hogy
éjszaka is dolgozzon. A műterem és az azt körülvevő kert idilli
környezetet teremtett az alkotó munka számára. Hívták sokkal nagyobb
helyekre, de ő nem ment, Kisújszállást választotta. Minden idekötötte, a
rokonok, a barátok, a gyermekévek.
Több önálló kiállítása volt, de rendszeresen részt vett
csoportkiállításokon is. Az Alkotóház udvarán, az Emlékparkban, a
Városháza dísztermében, a gimnázium és kollégium épületében számos
műalkotásával ismerkedhetünk meg. Rendszeres résztvevője volt a
szolnoki, a debreceni, a békéscsabai és a tokaji tárlatoknak. Műveit
Pécsett, Sopronban, a Villányi Nemzetközi Szoborparkban,
Lengyelországban és Szlovákiában is megtalálhatjuk. Ismert köztéri

művei a Kecskés kút, a Kun madonna, a Kötöny király Pécsett, a Petőfi
Sándor mészkő portré Túrkevén. Életművének jellegzetességei a
magyar történelem és művészet kiemelkedő alakjait megjelenítő portrék
- Szent István és Móricz Zsigmond. Munkája elismeréseként megkapta
a Káplár Miklós-díjat, a Nyíregyháza-Sóstói Művésztelep díját, a
Szolnoki Művészeti Díjat.
Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen elismert szobrászművésszé váljon?
Erő? Anyagismeret? Formaérzék? Megszállott szépség, tisztelet?
Mindegyik fontos, de összefogott kifejezésükre csak az élmény
mozgatta kéz vállalkozhat. A legkeményebb kő is megadta magát a
lélek, a szív, a fantázia és a képzelőerő túlereje láttán.
1987-ben végleg elment közülünk. Művészkörökben azonban, ha
Kisújszállás neve kerül szóba, akkor ma is az ő nevét hallhatjuk.
Alkotásai tudatják velünk, nagy művész volt. Amiket ő létrehozott,
túlélnek bennünket, mert tárgyiasult gondolatok. Soha nem felejthetőek.
Halhatatlanságát bizonyítja, hogy 2007-ben, halálának 20. évfordulóján,
a nagykun kapitányok posztumusz Illéssy-díjban részesítették.
Papi Lajos portrészobrát és síremlékét, a bazaltkockás kunhalmot
Györfi Sándor karcagi szobrászművész, Papi Lajos tanítványa
készítette.
Demeter Jánosné települési képviselő
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Aranyszívű, e züsthajú szépkor úak köszöntése
Az idősek világnapja alkalmából e néhány sorral szeretném
kifejezni tiszteletemet, megbecsülésemet és szeretetemet mindazok
iránt, akik a hosszú, munkában eltöltött évek után közöttünk töltik
megérdemelt, nyugdíjas éveiket. Köszöntöm szüleinket,
nagyszüleinket, akiknek mosolya és gondoskodása rengeteg erőt
sugároz felénk, akiknek kitartása, szeretete felbecsülhetetlen kincs
számunkra. Jó tudni, megtapasztalni azt a csodát, hogy vannak
emberek, akik fontosak számunkra, akik jó tanácsaira, tapasztalataira
mindig számíthatunk. Két nemesfémből – az aranyból és az ezüstből
– lehetne ötvözni a mai képzeletbeli, de nem mindennapi, ünnepi
jelvényünket.
Aranyhoz hasonlítani szerető szívüket, amelynek fénye nem
halványult el a sok gondtól, megpróbáltatástól, pedig életüket hol

boldogan, hol fáradtan élték meg. Valamikor nem hitték, mi sem
hisszük, hogy ilyen gyorsjárásúak az évek, szinte suhannak egymás
után.
Az arany mellett az ezüst fénye is csillan a mai napon, hiszen
ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Amint a
természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a
folyamat megy végbe. Az idős kor az élet rendje, az éretté válás
korszaka életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal.
Kérem a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt
Önöknek. Köszönöm a példamutatást, az emberi értékeket, melyeket
belénk tápláltak. Szívből kívánom, hogy továbbra is ragyogja be
életüket a két nemesfém: az arany és az ezüst fénye!
Demeter Jánosné települési képviselő

A z e n e v i lá g n a p j á n …

A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesületének hírei

…csendet kért Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész. 1975ben az ő javaslatára nyilvánították október 1-jét a zene világnapjává.
Hogy miért és hogyan is kért a nagy művész csendet? A zenéért.
Álljanak itt az ő szavai: „Jó lenne, ha … egy-két percet a csendnek
szentelnénk mindenütt a világon, a gondolkodásnak, a hallgatásnak
és az elmélyedésnek. … Azt mondanám, hogy az adott időben az
egész világon legyen egy pár percnyi csend, mert ez nagyon fontos a
zene élvezéséhez. … Azt szeretném, ha a csendnek e perceit követően
utcákon, otthonban, koncertteremben és operaházban megszólalna
a zene…”
A művész szavai eljutottak a zeneszerető emberekhez, sőt:
szavait, szándékát ma is, itt, Kisújszálláson is meghallják.
Iskoláinkban szép rendezvényeken szólalt meg a zene: énekben,
hangszeres muzsikában egyaránt. Az Arany János Általános Iskola
diákjai szeptember 29-én részesültek felejthetetlen élményben a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar nagyzenekara által. Liszt Ferenc
zenedarabjaiból adtak válogatást, a világhírű magyar zeneszerző
születésének 200. évfordulója alkalmából, óriási sikert aratva. A
hangversenyt a „Van új a nap alatt” című művészeti programsorozat
keretében rendezték meg. A Kossuth Lajos Általános Iskola
énekkarai szeptember 30-án, pénteken az iskola előtti téren – Kodály
Zoltán feldolgozásában – népdalokat énekeltek. A napfényes
délutánon sokan megálltunk, hallgattuk a gyerekek énekét. Október
1-jén a Phoenix Vegyeskar is fellépett, igaz, nem itthon, hanem
Tiszaföldváron. Liszt Ferenc, Karai József és Bárdos Lajos
népdalfeldolgozásainak előadásával méltán arattak nagy sikert, és
kaptak vastapsot.
(Szerk. – KMJ)

A Kossuth-iskola zenei nagykórusa egy napfényes, kora őszi délutánon

Október 1-jén a KÖKE egészségnapot szervezett a Piculás
Civilházban és a Piaccsarnokban. Nagy Gy. Rózának, a Városvédő
és -Szépítő Egyesület elnökségi tagjának megnyitója után Fülöp
Gáborné elnök bevezetője hangzott el. Kisújszállási és környékbeli
őstermelők áruiból készült kiállítás „Kisúji kosár” címmel.
Kisújszállás, Kenderes, Abádszalók, Berekfürdő összesen 28 árusa
szívesen hozott biotermékeket. A felajánlók cserébe emléklapot
kaptak. Közben a Piaccsarnokban egészségfelmérés zajlott:
vérnyomás-, vércukor-, koleszterin- és testtömegmérés. Délelőtt
Ágfalvi Judit iskolavédőnő „Felkészülés a téli hónapokra” címmel
az egészséges életmódról tartott előadást. Az előadás alatt a gyerekek
rajzokat készítettek, színeztek. Délután folytatódott a Piculásban az
egészségfelmérés, emellett Csízi Pál és Csíziné Varga Éva, ismert
kisújszállási szakácsok az udvaron sütöttek-főztek, és gasztronómiai
tanácsokat is adtak.
Mindenki jól érezte magát, egy kellemes, vidám napot töltöttünk
el együtt. Köszönjük a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek, hogy
biztosította a rendezvény egyik helyszínét, köszönjük a
piacfelügyelőnek, hogy helyszínt biztosított az egészségfelmérésnek. Nem utolsósorban köszönjük a kistermelők zöldség-,
gyümölcs- és virágfelajánlásait a bemutatóra. Köszönjük a Csízi
házaspárnak a finom falatokat, a gasztronómiai tanácsokat és a
jelenlévő önkéntesek segítségét.
Váróczi Istvánné

Felhívás
A készülő Mérleg és mérce című könyvhöz segítséget várok. Az
összeállítás Kisújszállás kereskedelmének történetéről a helyi piac,
vásár és kereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek bemutatásán
keresztül szándékozik képet adni. Várom mindazok jelentkezését,
akik kedvet éreznek segíteni a témában. Történetekkel, képekkel.
Szerkesszük együtt a kiadást! A könyvben minden esetben
megjelölöm a forrást, a történet elmesélőjét, a fotó tulajdonosát.
Mindezt tiszteletpéldánnyal honorálom. Örömmel fogadom a
könyvvel kapcsolatos támogatásokat és megrendeléseket is,
mindezeket elektronikus úton, a r.lajos56@gmail.com címre, vagy
a 06-30/550-8224 telefonszámra várom.
Újszállási Rácz Lajos
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Gratulálunk!

„Jól megvagyok. Nem panaszkodom…” Ritkán hallani ezeket a
mondatokat egy 90. életévét betöltő embertől. Szeptember utolsó
napjaiban 90. születésnapján Jámbor Józsefet köszöntötte az
önkormányzat nevében Kecze István polgármester és dr. Varga
Zsolt jegyző. Józsi bácsi örömmel mesélt életéről, szép
gyermekkoráról, de mesélt a hadifogságban eltöltött évekről is.
Nagyszerű egészségnek örvend, amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy saját magát látja el, főz magának és a ház körüli teendőket
is saját maga végzi. Szellemi frissességét keresztrejtvényfejtéssel,
rádióhallgatással és olvasással igyekszik fenntartani, ezért nagy
örömmel fogadta a város kiadványait tartalmazó ajándékcsomagot.
Ezúton is további szép, egészségben eltöltött éveket kívánunk neki.
Derecskei Gabriella

Bátran állíthatom, a 90 esztendős Monoki Imre igazán megtanulta
megbecsülni az életet. Megmutatkozik mind szerettei körében, mind
értékrendjében, magatartásában, ahogy viszonyul másokhoz, saját
helyzetéhez. Imre bácsi sajnos elvesztette látását, de mindig is vidám
természetűnek ismerték és ismerik a mai napig. Ha a szomszédok
énekszót halottak, tudták, hogy Monoki Imre megjött a határból.
Gazdálkodóként is tovább örökítette szülei, nagyszülei
hagyományait, többek között azt, hogy minden érték, amit az élettől,
a természettől kapunk. Születésnapján Kecze István polgármester és
dr. Varga Zsolt jegyző ajándékcsomaggal köszöntötte Imre bácsit,
emellett átadták az Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését
megfogalmazó emléklapot is.
Zaharán-Lapikás Réka

50 éve együtt

2011. szeptember 15-én kora reggel nagy sürgés-forgással kezdődött a
nap. Bár még felhős volt az ég, az udvart díszbe öltöztettük - mint szüretkor
szokás - szőlővel, lufikkal, a lakók által faragott tökökkel, őszi
gyümölcsökkel tettük hangulatossá. A jó hangulat reggel zenés ébresztővel
kezdődött, majd hintózással folytatódott. Fülöp István kellemes hangjával,
illetve kisfiával közös produkcióval lepett meg bennünket.
Délután már igen melegen sütött a nap, de ez egyáltalán nem
befolyásolta lakóink, illetve vendégszereplőink produkcióját. Kedves
vendégeinket versekkel, nótákkal, jelenetekkel, tánccal szórakoztattuk.
Látványos és értékes volt a kisújszállási mazsorett csoport fellépése,
nevetésre fakasztott a Kádas György Általános Iskola tanulóinak vidám
jelenete. Lakóink nótái, illetve verses összeállítása a bort méltatta könnyed,
vidám formában. Madarász Katalin és Farkas Rozika népdal- és
nótaénekesek voltak a meglepetésvendégek, akiket Kállai Gábor zenész
kísért. Mindenkit elkápráztattak gyönyörű hangjukkal, közvetlenségükkel,
humorukkal. Műsorukból hosszú időre töltekezhettünk. Közben minden
kedves jelenlévőt süteménnyel, gyümölccsel vendégeltünk meg. A műsort a
tombolahúzás követte. Nagyon sok értékes nyeremény talált gazdára. Aki
megtisztelt jelenlétével bennünket, reméljük, jól szórakozott.
Rendezvényünk sikeres lebonyolítása sokaknak köszönhető. Minden
eddiginél többen álltak mellénk, és járultak hozzá sikerünkhöz.
Köszönetünket fejezzük ki az intézet valamennyi dolgozójának, akik
reggeltől estig talpon voltak, és tették a dolgukat. Köszönet illet minden
vállalkozót, munkahelyet, egyéni adakozót, akik felajánlásukkal segítették
emlékezetessé tenni a Szociális Otthon 2011. évi szüreti mulatságát.
Köszönjük. (A támogatók listája megtalálható a www.kisujszallas.hu
honlapon . - Szerk.)
Az intézmény vezetése nevében: Ducza Gyuláné foglalkoztatásszervező.

Monoki Elek és neje, Varga Róza szeptemberben ünnepelték
házasságkötésük 50. évfordulóját gyermekeik és unokáik körében.
Ebből az alkalomból az önkormányzat nevében Kecze István
polgármester köszöntötte őket jókívánságaival. További boldog,
egészségben és szeretetben eltöltött éveket kívánunk nekik.
Derecskei Gabriella

Szüret a Szociális Otthonban
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Gazdálkodók f igyelmébe

A Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesületének
képviseletében 39 fővel – autóbuszos kirándulás keretében –
egyesületünk támogatásával, és tagjainak egyéni
hozzájárulásával, már kilencedik alkalommal vettünk részt a
Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sport és
Kulturális Napján 2011. szeptember 15-én Szolnokon, a
Tiszaligeti Turisztikai Központban. A több mint kétszáz
résztvevőnek – köztük fogyatékkal élőknek és épeknek –
lehetősége nyílt arra, hogy a kulturális bemutatón, majd
ügyességi és sportjátékokon, a Tiszavirág gyalogoshídon tett
séta alkalmával, lovas hintós kocsikázással, az ebédet
követően pedig közös táncos programon való részvétellel
ismerkedjen meg mással. Kellemes őszi időben, szép
környezetben megvalósulhatott a rendezők, a szervezők és a
résztvevők közös célkitűzése: a különböző korosztályok,
fiatalok és idősebbek közösségi együttlétének az öröme. A
programokon hét megyénkben működő fogyatékossággal
élők szervezetének a képviselői vettek részt. A kisúji
egyesület képviseletében Ö. Tóth Istvánné Sárika egy szép
vers elmondásával is köszöntötte a találkozó résztvevőit.
Napsugár Egyesületünk elnöksége és tagsága reméli, hogy
a sajnos egyre szűkülő anyagi támogatások és pályázati
lehetőségek ellenére jövőre ismét résztvevői és közreműködői
lehetünk a soron következő, fogyatékkal élők már tizedik
megyei találkozójának.
Ari Géza egyesületi tag

Ne felejtsék el: a 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet alapján az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások feltételei szerint
gazdálkodó „Agrár-környezetgazdálkodók” – e jogszabály 18.§
alapján – kötelesek gazdálkodási naplót vezetni.

A Tűzoltóság hírei
Szeptemberben huszonkét esethez vonultak a kisújszállási
tűzoltók. Tizennégy alkalommal tűzesethez kaptunk riasztást.
Ezek jellemzően avartüzek voltak, de volt egy kenderesi
melléképülettűz is.
Hat esetben kellett műszaki mentéshez vonulni. Ezek főleg
lakókat veszélyeztető darazsak eltávolításáról szóltak. Két
esetben jeleztek jó szándékkal, de tévesen, tűzesetet
ügyeletünkre.
Itt a fűtési szezon! Nem elég kisöpörni a hamut, és
bekészíteni a tűzrevalót! Ellenőrizzék, ellenőriztessék a
füstcsövek, kémények állapotát, tisztaságát maguk és
családjuk érdekében! A gázüzemű fűtőberendezésekre is nagy
hangsúlyt kell helyezni. A nyár során használaton kívül lévő
berendezést első beüzemelés előtt ajánlott átnézetni
szakemberrel. A hibásan működő berendezés mindamellett,
hogy nem gazdaságos az üzemeltetése, még veszélyt is
jelenthet.
A lehulló falevelek beborítják az udvart, utcát, árkokat.
Ezeket összegyűjtve ne égessék el, hanem keressenek arra
lehetőséget, hogy azok komposztálóba, illetve a
hulladéklerakó telepre kerüljenek. A levelek égetésével igen
sok kellemetlenséget okozhatunk a környezetünkben élőknek,
ugyanakkor veszélyes is lehet az elterjedő tűz.
Mindenkinek tűz- és káreseménymentes időszakot kívánok
a kisújszállási tűzoltók nevében.
Mészáros Lajos tűzoltóparancsnok

A gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek

A támogatásra jogosult a HMKÁ, vagyis a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai betartásának
ellenőrzése, valamint a célprogram-előírások teljesítésének
ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén végzett
tevékenységekről a gazdálkodási naplót - akár papír alapon,
akár elektronikus úton - köteles naprakészen vezetni. Ez azt
jelenti, hogy napi bontásban vezetnie kell a növényvédelmi
kezelésről (permetezési napló) szóló nyilvántartást, havi
bontásban az állatállomány-változást, évi bontásban pedig a
szerves trágya mérlegét. Minden egyéb adatot heti bontásban
kell vezetni. A tevékenységeket lehetőleg naprakészen, de
legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni
kell a gazdálkodási naplóban.
A gazdálkodási naplót minden év szeptember 1-jétől a
következő év augusztus 31-ig tartó időszakra, a GN 02-05,
valamint GN 16-17 lapok esetében a teljes támogatási
időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.
A gazdálkodási napló elektronikus formanyomtatványa
elérhető az IH, az MVH, valamint az MgSzH honlapján.
A gazdálkodási napló eredeti példányát (elektronikus úton
történő vezetés esetén a gazdálkodási év lezárását követően
kinyomtatott példányát) a támogatási időszak végét követő
második gazdálkodási év végéig meg kell őrizni. A helyszíni
ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példánya alapján
történik. A támogatásra jogosult köteles a gazdálkodási
naplónak, az ezen törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg)
alpontja alapján az IH közleményben meghatározott adatait
minden év szeptember 1. és november 30. között
elektronikusan benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatalhoz. A gazdálkodási napló benyújtása kapcsán
hiánypótlásnak helye nincs.

Ezek alapján idén a 2. gazdálkodási évről kell
elektronikusan benyújtani az úgynevezett „Web GN”-t a
Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalnak 2011. szeptember
1-je és november 30-a között. Az elektronikus napló elérhető a
Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal honlapján:
http://www.mgszh.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok
A benyújtás részletes szabályai a korábban említett
jogszabályban és ezen a honlapon is megtalálhatóak. További
felvilágosításért forduljanak bizalommal irodánkhoz, a kamarai
tanácsadóhoz.
Nagy László
kamarai tanácsadó

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu
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Tenisz szakköri lehetőségek
A szakkörre bárki Jelentkezhet minden pénteken
16.00 és 18.00 óra között. Az edzéseket
jó idő esetén a teniszpályán, rossz idő esetén az
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
tornatermében tartjuk.
A foglalkozások ideje:
péntek 16.00-20.00
vasárnap 10.00-12.00
A jelentkezők heti egy- vagy kétórás
foglalkozáson vehetnek részt kis csoportokban,
igényüknek, korosztályuknak és képzettségüknek
megfelelően október közepétől május közepéig.
Szakköri díj:
- 6.000 Ft/év heti egy óra,
- 12.000 Ft/év heti két óra
Molnár Imre teniszedző

A T ö r ö k Pá l R e fo r m á t u s
Á lta lá n o s I s k o la h í r e i
A 2011. szeptember 16-án megrendezett városi duatlon versenyen
diákjaink a következő eredményeket érték el:
I. korcsoport: Kása Tibor 1. osztály
II. helyezés
Varga Szabolcs 1. osztály
IV. helyezés
II. korcsoport: Kása Szabolcs 3. osztály
I. helyezés
Varga Tamás 3. osztály
III. helyezés
Molnár Dominik 3. osztály
IV. helyezés
Katona Csaba 3. osztály
15. helyezés
Ladányi Gergő 3. osztály
20. helyezés
A helyezések mutatják, hogy diákjaink továbbjutottak a megyei
fordulóra. Itt kisdiákjaink csapatversenyben ezüstérmesek lettek,
így részt vehetnek az országos döntőn. Felkészítő tanáruk Z. Tóth
Tamás volt. Gratulálunk az elért eredményekhez!
I. korcsoport:
Varga Szabolcs
1. osztály
Rácz Dániel
1. osztály
Kása Tibor
1. osztály
Szilágyi Péter
1. osztály
Sipos Emese igazgatónő

2011. október 8.
LOMBTALANÍTÁS

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kisújszállás város
közigazgatási területén 2011. november 7-11. között a
megszokott ürítési napokon lombtalanítást szervez a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
A lombtalanítás során kérjük a lakosságot, hogy a gallyakat
összekötözve, a fűnyesedéket és egyéb levélmaradványokat,
kerti hulladékokat bármilyen (tápos vagy a kereskedelmi
forgalomban megvásárolható) zsákban gyűjtsék össze. A
„TAPOSSA LAPOSRA!” feliratozású szelektív gyűjtőzsákokba kihelyezett lombhulladékot NEM szállítjuk el.
Kérünk minden kedves Ügyfelünket, hogy a gallyakból kis,
könnyen mozgatható kévéket kössenek!
Csak az összekötözött gallyakat szállítjuk el!
A lombtalanítás keretében elszállításra kihelyezett
hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és
gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet
ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével, valamint a hulladékszállítást végző
gépjármű azt könnyen meg tudja közelíteni.
A nem megfelelően kihelyezett lombhulladékot nem
szállítjuk el!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Hét versenyző, hét érem

A Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE képviseletében hét
versenyző lépett dobogóra 2011. szeptember 10-én a XI. Messzi
István Súlyemelő Emlékversenyen Kecskeméten. Szabolcsi Károly
edző tanítványai szép sikert értek el, hiszen valamennyien dobogós
helyen végeztek. A mérlegük három arany, három ezüst, egy
bronzérem a korcsoportok egyéni versenyében. Kiemelkedett az
ifjúsági korcsoportban Budai Attila, a juniorok között Mészáros
András. Mindketten új egyéni csúccsal nyerték a súlycsoportjuk
küzdelmeit. A kisúji versenyzők már tizenegyedik alkalommal vettek
részt a szöuli olimpia ezüstérmes súlyemelője, Messzi István
emlékére rendezett versenyen. A kecskeméti Messzi István
Sportcsarnok falán emléktáblát is avattak. (Az egykori kiváló
válogatott súlyemelő fiatalon, tragikus körülmények között,
autóbalesetben vesztette életét.)
A kisúji erős fiúk eredményei (zárójelben a szakításban, illetve
lökésben elért teljesítményük):
Serdülő fiú, 77-os kg súlycsoport: Kun Sándor (62-77 kg) összetett
= 139 kg - III. hely
Serdülő fiú, 85 kg-os súlycsoport: Rácz László (95-110 kg) összetett
= 205 kg – I. hely
Ifjúsági fiú, 69 kg-os súlycsoport: Budai Attila (93-118 kg) összetett
= 211 kg – I. hely
Ifjúsági fiú, 77 kg-os súlycsoport: Szoboszlai Róbert (70-98 kg) =
168 kg – II. hely
Ifjúsági fiú, 85 kg-os súlycsoport: Kiss Milán (95-131 kg) = 226 kg
– II. hely
Junior férfi, 105 kg-os súlycsoport: Ulveczki Zoltán (90-120 kg) =
210 kg – II. hely
Junior férfi, 105 kg-os súlycsoport: Mészáros András (87-130 kg) =
217 kg – I. hely
Ari Géza

2011. október 8.

Kisbíró

Hétpróbás Kunok

A Hétpróbás Kunok hét alkalomból álló
rendezvénysorozat, amelyen a szervezők szeretnék
a különböző sportágakat és az egészséges életmódot
népszerűsíteni. Azokat, akik a hét alkalom során
a legaktívabbak, illetve azt a szervezőt, aki a legtöbb
embert mozgatja meg, a rendezvénysorozat
főszervezője,
Kisújszállás Város Önkormányzata
jutalomban részesíti.

6.

9.00
9.15
9.30
9.30
10.30
11.00
12.00
14.00
15.00

15. oldal

Képek a szeptember 17-18-án
megrendezett IV. Ligeti Sportfesztiválról

Legyen egy ütős napja!

Hétpróbás Kunok programsorozat
az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskolában
2011. október 29.
Közös bemelegítés az Illéssy-iskolában
Családi kocogás
Családi asztalitenisz-bajnokság
(nevezni lehet: 2 szülő + 1 gyerek vagy
1 szülő + 2 gyerek felállásban)
Kerékpáros ügyességi verseny
Kapura lövő verseny
Medicinlabda-dobó verseny
Családi teniszverseny a teniszpályán
(nevezni lehet: 2 szülő + 1 gyerek
vagy 1 szülő + 2 gyerek felállásban)
Családi tollaslabda-bajnokság
az Illéssy tornatermében
(nevezni lehet: 2 szülő + 1 gyerek vagy
1 szülő + 2 gyerek felállásban)
Családi ügyességi váltóverseny
Minden versenyszámot külön-külön díjazunk.

Extrém sportolók

Bringás felvonulók az Erzsébet királyné ligetnél

A s z ta l i t e n i s z
Az NB II-es csapat bravúros sikert aratott idegenben. A Házszépítők
Kisújszállás SE 13:5-re győzött a fővárosban, az MTK otthonában.
Kruchió Péter és Ágoston István négy győzelmet aratott, Varró
Dániel három, Leskó László pedig két nyertes mérkőzéssel járult
hozzá a magabiztos győzelemhez. Az MTK csapatában szerepelt
Nozicska József, aki korábban magyar válogatott játékos volt. Hazai
pályán is nagyszerűen játszottak asztaliteniszezőink. Sportszerű,
szorsos játszmában a jászberényi H-Generál SE II. csapata ellen
10:8-as arányú győzelmet arattak. Ágoston István és Varró Dániel
három, még Leskó László és Kruchió Péter két mérkőzést nyert
meg. Az NB II-es csoport jelenleg azonos pontszámmal a bajnokság
második helyén áll. A megyei első osztályú csapat október 4-én a
Jászapáti SE csapatával találkozott. Nagyarányú győzelmet arattak
játékosaink, 12:6 arányban nyertek. A győzelemhez a Palágyi Imre
Rázsó Attila páros egy, egyéniben Palágyi Imre négy, Szűcs István
és Szöllősi Viktor három, Szöllősi Tibor pedig egy nyertes
mérkőzéssel járult hozzá.
Szűcs István

Kisújszállási SE–KUTE bajnoki labdarúgó-mérkőzés

A gyermek kispályás labdarúgó-bajnokság résztvevői

16. oldal

Kisbíró

2011. október 8.

Dr. Kiss Csaba
sebész főorvos
magánrendelése
a Nagy Imre út 6/a. szám alatti
rendelőépületben

Apróhirdetés

Bejelentkezni hétköznap 8.00 - 10.00
óra között lehet
a 06-30/272-7037-es telefonszámon.
 JULCSI ÜVEG AJÁNDÉK
Kisújszállás, Széchenyi u. 1.



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






Exkluzív ajándéktárgyak,
Kristály, porcelán, üvegáru,
Valódi olasz bőrtáskák és -kiegészítők,
Befőttes üvegek kaphatók.

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!

* Kifejezetten városközponti, gazdaságosan beépíthető 2 db
szomszédos, nagy építési telek, reális áron eladó együtt vagy
külön is! Tel: 0630/7477-992

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. november 5-án, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2011. október 26-án, szerdán 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)

minden kedden 16.30 - 18.00 óráig
műtéti előjegyzések, vizsgálatok és
kisebb műtétek azonnali elvégzése
helyben
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