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Nyitott kapuval a világra

A kunkapu készítői és segítőik: Papi Lajos, Nagyné Daku Ágnes, Nagy Lajos, Kása Imre,
Nagy István Zoltán, Nagy Imre, Rózsa Imre, Bagoly Zoltán, Haszman Lajos és Haszman László

Faragnak a szorgos mesterek

A kapuállítás egyik ellesett pillanata

A Kisújszállási Városvédő és
-Szépítő Egyesület kezdeményezésére a Városháza parkján
átvezető út - mostantól Csányi
sétány - bejáratánál állították
fel a nagykunsági motívumokkal
díszített kaput és kerítést. A
Nemzeti Civil Alap pályázati
forrásából létrehozott nemzetközi fafaragó tábor és a helyi
fafaragók művészi kivitelű,
néprajzi értékű alkotással
gazdagították a várost.
Köszönjük a kezdeményezőknek,
az
alkotóknak
és
segítőiknek a mindig és
mindenki előtt nyitva álló
kunkaput. (cikkünk az 4. oldalon
* fotó: Tóth Tünde)
Szerk.

Kecze István polgármester a város nevében
átvette a kunkaput az alkotóktól

2. oldal

Kisbíró

2008. június 7.

Jegyzék
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
2008. május 13-ai rendkívüli ülésén, és a május 27-ei
soron következő ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
18/2008. (V. 14.) a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2008. (V. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 37/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
20/2008. (V. 28.) a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2008. (V. 28.) az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (IV. 20.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
168/2008. (V. 13.) a HÖF CÉDE pályázat benyújtásáról a
Szabadság téri lakótelep játszóterének rekonstrukciója
érdekében
169/2008. (V. 13.) a HÖF CÉDE pályázat benyújtásáról az
Ifjúság út játszóterének rekonstrukciója érdekében
170/2008. (V. 13.) a 875/62 hrsz-ú ingatlan megnevezésének
rendezéséről
171/2008. (V. 13.) a HÖF CÉDE pályázat benyújtásáról az
Iskola utca játszóterének rekonstrukciója érdekében
172/2008. (V. 13.) a HÖF CÉDE pályázat benyújtásáról az
önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását
eredményező informatikai fejlesztésre
173/2008. (V. 13.) a HÖF TEKI pályázat benyújtásáról a
városban tervezett 10 db hirdetőszekrény elhelyezésére
174/2008. (V. 13.) a HÖF TEKI pályázat benyújtásáról
térfigyelő rendszer kiépítése a város lakóinak biztonsága és az
értékek megőrzése érdekében
175/2008. (V. 13.) a HÖF TEKI pályázat benyújtásáról
gépkocsi vásárlásra a polgárőrség infrastruktúrájának
fejlesztése érdekében
176/2008. (V. 13.) a HÖF TEKI pályázat benyújtásáról a
járdák felújítása a közlekedésbiztonság és az egyenlő esélyek
megteremtése érdekében
177/2008. (V. 13.) a HÖF TEKI pályázat benyújtásáról a
Városháza melletti parkban lévő szökőkút rekonstrukciójának
érdekében
178/2008. (V. 13.) az ÉA- TEUT pályázat benyújtásáról a
Sásastó és Béke utcák útburkolat-felújítása érdekében
179/2008. (V. 13.) a 130/2008. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi
határozat módosításáról
180/2008. (V. 13.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány pályázatain való részvételről

181/2008. (V. 13.) a 2008-as évben taneszközfejlesztésre
biztosított 3 millió Ft-os önkormányzati keret felhasználásáról
182/2008. (V. 13.) betonjárda építési, illetve betonnal történő
felújítási munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására
183/2008. (V. 13.) betonjárdák aszfaltos felújítása, útépítés, és
kátyúzás munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására
184/2008. (V. 13.) a Strandfürdő területén fizetővendéglátás
kialakításáról
185/2008. (V. 13.) a Hidrokop Szolgáltató Kft. Kisújszállás,
Arany J. u. 6. szám alatti ingatlanra tett javaslatáról
186/2008. (V. 27.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
187/2008. (V. 27.) az ÉA- TEUT pályázat benyújtásáról a
Sásastó és Béke utcák útburkolatfelújítása érdekében
188/2008. (V. 27.) egyes önkormányzati ingatlanok művelési
ágának megváltoztatására
189/2008. (V. 27.) Kisújszállás Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
190/2008. (V. 27.) a kollégiumi ellátás városi szintű
költségtakarékosabb biztosítására, különös tekintettel az
általános iskolai kollégium férőhelyeinek éjszakai
kihasználtságára, a fenntartott épületek gazdaságosságára
191/2008. (V. 27.) a Pedagógiai Szakszolgálat
feladatbővítéséről
192/2008. (V. 27.) az önkormányzat nevelési-oktatási
intézményeiben a 2008/2009. tanévben indítható gyermek- és
tanulócsoportok, valamint a pedagógus és nem pedagógus
álláshelyek számának meghatározásáról
193/2008. (V. 27.) kollégiumi férőhelyek kihasználtságának
felülvizsgálatáról
194/2008. (V. 27.) a kiemelkedő tanulmányi és
sporteredményeket elérő tanulók és tanáraik önkormányzati
elismeréséről szóló 129/2008. (IV. 29.) sz. önkormányzati
határozat módosításáról
195/2008. (V. 27.) a Városi Óvodai Intézmény Nevelési
programja módosításának fenntartói jóváhagyásáról
196/2008. (V. 27.) intézményi alapító okiratok módosításáról
197/2008. (V. 27.) az Óváros életkörülményeinek átfogó
javításával kapcsolatos teendőkről
198/2008. (V. 27.) a Tárt Kapus Létesítmények Programban
való részvételről
199/2008. (V. 27.) városi sportnap megrendezésére
200/2008. (V. 27.) a helyi közforgalmú közlekedés ellátásáról
201/2008. (V. 27.) az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő
2008.évi téli üzemeltetésre vonatkozó elképzelésekről
202/2008. (V. 27.)a Kisújszállási Vízmű Kft. kezelésében lévő
Kisújszállás 40/2/A/4 hrsz.-ú (Arany János ú. 6 sz.) épületrész
fizetővendéglátás céljára történő kialakításának és

működtetésének feltételeiről, valamint egy 6 állásos
lakókocsis rész kialakításának feltételeiről
203/2008. (V. 27.) a Központi Orvosi Rendelő és Fogászat
akadálymentesítése tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására
204/2008. (V. 27.) a Pitypang Óvoda akadálymentesítése
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
205/2008. (V. 27.) a Déli temetőben lévő hulladékkal
kapcsolatban felvetett interpelláció vizsgálatáról
206/2008. (V. 27.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatói állásra érkezett pályázatok eredményességének
megállapításáról
207/2008. (V. 27.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatójának megválasztásáról
208/2008. (V. 27.) a Kisújszállási Vízmű Kft. 2007. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
209/2008. (V. 27.) a Kisújszállási Vízmű Kft. 2008. évi üzleti
tervéről
210/2008. (V. 27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft
2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
211/2008. (V. 27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
2008. évi üzleti tervéről
212/2008. (V. 27.) a követelésállomány és a vízdíjtartozások
behajtása eredményességének 2008. I. negyedévi
tapasztalataira
214/2008. (V. 27.) a 767/4 hrsz-ú „szántó” ingatlan területéből
egy rész értékesítésről
216/2008. (V. 27.) a 2179/6 hrsz-ú telefonközpont
használatának rendezésére
* * *
A képviselő-testület 2008. június 24-én (kedden) 13 órai
kezdettel soron következő ülést tart a következő napirendi
javaslatokkal:
✍ Előterjesztés az önkormányzati beszerzések
szabályozásáról
szóló
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatára
✍ Tájékoztató a II/a., II/b., III/a. öblözetek szennyvízcsatornaberuházása, és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója
próbaüzemi helyzetéről, az érintett öblözetek rákötésének
tapasztalatairól
✍ Előterjesztés az Arany János Városi Könyvtár igazgatói
állására beérkezett pályázatok elbírálására
✍ Előterjesztés önkormányzati kitüntetések Szent István
ünnepe alkalmából történő adományozására
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthető.

Her man Ottó Or szágos Biológia Ver seny
Városunkban 18. alkalommal láthattuk vendégül az ország
25 legjobb és legfelkészültebb 7-8. évfolyamos biológusait.
Molnár Imre megyei közgyűlési bizottsági elnök megnyitóját
követően Kecze István polgármester úr köszöntötte a város
nevében a diákokat, a felkészítő tanárokat, kísérőiket és az
érdeklődőket. Reményét fejezte ki: „azzal, hogy e nemes
versenynek immáron 18. alkalommal ismét városunk adhat
helyet, egy kicsit mi is részesei vagyunk, és majd évtizedek múlva,
nagyszerű tudósokként, ökológusokként, biológusokként,
kutatókként vagy tanárokként szeretettel fogtok e helyre gondolni,
mert erősítette bennetek e verseny, és az annak hátteret adó
nagykunsági város a küldetésetekbe vetett hitet”. Luther Márton
szavaival örök optimizmust kívánt a versenyző gyermekeknek:
„Ha holnap elpusztulna is a világ, én ma elültetném még az
almafát.”
Szerk.

A képen a verseny szakmai vezetője, dr. Tóth Albert főiskolai tanár
a versenyző gyerekekkel a terepgyakorlaton
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Pályázati tájékoztató

Újabb sikeres pályázat

A Kisbíró előző számában hírt adtunk arról, hogy a
jövőben állandó rovatban kívánjuk tájékoztatnia Tisztelt
Lakosságot az önkormányzat által benyújtott pályázatokról
és azok aktuális állásáról.
A képviselő-testület 2008. május 13-án tartott soron
kívüli testületi ülésén tíz pályázat benyújtásáról döntött az
alábbi témákban:
- a
Szabadság
téri
lakótelep
játszóterének
rekonstrukciójára,
- az Ifjúság út játszóterének rekonstrukciójára,
- az Iskola utca játszóterének rekonstrukciójára,
- az önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását
eredményező informatikai fejlesztésre,
- a városban tervezett tájékoztató-információs táblák
elhelyezésére,
- a Szabadság téri lakótelepen, illetve a Kálvin parkban
térfigyelő rendszer kialakítására,
- a Polgárőrség számára gépjárműbeszerzésre,
- a város egyes pontjain tervezett járdafelújításokra,
- a Városháza melletti parkban lévő szökőkút
rekonstrukciójára,
- a Béke és Sásastó utcák útburkolatának felújítására.
A fenti pályázatokat az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökséghez kellett benyújtani, a támogatás
odaítéléséről a Regionális Fejlesztési Tanács dönt várhatóan
2008. július végéig.
A Pitypang Óvoda és a Központi Orvosi Rendelő
(Bárány-szanatórium) komplex akadálymentesítésére
vonatkozó nyertes pályázat támogatási szerződésének
megkötése folyamatban van, a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás 2008. június 2-án megindult.
A munkák várhatóan júliusban kezdődnek meg.
A strandfürdő fejlesztésére irányuló pályázatunkat
(szálláshelyek kialakítása) befogadták, a Közreműködő
Szervezet 2008 júniusában helyszíni ellenőrzés keretében
vizsgálja meg a beruházással érintett területet.
A sokat emlegetett belvizes pályázat ügyében az
önkormányzat értesítést kapott, hogy a pályázatot
befogadták, és tartalmi értékelésre bocsátják. Az
önkormányzat a sokszoros túljelentkezés ellenére is bízik a
pályázat sikerében.
Tatár Zoltán alpolgármester

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
tekintettel arra, hogy az észak-alföldi régióban
különösen súlyos méreteket ölt a tartósan
munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű roma
származású munkavállalók száma, pályázatot írt ki
annak érdekében, hogy a régió területén élő cigányság
munkaerő-piaci integrációja javuljon, a roma
foglalkoztatottak létszáma növekedjen.
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a
régió területén 160 fő regisztrált roma identitású
álláskereső foglalkoztatását támogatja, akiknek
feladata lesz a munkanélküliség enyhítésében érintett
és érdekelt partnerek, intézmények és szervezetek
tevékenységének
összehangolása,
partnerségi
viszonyaik kialakításának elősegítése.
A pályázók kiválasztása a Munkaügyi Központ
területileg illetékes kirendeltségén keresztül történt
meg. Az így kiválasztásra került személyeknek
alkalmassági teszten kellett megfelelniük, végül a
munkáltató választotta ki azt a személyt, aki az általa
meghatározott feltételeknek megfelel.
Kisújszállás Város Önkormányzata eredményes
pályázatának megfelelően 1 fő - érettségivel és
számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkező munkaerő-piaci menedzser foglalkoztatására kap
lehetőséget, aki a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztály munkatársaival együtt fog dolgozni 2008.
június 17-2010. január 16. közötti időszakban.
A kötelezően előírt tevékenysége mellett feladata
lesz a kisújszállási roma identitású lakosok
életminősége javításának előmozdítása.
dr. B. Kovács Sára humánpolitikai előadó

A Kisújszállási Kossuth Fotóklub
kiállítása
2008. május 29-től június 16-ig látható Szolnokon az
Aba-Novák Kulturális Központban a Kossuth Fotóklub
kiállítása. Mészáros János fotóriporter nyitotta meg a
színvonalas kiállítást, s városunk fotósait az ünnepélyes
megnyitóra elkísérte Kecze István polgármester és dr.
Kittlinger Ilona címzetes főjegyző is. A 21 fotós kiállítását
támogatta Kisújszállás Város Önkormányzata is.
Szerk.

Köszönet a rózsákér t
Alig több mint egy éve annak, hogy kéréssel
fordultunk a városunkat szerető lakosokhoz: ültessük
be újra nemes rózsákkal a Városháza előtti parkot,
legyen ismét olyan szép a rózsakert, mint amilyen volt
egy évtizeddel ezelőtt. Sokan csatlakoztak
felhívásunkhoz, aminek eredményeként tavaly
közadakozásból rózsatöveket vásárolhattunk, és
elütethettük azokat. A Városgazdálkodási Kft.
dolgozói ápolták, ápolják a kertet. Most, amikor
májusban megerősödve először mutatkoztak meg e
gyönyörű rózsák igazi szépségükben, hadd köszönjük
meg mindazoknak (közel száznyolcvanan vannak) az
adományát, akik hozzájárultak e szemet, de szívetlelket is gyönyörködtető látványhoz.
A Polgármesteri Hivatal kollektívája
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Elkészült a kunk apu

Értékőrzés, értékteremtés…

Terveinknek megfelelően 2008. május 24-én avatta fel a
Városvédő és -Szépítő Egyesület a Városháza parkjának
északnyugati bejáratánál azt a kunkaput, melyet a május 17. és 24.
közötti fafaragó tábor keretében készítettek pacséri, alsócsernátoni
és kisújszállási fafaragók.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, határon túli
magyar testvéreinkkel közösen hoztuk létre ezt a köztéri
műalkotást. Nagy István Zoltán települési képviselő, fafaragó, a
kisújszállási néprajzi hagyományok őrzője és felidézője avató
beszédében az összegyűlt szép számú közönségnek részletesen
beszélt a kapu jelentőségéről, motívumairól. Megtudhattuk, hogy a
gonosz távoltartását szolgálta a koporsós tetőn egymással
szembeforduló két stilizált sárkány. A kunok évezredes motívumai
a múlt század közepéig láthatók voltak a helyi porták akácfa
nagykapuoszlopain, ezekről készített fotói alapján tudtak a
közreműködők hiteles kaput készíteni az igen ellenálló sziki
akácból, kovácsoltvas csavarokkal összefogva az alkotást.
A kaput a tábor határon túli résztvevői nemzetiszín szalag
átvágásával avatták fel, melyet Kecze István polgármester úr
meleg szavakkal köszönt meg és vett át a város nevében
egyesületünktől.
A faragásban részt vett Haszman Lajos és László, Bagoly
Zoltán Alsócsernátonból, Rózsa Imre Pacsérról, Nagy István
Zoltán, Kása Imre és Nagy Imre Kisújszállásról, valamint
számtalan segítőnk, akik a jó szótól a süteményig, a fűrészeléstől a
vasalásig mindenben rendelkezésre álltak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a tábor ideje alatt sok gyermek
is ellátogatott a Papi Lajos Alkotóház udvarára, és szóba elegyedett
a faragókkal, kipróbálta a vésőt. Bízunk abban, hogy a város
minden lakója magáénak érzi majd a helyi hagyományoknak
megfelelően díszített és minden jó szándékkal érkezőnek utat
mutató kaput.
Ismételten köszönjük mindazon cégek és magánszemélyek
segítségét, akik hozzájárultak eredményes munkánkhoz, és
segítettek bennünket abban, hogy újabb színfolttal gazdagodjon
városunk.
Szépítsük együtt tovább Kisújszállást!
Nagy Lajos alelnök

Ezt a két szót gyakran kimondjuk és leírjuk a Városvédő és
-Szépítő Egyesületben. Olyankor, amikor tervezzük a következő év
várható tevékenységeit, amikor pályázatokat írunk, amikor a személyi
jövedelemadó 1 %-ának felajánlását kérjük, amikor a fiatalokat a
városszépítő táborba hívjuk és így tovább.
Kimondjuk, leírjuk, mert 1987-ben ezeket a célokat fogalmaztuk
meg, s azóta több-kevesebb sikerrel ezért dolgozunk. Jelenleg 130
ember és 3 jogi személyiségű tag, meg vagy 90 pártoló tag. Sokféle
ember, sokféle nézet, sokféle lehetőség, de közös akarat: őrizzük meg
Kisújszállás, a Nagykunság hagyományait, értékeit, de gyarapítsuk is
azokat, s adjuk tovább az utánunk következő nemzedékeknek.
Ennek a célnak a szolgálatában nyújtottuk be pályázatunkat az
NCA Integrációs Kollégiumához „Nyitott kapu Európára
Kisújszálláson” címmel. 750.000,- Ft-ot nyertünk. Nem az
egyesületnek, a városnak nyertük. A lakosságnak akarunk mindig
örömet szerezni, a várost akarjuk szépíteni, gazdagítani.
Elkészült a kunkapu. Szerintem értékőrző, szép, és jó helyen van.
Motívumait Nagy István gyűjtötte évekkel ezelőtt, s most a fafaragó
táborban gondoskodott arról, hogy csak eredeti kisújszállási minták
kerüljenek kifaragásra. A segítők, érdeklődők – kicsik és nagyok –
gyakran megfordultak a Papi Lajos Alkotóház udvarán. Látták az
alkotómunka nehézségeit, szépségeit, s végül – az avatás napján –
eredményét.
Köszönjük a munkát, a segítséget, a bátorítást mindenkinek. Aki
teheti, örüljön velünk, hogy „valami” megint sikerült egyesületünknek.
Mert bizony vannak sikertelenségeink is. Közülük számomra a
legfájdalmasabb a „halastó-szökőkút” felújításának halasztódása. A
pályázathoz szükséges önrészt összegyűjtöttük, jelenleg is gyűjtjük.
Eddig két pályázatot nyújtottunk be eredménytelenül. Tovább
próbálkozunk. Addig őrizzük a lakosságtól, közösségektől,
elszármazottaktól és cégektől kapott céltámogatást, az 1.400.000,- Ftot. Céltámogatásként kaptuk, tehát semmi másra nem költhetjük (nem
is akarjuk), hacsak a közel 220 adományozó másként nem dönt.
Igyekszünk továbbra is hasznosan dolgozni: értékeket őrizni és
teremteni. (Mit szólnának pl. ahhoz, ha a Kálvin parkban szobrot kapna
Gaál Kálmán polgármester?) Számunkra az igazi siker az, ha
tevékenységünket sokan ismerik, elismerik és támogatják a városban.
A 2007-ben kapott országos elismerés, a Kós Károly-díj „már csak”
biztatás arra, hogy jó úton járunk.
Nagy Gy. Róza egyesületi titkár

„Kunok hagyományai” vetélkedő
Harmadik alkalommal, most Kisújszálláson került sor május 24-én a
nagykunsági általános iskolások honismereti vetélkedőjére.
A „Kunok hagyományai” vetélkedő szűkebb szülőföldünk jobb
megismerését szolgálta. Kezdeményezője Bartha László madarasi
nagykunkapitány volt, rendezője pedig a Nagykunsági Szellemi Műhely.
A rendezvényt támogatta: Kisújszállás Város Önkormányzata, a
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület, az Arany János Városi
Könyvtár, a Művelődési és Ifjúsági Központ, a kunmadarasi
Hagyományőrző és Lovassport Egyesület, a Városi Nyugdíjas Klub,
valamint a Kumánia Társaság.
A vetélkedő szellemi és gyakorlati részből állt. A nagykunsági
településekről verbuválódott négyfős csapatok nagy kedvvel vettek részt
a küzdelemben.
A vetélkedő eredménye:
1. helyezett: „Kötöny vezér gyermekei” – Kunszentmárton
2. helyezett: „Madaras” – Kunmadaras

3. helyezett: Arany János Általános Iskola – Kisújszállás
4. helyezett: Általános Iskola – Kunmadaras
5. helyezett: Kossuth Tagintézet – Kunhegyes
6. helyezett: „Kuthen” – Karcag
7. helyezett: „Kunsági ifjak” – Karcag
A túrkevei csoport nem érkezett meg a versenyre.
A zsűri tagjai: Vad László keletkutató, Kurucz János helytörténész, dr.
Ducza Lajos alpolgármester, Ö. Tóth Lajosné ny. könyvtárvezető, Bartha
László kunkapitány, Gubuczné Tomor Mária intézményvezető és Papp
Andrea könyvtáros voltak. A játékvezető Fekete Imre, a Nagykunsági
Szellemi Műhely elnöke volt.
A játékban résztvevő fiatalok sok ismerettel, új élményekkel és szép
jutalomkönyvekkel lettek gazdagabbak.
Külön gratulálunk a dobogós helyezést elért kisújszállási csapat
tagjainak!
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
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Egy or gonakoncer t képei

Hősök napja

2008. május 17. szombat 19-21 óra. Kb. 70 lelkes
zenebarát gyűlt össze a Református templomban, hogy
Rákász Gergely orgonaművész kiragadja a dolgos,
gyakran stresszes hétköznapok őrlőkövei közül, s a hol
finoman búgó, hol az erőteljesen megszólaló orgona
hangjaival elragadja őket a csöndbe. Igen, a csöndbe, hiszen
Yehudi Mehudin szerint is „a zene természetes hangokból
született, meg azokból, amelyeket belső hallásunkból
hallunk, amikor csönd van.” Ez a két óra a lelkes
hallgatóságot a lélek csöndjének óceánjára kalauzolta, ahol
csak az orgonajáték dallamai kísérték az utazót.
A fiatal művész úr a darabok között szakszerű
magyarázattal segítette a darabok megértését, felvillantva a
korképet is, valamint a zeneszerzők életrajzából tudhattunk
meg érdekes – helyenként pikáns – történeteket.
Verdissimo – La Bella Italia. Vivaldi, Mascagni, Bellini
és - a középpontban - Verdi tökéletes mesterművei alkották a
koncert páratlanul szép zenei anyagát, s a hálás hallgatóság
vastapsa után Rossini Tell Vilmos nyitányával búcsúzott
Rákász Gergely a kisújszállási közönségtől. Attól a
közönségtől, amely visszavárja.
-tacs-

Május 24-én fél négykor gyülekeztek a hősök napi ünnepség
résztvevői az első és második világháborús emlékmű körüli fák alatt.
Tóth Ákos kiskunfélegyházi tárogatós szép játéka után dr. Ducza
Lajos emlékezett és emlékeztetett a szabadságküzdelmek és a két
világháború hőseire.
Kisújszálláson 1993 óta emlékeznek újra a magyar hősökre. A
Kéri Kálmán Honvéd Hagyományőrző Egyesület ekkor alakult meg,
és az egyesület elnöke, Szűcs Imre szabómester, egykori hadifogoly
volt az ünnepségek leggyakoribb szónoka. Ő, aki megtapasztalta,
megszenvedte a II. világháborút és a hosszú hadifogságot, a szemtanú
hitelességével, megrendítő szavakkal beszélt bajtársai
megpróbáltatásairól és sokuk haláláról.
A múlt heti ünnepség szónoka arról szólt, hogy a hazáért felvállalt
áldozat soha nem lehet hiábavaló, mert a Kárpát-medencében élő
magyarságot csak a hősök áldozata tarthatta meg több mint ezer éven
át. A politikai kurzusok változhatnak, de a hazáért felvállalt
küzdelemben elhunyt hősök tisztelete mindig aktuális, hiszen
nemcsak hazájukért, családjukért áldozták életüket, hanem az
utánunk következő generációk jövőjéért is. És arra is emlékeztetett,
hogy nemcsak a győzőknek, de a veszteseknek is lehetnek hősei.
Sajnos többször kerültünk a történelemben a vesztesek oldalára, de ki
meri mondani, hogy a Drégely várát mindhalálig védő Szondi
György nem volt hős, mikor 156 katonájával több napon át vívta a
küzdelmet a 10 ezres török sereggel szemben.
Külön aktualitást adott a 2008. évi emlékezésnek, hogy 60 évvel
ezelőtt, 1948 nyarán térhettek haza a háborút és hadifogságot túlélt
hadifoglyok a Szovjetunióból.
A magyar levéltárak 700 ezer hadifogolyról, „málenkij robotra”
hurcoltról és internáltról tudnak, melyből 30-40 % volt az
elhalálozottak aránya. A közkatonák 3-4 évi fogság után térhettek
haza, a tisztek gyakran tíz év után, és több százezren soha, legfeljebb
halálhírükről érkezett értesítés.
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület a jubileum alkalmából egy
kiadvánnyal emlékezett meg a hadifoglyokról. A füzetet Bana
Sándorné dr. szerkesztette, címe: „Beszédes emlékmű, holtakról és
élőkről mindenkinek”.
A hősökről való emlékezés imával zárult. A szolgálatot Sipos
Árpád lelkészelnök végezte.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Wass Alber t-emlékműsor
A hősök napi és a kunkapuavatás délutáni programja Wass
Albert-emlékműsorral zárult a Nagykun Klubban. Az író-költő
100 évvel ezelőtt született és 10 évvel ezelőtt halálozott el. A
kettős évforduló adott alkalmat a rendezvényre.
Az ünnepi műsor szereplői amatőr színészek: a Taksonyi
Pajta Színház és Szentjánosbogár Társulat tagjai voltak. Az
irodalmi összeállítást Kreisz János rendezte. Fiatal lányok és fiúk
voltak az életmű tolmácsolói. A szép versek, novellák az íróköltő hazaszeretetéről, az erdélyi tájról és az ott élő emberek
iránti vonzalmáról szóltak. Érdekes színfoltja volt az
eseményeknek, hogy kisújszállási résztvevője is volt a
műsornak: Széll Attila, az igazgatási osztály egykori munkatársa,
aki most Taksony jegyzője.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
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Az új tanév előtt
Szervezeti keretek

Hány óvodai csoportban, hány osztályban, hány kollégiumi és
napközis csoportban és hány pedagógussal kezdődhet meg
szeptemberben az új tanév az önkormányzat közoktatási
intézményeiben? A képviselő-testület – bár a költségvetés
készítésekor válaszol e kérdésekre – minden év májusában újra
döntést hoz e kérdésekben, immáron a beíratások eredményei
alapján. 2008 szeptemberében a következők szerint szervezheti az
óvodai intézmény, valamint a négy iskola a tanévet:
- A Városi Óvodai Intézményben várhatóan 356 gyermek
lesz, így 15 gyermekcsoportban kezdődhetnek meg velük a
foglakozások.
- A két általános iskolában a tervezetteknek megfelelően
két-két első osztályban kezdődhet meg a tanítás, a létszámok
minden elsős osztályban elérik, sőt meg is haladják a
közoktatási törvényben előírt maximális létszámot. A Kossuth
Iskolában összesen ugyanannyi osztály lesz, mint idén, azaz
18. Az Arany Iskola az új tanévet 21 osztállyal kezdi, ez
kettővel kevesebb az ideinél. Most négy nyolcadikos osztály
végez, ezzel szemben jövőre két elsős osztály kezd. Ez sajnos
három pedagógus álláshely megszüntetését is jelenti az
iskolának.
- A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégiumban igen kedvezően alakultak
a jelentkezések, illetve a felvételek. Minden tervezett osztályt
magas létszámmal tud az iskola indítani, a nyelvi előkészítő
osztály 28 fő jelentkezésével is biztonsággal indítható. Az
iskolának jövőre összesen 22 osztálya lesz (20+2 a
szakképzési évfolyamokon).
- Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola az
önkormányzati költségvetésben összesen 18 osztály
indítására kapott engedélyt, melyből a szeptemberben induló
évfolyamok a terveknek megfelelően alakulnak: egy
szakközépiskolai osztály és két szakiskolai osztály alakult ki
a jelentkezések nyomán, emellett egy felnőtt esti
szakközépiskolai osztályt is szerveznek. A tervezettnél
ugyanakkor eggyel több szakmai csoportot indítanak gépi
forgácsoló szakmában.
- A napközis csoportok számában az ideihez képest nincs
változás, a Kossuthban négy, az Aranyban pedig hat
szervezésére van lehetőség. A kollégiumi csoportok számáról
élénk vita folyt, de a tervekhez képest változásról nem
döntöttek: a Kossuthban kettő, a Móricz Kollégiumban pedig
négy csoport lehet. A képviselők ugyanakkor részletes
kimutatást kértek a következő testületi ülésre a két kollégium
kihasználtságáról.

Nevelési tanácsadás, iskolapszichológia… több lehetőség
a problémák kezelésére

Az önkormányzat jelentős közoktatási fejlesztésről is döntött,
melynek eredményeként a különböző problémákkal küzdő
óvodások és iskolások többféle, szakszerű segítséget kaphatnak
majd: szeptembertől bővül a Pedagógiai Szakszolgálat
tevékenységi köre: nevelési tanácsadással, iskolapszichológiai
ellátással, gyógytestneveléssel, továbbtanulási és pályaválasztási
tanácsadással, de javulnak a logopédiai ellátás személyi
feltételei is. Mindezekhez az önkormányzat három álláshelyet
biztosított a Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon számára, ugyanakkor egy fővel tovább
csökkentette az Arany János Általános Iskola pedagógus
álláshelyeinek számát. (Innen átkerült ugyanis a szakszolgálathoz a
gyógytestnevelés feladata a kedvezőbb állami támogatás
igénybevétele érdekében.) A döntés tehát megszületett, a
megvalósításáig, azaz a szeptemberi kezdésig azonban még több
feladat vár az önkormányzatra és az iskolára egyaránt.
Rögzíteni kell a változásokat

Az elmúlt hónapokban több olyan változás történt a közoktatási
intézményekben és a jogi szabályozásokban, amelyek miatt az
alapító okiratok módosítását is napirendre kellett tűzni. Néhány
fontosabb kiemelés:
- Az óvodai és az általános iskolai ellátás biztosítása
kötelező önkormányzati feladat. E feladat magában foglalja
azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is,
akik szakértői vélemény alapján integrálhatók, azaz a többi
gyermekkel együtt nevelhetők és oktathatók. Bár a feltételek
mindenkori biztosítását illetően több intézmény részéről
fogalmaztak meg aggályokat, a feladatot el kell látni. Az
óvodai intézmény és a két általános iskola alapító okiratának
módosítását ez indokolta.
- A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium bővíteni kívánja az iskolában
megszerezhető szakképesítések körét logisztikai ügyintéző
szakképesítéssel. Ennek képzési ideje – érettségi után – két év.
Alapító okiratukat egyrészt ezért, másrészt pedig a kollégiumi
férőhelyek számának 140-ről 120-ra való csökkentése miatt
kellett módosítani.
- A Kossuth Iskola alapító okiratának módosítása a
Pedagógiai Szakszolgálat feladatbővítése miatt
is
szükségessé vált. Emellett szeptember 1-jétől némiképp
megváltozik az iskola neve is, mely a következő lesz: Kossuth
Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Diákotthon.
Kocsisné Monoki Julianna osztályvezető

FELHÍVÁS

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2008/2009. tanévre felvételt hirdet a következő tanszakokra:
zongora, hegedű, gordonka, gitár, szintetizátor, fuvola, furulya, oboa,
klarinét, szaxofon, trombita, kürt, ütő, népi hegedű, képzőművészet, néptánc.
Beiratkozás: 2008. június 9-10-én 10-12 óráig és 14-18 óráig.
A művészeti tanulmányokkal kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolunk a következő telefonszámon: 520-591
Szeretettel várjuk leendő növendékeinket!
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A Művelődési és Ifjúsági Központ programajánlata

Nyitott k apuk – tár t k arokk al

LABDARÚGÓ EB - KLUB A MŰVHÁZBAN
Nézze a június 7-én kezdődő Labdarúgó EB mérkőzéseit
óriáskivetítőn a művelődési házban!
A művelődési ház udvarán kialakított szalonnasütő-bográcsozó
helyen lehetőség van sütésre-főzésre is.
* * *
Az Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület,
valamint a Kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és ismerőseit
a „Játék és kacagás” című,
Csukás István műveit illusztráló szalmaés csuhékiállítás megnyitójára
2008. június 9-én 17 órára a Papi Lajos Alkotóházba
(Kisújszállás, Nyár u. 8.)
Fellép: az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
KI-ÜTŐ zenekara
A kiállítás minden hétfőn 14-18 óráig látogatható,
más időpontokban előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a következő telefonszámokon lehet:
Művelődési ház: 59/520-672
Balogh Károlyné: 30/210-6961
Szabó Katinka: 20/974-9169

A Kisbíró előző számában tudósítottuk a kedves olvasókat,
hogy Kisújszállás Város Önkormányzata is fontosnak tartja
fiataljaink nyári sportolási lehetőségének biztosítását. A tavalyi
“Nyitott kapuk” programot folytatva, egy országos “Tárt kapuk”
pályázatot is beadva szervezzük meg a sportudvarok nyitva tartását.
Az Arany János Általános Iskola Vásár utca felőli
sportudvarán 2008. június 16-tól július 15-ig, naponta 16 és 20
óra között, míg a Móricz Zsigmond Gimnázium sportudvarán
2008. július 16-tól augusztus 17-ig szintén 16 és 20 óra között
várjuk a sportolni vágyó fiatalokat.
Az Arany János Általános Iskola udvarán a program első két
hetében streetball- és kosárlabda-bajnokságot is hirdetünk. Nevezés
június 16-án, hétfőn 16 és 17 óra között. A sorsolást a nevezések
alapján készítjük el a nemek és korosztályok figyelembevételével.
Minden kulturáltan sportolni vágyót
szeretettel várunk!
Nagy Lajos igazgató

Táborra hívogató
Ezúton is szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődő
felnőttet és gyereket az Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti
Társasága Egyesület által szervezett nyári kézműves táborba
2008. július 7-13-ig.

Tervezett felnőtt kézműves programok:
Svájci szalmasodrásos technika (vendégoktató segítségével),
csuhésodrás technikája, virágkötészet, simított szalmából képek
készítése, szalmakalap varrása, csuhéfigurák készítése, virágok
készítése, szalmafonás kezdő és haladó szinten.
Táborköltség helyieknek: 5.600 Ft
Tervezett kulturális és mozgásos programok:
Reggeli vízitorna, esti gerinctorna, sétakocsikázás, bográcsozás a
Horváth-tanyán, látogatás egy kovácsműhelybe, a 48-as
Asszonykórussal közös éneklés.

Tervezett gyerekprogramok:
Gyöngyfűzés, gyöngyszövés, szalagszövés, selyemfestés,
kártyaszövés, üvegfestés, batikolás, szalmafonás, csuhézás,
sétakocsikázás, bográcsozás a Horváth-tanyán, látogatás egy
kovácsműhelybe.
Táborköltség helyieknek: 3.500 Ft
Jelentkezni lehet: június 25-ig Balogh Károlyné Erzsike néninél
(tel.: 30/210-6961) vagy Szabó Katinkánál (tel.: 20/974-9169;
59/321-828)

Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk június hónaptól
szeptember végéig a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
alapján szombatonként zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
* * *
2008. július 5-én délután RENESZÁNSZ NAP-ot rendezünk a
Nagykun Klub udvarán, melyre szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt.
Program: kemencés ételek készítése, malacsütés, játékos
vetélkedők, kézműves foglalkozások. A rendezvény részleteiről
honlapunkon és a plakátokról tájékozódhatnak.
* * *
Júliusban ismét szervezünk számítógépes tanfolyamot
kezdőknek. A pontos időpontról a későbbiekben adunk
tájékoztatást.
* * *
A Helytörténeti füzetek sorozat 21. köteteként augusztusban jelenik
meg Nagy Kálmánné Janó Ilona Családi ünnepeink,
hétköznapjaink Kisújszálláson című könyve, melyre
előfizetéseket gyűjtünk. A könyv ára elővételben 500 Ft, melyet a
könyvtárban fizethetnek be az érdeklődők.
* * *
Köszönjük Békési Józsefnének, Hegedűs Endrének és Bán Erikának
a könyvtár számára felajánlott dokumentumokat.
* * *
Kedves Gyerekek!
Júniusban tovább folytatódik a reneszánsz éve alkalmából útjára
indított játékos vetélkedősorozat – most alsó tagozatos tanulóknak.
Az eddig elkészített feladatokért járó tallérokat a
gyermekkönyvtárban kaphatjátok meg.
Gubuczné Tomor Mária igazgató

Országos Bionapok
2008. június 15-én (vasárnap) Jászdózsán rendezik meg a kelet-magyarországi régió területén az Országos Bionapokat. Bio-szakmai érdekességek,
tapasztalatcsere, termékbemutató, vásár, szórakoztató programok, természetközeli kikapcsolódás és szíves vendéglátás várja a látogatókat. Előzetesen
érdeklődni lehet a 06-57/536-041-es telefonszámon vagy e-mailen: tarnamenti@invitel.hu.
Tarnamenti-2000 ZRt.

8. oldal

Kisbíró

2008. június 7.

2008. június 7.

Kisbíró

Tóavató k ajak-kenu ver seny
Amint örömmel tapasztalhattuk, a városi strandfürdő mellett a
csónakázótó is megújult. Ennek örömére a Kisújszállási
Lövészklub tóavató kajak-kenu versenyt hirdet az Arany János
DSE-vel és Molnár Tamással együttműködve.
Amit a versenyről tudni kell:
Helye: Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő (bejárat a
jegypénztárnál). Ideje: 2008. június 15., vasárnap 10 óra.
Kategóriák: - háromszemélyes túrakenu,
- egyszemélyes kajak.
A nevezésnek megfelelően korosztályos futamokat is indítunk.
A futamok kihirdetésére a verseny előtt, 9.45-kor kerül sor. A
győztesek díjazásban részesülnek.
Felszerelést biztosítunk (hajók, evezők, mentőmellény).
Részvétel: kizárólag június 10-ig leadott előzetes nevezés
alapján: a nevezéseket a nagylala@enternet.hu e-mail címre, vagy
Hornyák János elnöknél a 30/555-0249-es telefonon kérjük.
Kérjük, csak úszni tudó versenyzők jelentkezzenek!
Nevezési díj 500 Ft/fő
Hornyák János elnök

MEGHÍVÓ
Fogathajtó Versenyre
2008. június 28-án szombaton
Kisújszálláson a Vásártéren
9.00
9.30
10.00
10.30
13.00
14.00
14.30
15.00
18.00
18.30
19.00

A verseny hivatalos megnyitója
- fogatok bevonulása
- a verseny fõvédnöke, Kecze István
polgármester megnyitó beszéde
Egyes fogatok akadályhajtása
Pónifogatok akadályhajtása
Kettes fogatok akadályhajtása
Ebédszünet
Egyes fogatok vadászhajtása
Pónifogatok vadászhajtása
Kettes fogatok vadászhajtása
Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás
Karüsszel hajtás, fogatok kivonulása
Tombolasorsolás, értékes díjakkal

Információ:
Posztós Zsolt
30/515-1870
Kóré Lajosné
20/337-1590
A nevezések számától függően a verseny tervezett időbeosztása
változhat, a fogathajtó versenyt rossz idő esetén is
megrendezzük.

Mindenkit szeretettel vár: a Rendezőség

A fogathajtó és a halételfőző verseny rendezői a CITYBUSZ
Kft. jóvoltából ingyenes buszjáratot biztosítanak a két
verseny helyszíne lözött. Buszok indulása a strandfürdőtől a
Vásártérig 10.30-17.30-ig óránként. Buszok indulása a
Vásártérről a Strandfürdőig 10.00-17.00-ig óránként.

9. oldal
I. Kisújszállási Regionális Halászlé- és
Halételfőző Fesztivál
Kisújszállás, Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő
2008. június 28. (szombat)
8.00-10.00

10.00
10.30-14.30
16.00

Program:
Csapatok érkezése, regisztráció, főzőhelyek
elfoglalása
Megnyitó
Főzőverseny
Eredményhirdetés

A helyszínen egész nap folyamatosan kulturális és zenei
műsorokkal, sztárvendégekkel (Nagy „Csonttörő János, Bokor
Károly), éjszakai fürdőzés lehetőségével várjuk vendégeinket.
Fellépők: Mellofon Fúvósegyüttes, Korda Vince Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Nagy Sándor zenész, Angyal Ferenc
citerás, Ujj Tünde népdalénekes, Phoenix Kórus, Lakatos Gábor
mesemondó, néptáncosok, Szabad Lovagok Rendje.
18.00-20.00-ig: az Aktív Rádió élő kívánságműsora
20.00-tól:
koncertek, (Deja-vu, Vándorock)
22.00-től:
Tűzzsonglőrök bemutatója

Egyéb programok, bemutatók: úszóverseny (négyfős
csapatok nevezését várjuk a helyszínen), mesterszakács-bemutató,
karaoke verseny, Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti
Társasága Egyesület, HEFOP-sátor, Tourinform Iroda,
Omegaplast Kft. (hajók, csónakok), Trinexus Kft. (GPS, halradar,
etetőhajó), Ford gépkocsik tesztvezetéssel, robogó és quad
kiállítás, borkóstoló és vásár, rodeó (verseny), játékvár, célba
dobás, kézművesek.
Belépődíj: felnőtt: 700 Ft; gyermek, nyugdíjas: 500 Ft
Nevezési díj a főzőversenyre: 5.000 Ft (három strandbelépőt is
tartalmaz)
Nevezési lapok kérhetők a „Sneci” horgászboltban
(Kisújszállás, Kossuth L. u.11.) és Dávid József horgászboltjában
(Kisújszállás, Piac u. 2.)
A nevezési díjat az alábbi bankszámlára is befizethetik:
Számlatulajdonos neve: Munkás Horgász Egyesület,
Kisújszállás
Címe: 5310 Kisújszállás, Béla K. u. 14.
Számlaszám: 69300183-10013759 (Kérjük, a megjegyzésben
feltétlenül tüntesse fel a csapat nevét és címét!)
Nevezési határidő: 2008. június 18.

A nevezési lapokat kérjük a fenti horgászboltokban leadni,
vagy a Munkás Horgász Egyesület, Kisújszállás címére
visszaküldeni: 5310 Kisújszállás, Béla K. u.14.
A részletes program és a nevezési lap letölthető az alábbi
oldalakról is:
http://www.kisujszallas.hu/kezdolap/kep/szorolap_elkuld_eleje.jpg
http://www.kisujszallas.hu/kezdolap/kep/szorolap_elkuld_hatulja.jpg

A rendezvénnyel kapcsolatban bővebb információ a 0630/279-1871 és a 06- 30/257-9019 telefonszámokon, valamint a
geszem@t-email.hu e-mail címen kérhető.
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Pa c s é r o n j á r t u n k
A testvértelepülési és testvériskolai kapcsolatok igen sok
személyes barátság bölcsőjéül szolgáltak az elmúlt évek alatt. Alig
várták már a pacséri és az Arany iskolás gyerekek, hogy ismét
találkozhassanak egymással az évek óta egyre szorosabb barátságba
kerülő kamaszok, és az új barátokra találó kisebbek.
2008. május 10-12-én a Nemzeti Civil Alapprogram határon túli
kapcsolattartást támogató pályázatának támogatásával utazhattunk
Pacsérra. A három nap alatt a gyerekek a vendéglátó családok
programja szerint töltötték az időt. A majd’ 20 fős felnőtt küldöttség
az iskola és a helyi közösség által szervezett igen gazdag program
részese volt.
Megérkezésünk estéjén a pacséri iskola aulájában egy Bácskába
települt angol fotós tárlatának megnyitóján vehettünk részt. Képei a
mindennapi élet megkapó pillanatait örökítik meg. Érdekes színfolt
volt, hogy egy olyan képpel gazdagíthattuk a kiállítást, mely
egyaránt kötődik Pacsérhoz és Kisújszálláshoz. Nyúl Zoltán, a
vendéglátó iskola történelemtanára és népes családja
Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárai. A róluk készült képet
néhány hete Kisújszálláson is láthatták olvasóink Gyenes Kálmán
fotós kiállításán. A kép átadásával nagy meglepetést okoztunk a
közönségnek és a képen szereplőknek egyaránt.
Vasárnap délelőtt gyermekek és felnőttek a református
templomban gyűltünk össze. A pünkösdi ünnepi istentisztelet után a
pacséri kirajzás évfordulójára is emlékeztünk – szokás szerint május

elején. Ünnepi beszédet mondott Kecze István polgármester úr.
Majd a templom előtt kisújszállási néptáncos gyerekek és pacséri
énekesek, játszóházasok léptek fel. Végül a kitelepülés
emlékoszlopát is megkoszorúzták a helyi közösség és a vendég
delegáció tagjai.
Az egyházközség ebédmeghívása után vasárnap délután és
hétfőn délelőtt a felnőttek továbbképzésen vettek részt. Korábbi
ismeretségünk alapján a helyi gyermekanimátorok és szabadidőszervezők közreműködésével egy komplex játékos vetélkedőt
készítettünk elő, melyre június 12-én a kisújszállási Arany János
Általános Iskola gyermeknapján kerül sor. Ekkor „kalóztanyává”
változik az iskola, reméljük, minden résztvevő jól szórakozik majd.
Azért a gyerekek sem maradtak iskola nélkül… Hétfőn délelőtt
belekóstolhattak a szerbiai magyar oktatásba, néhány órán
vendégként vehettek részt. A hazaindulás könnyes percei ebéd után
következtek. Voltak olyanok, akik már 5 éve látják vendégül
egymást, most nyolcadikosok. Reméljük, az általános iskolát
elhagyva sem feledkeznek meg egymásról.
Bízunk benne, hogy az egyre több szállal kapcsolódó pacséri és
kisújszállási közösségek mindig megtalálják az egymáshoz vezető
utat. Ha egy-egy szál néha gyengülni látszik is, a települések,
iskolák, egyházak vezetői közül mindig lesz valaki, aki fontosnak
tartja a testvérek felkeresését. Köszönjük a vendéglátást!
Nagy Lajos igazgató

30 éves évfolyamtalálkozó
Május 17-én délután közel hetven elegánsan öltözött, mosolygós
felnőtt lépett be a Szabadság téri iskola udvarára. Találkozni jöttek
azokkal, akik városunkban végezték el az általános iskola 8. osztályát
1978-ban.
Közel 200 név volt az egykori osztálynaplókban, és igyekeztünk
mindenkit felkutatni. Sajnos közülük már kilencen elhaláloztak és
közel 30 főre (lánykollégisták, állami gondozottak) nem sikerült
rábukkannunk. Akinek nem volt éppen más halaszthatatlan
elfoglaltsága, szívesen vette az invitálást; érkeztek Budapestről, Vácról,
Fonyódligetről, Győrből, Szászberekről, Szolnokról, Debrecenből,
Szegedről, Sülysápról, Ecsédről, Karcagról és persze a legtöbben
városunk utcáiból. Talán a helybeliek közül lehettünk volna többen
is…
Amikor egy-egy új arc lépett be a kapun megindult a suttogás,
hogy vajon ki lehet az? És a boldog felismerés moraja zúgott fel, ha
sikerült valakit beazonosítani. Próbáltuk kitalálni, hogy kik voltak a
Kossuth, a Sallai, az Arany iskolások, aminek igazából ma már semmi
jelentősége nincs, csak inkább a memóriánkat akartuk próbára tenni.
Köszönjük egykori osztályfőnökeinknek, Farkas Istvánnénak, Monoki
Pálnénak, Göőz Tibornak, Szabó
Tibornénak és Mészáros Ágnesnek, hogy
eljöttek a hívó szóra és a rendkívüli
osztályfőnöki órákon velünk együtt sírtak
és nevettek. Dr. Vincze Sándorné tanár
néni sírjánál kegyelettel emlékeztünk az
együtt eltöltött évekre. Valamennyiüknek
megköszöntük, hogy annak idején
szüleinkkel karöltve azon fáradoztak,
hogy embert faragjanak belőlünk.
Este a napközi otthon ebédlőjében

folytatódott a beszélgetés finom vacsora és kellemes zene mellett.
Kiegészülve párjainkkal és azokkal, akik délután nem tudtak eljönni
(sajnos ők nincsenek rajta a fotón), közel százan énekeltünk az asztal
körül. „Megünnepeltük a nagy találkozást és nem csináltunk
felfordulást”. Nótával köszöntöttük a születésnapját aznap ünneplő
egyik társunkat is, akitől senki nem kérdezte meg hány éves, hiszen
tisztában voltunk vele, hogy annyi, mint mi…
A beköszöntő utolsó mondata így hangzott: „Legyen ez a mai nap
a nagy beszélgetésé, az emlékezésé és a szórakozásé!” Aki ott volt,
tapasztalhatta, hogy ez a három dolog maradéktalanul megvalósult.
Valamennyien úgy éreztük, hogy jó volt kizökkenni a napi
mókuskerékből, és visszamenni 30 évet az időben.
Azóta másképp mosolygunk egymásra az utcán, és azt hiszem,
valamennyien várjuk a következő kerek évszámot. Igaz, nem
állapodtunk meg semmiben, de a tekintetekből azt olvastuk ki, hogy 10
év múlva is lesz szervezési feladatunk…
Balogh Erzsébet * Balogh Rózsika * Mércse Ildikó * Monoki Magdolna
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Pedagógusok köszöntése
Örömmel számolunk be Olvasóinknak arról, hogy a pedagógusnap
alkalmából ismét rangos elismerésben részesült városunk két kiváló
pedagógusa. Debreczeny Zoltán, az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola igazgatója június 2-án, a Megyeházán tartott ünnepségen
vehette át Fejér Andor megyei közgyűlési elnöktől a Jász-NagykunSzolnok MegyeiPedagógiai Díjat, Oros Lászlóné tanítónőnek, az Arany
János Általános Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettesének pedig június 7-

én, a városi pedagógusnapi ünnepségen nyújtotta át Kecze István
polgármester önkormányzatunk Arany János Pedagógiai, Kulturális és
Művészeti Díját. A következőkben bemutatjuk e két kedves
pedagógusunk pályáját.

Debreczeny Zoltán

Oros Lászlóné

„A jó szakemberek a társadalom
leghasznosabb tagjai” - vallja Debreczeny
Zoltán, az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola igazgatója, aki több mint három
évtizede, 1969-ben, pályakezdésekor került
Kisújszállás
szakképző
iskolájába
mérnöktanárként. Akkor fémipari szakmák
elméleti tárgyait tanította, emellett pedig még
fizikát, matematikát és testnevelést is. A tanári pálya, a diákokkal
való foglalkozás örömmel és szeretettel végzett munka, életre szóló
hivatás lett számára.
Tanári munkájában alapvetőnek tartja a jó tanítási-tanulási
légkör megteremtését, amelynek kettős pillére a szakmaiság és a
humánum. Arra törekszik, hogy a nevelési-oktatási folyamatban a
tanár és a diák egyaránt jól érezze magát, a diák érezze, hogy bízhat
a tanárában, az meghallgatja, megérti, segíti, törődik vele. Egyéni
odafigyeléssel a „lázadó” kamaszokhoz is meg lehet találni az utat –
vallja. Ez a fajta pedagógiai odafordulás különösen fontos ma a
szakképző iskolában, ahová egyre több olyan fiatal kerül, akinek
tanulását, beilleszkedést otthonról hozott problémák nehezítik.
Debreczeny Zoltán pedagógusként és munkatársként egyaránt
olyan személyiségjegyekkel rendelkezik, amelynek révén 1990 óta
folyamatosan elfogadja őt tantestülete és a fenntartó önkormányzat
intézményvezetőként. Vezetői munkájának legfontosabb
eredményei a következők:
• vezetésével együttműködő, összetartó, gyermekszerető
tantestület formálódott, amelyben a fiatalok méltó utódai a már
nyugdíjas szakembereinknek,
• a ’90-es évek elején, a szakképzés gyakorlati hátterének, a
nagyüzemi termelés összeomlásának időszakában sikerült
újrateremtenie intézménye számára a szakképzés gyakorlati
hátterét önálló és bérelt tanműhelyi rendszer kiépítésével,
• a ’90-es évek hullámvölgye után sikerült újra 18 osztályosra
fejleszteni az iskolát, bővítették képzési rendszerüket nappali és
esti szakközépiskolával, ezzel a tantestületet is megtarthatták,
• jelentősen gazdagodott az iskola eszközparkja, javultak az
épületfeltételek, esztétikus tanítási-tanulási környezetet
alakítottak ki,
• igen fontos, hogy évtizedeken keresztül mindig voltak és
vannak eredményes tanulóik az országos szakmai versenyeken.
Debreczeny Zolán városunkban és megyénkben - beleértve a
szakképzésben érdekelt munkáltatói kört is - elismert közoktatási
szakember, akinek kiegyensúlyozott, közvetlen, a problémák
emberséges megoldására törekvő személyisége a környezetében
élők és dolgozók számára megbízhatóságot és humánumot jelent.
Kisújszállás Város Önkormányzata 2006-ban Arany János
Pedagógiai, Művészeti és Kulturális Díj adományozásával is
kifejezte a város közösségének szakmai elismerését és köszönetét.

1963-ban szerzett tanítói oklevelet a
jászberényi
tanítóképző
főiskolán.
Ötgyermekes kisújszállási családban nőtt fel,
és a diploma megszerzése után
szülővárosában kezdett dolgozni. Választott
hivatását nyugdíjba vonulásáig egyetlen
munkahelyen, a kisújszállási Arany János
Általános Iskolában gyakorolhatta. Tudjuk,
máig nem szakadt el a tanítástól, egykori
tanítványaitól, kollégáitól. Örömünkre szolgál, hogy 2008-tól
tagságot vállalt az Arany Diák Alapítvány kuratóriumában.
Már pályája elején megmutatkozott munkabírása, rendszeresen
többletfeladatokat vállalt: délutáni és esti oktatásokat vezetett, a
fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésében ifjúsági vezetőként
évtizedekig részt vett. Értékteremtő volt az a hangoztatott nézete,
hogy a gyermekbarát iskolai környezet fontos része a szabadidős,
kulturális, sportolási lehetőségek szélesítése.
Eközben fontosnak tartotta a szakmai továbbképzéseket. Maga
az önképzésben jeleskedett, kollégáit pedig új módszerek
megismerésére és alkalmazására ösztönözte.
Alsó tagozatos tanítóként, osztályfőnökként, majd 1973-tól
igazgatóhelyettesként is kamatoztatta tudását és tapasztalatait.
Tanítói és osztályfőnöki tevékenysége során a magas szintű szakmai
felkészültség jellemezte. A tanítás mellett kiemelten fontosnak
tartotta a gondjaira bízott tanítványok egyéni adottságainak minél
alaposabb megismerését és fejlesztését. Munkáját a differenciált
óraszervezés, az egyéni bánásmód, a rászorulók fokozott segítése
jellemezte, ami a mai pedagógiai szóhasználattal élve azt jelenti,
hogy: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra
mindig nagy figyelmet fordított. Később az iskola pályaválasztási
felelőseként szintén sok tanuló továbbtanulási útját egyengette.
A tanügyi reformok idején olyan szakmai munkaközösséget
szervezett, mely megyeszerte elismerést keltett. Munkáját 1980-ban
Kiváló Munkáért kitüntetéssel ismerték el. Meghatározó szerepet
játszott abban is, hogy a kisújszállási Arany János Általános Iskola
1985-ben a Megyei Tanács Pedagógiai Díjában részesült.
Igazgatóhelyettesként az ezt követő években is az iskola
motorja volt. Nevelőtársai, szülők és tanítványok egyaránt becsülték
és szerették. Ez a megbecsülés érezhető a mai napig, amikor volt
kollégái, egykori tanítványai – mai szülők – felkeresik, tanácsot,
segítséget kérnek tőle. Ezt ő soha nem tagadja meg.
Gondolkodása, tevékenysége úgy összegezhető, hogy a
közoktatás rendszerében minden alkotóelem minősége attól függ,
hogy milyen mértékben szolgálja, segíti a közoktatás céljainak
megvalósulását.
Kisújszállás Város Önkormányzata Arany János Díj
adományozásával ismerte el Oros Lászlóné Nyikos Ilona szép
pályafutása során végzett kiemelkedő munkáját.

(A városi pedagógusnapról hírlevelünk
következő számában adunk tájékoztatást.)
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Az V. Országos Diák-Gulyásfesztiválról

Kirándulás Egerbe

2008. május 17-én Fegyverneken rendezték meg az V. Országos
Diák-Gulyásfesztivált. A versenyt az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola hirdette meg. Olyan 3-5 fős csapatok jelentkezését várták,
akik vállalták, hogy bográcsban, szabadtéren népi ételt főznek. A
vendéglátós iskoláknál az volt a követelmény, hogy marhahúsból
gulyást főzzenek. A rendezvény jelszava a következő volt:
„Őrizzük meg a magyaros ízeket!
Az ifjúság őrizze a hagyományos értékeket!”
A megmérettetés célja a gasztronómiai kultúra fejlesztése volt,
valamint a fiatalok nevelése a hagyományok tiszteletére. Az
eseményen 74 csapat versenyzett 3 kategóriában: vendéglátósok,
középiskolások és általános iskolások.
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Konok Kunok Ifjú
Szakácsai - Borsi Sándor, Darvas Lajos, Kálmán Imre, Oláh
Gábor, Rácz Imre - Márta István szakoktató vezényletével
neveztek és öregbítették iskolánk hírnevét.
A fesztivált Herbály Imre országgyűlési képviselő nyitotta meg.
Ezután következett kürtszóra a tűzgyújtás. Ifjú szakácsaink a konok
kunok kedvenc gulyását főzték sós túrógombóccal, s közben
nyilatkoztak tévének, rádiónak, zsűrinek egyaránt. A résztvevőket és
az érdeklődőket 34 műsorszám szórakoztatta. 12 óra után kezdett a
hangulat a tetőfokára hágni, ugyanis sorra készültek el a finomabbnál
finomabb ételek. A zsűri értékelte a versenyzők főzéshez való
hozzáállását, az illat-, zamat- és ízharmóniát, az összbenyomást, a
higiéniai körülményeket és a vendéglátós iskoláknál a tálalást.
A nagyon erős mezőnyben szakácsaink a dobogó 3. fokára
állhattak fel, mellyel pénzjutalom járt. Bízunk abban, hogy
legközelebb Kisújszállás neve is felkerül a „Vándorkupára”!
Major Zita

„A gyermek a világra nyitott lény… jóra jóval válaszol,
simogatásra simogatással, jókedvre jókedvvel.” Mérei Ferenc
sorai jutottak eszembe május 30-án, az óvodai kiránduláson. Jó
volt látni, érezni a szeretettel, a tisztelettel együtt lévő játékosságot,
amivel a Vasvári Óvodában dolgozók fordulnak a rájuk bízott
gyerekek felé. Kölcsönösnek érzem, s jutott belőle nekem is.
Jó volt látni a csodálkozó tekinteteket, a bábszínház varázsa
elbűvölte a kicsiket. Jóleső fáradtsággal, élményekkel telve
érkeztünk haza.
Ismételten köszönettel tartozom a meghívásért, az élményért,
amit kaptam mindkét kiránduláson.
Szülésről tegnap, ma, holnap …

Május 7-én városunk is csatlakozott A születés hete országos
rendezvénysorozathoz. A mozgalom 6 éve indult, célja a
várandósoknak minél több ismeretet nyújtani.
Ezen a napon a Manócska Baba-Mama Klub, a Védőnői
Szolgálat és a művelődési ház próbált ízelítőt nyújtani a
születésről, tegnap, ma, holnap. A szakmai előadásokon túl,
nagyon fontosnak tartottuk a beszélgetést, a tapasztalatok
megosztását. Az anyaságról mesélt édesanyám és Balogh
Károlyné. Versekkel fejezték ki érzéseiket Sóczó Viktória és Varga
Tamás a Manócska Klub bátor óvodásai.
„Az anyaság az önzetlenség élethosszig tartó fogadalma, talán
a legnehezebben betartható ígéret, hiszen sokkal többet kell
adnod, mint amennyit kapsz. Olyan feladat ez, amely kevés
elismerést hoz, és hatalmas áldozatot kíván.”
Ismereteket kaptunk az őssejtkutatásról, milyen
összefüggések vannak a számok és nevek között, jól választunke, mikor gyerekeink nevét meghatározzuk. Mivel és hogyan
segíthetjük a várandósságot, szó volt homeopátiáról, vitaminokról,
szülés előkészítő tornáról. Tájékoztatót adott a karcagi kórház
szülészetének főnővére, Tóthné Varga Mária is. Dr. Farkas Béla
főorvos a szülészet új lehetőségeiről szólt.
Mit érez a nő szülés után, a költő szavaival: „Sohasem
felejtem el azt a pillanatot, amikor először láttalak. Nedves,
nyálkás, ráncos voltál és kiüvöltötted a lelkedet. A legszebb, a
legtökéletesebb külső, amilyet valaha is láttam.” Erről az érzésről
mesélt Vargáné Bozóki Ilona és Sóczóné Kása Gyöngyi.
Az apaságot is tanulni kell. „Szeretem nézni őket együtt. Az
apja nem egészen tudta mit kezdjen vele, egyre csak bámulta őt
csodálkozva. Törékeny kislány volt, így ő is finoman bánt vele.
Gyöngéd férfi volt, de nem igazán mutatta ki, amikor azonban
ránézett a lányra, látszott rajta, hogy elolvad a gyönyörűségtől. Ő
is sebezhetővé vált.” Sóczó Zoltán, Varga Sándor, Horváth Ferenc
erre az érzésre emlékezett a nap folyamán.
Köszönettel tartozunk minden segítőnek, anyagi és erkölcsi
segítségért egyaránt, a „szereplőknek”, hogy meséltek életük intim
élményeiről.
Köszönjük Kecze István polgármester úr és Rózsa Endre
országgyűlési képviselő úr elismerő szavait.
Konczné Bakos Mária védőnő

Borsi Sándor, Darvas Lajos, Kálmán Imre, Márta István (szakoktató),
elől: Rácz Imre, Oláh Gábor.

Angyal Ferenc citerás sikerei
Angyal Ferenc citerás újabb szép szakmai sikerekkel
gazdagodott. Az 1990 óta citerázó fiatalember, aki Tuka
Zsigmondot vallja mesterének, eddigi elismerései mellé 2008
májusában újabbakat gyűjtött be. A Túrkevén rendezett versenyen
Arany Fokos Díjban, Ujj Mária Tünde népdalénekessel ugyanitt
Ezüst Fokos Díjban részesült. A Törökszentmiklóson rendezett
népdalköri találkozón országos ezüst minősítést kapott. Igen büszke
arra a díjára is, ami a Nagykunság legjobb citerása nevet viseli. Ez
olyan megtisztelő cím, amit a népzenészek adnak egy-egy
társuknak. Az önkormányzat anyagilag is támogatta a versenyeken
való részvételét, s az elért eredményekhez gratulálunk.
Szerk.
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Előzzük meg kedvenceink hőgutáját!

MINI CLUB HUNGARY

Ki jobban tűri, ki rosszabbul, de a legtöbb állat nehezen viseli
a hirtelen jött meleget. Az állattartónak - ha gondos gazdaként
akar eljárni - oda kell figyelnie állatai naptól való megóvására. A
hőségtől állataink is szenvednek, a nemtörődöm tartás
következtében a nagy melegben az állatok el is pusztulhatnak.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület melegben alkalmazható
javaslatai segítenek a problémák elkerülésében. Nyáron a hűvös
levegő fontosabb lehet négylábú barátaink számára, mint egy
védelmet nyújtó kuckó. Gondoskodni kell arról, hogy állatunk
napszaktól függetlenül bármikor be tudjon húzódni az árnyékba.
Udvaron ez lehet egy füves talajon lévő fa árnyéka vagy egy zöld
sövény, lakásban tartott állat számára árnyékot adhat egy sötétítő
függöny is. Télen az itató befagyására kell ügyelnünk, nyáron
meg arra, hogy sose fogyjon ki benne a friss víz. Az életet adó
nedvesség hamar elpárolog, ezért kell a nagy itató, és annak
rendszeres töltése.
A sétáltatás fontos a házi kedvencek számára. Ezt érdemes
kora reggel és késő este elvégezni. A hűvösebb időpontra
beütemezett séták a gazdák számára is jobban elviselhetők.
A legtöbb kutya szeret úszni. Érdemes egy-egy nagyobb séta
alkalmával felkeresni a kijelölt kutyaúsztatókat, hogy négylábú
barátaink is élvezhessék a nyarat.
A tűző napon tartózkodó kutya, macska is leéghet! A leégés
elsősorban a fület, orrot, a talaj miatt a tappancsokat érintheti.
Nagyobb séták előtt használhatunk fényvédő-leégés elleni
krémeket. A sétát lehetőleg ne a felforrósodott aszfalton, hanem a
füves talajon végezzük. A réteken-erdőkben való séta alkalmával
a toklászok és bogáncsok is problémát jelenthetnek. Könnyen
bekerülhetnek a fülbe, befúródhatnak a talppárnák közé és
irritálhatják a bőrt, fájdalmat, tályogot okozva. Az erdőben a
vadász az úr. A gazdátlannak látszó állatokat a mezőőrök
puskával kilőhetik. Érdemes a gazdáknak az erdő színeitől eltérő,
jól látható ruházatot ölteniük a balesetek elkerülése érdekében.
Soha ne engedjük kedvencünket vadak után futkosni, mivel az
erdőkben élő vadakban okozott károkat meg kell fizetnünk.
Az „ablak-probléma”: évről évre sok ezer állat pusztul el,
mert a nyáron állandóan nyitva tartott ablakokon át kizuhannak a
magas épületekből. Ha egyedül hagyja kedvencét nyitott
ablaknál, legyen az ablakon rács vagy háló, mely
megakadályozza, hogy egy elröppenő madár vagy lepke után
kapva állata kiessen és súlyos sérüléseket szerezzen, elpusztuljon
vagy elkóboroljon.
Kedvenceinket gyakran szállítjuk gépkocsiban. Nyáron egyegy autóban akár ötven fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
Mindig kapcsoljunk be ventillátort, az ablakokon is engedjük
befújni a levegőt. Nyári melegben az állatok sem bírják a meleget,
ezért ne hagyjuk őket bezárva az autóban. Ha
elővigyázatosságunk ellenére kedvencünkön hőguta jelentkezne,
érdemes állatorvos segítségét kérve határozottan cselekednünk:
az állat magas testhőmérsékletét le kell csökkenteni vizes
borogatással, a folyadékbevitelről gondoskodni kell. A hőguta
gyakran halálos, így a megelőzés jelentheti az igazi megoldást.
További hasznos tanácsok a www.zug.hu Állatbarát Web
Kuckóban olvashatóak.

A MINI CLUB HUNGARY Kisújszállási Csoportja
találkozót szervezett 2008. május 17-18-án, Kisújszálláson és
Kenderesen.
A találkozó szombaton délelőtt szépségversennyel kezdődött,
majd fényképezés követte a Városháza előtt. Ebéd után
Dévaványára kirándultunk a Túzokrezervátumba, majd utunk
Kenderesen ért véget a Horthy-kastélyban. Itt minis néven,
„POFAVIZIT-verseny” volt, amit vacsora, kiadós öreglebbencs
követett. Vasárnap tiszteletünket tettük a Horthy-kriptánál, majd
elmentünk a Tengerészeti Múzeumhoz. Hosszas búcsúzkodás
után, élményekben gazdagon mindenki elindult a maga útján.
Köszönjük mindazoknak, akik segítették, hogy mindez
megvalósuljon, és támogatták a találkozónkat: Boncz László, Cs.
Németh Zoltán, Dekor Mini Áruház, Horváth-kert Vendéglő, Janó
Csaba, Kenderesi Szakiskola és Kollégium, Önkormányzat, Spuri
Logisztikai Kft., Szakadt Csavar Autósbolt Kenderes, Szaki Kft.,
Tourinform, Universal Áruház, Varró és Társa Kft. Külön
megköszönjük Tróznai Béla bácsinak, hogy részt vett a Mini
Mánia ápolásában, és együtt csodálhattuk-e ritkaságokat, melyek
már lassan feledésbe merülnek, mint pl. Mr. Bean Austinja. A
találkozóról készültek beszámoló és képek megtalálhatók a MINI
CLUB HUNGARY honlapján: www.miniclub.hu.
Kiss Gyuláné szervező

Orpheus Állatvédő Egyesület
www.zug.huwww.ebrendeszet.hu

Munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi
képviselők, érdekképviseleti szervek figyelmébe!
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség
(OMMF)
2007. október 1-től
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatot működtet

A munkáltatók, munkavállalók és az érdekképviseleti szervek
bizalommal fordulhatnak a Szolgálathoz, mert a tanácsadás
kapcsán a munkavédelmi felügyelő tanácsadókhoz eljuttatott
adatokat, információkat szakembereink elkülönítetten kezelik.
Tapasztalatainkat megosztjuk a tanácsot kérőkkel, így segítünk
nekik abban, hogy elképzeléseik valóban hatékonyan valósuljanak
meg, a biztonságos foglalkoztatás feltételeinek hiánya ne
tájékozatlanságukon alapuljon.
OMMF Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelőség
(illetékességi terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Telefonos elérhetőség: munkanapokon
(kivéve a meghirdetett hivatali szüneteket)
hétfőtől – csütörtökig:
8.00 – 15.00
pénteken:
8.00 – 12.00
Telefonszám: 42/501-801; 42/501-806; 52/522-395

Általános ügyfélfogadás:
Szolnok, Hősök tere 6.: minden hónap III. kedd 10.00-14.00
Debrecen, Hajnal u. 15.: minden hónap II. kedd 10.00-14.00
Nyíregyháza, Hősök tere 9.: minden hónap II. kedd 10.00-14.00
Elektronikus elérhetőség: ea-munkaved-tan@ommf.gov.hu
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A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. hírei
TISZTELT KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSSÁG!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Hulladékudvarban továbbra
is állunk szíves rendelkezésükre, a lakossági igényekhez
igazodva módosított nyitva tartással:
Hétfő
zárva
Kedd
7:30-12:00 12:30-16:00
Szerda
7:30-12:00 12:30-17:30
Csütörtök
7:30-12:00 12:30-17:30
Péntek
7:30-12:00 12:30-16:00
Szombat
7:00-12:00
Veszélyes hulladékok közül begyűjtésre kerül:
➘ akkumulátor,
➘ fáradt olaj,
➘ festékes göngyöleg,
➘ szárazelem,
➘ irodatechnikai tonerek,
➘ elektronikai hulladékok,
➘ elhasznált fénycsövek, villanykörték.
Nem veszélyes hulladékok közül:
➘ papír, karton,
➘ üveg,
➘ fém,
➘ PET-palackok,
➘ elhasznált ruha.
Kérjük a tisztelt lakosságot, vegye igénybe a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. által a lakosságnak teljesen díjmentesen
nyújtott szolgáltatását.
Farkas Sándor ügyvezető igazgató
A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. továbbra is biztosít
megrendelői részére 6.060 Ft/db áron új sötétszürke, kerekes,
gömbölyített aljú 120 literes kuka edényeket.
SZELEKÍV HULLADÉKGYŰJTÉS:
TAPOSSA LAPOSRA!

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést indít 2008 júniusától. A szelektív
hulladék gyűjtésére feliratozott zsákot biztosítunk. A szolgáltatás
igénybe vétele díjmentes.
Kérjük, a szelektív hulladékgyűjtési rendszerben történő
részvételi szándékát az 59/520-215-ös telefonszámon, vagy a
Kft. irodájában jelezni szíveskedjenek, hogy a zsákot és az első
„Hulladék híradót” eljuttassuk Önökhöz. A regisztráció a
hatékony hulladékgyűjtés és költséghatékonyság érdekében
történik. Ez biztosítja, hogy csak olyan lakos kap zsákot, aki a
szelektív hulladékgyűjtésben részt kíván venni, s ez által az átvett
zsák nem más célra kerül felhasználásra.
A gyűjtés a PET-gyűjtés időpontjában a hónap utolsó teljes
gyűjtési hetében, első alkalommal 2008. június 23-27. között
történik.
A zsákba elhelyezett hulladékot, kérjük:
TAPOSSA LAPOSRA!

2008. június 7.
LOMTALANÍTÁS

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. lomtalanítást hirdet 2008.
június 16-20. között a megszokott ürítési napokon.
A lomtalanítás kiterjed a nagyobb méretű darabos hulladékokra,
berendezési tárgyakra, de nem terjed ki a szabványos
gyűjtőedényzetben elhelyezhető naponta képződő háztartási
hulladékra, veszélyes hulladékra, építési törmelékre (inert
hulladékra), trágyára, lombra, autóroncsra, valamint ipari,
mezőgazdasági, vállalkozási tevékenységből származó hulladékra.
A lomtalanítás 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, és a
hulladékszállítást végző célgép azt jól meg tudja közelíteni.

Egyéni vállalkozók f igyelmébe
Ismételten felhíjuk a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
személyek figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől a TEÁOR és a
szakmakód struktúra jelentősen megváltozott, ezért a
tevékenységi besorolások módosítását a nyilvántartásokon, valamint a
vállalkozói igazolványokon át kell vezetni. Azon egyéni vállalkozók
számára, akik 2007. december 31. előtt kiadott vállalkozói
igazolvánnyal rendelkeznek, a TEÁOR-szám változását 2007.
december 31. napját követően előterjesztett kérelemre, de legkésőbb
2008. július 1-jéig kell a vállalkozói igazolvány cseréjével
aktualizálni. A csere, ha tevékenységi kör vagy egyéb adatváltozással
nem jár, illetékmentes.
Kérjük mindazokat az egyéni vállalkozókat, akik 2008-ban még
nem jelentek meg vállalkozási ügyintézésre az okmányirodában,
lehetőség szerint minél előbb tegyék meg ezt.
Tájékoztatást és felvilágosítást ügyfélfogadási időben az
okmányirodában kérhetnek, illetve az új TEÁOR’08 és
szakmakód’08 nómenklatúrák, a tartalmi meghatározások, valamint a
fordítókulcsok a Központi Statisztikai Hivatal honlapján
(www.ksh.hu) is megtekinthetők.
Szél Zsolt főelőadó

Fogászati ügyelet
Lakossági kérésre közétesszük a karcagi fogászati ügyelet időpontját:
Minden szabad- és munkaszüneti napon 8.00 – 12.00 óra között van
ügyelet Karcagon a Széchenyi sgt. 27. szám alatt.
A fogászati ügyeletet Karcag Város Önkormányzata szervezte meg
mint nem kötelező egészségügyi ellátást. A fogászati ügyeleten kizárólag
a sürgősségi ellátást lehet igénybe venni. (Minden egészségügyi
szolgáltató köteles sürgős szükség esetén ellátni a beteget, így a fogászati
ügyelet is köteles friss sérülés, vérzés, fájdalom esetén a beteg ellátására
függetlenül attól, hogy a beteg hol lakik, és függetlenül attól, hogy a
lakóhely szerinti település részt vesz-e a szolgáltató fenntartásában.)
A sürgősségi ellátás indokolatlan az alábbi esetekben:
- Tartós, több hete tartó fogfájás esetén indokolatlan az ügyeleti ellátás,
mert a betegnek hétköznap lehetősége lett volna felkeresni a fogorvosát,
amit elmulasztott. A fog állapotából lehet következtetni a fogfájás
kezdetére, így az esetek egy részében megállapítható az indokoltság.
- Aki évente egyszer sem megy el az ingyenes (OEP-finanszírozott)
fogászati szűrésre, az nem teljesíti állampolgári kötelezettségét, mert
az egészségügyi törvény alapján: „mindenkinek saját egészségi
állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia.” Az
akut, több éves problémát az ügyeleten nem fogják kezelni, mert az
nem sürgősségi ellátás, legfeljebb az esetleges vérzést és a fájdalmat
csillapítják.
Kiss Endre tanácsos
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Közhasznúsági jelentések a 2007. évről
Arany János Diáksport Egyesület

A Derűsebb Óvodásainkért Alapítvány

A diáksport egyesület 2007-ben kizárólag cél szerinti tevékenységet
végzett. Az ebből származó bruttó 2007. évi bevétel összege 1.279 eFt
volt.
2007. évi bevételek megoszlása a következő:
1.279 eFt
DSE tagdíj és egyéb bevételek:
109 eFt
Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából származó bevétel: 73 eFt
Arany János Általános Iskolától kapott támogatás összege:
832 eFt
Kamat bevételek:
15 eFt
Pályázatok:
250 eFt
A diáksport egyesület közhasznú tevékenységgel kapcsolatos
kiadásának összege
1.214 eFt
Megoszlása a következő:
Sportszerek- eszközök vásárlása:
439 eFt
Versenyek útiköltségei, belépőjegyek:
415 eFt
Nevezési díjak:
40 eFt
Egyéb költségek:
121eFt
Versenybírói díjak:
46 eFt
Vetélkedőkön felhasznált gyümölcsök, üdítő
153 eFt

Az alapítvány közhasznú szervezetként bejegyzésre került a
bíróságon 345. nyilvántartási számon 1998. január 1-jei kezdő hatállyal.
Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység az 1997. CLVI.
törvény alapján: nevelés, oktatás, képességfejlesztés.
Az alapítvány bevétele 2007. évben 265.321 Ft volt.
➘ Szja 1 %:
138.686
➘ Vállalkozói támogatás:
0
➘ Magánszemélyek támogatása:
126.000
➘ Kamatbevétel:
635
Elszámolt költségek összesen: 223.795 Ft volt.
➘ Játékvásárlások:
208.361
➘ Bankköltség:
13.370
➘ Egyéb költségek:
2.064

Az egyesület vagyona 2007. december 31-én, 1.098 eFt ebből az
egyesület folyószámláján 576 eFt, lekötött betétben 522 eFt pénzeszköz
áll rendelkezésre az egyesület részére.
A diáksport egyesület célja a kisújszállási Arany János Általános
Iskolában:
- cél szerinti tevékenysége: a sport,
- tagjainak rendszeres helyi – intézményen belüli, intézmények
közötti – játék -, turisztikai -, versengési - és versenylehetőségek
tervezése, szervezése,
- hozzájárulni az egészséges életmód kialakításához, a
tanulóifjúság
edzettségéhez,
a
tanulók
személyiségfejlesztéséhez,
- a kibontakozó tehetségek irányítása külső sportegyesületbe,
- sporttanfolyamok működtetése.
Az egyesület a felsorolt közhasznú tevékenységek mindegyikét
aktívan végzi, erre a rendelkezésére álló eszközökből jelentős összeget
fordít. A fel nem használt összeget a lekötött bankszámlán helyezi el. A
diáksport egyesület működését 7 tagú elnökség irányítja.
Tevékenységüket társadalmi megbízásként, ellenszolgáltatás nélkül
végzik, a tisztségviselők nem részesülnek juttatásban semmilyen
formában.
K. Szabó Jánosné DSE elnök

Az Alapítvány vagyona 2007. január 1-én 293.435 Ft volt, ami 2007.
december 31-re a fenti bevételek és kiadások elszámolása után 335.961 Ftra módosult.
Az Alapítvány a közhasznú céljainak megfelelően végezte
tevékenységét.
A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, minden
juttatás nélkül végzik.
A közhasznúsági jelentést a kuratórium elfogadta.
Oláh Róza, a kuratórium elnöke
A kisújszállási Békés Öregkorért Közhasznú Alapítvány

Áthozat előző évről:
Bevételek:
➘ Felajánlásokból:
➘ 2006. évi SZJA l %-ból:
➘ Kamatbevételek:
➘ Pályázatból:
➘ Hagyatékból:
Bevételek összesen:
Kiadások:
➘ Cél szerinti támogatói adomány:
➘ Bank, postaköltség:
➘ Egyéb kiadások:
Kiadások összesen:
Maradvány év végén:
Ezúton köszönjük támogatóink felajánlásait.
Tapasztó Szabolcs

1.251.709

1.796.914
149.481
2.892
130.000
1.843.312
5.174.308

1.934.480
22.556
95.338
2.052.374
3.121.934

kuratórium elnöke

Vá r o s i Ö s z t ö n d í j A l a p í t v á n y
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg.
1./ A Városi Ösztöndíj Alapítványnak 2007. évben 877.339 Ft bevétele és
861.146 Ft kiadása volt.
Az alapítvány bevétele:
• 480.000 Ft önkormányzati támogatásból,
• 47.613 Ft a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásából,
• 5.800 Ft kamatbevételből,
• 343.926 Ft földhaszonbérleti díjból.
A kiadásból:
• 848.000 Ft-ot a főiskolai és egyetemi hallgatók részére ösztöndíjként,
• 13.146 Ft-ot pénzforgalmi jutalék és postaköltség címen fizettünk ki.

2./ A Városi Ösztöndíj Alapítvány vagyona 2007. december 31-én 262.126
Ft. Ebből 230.000,- Ft tartósan lekötött betét, 31.118 Ft elszámolási
számlán, 1.008,- Ft a házipénztárban áll rendelkezésre.
3./ A támogatásokat az alapítvány cél szerinti juttatásként kapta, azokat az
adományozók által meghatározott célra fordította. Más szervezettől
(központi költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap stb.)
támogatásban nem részesült.
4./ Az alapítvány képviselő szerve az alapító által megbízott kuratórium,
mely öt tagú. Tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, mindenféle
juttatás nélkül végzik, munkájukat a Polgármesteri Hivatal intézményi
osztálya segíti. Az alapítvány gazdálkodási feladatait a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztálya látja el.
Dr. Kiss Kálmánné kuratóriumi elnök
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Az ár ral szemben
Minden ember élete küzdelem. Úgy érezzük, hogy míg
felnövünk, helyünket keressük a világban, szolgálunk kisebb
nagyobb közösségeket életünkben, számtalan akadályt kell
legyőznünk. Ezekről a próbákról szoktunk egymásnak mesélni
dicsekedve vagy panaszkodva, vidáman vagy szomorúan. Van, aki
közülünk ezt rímbe szedve teszi, és verses formában mesél életéről.
Így tett egy kisújszállási MÁV nyugdíjas műszaki főfelügyelő, a
sokak által ismert és szeretett Sotus Józsi bácsi is, és Az árral
szemben címmel írta le élete történéseit.
Ír a hazaszeretetről, édesanyjáról, házasságáról, aktuális
eseményekről, kirándulásokról, várostörténetről, kisebb-nagyobb
közösségekről. Életútját összegzi ebben az általa – testvérbátyja
segítségével – kiadott kötetben. Többször elmondta, úgy érezte,
hogy küzdelmes életét, hadifogságát, a lassuló nyugdíjas évek
eseményeit közre kell adnia. A 150 oldalas verseskötet borítójának
fotója szimbolikus, egy távolba vesző, elhagyott vasúti sínpárt
látunk, melyet lassan benőnek a vadvirágok, a kép vasutas
múltjára, az elkerülhetetlen életút végére utal.
A könyv a városi könyvtárban megtekinthető, ezer forintos áron
megvásárolható. Ajánlom Józsi bácsi barátainak, tisztelőinek,
városunk érdeklődő polgárainak.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

GERGELY LAJOS

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

FordFiesta

Feel the difference
Vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 116-177 g/km.
*Az ajánlat a benzines Ford Fiesta Platinum esetén érvényes.
Az ajánlat 2008. május 1-től június 30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
Részletek a márkakereskedésünkben.
Az autó illusztráció.

Sándor Service Kft.

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75., Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-mail:fsandor@mail.externet.hu,honlap: www.fordsandorservice.hu

A Kisbíró következő száma 2008. augusztus 16-án szombaton jelenik meg, lapzárta 2008. augusztus 8-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri
Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
Néprajzi tanulmányok Kisújszállásról című kötettel kíván
tisztelegni a kiváló néprajztudós, Szilágyi Miklós akadémiai
doktor 70. születésnapja alkalmából. A kötet megjelenését
előfizetéssel kívánják támogatni, s a támogatók nevét a
könyvben szerepeltetik. A támogatás, mely egyben előfizetés
is a könyvre: 2000 Ft. Kérem, minél többen fizessenek elő
2008. június 24-ig a városi könyvtárban vagy a Városháza
27. irodájában erre a kitűnő néprajzi tanulmányokat
tartalmazó válogatásra! (Szerk.)

Hirdetések

* Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky
u. 1. szám alatti fürdőszobás,
kertes, családi ház áron alul
sürgősen eladó. Érdeklődni lehet:
Tapasztó
Szabolcsnál,
a
Kisújszállási Térségi Szociális
Otthon és Alapszolgáltatási Központ
igazgatójánál (59/520-809), illetve
dr. Varga Zoltán ügyvédnél (59/321100). Az ingatlan megtekinthető:
munkaidőben.
* Kisújszállás, Kálvin u. 9. szám
alatt új típusú használt tetőcserép
eladó 30.-Ft/db, hozzá tartozó
kúpcserép 100.-Ft/db. Érdeklődni
lehet Tapasztó Szabolcsnál az
59/520-809-es telefonszámon.

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

* Garázs eladó a Szabadság téri
lakótelepen. Érd.: 30/994-3346.

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóra elemcsere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!
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