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"Mondd, mennyit ér az ember…?"
István királyunk e szavakkal megjelenített vívódása közismert,
szép rockoperánkból már dallammal hatol lelkünkig, amikor
megkeres - mert valljuk be, elõbb-utóbb mindannyiunkat megkeres a kérdés: hogyan mérettetnek meg cselekedeteink, tetteink,
alkotásaink, kimondott vagy elhallgatott gondolataink - hogyan
mérettetik meg az életünk? Mennyit, mit ér az ember?
Minden ünnepünknek más a karaktere. Augusztus 20-án nemzeti
történelmünket tesszük a képzeletbeli mérlegre, államalapító Szent
István királyunk tetteit idézzük fel, és legtöbbször ennek tükrében
értékeljük mai nemzeti létünket. István király közel négy évtizedes
uralkodásának ideje Európa születésének idõszaka. A 'honfoglalás
nagy kalandja' után letelepedett nemzetünknek uralkodónk máig
páratlan politikai érzékkel és bölcsességgel alkotta meg biztos helyét
e földrész formálódó hatalmi, társadalmi, politikai viszonyai között.
Magyarország erõs és egyensúlyt teremtõ hatalomként lépett a Keletrómai és Nyugat-római Császárságok által meghatározott európai
színtérre. Az egységessé kovácsolt, majd a kereszténység felvételével
erkölcsileg és etikailag is összetartott országnak máig meghatározó
állam- és egyházszervezetet alakított ki. Törvénykönyvei és
gyermekéhez, Imre herceghez írott intelmei ma is felülírhatatlanul
bölcsek, okulásunkra szolgálnak nemcsak egy közösség sorsának
békés alakításához, de egyéni életünkhöz is.
"Szent István mûvén, egy lángelme alkotásán és álmán a pokol
kapui sem bírtak erõt venni, túlélte Muhit, Mohácsot, Trianont, a XX.
század lidércnyomásait… - idézem egyik kiváló újságírónk*
értékelését, aki így folytatja: - Az ezeréves mû ismét a helyére került,
Magyarország Európa szerves része lett. A nemzet maga volt nagyobb
és volt erõsebb, de voltak a mostaninál szegényesebb és
veszedelmesebb évei is; talán épp itt az idõ, hogy feleszméljünk, s
reményünk legyen jókedvre, bõségre, hosszan tartó víg esztendõre.
Elsõ királyunk ugyanis nem balsorsra szánta a magyart, zseniális
életmûve megteremtette azt a lehetõséget, hogy az ország a kor
legmodernebb eszméinek fõáramában haladva emberhez méltó
létkörülményeket biztosítson lakóinak. A kereszténység, amely mellett
örökérvényû hitet tett, amikor fejére helyezték a Szent Koronát, nem
csupán a lelkek épülését szolgálta, hanem hosszú távon egyik alapvetõ
tényezõje és szorgalmazója volt Európa létrejöttének, az antikvitás
feléledésének, részt vett a tudományok õrzésében, a reneszánsz
megalapozásában, a szabadság eszméjének térhódításában természetesen a különbözõ korszakok jellege és mértéke szerint. A
nagy király nagy felismerése: kereszténységünk nélkül nincs magyar
állam, s mi jól tudjuk, nincs Európa sem."
*Kristóf Attila, 2004.08.19.

Számunkra, a történelmünkben szintén messzi múltba gyökerezõ
Nagykunságban lélegzõ kisújszállási közösség számára a mostani
ünnep személyesebb. Ma 290 éve ugyanis annak, hogy a töröktõl,
rácoktól elûzött lakosok, õseink a Rákóczi nyújtotta menedékbõl
visszatértek, kifosztottságukban talpra álltak, és újra kezdték építeni
templomukat, iskolájukat, mai lakhelyünket, otthonunkat. Bennünk
kell, hogy éljen ennek a hûségnek, akaratnak és erõnek is az emléke.
De más évfordulónk is lelket ad az idei ünnepnek. Városunk
vezetése értéknek tekinti - mondhatom talán, hogy a Szent István-i
intelem szellemében is - más nemzetek kultúrájának megismerését,
elfogadását. Ezért is éltetjük immáron hat, határainkon túli
partnertelepülésünkkel kialakított kapcsolatainkat. Örömmel szólok
arról, hogy több év után idén újra várhatóan mindenhonnan Pacsérról, Négyfaluból, Iglóról, Eberschwangból, Szernyérõl és
Wilamowicébõl egyaránt - megtisztelik ünnepünket jelenlétükkel
hivatalos delegációk. Barátainktól sokat tanulhatunk, kölcsönösen
erõsebbekké válhatunk általuk. Az augusztus 20-ai ünnepségünk melyre ezúton is hívom városunk minden kedves lakóját - nem fog
elmúlni anélkül, hogy meg ne emlékeznénk arról is, hogy Iglóval való
kapcsolatfelvételünk idén a 45. esztendejébe lépett, Eberscwanggal
való együttmûködésünk pedig 15 éves.
Az ünnepi számvetés másként is mér bennünket.
Önkormányzatunk hagyománya, hogy a közösségünkért, annak
szellemi, anyagi fejlõdéséért kiemelkedõen sokat tevékenykedõ
személyek munkáját díjak adományozásával is elismeri és ezzel
példává teszi. Idei kitüntetettjeinkrõl hírlevelünk ezen számában
szólunk - remélem, örömmel tölt el mindannyiunkat ezen kiváló
személyek pályájának közösségi elismerése, és öröm, egyben
tanulság is lesz olvasni egyéni életük mérlegérõl.
Kedves Kisújszállási Lakosok, Barátaim és Ismerõseim!
Kívánom, az ünnep szólítson meg bennünket, találjon ránk, lélekben,
hitben, erkölcseinkben tegyen erõsebbé bennünket. Remélem, hogy
tartalmas városi ünnepi programjainkban mindenki talál kedvére
valót. Akikapcsolódásra sokféle programot kínálunk: lesz izgalmas és
kihagyhatatlan "válogatott" focimeccs, koncert, táncos program,
tûzijáték is, és amit különösen ajánlanék: az az ünnep egyik legszebb
programjának ígérkezõ rockopera, a Szörényi-Bródy által írt István, a
király elõadása. Hiszem, hogy ennek megtekintése során leszünk
sokan, akikben mérlegre kerül 1083-ban szentté avatott királyunk e
modern mûvészi feldolgozásban föltett kérdése: "Mondd, mennyit ér
az ember…?"
Kecze István polgármester
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Szent István-napi ünnepi programok
Kisújszállás, 2007. augusztus 18-20.
Augusztus 18., szombat

Augusztus 20., hétfõ

17 órától a Néprajzi Kiállítóteremben:

8.30 órakor a Református templom tornyából:
Tárogatómuzsika Nagy István tárogatómûvész
elõadásában

MORGÓ-MULATSÁG
Program:
17 óra: Kecskemese az esztenán - játékos mese gyerekeknek
19 óra: Koncert és térzene - Molnár Elõd és barátai
20 óra: Táncház
21.30 óra: Gyimesi szerelmi történetek
Elõadja: Baboth Dóra
22.30 óra: Mulatság - gyimesi és moldvai muzsika
Zenélnek: Molnár Elõd és barátai
Borsátor - magyar borok kóstolója és vására
(Rossz idõ esetén a mûvelõdési házban kerül sor a programokra.)
Augusztus 19., vasárnap
10-02 óráig a Piactéren:
JAMROCK 2007 - xsport és zenei fesztivál
(Rossz idõ esetén a mûvelõdési házban kerül sor a rendezvényre.)
A Városi Sportpályán:
15 órakor: A Mellofon Fúvósegyüttes mûsora
15.30 órától:
KISÚJSZÁLLÁS ÖREGFIÚK VÁLOGATOTT
- MAGYAR ÖREGFIÚK VÁLOGATOTT
LABDARÚGÓ MÉRKÕZÉS
A Kisújszállás Öregfiúk Válogatott kerettagjai:
Kapusok: Máté Sanyi, Stoszi, Guci. Mezõnyjátékosok: Földi
Bali, Pani, Csillag Laci, S. Nagy fivérek, Hajdú Jocó, Molnár
Lajos, Sotús Ati, Hídvégi Ati, Lajtos Laci, Farkas Tamás, Oros
Berci, Bácsi Karesz, Csíki Endre,
Ari Jani, Csizmadia Jani, Iványi Zoli.
Edzõk: Kádár József, Kui Lajos
A Magyar Öregfiúk Válogatott kerettagjai:
Kapusok: Disztl, Koszta. Mezõnyjátékosok: Kardos, Urbán F.,
Kiprich, Törõcsik, Zámbó, Polonkai, Limperger, Wukovics,
Geres, Bognár Gy., Vincze I., Mónos, Horváth K.,
Szabó, Slezák, Dúró, Kuznyecov
A mérkõzés után:
HEVESI TAMÁS KONCERTJE
kb. 17.30 órától: Közönségtalálkozó,
11-es rúgó verseny és zenés mulatság
Belépõ: felnõtteknek 800 Ft, gyermekeknek 400 Ft
Kapunyitás: 14 órakor
A nap folyamán a helyszínen büfé üzemel,
ahol marhalábszárpörkölt is kapható.
Elõrendelés leadható a Horváth-kert vendéglõben (30/935-9497).

9.00 órakor a Református templomban:
ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Istentiszteletet tart: Sípos Árpád lelkész
10.00 órakor a Szent István-szobornál:
KOSZORÚZÁS
10.30 órakor az új kemencénél, a Nagykun Klubban:
AZ ÚJ KENYÉR ÁTADÁSA, KEMENCEAVATÁS
A vendégeket fogadja:
Gönczi Károly önkormányzati képviselõ
és Tatár Zoltán alpolgármester
11.00 órakor a Városházán:

VÁROSI ÜNNEPSÉG
Köszöntõt mond: Kecze István polgármester
Kitüntetések átadása
A kitüntetetteket méltatja:
Dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ
A kitüntetéseket átadja: Kecze István polgármester
A partnertelepülési delegációk vezetõinek köszöntõje
A Nagykun Táncegyüttes Asszonysors címû mûsora
Közremûködik: a Pipás zenekar

20 órától az Erzsébet ligetben:
Szörényi Levente - Bródy János:
ISTVÁN, A KIRÁLY
rockopera
Boldizsár Miklós Ezredforduló címû drámája alapján
A mû szerzõi jogait a Zikkurat Színpadi Ügynökség
képviseli, producere: Rosta Mária
Elõadja: a nyíregyházi Mandala Dalszínház

Kb. 22 órakor a Városi Sportpályán:
TÛZIJÁTÉK
A tûzijáték után zenés est a ligetben felállított sörsátornál
Muzsikál: Ressinka Edit
Augusztus 20-án, 9.00 órakor a városi lõtéren:
Szituációs lövészverseny
(Tudnivalók: hirlevelünk 19. oldalán.)

Szent István napi ünnepi programjainkon vendégeink partnertelepüléseink:
Pacsér, Négyfalu, Igló, Eberschwang, Wilamowice és Szernye delegációi.
A programokra mindenkit szeretettel vár: Kisújszállás Város Önkormányzata és valamennyi rendezvény szervezõje
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Önkormányzati és megyei elismerések
Szent István királyunk ünnepe alkalmából önkormányzatunk
városunk közösségének nevében hagyományosan elismerések
adományozásával fejezi ki megbecsülését és tiszteletét kimagasló
szakmai, közösségi tevékenységekért. A képviselõ-testület idén is
döntött Díszpolgári Cím, Pro Urbe ('a városért') és Pro
Communitate Urbis ('a város közösségéért') díjak, valamint

Kisújszállás Város Sportjáért Díj adományozásáról, amire az
augusztus 20-ai városi ünnepségen kerül majd sor. Olvasóinknak
hírlevelünkben bemutatjuk az önkormányzat kitüntetettjeit, és
örömmel méltatjuk két, megyei elismerésben részesült kiváló
kisújszállási személy pályáját is.
(Szerk.)

Díszpolgári Cím elismerésben részesül:
Hittel, kiváló szakmai felkészültséggel, lelkiismeretességgel és
lelkesedéssel végzett tanári munkájáért, városunk közösségi
életének gazdagításáért, kulturális, tudományos és közéleti tevékenységéért, természeti környezetünk értékeinek védelméért
- egész élete példájáért önkormányzatunk DÍSZPOLGÁRI
CÍMET adományoz
DR. TÓTH ALBERT fõiskolai tanár részére.
Dr. Tóth Albert így emlékszik pályájára:
"Tõsgyökeres kisújszállásinak vallom magam. Õseim a
visszatelepülést követõen az elsõ családok közé tartoztak, és
feleségem felmenõi is. Én ezt büszkén veszem tudomásul, hiszen
az embernek a mélyre nyúló gyökereit ezek csak még tovább
erõsítik. Családom tagjai generációkon át tisztességes
parasztemberek voltak, feleségem ágán szintúgy.
1941. március 11-én születtem, ezt a helyet csak addig
hagytam el, amíg Debrecenben tanultam öt évig. Minden egyéb
fontosabb mozzanata életemnek ehhez a városhoz kötõdik.
Tágabb értelemben a Nagykunsághoz és az Alföldhöz. Ilyen
módon vallom magam kisújszállásinak, nagykunságinak és
alföldi embernek. De szerencsém volt az is, hogy idõs emberek
között nevelõdtem, akik még az 1860-as években születtek, és
olyan világról szóltak nekem, amely a maga változásában volt
tetten érhetõ. Amit õk mondtak nekem annak idején beszélgetõ
téli estéken volt a megélt, hiteles valóság. Az iskola is ugyanerre
tanított, olyan tanítóim, tanáraim voltak, akik minden
iskolatípusban példát adtak az Arany János Általános Iskolában
és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban is.
A sorsnak nagy kegye, hogy odajöttem vissza tanítani,
ahonnan elindultam. A folytonosság e tekintetben, hogy különös
lehetõség és kötelesség volt visszajönnöm. Legnagyobb
büszkeséggel gondolok arra, hogy középiskolai tanár lehettem.
Egy jó középiskolai tanár a világban mindig nagy tisztességet
jelentett, és ezt a sorstól kapott ajándékot becsben is tartom. Ezek
után a sorsom a mezõtúri fõiskolára vitt át. Nem kerestem ezt, így
hozta a helyzet. Ebben is nagy ajándékot kaptam az élettõl,
hiszen olyan területen tudtam magam kipróbálni, amely már nem
középiskola volt, hanem felsõfokú oktatás, ahol lehetõségem nyílt
a kutatásra is, így a tudásom másképp használhattam, de hûtlen
nem maradtam a városhoz. A Nagykunság kutatója lettem,
mindig a tájban éreztem magam igazán otthon, és erre tanítottak

a tudós professzoraim, akik közül meg kell említeni egyet, Kádár
Lászlót, aki Teleki Pálnak a tanítványa volt, aki mértékadó
nagyság volt a szakmában. Tõle nemcsak a tudományt, hanem a
látást, a szemléletet is átvettem.
Mi az, amit Kisújszállás vonatkozásában mondhatok, amit itt
csináltam? Az ismeretek egyfajta átadása több száz elõadás
formájában, amit manapság is csinálok. Kisújszállás
történetének a feldolgozása, annak táj-vonatkozásában való
megírása. Tájkonferenciákat rendezünk manapság is, amelyben
az értékek feltárása alapvetõ szempontként szerepel. Tanár énem
is visszatért akkor, amikor Mezõtúrra a Kaán Károly és a
Kisújszállásra a Herman Ottó Országos Biológiai Versenyt
hoztuk. Ez több száz diáknak lehetõséget adott arra, hogy a
lakóhelyét bemutassa, és megfelelõ témakörben felkészülve
Mezõtúron és Kisújszálláson vizsgázhasson.
Fontosnak tartom azt is, hogy mint képviselõ a közösség
szolgálatába kerültem. 1967-ben megyei tanácstag lettem
nagyon fiatalon. Ez a munka megszakítás nélkül, 1990-ig tartott.
Amit egy ilyen közéleti tevékenység keretében el lehet végezni,
tisztességgel elvégeztem. Ezek után országgyûlési képviselõ
lettem Kisújszállás térségében. A legnagyobb sikernek a százával
végrehajtott apró cselekedet mellett azt tartom, hogy 1991
áprilisában sikerült egy Alföld-programot elfogadtatni Budapest
és a Dunántúl támogatásával. Szakmai berkekben mondják,
hogy ha ezt a programot hajtják végre 2007-ben, a vidék
fejlesztésének az ügye jobb keretek között zajlik le. Az is
eredmény, hogy az egykor 19 diákkal elindított hortobágyi
kutatótábor megélte immár a 33. alkalmat. Ez a kisújszállási
gimnázium keretében kezdõdött meg. Soha nem úgy végeztem a
munkámat, hogy bármibõl hasznom legyen. Mindig csak
szolgáltam, a lelkiismeretem nyugodt.
Elismerésben hiányt nem szenvedtem. Az országos és
szakmai elismeréseim száma a húszat meghaladja. Két városnak
is Pro Urbe Díjasa vagyok, amit nem sok ember mondhat el
magáról. Megkaptam a Nagykunságért, illetve a Pro Natura és a
Pro Regió díjat, amit követ a Magyar Köztársasági Érdemkereszt
kitüntetés. Arra vagyok a legbüszkébb, amit itthon kaptam, és
ebben a két véglet, ami úgy határeset, hogy az értékeknek is
egyfajta szembesítõje. Az Öregdiákok Baráti Körének plakettjét
kaptam meg a gimnáziumtól, a másik pedig az, hogy a városnak
díszpolgára lehettem. A díszpolgárság az a dolog, amit egy
településen már nem lehet felül licitálni. Ha õszinte akarok lenni,
titkon reméltem, hogy erre valaha jogosult leszek, de majd csak
a késõbbiekben. Amíg élek és egészségem engedi, munkálkodni
szeretnék a város közösségéért.”
(Szerk.- Dr. DL)
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Pro Urbe Díjban részesülnek:
Kisújszállás Város Önkormányzati
képviselõ-testülete több évtizedes,
lelkiismeretes a város közössége
érdekében végzett gyógyszerészi
munkájáért és közéleti tevékenységéért PRO URBE DÍJ kitüntetésben részesíti HEGEDÜS
ENDRE gyógyszerészt.
1942. június 8-án született Budapesten
kisújszállási gyógyszerész szülõk
gyermekeként.
1921-ben került az anyai nagyapja, Zöldy Dezsõ tulajdonába az
akkori Õrangyal gyógyszertár, amely ma az õ nevét viseli. Anagyapa
halála után édesapja vette át a gyógyszertár vezetését. Ezt 1950-ben
államosították, ezért az édesapja a Gólya gyógyszertár vezetõje lett,
mert a korábbi saját tulajdonában nem dolgozhatott tovább. A család
bérleti díj ellenében a lakásrészben maradhatott.
Hegedüs Endre Kisújszálláson végezte általános iskolai és
középiskolai tanulmányait. 1965-ben Szegeden szerzett
gyógyszerész diplomát, három éven át Kisújszállás Város
Tanácsának ösztöndíjasaként. Hegedüs Endre és a család örömére
ösztöndíjasként a tanács igényt tartott arra, hogy legalább öt évig
Kisújszálláson dolgozzon, így kerülhetett 1965-ben a Gólya
gyógyszertárba. Sajnos az édesapja ugyanebben az évben elhunyt,
így a családfenntartás terhe is a fiatal gyógyszerész vállára
nehezedett. Itt ismerkedett meg a feleségével, aki mezõtúri
gyógyszerészasszisztensként helyettesített Kisújszálláson. 1968-ban
házasodtak össze, amely frigybõl két gyermek született. A
gyermekeit a mûszaki tudományok vonzották. így nem követték

édesapjuk pályáját. A kisebbik gyermek unokával ajándékozta meg
édesapját.
1973-ban a mai Zöldy gyógyszertár vezetõje lett. 1970-tõl 1985-ig
toxikológus szakgyógyszerészként is dolgozott másodállásban, segítve
a mezõgazdaságban elterjedt kemikáliák biztonságos használatát.
1982-90-ig tanácstag, 1990-98-ig települési képviselõ. 1995-ben a
város vezetése lehetõvé tette, hogy megvásárolja a gyógyszertárat és a
vele egybeépített lakást. Így 45 év elteltével az elvett épület és
gyógyszertár ismét a család tulajdonába került.
1989-ben tagja volt annak a 27 gyógyszerésznek, akik
megalapították a szakmai kamarát, a kamarai munkásságát 1999-ben
oklevéllel ismerték el. 2001-ben Pro Sanitate miniszteri kitüntetésben
részesült.
2005-tõl õ a fõszervezõje a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumhoz kötõdõ "0regdiák
találkozók"-nak, amelyet minden páratlan évben rendez meg az
Öregdiákok Baráti Köre, amelynek az elnöke. Jelenleg az
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság tagja. A kezdeményezésére
létrejött Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alap, ennek elsõ
adományozója. Sikerült megõriznie a Zöldy patika XX. század eleji
hangulatát, amely városunk egyik ékessége.
Hegedüs Endre egész életét a kisújszállási lakosok szolgálatában
töltötte, gondoskodva a folyamatos, szakszerû és betegbarát
gyógyszerellátásról. Több mint két évtizedes közéleti tevékenysége
során mindig a város érdekeit szolgálta, és Kisújszállás jó hírnevét
öregbítette.
Áldozatos, a közjót szolgáló életpályája elismeréseként
adományozza Hegedüs Endrének a Pro Urbe Díjat az önkormányzat.
(Szerk. KE)

Kisújszállás Város Önkormányzati
képviselõ-testülete több évtizedes,
lelkiismeretes gyógyító munkájáért,
a város közösségéért végzett
munkájáért PRO URBE DÍJ
kitüntetésben
részesíti
DR.
MALATINSZKY ANDRÁS gyermekfogászt, fog- és szájbetegségek
szakorvosát.

2002-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárõr Szövetség az
év polgárõrévé választotta. 2004-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közbiztonsági díjat kapott Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Önkormányzatától. 2006-ban Dr. Kopácsi Sándor-díjjal tüntették ki, ez
a polgárõrök számára adományozható legmagasabb kitüntetés.
1986-1990 között a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT)
Kisújszállási Csoportjának titkára. A társadalompolitikai kérdésekkel
foglalkozó Eszmélet Baráti Kör vezetõje, mely körben neves hazai és
külföldi szakemberek tartanak elõadást.
Jelenleg az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, valamint a
Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság tagja. Szervezõje a város
egészségügyi helyzetfelmérésének, amely megvetheti az alapjait a
lakosság egészségügyi állapota lényeges javulásának.
Felesége az Egységes Egészségügyi Intézménybõl ment
nyugdíjba. A felesége a szakmai munkában ma is aktívan részt vesz.
Három lányavan, mindhárom a kisújszállási Móricz Zsigmond
Gimnáziumban érettségizett. A legidõsebb pedagógus, Budapesten
igazgatóhelyettes. A másik két lánya a közszolgálatban dolgozik
Kisújszálláson. Négy unokája van, közülük kettõ Kisújszálláson.
Dr. Malatinszky András több mint két évtizedet töltött a
kisújszállási lakosok szolgálatában, gondoskodva a II-es körzet
folyamatos, szakszerû ellátásáról. Több mint egy évtizedes közéleti
tevékenysége során mindig a város érdekeit szolgálta, a jövõt építve. A
betegeket gyógyító, a város közösségét, a hátrányos helyzetûeket, az
elesetteket és a gyermekeket támogató, védõ tevékenysége
elismeréseként adományozza dr. Malatinszky Andrásnak a Pro Urbe
Díjat az önkormányzat.
(Szerk. KE)

1942. május 17-én született
Budapesten. 1967-ben szerzett fog- és szájbetegségek szakorvosa
diplomát a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem Fogorvosi
Karán. 1981-ben gyermekfogászat, fogszabályzás; 1996-ban
implantológia posztgraduális képzésen szerzett képesítést.
A II. számú fogorvosi körzet ellátása mellett õ a kistérségi
szakfõorvos is. A praxis ellátását, a gyermekek kuratív és preventív
ellátását végzi immár több mint két évtizede. Folyamatosan képezi
magát mind a fogászat, mind a bûnmegelõzés területén.
A bölcsõdések, a körzetében lévõ óvódások és általános iskolások
számára megszervezte és folyamatosan mûködésben tartja azt a fõleg
szülõkbõl álló közösségi szervezetet, amely nélkül a több száz gyermek
szakmai ellátása és egészségre nevelése nem volna megoldható.
Tizenöt éve vezeti a Városi Polgárõrséget. Az egyesület számos
példaértékû megoldást valósított meg, amely során az együttmûködését
kiszélesítette, és mára a város mindennapi életében nélkülözhetetlen
szerepet töltenek be a polgárõrök. Meghatározó tevékenységük révén
2002-ben városunk megkapta a "Biztonságos település" címet.
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Pro Communitate Urbis Díjban részesülnek:
Több évtizeden át példamutató
emberséggel és hivatástudattal
végzett munkájának, ezáltal
városunk közösségéért folytatott
tevékenységének elismeréseként
PRO COMMUNITATE URBIS
DÍJBAN
részesül
KISS
KÁLMÁNNÉ (szül. Erdei Terézia).
Vásárlóit mindig derûsen,
elõzékenyen, fiatalos lendülettel
fogadja a Hús-ételbár szinte mindannyiunk által ismert és szeretett
eladója, Kiss Kálmánné Teca néni, aki immáron 54. esztendeje áll a
pult mögött. Szívesen fordulnak hozzá a vásárlók, kedvességétõl
derûsebbek lesznek a hétköznapok. Mit tud õ, amit a nagy áruházak
és azok eladói nem tudnak? Teca néni így mesélte el az õ történetét:
"Szeretni kell a munkát, azt mondom, és én nagyon szeretem azt,
amit csinálok. Amióta dolgozom, mindig eladó voltam. Túrkevei
születésû vagyok, a nyolcadik általános után kerültem a Csorbai
Állami Gazdaság boltjába. Pár év múlva férjhez mentem, utána
költöztünk be Kisújszállásra. A férjem is eladósegéd volt a Bacsóék
vasboltjában. Két gyermekünk született; amikor kicsik voltak, akkor
szereztem, munka mellett kereskedelmi végzettséget. A férjem szegény
viszonylag korán, 1973-ban meghalt. Pisti fiam kõmûves lett, de õ is
meghalt fiatalon, 41 éves korában, szívinfarktusban. Két fiú unokám
maradt utána - nagyon féltem, hogy apa nélkül elkallódnak, de olyan
jó gyerekek lettek, az egyik pincér, a másik informatikus. A lányomnak,
Kiváló szakmai tudással és
pedagógiai érzékenységgel, több
évtizeden át végzett mûvészeti
nevelõ-oktató munkájának, ezáltal
városunk közösségéért folytatott
tevékenységének elismeréseként
PRO COMMUNITATE URBIS
DÍJ kitüntetésben részesül PINTÉR
ISTVÁNNÉ
(szül.
Tyukodi
Erzsébet), az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zongoratanára.
Pintérné Istvánné Erzsike városunk egyik legvarázslatosabb
pedagógusa, akinek titka - egyik kedves tanítványától kapott, általa
õrzött gondolat szerint - talán e szavak jelentésének összhangjában
rejlik: "A szeretet hangja muzsika". Munkájáról, hivatásáról így
gondolkodik:
"Pontosan harminc éve annak, hogy Kisújszállásra költöztünk a
távoli Kazincbarcikáról férjemmel és az akkor másfél éves
gyermekünkkel. Itt, Kisújszálláson a zeneiskola igazgatója, dr. Lázár
Szabolcsné lehengerlõ kedvességgel és segítõkészséggel fogadott, mint
ahogyan a város vezetõi is. Az ilyen fogadtatástól szinte szárnyakat kap
az ember. Mindhárom szakomat - zongora-szolfézs-ének gyakorolhattam abban az iskolai közösségben, amelybe bekerültem.
Lázárné kiváló tanárokat hozott ide az ország különbözõ részeibõl, és
olyan alkotó, egyben családias légkört teremtett, amellyel minden
pillanatban arra késztetett bennünket, hogy mindannyian tudásunk
legjavát adjuk hozzá ahhoz, hogy ez az iskola nemcsak ebben a

Katinak is két fia van, az egyik most végezte az egyetemet, a másik
most kezdi a középiskolát. Furcsa sors ez a családban: a férjét öt éve
õ is elvesztette. Hát … segítek nekik, ahogyan tudok.
De visszatérve a munkámra: Kisújon az Áfészhez kerültem,
dolgoztam a Nyár utcai Kozma-féle boltban, a ligettel szembeni
boltban, majd az ABC-ben tizenegy évig, innen mentem nyugdíjba
1991-ben. De azóta is dolgozom itt, a Hús-ételbárban. Amikor
idejöttem, és jöttek utánam a vevõk is, úgy fogadtak itt, hogy ‘De jól
jártunk veled, mami, milyen sok vevõ van!'
Nekem sosem számított a munkaidõ, amit el kell végezni, azt akkor
is meg kell csinálni, ha van munkaidõ, ha nincs. Ezt akkor tanultam
meg igazán, amikor egyszemélyes boltban dolgoztam; a másnapra
elõ kell készülni, a vevõt így kell fogadni. Nekem fontos, hogy
elégedettek legyenek. Érdekelnek az igényeik, oda kell figyelni rájuk tudom, hogy ez nagyon fontos nekik. Nem állni kell ott a pult mellett,
mint a néma fakereszt, hanem érdeklõdni, hogy 'minek tetszik vinni a
karajt, kicsontozzam-e, vagy milyen részét válasszam a dagadónak,
mit teszik belõle csinálni?' Tudni kell azt is, kinek mit lehet eladni.
Nagyon jól ismerem a vevõimet: tudom, mikor mit akarnak venni,
hogyan vágjam, hány szelet kell - és ha kell, szívesen felvagdalom
nekik a húst, mert tudom, sietnek, teszik be otthon a fagyasztóba, nincs
idejük felvágni… Öröm nekem az elégedettségük… Lehet, hogy ez
tartja az emberben a lelket, az örömmel végzett munka?
Persze, persze, vannak bajaim így 71 évesen már nekem is, de
minek panaszkodjak? Nem lesz jobb semmivel sem. Teszem örömmel
a dolgomat. És nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, errõl nem is
álmodtam, nagyon boldoggá tesz engemet!"
(Szerk. KMJ)
kisvárosban, hanem országosan is elismert legyen. Így érhettük el azt
is, hogy az országos kürtversenyeknek mi adhassunk otthont.
Számomra a legtermészetesebb dolog volt, hogy az iskola életében
és a városi zenei programokban aktívan részt vegyek. Kezdettõl fogva
magas óraszámban tanítottam, sok feladatot kaptam. Szívesen voltam
másfél évtizeden át igazgatóhelyettes, sõt megbízással egy évig
igazgató is. Megalakulásától 1998-ig tagja és egyben zongorakísérõje
voltam a Phoenix Vegyeskarnak. Növendékeimmel és magam is
mindig szívesen vállaltam szereplést különbözõ városi
rendezvényeken, de a város minden iskolájában is "elõfordultam"
hosszabb-rövidebb ideig a kórusok zongorakísérõjeként,
énekkarvezetõként vagy helyettesítõ tanárként.
Szerencsés embernek érzem magam, mert azzal foglalkozhatom,
abban élhetek, amit szeretek. A két legfontosabb dolog számomra az,
amit a szüleimtõl kapott értéknek is tartok: a gyermekek és a zene
szeretete. Szüleim mindig olyan féltõ és támogató szeretettel vettek
körül testvéremmel együtt bennünket, amely máig is erõt ad nekem.
Boldog vagyok, hogy gyermekek között élhetek. Õk nem is tudják,
mennyit adnak nekünk, felnõtteknek, mennyit tanulhatunk tõlük, hogy
közöttük kortalanná válik az ember, hogy örömöt, derût, a
problémákra gyógyírt jelentenek. A gyermekekkel töltött minden
percnek megvan a maga muzsikája, õket a zene világába bekísérni
nekem nem munka, hanem ajándék az élettõl. Nekem mérhetetlen
öröm, ha a gyerekek megtisztelnek azzal, hogy engem is beengednek
az õ világukba, és számítanak a véleményemre, érdeklõdésemre. És
öröm, ha nekik - de másoknak is - a legfontosabbal: szeretettel
adhatok. Ezért vagyok a zene, a gyermekek és az emberek szeretete
által optimista."
(Szerk. KMJ)
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Kisújszállás Város Sportjáért Díjban részesül:
A városunk sportéletében több
évtizeden át végzett kimagasló
szakmai
munkájának
elismeréseként önkormányzatunk
KISÚJSZÁLLÁS
VÁROS
SPORTJÁÉRT DÍJ elismerésben
részesíti SZABÓ TIBOR testnevelõ
tanárt.
Szabó Tibor tanár úr pályájára így
emlékezik:
"Kiskunfélegyházi születésû vagyok. Középiskolai testnevelõ tanári
diplomám megszerzése után, négyéves gyomai tanárkodást követõen,
1960-ban kerültem Kisújszállásra. Itt négy évig az Arany János
Általános Iskolában tanítottam, majd a gimnáziumba kerültem. 1995
óta nyugdíjas vagyok, de az elsõ években még tovább dolgoztam
iskolámban és annak kollégiumában.
Pályámat sok szép eredmény kíséri. Az Arany János Általános
Iskolában az Úttörõ Olimpián értem el tanítványaimmal kimagasló
eredményt. A 60-as évek végéig a városi labdarúgó csapatnak edzõje
voltam, mind az úttörõ, serdülõ, ifjúsági és felnõtt csapattal
folyamatosan dolgoztam. Sikerült a csapatot felvinni a megyei elsõ
osztályba, és stabilizálni a helyzetüket. A gimnáziumban fõleg a fiú
tornában dolgoztam, tanulóim tíz éven keresztül zsinórban nyerték a
megyei bajnokságokat. Rendszeresen részt vettem a fiúkkal az
országos elõdöntõkön is, az országos döntõkön harmadik helyen
végeztünk.
A 70-es évektõl a lánykosárlabdával kezdtem dolgozni. Kitartó
munkával itt is sikerült a megyei élvonalba verekedni magunkat.
Sorozatban nyertük a különbözõ bajnokságokat, országos
elõdöntõkön vettünk részt, itt is rendre dobogós helyezéseket értünk
el.

1977-ben és 1997-ben a Kisújszálláson megrendezett Nagykun
Diák Sportviadal fõrendezõje voltam. Az elsõ alkalommal a versenyt
megnyertük, második alkalommal második helyezést értünk el.
Tizenöt Nagykun Viadalon voltam a gimnázium csapatának vezetõje.
A városi Diák Sportbizottság elnöke, valamint a Megyei Diák
Sporttanács és a Megyei Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja
voltam. A Megyei Diák Sportbizottságtól elsõként kaptam meg a
Megye Diáksportjáért kitüntetõ érmet. 2001-ben vehettem át JászNagykun-Szolnok megye Testnevelési és Sport Díját. 2007-ben a
Megyei Kosárlabda Szövetség elnöksége a megye kosárlabda
sportjának fejlesztésében végzett kiemelkedõ munkámért a "Tiboldi
Tibor-díj"-at adományozta.
Számtalan országos elõdöntõt rendeztünk kosárlabdában a
városban. Városi tömegsport rendezvények, kispályás labdarúgó
bajnokságok, ünnepi villámtornák, kézilabda villámtornák,
kosárlabda városi bajnokságok szervezõje, társrendezõje, a
mérkõzések játékvezetõje voltam nyugdíjba vonulásomig. Az iskolai
testnevelésnek 1995-99 között középiskolai szinten közoktatási
szakértõje is voltam. A nyugdíjba vonulásom után a most
megrendezett Nagykun Diák Sportviadalhoz is igyekeztem
hozzájárulni: sikerült a verseny fõvédnökének dr. Smidt Pál MOBelnököt megnyerni.
Szerettem Kisújszálláson dolgozni, mindenem volt a munka. Ezt
csak nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt családi háttérrel lehetett
végigvinni. Itthon nem volt különösebb gondom, teljes ambícióval,
erõvel az iskola és egyesületi sportmunka vezetésére, irányítására
koncentrálhattam. Örülök, hogy a gimnáziumban elõsegíthettem az
udvaron létesített bitumenes kosárlabda- és kézilabdapályák
megépítését és az új tornaterem megépítését.
Büszke vagyok arra, hogy közel ötven olyan tanítványom van, aki
testnevelõ tanár lett, kisújszállási is van köztük, többek között a
lányom is."
(Szerk. - Dr. DL)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjban részesült:
Örömmel adunk hírt arról, hogy a
Jász-Nagykun Megyei Önkormányzat a Semmelweis-nap (július
2.) alkalmából, kiváló szakmai
munkája
alapján
JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI
EGÉSZSÉGÜGYI
DÍJBAN
részesítette
DR.
PETKOVITS MÁRIÁT, városunk
elismert fogszakorvosát.
Dr. Petkovics Mária a Budapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Fogorvostudományi Karán végzett 1973-ban. Ezután két
évig Békéscsabán dolgozott, majd 1975 nyarán Kisújszállásra került,
ahol mind a mai napig a legelfogadottabb és legelismertebb orvosok
egyikeként dolgozik. Pontos, precíz, lelkiismeretes - és ami a
fogorvosoknál különösen fontos - rendkívül kedves, beleérzõ orvost
kapott személyében a város.
Szakemberként és emberként egyaránt szereti a helyi lakosság.
Elõször közalkalmazott körzeti fogorvosként látta el a város
lakosságának felét, emellett évtizedeken át iskolaorvosként is

praktizált. Önképzését mindig fontosnak tartotta, mind a mai napig
rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, szakmai fórumokon,
tanfolyamokon, sõt fogszakorvosi végzettséget is szerzett.
1996-tól vállalkozó orvosként dolgozik, tevékenységét egy kft.
keretén belül végzi. Az önállósága kezdetével fokozatosan törekedett
arra, hogy minél korszerûbb eszközöket szerezzen be a
betegellátáshoz a gyorsabb, pontosabb, szakszerûbb ellátás
érdekében. Öt éve annak, hogy saját rendelõt alakított ki, melyben
színvonalas és korszerû körülmények között fogadja betegeit, akik
ragaszkodnak hozzá, bíznak benne, szeretik.
A doktornõ megbízhatósága, pontossága, odafigyelése példaadó.
Kedvességével, emberségével, derûjével gyermekek, felnõttek
sokaságának segített áthidalni a fogászati kezelésektõl való félelmét,
és gondosan, fájdalommentes orvosi beavatkozásokra törekedve, a
kész fogászati kezelésekkel magabiztosabb, önfeledtebb és szebb
mosolyt hozott arcukra. Humánus és kiváló szakmai munkájával - és
azzal, hogy évtizedeken át mindig biztosan elérhetõ, segítõkész volt
és ma is az - olyan példát mutat, amely alapján a Megyei
Egészségügyi Díj elnyerésével nemcsak városunknak, hanem
megyénknek is elismert szakorvosa.
(Szerk. - KMJ)
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült:
Városunk, kistérségünk, megyénk
közösségének több évtizedes,
sokrétû és önzetlen szolgálatáért
Szent István királyunk ünnepe
alkalmából JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK MEGYEI DÍJBAN
részesült DR. DUCZA LAJOS
agrármérnök, mérnöktanár, városunk alpolgármestere.
Ahogyan õ ismeri városunk emberi és
természeti világát: történelmét, hagyományait, kultúráját és a tájat,
annak növényeit, állatait, ahogyan tudja és érti a társadalmi és
természeti folyamatokat, a nagykunsági ember és táj egymást
formáló-alakító karakterét, és ahogyan minderrõl egyszerûen és
közérthetõen szól: láthatjuk, hogy szinte érzi, éli magában mindazt,
amirõl beszél. Olyan erõs és tudatos városunkhoz való kötõdéssel,
mint õ, csak nagyon kevesen rendelkeznek. Így vall magáról:
"Életem céljának a közösség szolgálatát tekintem. Széchenyi
István gondolata fogalmazza ezt meg számomra legtisztábban:
"Minden ember annyit ér, amennyit használ" - mondja. Úgy
gondolom, élhet ugyan az ember a maga gyönyörûségére, de ez
öncélú, nincs értelme. Szolgálni kell családot, kisebb-nagyobb
közösségeket, az ember élete számára ez adhat teljességet. Magam
ennek jegyében élek. Fontosnak tartom - ebben a globalizációtól
egyre jobban kiszolgáltatottá váló világunkban különösen - a kis
közösségek megtartó erejét. Nekem ilyen erõt ad a mi városunk.
Õseimmel együtt nekem Kisújszállás az otthonom. Ismernünk,
éreznünk kell közösségünk múltját - a templomban is mindig
nagyszüleim helyére ülök, ilyenkor szinte fizikailag érzem a

kapcsolatot õseimmel. Benne élek közösségünk történelmében,
igyekszem megismerni újratelepült városunk 290 esztendejét.
Tisztelem az idõseket, sokat beszélek velük, sok magnófelvételem van
a régi öregekkel való beszélgetésekrõl. Életpályámat is úgy
alakítottam, hogy ne szakadjak el a hagyományainktól. Agrármérnöki
és mérnöktanári diplomámat egyaránt hasznosítottam, tanítottam
középiskolában, fõiskolán, dolgoztam a mezõgazdaságban,
elnökhelyettesként is. A fizikai munkától sosem szakadtam el, ma is
kertészkedem, fákat oltok, kaszálok, kapálok, amit kell - szeretem ezt a
munkát, egészségesebbé, kitartóbbá teszi az embert.
Mindeközben úgy szolgálok, hogy aktív tagja vagyok több helyi
közösségnek; jólesõ érzéssel tölt el, hogy engem immáron ötödik éve
választott be lakókörzetem a képviselõ-testületbe, és ilyen bizalommal
a testületben egyedüliként lehetek, hogy két ciklusban
polgármesterként dolgozhattam, miközben nagykunsági
érdekképviseletet is elláthattam a megyében, és örülök, hogy ma
alpolgármesterként számítanak rám. Évtizedek óta helytörténeti
kutatásokat folytatok, sokáig különbözõ témában elõadásokat
tartottam, írtam a fõiskolán tankönyvet is, elindítottam a Helytörténeti
füzeteket és az évente megjelenõ kalendáriumot, melyet városunk
határain kívül is elismernek. Meggyõzõdésem, hogy ez is városunk
lakóinak összetartozását erõsíti.
Az, hogy közösségi tevékenységemet díjak is elismerik - mint pl. a
legrangosabbak: a Pro Urbe Díj, a városvédõk Gaál Kálmán-díja, a
Nagykunságért Díj - nekem értékes visszajelzés arról, hogy talán
valóban hasznosan élek. A megyei díj is ezért fontos számomra.
Hálát adok az Istennek, hogy már 65 éve tudom szolgálni
közösségemet. Míg erõm, képességeim engedik, tovább is ezen az úton
járok."
(Szerk. - KMJ)

Az I. számú választási kerület forgalmi rendjének felülvizsgálata
A közúti közlekedésrõl szóló többszörösen módosított 1988. évi I.
törvény szerint a közút kezelõje köteles gondoskodni arról, hogy a közút
a biztonságos közlekedésre alkalmas legyen.
A fenti törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút forgalmi rendjét
- ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a közút kezelõje (az
önkormányzati tulajdonú közutak esetében az önkormányzat) alakítja
ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet
jelentõsebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút
kezelõjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell.
Kisújszállás forgalmi rendjét, az önkormányzati tulajdonú közutak
forgalmi rendjének szabályozásáról szóló módosított 12/2000.(IV.14.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet 1. sz. melléklete
az önkormányzati tulajdonú közutak alá-fölérendeltségét, a 2. sz.
melléklete - a közúti jelzõtáblák felsorolásával - az önkormányzati
tulajdonú közutak forgalmi rendjét tartalmazza.
A 2007. évben az alábbi lakossági és képviselõi felvetések érkeztek
a város jelenlegi forgalmi rendjének helyzetével kapcsolatban,
amelyeket szakmailag nem tartunk indokoltnak, így nem javasoljuk
beépíteni az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének
szabályozásáról szóló 12/2000. (IV.14.) számú önkormányzati
rendeletbe:
- A mûvelõdési ház mögötti területre kerüljön "behajtani tilos"
tábla, "kivéve célforgalom" kiegészítõ táblával.

- A Nagy Imre utca elején "megállni tilos" tábla kerüljön
kihelyezésre, a kozmetikustól egészen a következõ kialakított
parkolóig.
- A Szabadság téri lakótelepen "sebességcsökkentõ bordák"
kerüljenek kihelyezésre.
- A LIDL Élelmiszer-ruház és a 4-es számú fõút közötti
szakaszon mindkét oldalon "megállni tilos" tábla kerüljön
kihelyezésre.
A fentieken túl az alábbi - szakmailag indokolt - módosításokra érkezett
javaslat:
1. A Szabadság téri lakótelepen a 4., 5., és 6. számú társasházak
elõtt folyamatosan, balesetveszélyesen történik a parkolás, ezért
a gépjármûvek parkolásának megszüntetése indokolt.
- A Szabadság téri lakótelep 4., 5., és 6. számú társasházak elõtt,
mindkét oldalon végig "megállni tilos!" közúti jelzõtábla kerüljön
kihelyezésre.
2. A Petõfi és Nagy Imre utcák keresztezõdésében folyamatos
problémát jelent a keresztezõdés beláthatatlansága, ezért a
beláthatóságot meg kell oldani.
- A Petõfi és Nagy Imre utcák keresztezõdésében, a Morgó
Néprajzi Kiállítóterem telekhatárvonalának sarkán 1 db tükör
kerüljön kihelyezésre.
Sajnos a második pontban megfogalmazott, szakmailag indokolt
javaslat nem került elfogadásra az önkormányzati testületi ülésen.
Tuka Antal települési képviselõ
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JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestülete a 2007. június 12-ei rendkívüli ülésén, a
2007. június 26-ai soron következõ és a 2007. július
5-ei és július 30-ai rendkívüli ülésén hozott
döntéseirõl
Rendelet:
20/2007.(VI.26.) Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselõ-testületének Szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 37/2006. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
21/2007. (VI.27.) a 2007. évi költségvetésrõl szóló
7/2007. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2007. (VI.27.) az önkormányzati tulajdonú közutak
forgalmi
rendjének
szabályozásáról
szóló
12/2000.(IV.14.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
23/2007. (VII.6.) a hulladékgazdálkodásról szóló
21/2003.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
223/2007.(VI.12.) a Kenderes és Kisújszállás közötti
közlekedésbiztonsági kerékpárút tervezése pályázatról
szóló határozat módosítására
224/2007.(VI.12.) a Kisújszállási Vízmû Kft. osztalék
fizetésérõl
szóló
208/2007.(V.29)
számú
önkormányzati határozat módosításáról
225/2007 (VI.26.) a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
226/2007 (VI.26.) köszönet a 2007. évi Kihívás Napján
részt vett szervezeteknek
227/2007 (VI.26.) a költségvetés végrehajtására
vonatkozó intézkedési terv elfogadására
228/2007 (VI.26.) az önkormányzati utak forgalmi
rendjének felülvizsgálatáról, közúti jelzõtáblák,
kiegészítõ táblák kihelyezésérõl, forgalom szabályozó
eszközök megszüntetésérõl és létesítésérõl
229/2007 (VI.26.) a Széchenyi utca 1. szám alatti
ingatlan tulajdonviszonyainak rendezésére
230/2007 (VI.26.) a Jókai Iskola tulajdonviszonyainak
rendezésére
231/2007 (VI.26.) a város parkosított területeinek
felmérésére és a fejlesztési lehetõségekrõl
232/2007 (VI.26.) a PET palackok gyûjtésérõl
233/2007 (VI.26.) a Városháza parkjában kialakítható
és kialakítandó országzászló, kunkapu, zenepavilon
felállításának és rendezvényterület kialakításának
lehetõségeirõl
234/2007 (VI.26.) az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskolában végzett átfogó ellenõrzés nyomán tett
megállapításokról és feladatokról
235/2007 (VI.26.) a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban
végzett
átfogó
ellenõrzés
nyomán
tett
megállapításokról és feladatokról
236/2007 (VI.26.) a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon alapító
okiratának módosításáról
237/2007 (VI.26.) az Arany János Általános Iskola
alapító okiratának módosításáról
238/2007 (VI.26.) a Városi Óvodai Intézmény alapító
okiratának módosításáról
239/2007 (VI.26.) a Sallai telepi Óvoda és a Rézmûves
úti Iskola hasznosításáról
240/2007 (VI.26.) az önkormányzati intézmények
fûtéstechnikai korszerûsítésére
241/2007 (VI.26.) a Központi Orvosi Rendelõ és
Fogászat (Rákóczi u. 8.), Házi Gyermekorvosi Rendelõ
(Nyár u. 7.), valamint a Védõnõi Szolgálat (Illésy u. 8.)
utólagos akadálymentesítésére benyújtandó pályázatról

242/2007 (VI.26.) a Pitypang Óvoda (Ifjúság u. 2)
utólagos akadálymentesítésére benyújtandó pályázatról
243/2007 (VI.26.) fürdõfejlesztéssel kapcsolatos
befektetõ keresésérõl
244/2007 (VI.26.) a Kisújszállás, Rákóczi utca 10.
szám alatti épület felújítására vonatkozó közbeszerzési
eljárás megindítására
245/2007 (VI.26.) az önkormányzati tulajdonú utakban
vis maior miatt bekövetkezett károk helyreállítására
irányuló közbeszerzési eljárás megindítására
246/2007 (VI.26.) az II/a., II/b, III/a öblözet
szennyvízcsatorna hálózatának társberuházásban való
megépítésére és a "Kisújszállási Csatornaberuházó
Víziközmû Társulat" által felvételre kerülõ társulati
hitel készfizetõ kezességvállalására
247/2007 (VI.26.) a képviselõ-testület 2007. évi
munkatervének megállapításáról szóló 343/2006. (XII.
14.) sz. határozat módosításáról
248/2007 (VI.26.) a Országos Csuhé- és Szalmafonók
Baráti Társasága tevékenységérõl, Kisújszállás Város
Önkormányzata
és
a
Baráti
Társaság
együttmûködésének lehetséges formáiról
249/2007 (VI.26.) helytörténeti dokumentumok
gyûjtésével foglalkozó munkacsoportról
250/2007 (VI.26.) Szabályzat az Önkormányzat által
alapított gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõi,
felügyelõ bizottsági tagjai és más, az alapító által
meghatározott vezetõ állású munkavállalói
javadalmazása módjának, mértékének fõbb elveirõl,
annak rendszerérõl szóló 101/2004. (V.27.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
251/2007 (VI.26.) a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
intézményvezetõjének megbízásáról
252/2007 (VI.26.) az Arany János Általános Iskola
intézményvezetõjének megbízásáról
253/2007 (VI.26.) a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
intézményvezetõi állására szóló pályázat elbírálására
254/2007 (VI.26.) az I. számú betöltetlen fogorvosi
körzetre kiírt pályázat elbírálására
255/2007 (VI.26.) a Kisújszállási Vízmû Kft.
ügyvezetõ igazgató állás betöltésére érkezett pályázat
elbírálásáról
256/2007 (VI.26.) a Kisújszállási Vízmû Kft.
megbízott
ügyvezetõ
igazgatója
vezetõi
megbízatásának megszûnésérõl
257/2007 (VI.26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási
Kft. ügyvezetõ igazgató állás betöltésére érkezett
pályázat elbírálásáról
258/2007 (VI.26.) Díszpolgári Cím adományozásáról
259/2007 (VI.26.) Pro Urbe Díj adományozásáról
260/2007 (VI.26.) Pro Communitate Urbis Díj
adományozásáról
261/2007 (VI.26.) Nyár utca 17. szám alatti ingatlanból
telekrész értékesítésére
262/2007 (VI.26.) a Lóger értékesítése
263/2007 (VI.26.) korábban értékesítésre került terület
visszavásárlásáról
264/2007 (VI.26.) a Kisújszállás Kurucz u. 1. szám
alatti ingatlanból ingatlanrész megvásárlására
utcakorrekció céljából
265/2007 (VI.26.) LIGNIN részvények értékesítésérõl
266/2007 (VI.26.) a 2007. évi ÚT-HÍD keretbõl
megvalósuló útfelújítási és járdajavítási munkák
elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
267/2007 (VI.26.) a Rákóczi utca 8. szám alatti orvosi
rendelõ részleges felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
269/2007. (VI.26.) a Kisújszállási Vízmû Kft.

felügyelõ bizottsági tagjának visszahívásáról
270/2007.
(VII.5.)
az
AVOP-LEADER+
intézkedésének keretében meghirdetett az "Egységes
térségi idegenforgalmi marketing stratégia kialakítása,
különös tekintettel a térségben található
gyógyfürdõkre" c. nyertes pályázatról
271/2007. (VII.5.) az OLLÉ- programban való
részvételhez szükséges közbeszerzési eljárás
lebonyolítására irányuló szerzõdésrõl
272/2007. (VII.5.) a "Kisújszállás Közmûvesítésének
Fejlesztéséért Alapítvány" támogatásáról szóló
önkormányzati határozat módosításáról
273/2007. (VII.5.) az Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény épületének felújítására irányuló
közbeszerzési eljárás megindítására
274/2007. (VII.5.) Kisújzállás város Önkormnyzati
Képviselõ-testületének tiltakozása az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács HÖF-CÉDE és HÖFTEKI elõirányzatra benyújtott pályázatokra vonatkozó
döntése ellen
275/2007. (VII.5.) a Kisújszállási Vízmû Kft.
felügyelõbizottsági tagjának megválasztásáról
276/2007. (VII.30.) a rendkívüli esõzés, felhõszakadás
okozta többletkiadás vis maior keretbõl történõ
támogatásáról
277/2007. (VII.30.) a Csónakázó-tó mederkotrásáról
* * *
A képviselõ-testület 2007. augusztus 28-án
(kedden)13 órai kezdettel soron következõ ülést
tart a következõ napirenddel:
- Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról
- Elõterjesztés a képviselõ-testület Szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
- Elõterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
- Elõterjesztés a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
Pedagógiai programjának és alapító okiratának
módosítására
- Elõterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási
Kft.
kezelésében
lévõ
önkormányzati ingatlanok hasznosulásáról
- Elõterjesztés a város parkosított területeinek
felmérésére és a fejlesztési lehetõségekre
- Elõterjesztés az önkormányzat szociális szolgáltatás
tervezési
koncepciójának
felülvizsgálatának
véleményezésére
- Elõterjesztés a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2007.
II. negyedévi tapasztalatairól
A képviselõ-testület ülése nyilvános,
azon bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban
megtekinthetõ.

Felhívjuk
az érdeklõdõk figyelmét arra, hogy június
18-ától a nyílt önkormányzati ülésekre
készített elõterjesztések anyagai a város
honlapján megtekinthetõk, letölthetõk.
(Szerk.)
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A PET-palackok gyûjtése
a Szabadság téri lakótelepen
PET-palacknak minõsülnek azok a mûanyag flakonok,
amelyekben üdítõt, ásványvizet vagy egyéb humán
fogyasztásra szolgáló italokat palackoznak és a betétdíjas
rendszerbe nincsenek bekapcsolva.
A gyûjtés kizárólag Kisújszállás város belterületére
vonatkozik, és a lakosság számára díjmentes szolgáltatás
keretében üzemel.
E gyûjtési rendszernek elõnye, hogy csökkenti a lakosság
által termelt, és így a Karcagi Hulladéklerakóra átszállítandó
kommunális hulladékok mennyiségét, ezzel csökkenthetõ a
lakosokra háruló közszolgáltatási díj is, mert kevesebbszer
kell a kukájukat kitenniük. Jelentõs a szemléletfejlesztõ
hatása is a szelektív hulladékgyûjtés szempontjából.
A lakótelepen két 1100 literes gyûjtõ edényzet kerül
elhelyezésre, amelyek speciálisan PET-palackok gyûjtésére
kerültek kialakításra. (Az egyik a 4-5-ös épületek elõtti
részen, a másik a 17-es épület elõtti részen kerül
elhelyezésre.)
Kérem a lakókat, hogy a költségek minimalizálása
érdekében a palackokat tömörítve, összetaposva
helyezzék el a gyûjtõkbe. Közös érdekünk ez!
Tuka Antal
települési képviselõ

Út- és járdafelújítások
A képviselõ-testület júniusi ülésén döntött egyes út- és
járdafelújítási munkák kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás
eredményérõl. A nyertes ajánlatot a Swietelsky Kft. tette, ezért az
önkormányzat ezzel a céggel kötött szerzõdést. A munkálatok
júliusban zajlottak a város különbözõ területein. Természetesen nem
sikerült minden hibát kijavítani, de amennyiben az önkormányzat
anyagi lehetõségei megengedik, õsszel további kátyúzási és
járdajavítási munkálatokra kerülhet sor.
Dr. Kui Gábor
osztályvezetõ

A közutak forgalmi rendjének változásáról
A képviselõ-testület júniusi ülésén fogadta el a város forgalmi
rendjérõl szóló önkormányzati rendelet módosítását. A szakértõk és
a rendõrség bevonásával készített javaslat egyik legfontosabb eleme,
hogy a Szabadság téri lakótelep "fõ utcáján", a 4., 5., és 6-os épületek
elõtt mindkét irányban megállni tilos tábla kerül kihelyezésre a
balesetveszély megszüntetése érdekében. Kiemelésre érdemes még,
hogy a Kálvin utca elejére - a Mikes utca felõl - kiegészítõ táblával
ellátott megállni tilos tábla kerül.
Arendeletbe bekerült továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú
közutak mentén az útcsatlakozásoknál a növényzetet (sövény, bokor,
fa) 90 cm-es magasságra vagy alacsonyabbra kötelezõ folyamatosan
visszavágni.
A hivatkozott rendelet (12/2000. (VI.14.)) teljes egészében
megtekinthetõ az önkormányzat hivatalos honlapján és a városi
könyvtárban is.
Dr. Kui Gábor
osztályvezetõ
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Az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl
néhány gondolatban
A képviselõ-testület a 2007. májusi ülésén tárgyalta az önkormányzat
I-III. havi teljesítésérõl szóló tájékoztatót, melynek során arról döntött,
hogy költségvetés 406.585 ezer forint összegû hiányának csökkentésére
és a likviditás megõrzésére intézkedési terv készüljön.
Az intézkedési tervben áttekintettük a költségvetés jelenlegi
helyzetét, megvizsgálva a hiánycsökkentés lehetõségeit. A képviselõtestület úgy ítélte meg, hogy a forráshiány 2007-ben 224.000 ezer forint
mûködési hitel felvételével és egy benyújtott pályázati támogatással
finanszírozható. 34.177 ezer Ft mûködési kiadásra a költségvetésben
nincs fedezet, ezért az elõirányzatok ilyen összegû csökkentésérõl
döntött.
A megszorító intézkedések az önként vállalt feladatokat és az
önkormányzati körben dolgozó munkavállalóknak adható juttatásokat
(étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, csekély értékû ajándék)
érintették.
A döntés kilátásba helyezte annak lehetõségét is, hogyha az
önkormányzat az "Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ (mûködési
forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása" pályázaton nem
részesül támogatásban, a mûködõképesség fenntartása érdekében ismét
elvonásokra lesz szükség, intézményi körben és a Polgármesteri
Hivatalban is.
Azóta már kihirdetésre került a Pénzügyminisztérium döntése:
Kisújszállás Város Önkormányzatának nehéz költségvetési helyzetét
elismerve az "ÖNHIKI" pályázaton 148.408 ezer forint összegû
kiegészítõ támogatást ítéltek meg.
Ez azt jelenti, hogy fegyelmezett, takarékos gazdálkodással, a
bevételi lehetõségek feltárásával, a hátralékok további sikeres
behajtásával a 2007. év az önkormányzat számára "túlélhetõ". Ha
rendkívüli események a második félévben nem jelentkeznek, a pénzügyi
egyensúlyt újabb megszorítások nélkül biztosítani lehet.
Bögös Katalin
pénzügyi osztályvezetõ

A szennyvízberuházásról
Ahogyan azt a Tisztelt Lakosság is - különösen az érintett
területeken lakók - tapasztalta, a nyár elején több helyszínen
beindultak a csatornaépítési munkálatok. Augusztus elejére a
beruházás elsõ üteme be is fejezõdött, amelynek teljesítését az
önkormányzat - a mûszaki ellenõr igazolása alapján elfogadta.
Az eddig elkészült utcák a következõk: Bajcsy-Zsilinszky
u., Bartók Béla u., Hársfa u., Gaál Kálmán u., Rózsa u., Petõfi
u., Cserepes u., Rövid u., Gyõri u., Bocskai u., Kurucz u.,
Zrínyi u. és Táncsics utca.
Amennyiben a munkák ilyen ütemben zajlanak, akkor
idén novemberben megkezdõdhet az elkészült létesítmények csatorna és átalakított szennyvíztelep - 300 napon át tartó
próbaüzeme és az eredetileg tervezett 2008. szeptember 30-ai
határidõre befejezõdhet a beruházás.
Nyilvánvaló, hogy a csatornázási munkák nem
végezhetõk a lakosság zavarása nélkül, ezért ezúton kérjük
továbbra is szíves türelmüket. Felmerülõ problémájukkal,
kérdésükkel bizalommal fordulhatnak ezután is a Mûszaki
Osztályhoz, a Vízmû Kft. illetékes szakemberéhez, valamint a
kivitelezõ által mûködtetett ügyfélszolgálati irodához (Dózsa
Gy. u. 1.).
Dr. Kui Gábor
osztályvezetõ
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Ellenõrzés, értékelés,
iskolaigazgatói megbízások
Nemcsak jogszabályi elõírás, de jól felfogott érdeke is az
önkormányzatnak mint iskolafenntartónak és maguknak az
iskoláknak is tevékenységük ellenõrzése és értékelése.
Mindezek nélkülözhetetlen feltételei a problémák feltárásának,
megoldásának, az eredmények megerõsítésének, ezáltal a
közmegelégedésre folyó eredményes iskolai mûködésnek. A
közoktatási törvény szerint az önkormányzatnak négyévenként
legalább egy alkalommal ellenõriznie kell a közoktatási
intézmények mûködésének fõ területeit: gazdálkodását,
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka
eredményességét.
Önkormányzatunk külsõ szakértõk felkérésével idén a két
középiskola átfogó ellenõrzését és szakmai munkájuk
értékelését végeztette el. Ennek eredményeit a júniusi testületi
ülésen tárgyalták meg. A szakértõktõl alapvetõen kedvezõ
értékelést kaptak középiskoláink. "A Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium jól
szervezetten, hatékonyan és eredményesen mûködik. Az
iskolavezetés tagjai jó szellemû, modern gondolkodású, a
közoktatás napi problémáit és a fejlesztés irányait ismerõ, nagy
munkabírású pedagógusok. A vizsgálat során sok
pozitívummal, követendõ példával találkoztam, melybõl magam
is sokat tanultam" - fogalmazott Ritter Attila közoktatási
szakértõ. Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskoláról Kristóf
Lajosné közoktatási szakértõ összegzésében többek között ezt
állapította meg: "Az intézmény a jogszabályoknak megfelelõen
mûködik, kiemelten kezelve a szakmaiság érvényesülését. Az
iskolában a jogkövetõ mûködés feltételei biztosítottak. Az
intézmény mûködését szabályozó dokumentumok rendelkezésre
állnak, megfelelnek a törvényi elõírásoknak. A tanügyi
nyilvántartások szakszerûsége megfelelõ, az ügyiratkezelés
példaszerû." Képviselõ-testületünk elemezte a részletes és
tartalmas szakértõi jelentéseket, és ezek nyomán
megfogalmazta a két iskola munkája iránti köszönetét és
elismerését. Emellett felhívta a figyelmet a szakértõk által
javasolt további feladatok teljesítésére is, amirõl tájékoztatást is
kért. Az önkormányzat kérte azt is, hogy a nevelõtestületeket
tájékoztassák az ellenõrzések tapasztalatiról, és tegyék lehetõvé,
hogy a szakértõi jelentéseket a tantestületi tagok részleteiben is
megismerhessék.
Az iskolák értékelésekhez most elõször kapcsolódott az
igazgatók - Debreczeny Zoltán és Szabó Tamás - munkájának
értékelése, ami fenntartói szempontból történt, az iskolai
mûködés alapján. Az értékelések mindkét igazgatót
megerõsítették eredményes vezetõi munkájuk továbbvitelében.
Szabó Tamás igazgató esetében mindez újabb öt évre történõ
vezetõi megbízással is társult, ugyanis ekkor döntött a
képviselõ-testület a középiskola igazgatói állására kiírt pályázat
elbírálásáról.
Az Arany János Általános Iskola igazgatói állására kiírt
pályázat is a júniusi testületi ülésen meghozott döntéssel zárult.
Az igazgatói állásra egy pályázat érkezett: Nagy Lajos, az
iskola pedagógusa eredményesen pályázott, így öt évre
igazgatói megbízást kapott.
Kocsisné Monoki Julianna

2007. augusztus 11.
FELHÍVÁS
Az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
pótfelvételt hirdet a 2007-2008-as tanévre
a következõ tanszakokra:
hegedû, gordonka, zongora, szintetizátor,
furulya, fuvola, klarinét, oboa,
trombita, kürt, harsona, tuba, népzene,
képzõmûvészet és néptánc.

Iskolánk tanárai 2007. szeptember 6-án (csütörtök)
délután 14 órától várják régi növendékeik jelentkezését.
Beiratkozás: 2007. szeptember 7-én (péntek)
de. 10-12 óráig, du.14-18 óráig (Rákóczi u. 3.)
A mûvészeti tanulmányokkal kapcsolatos
kérdéseikre szívesen válaszolunk a
következõ telefonszámon: Tel/fax: 520-591
Szeretettel várunk mindenkit!
Lovász Beatrix igazgató

FELHÍVÁS
A zeneiskola, ma Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény idén
ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Szeretnénk ezt az alkalmat
mindenki számára emlékezetessé tenni. Szeretnénk, ha volt
növendékeink közül minél többen eljönnének õszi rendezvényeinkre.
Október 13-án koncertet tartunk a Városházán, melyen zenei pályára
került, volt tanítványaink lépnek fel. (A teljes program szervezés alatt). A
mûvelõdési házban november 24-én, szombaton 17 órakor szeretnénk
egy olyan koncertet is rendezni, melyen azok a volt növendékeink
lépnének fel, akik ugyan nem a zenei pályát választották, de
hangszerükön ma is szívesen eljátszanak egy-egy darabot, és szeretnének
felnõtt fejjel újra pódiumra kerülni.
A gyakorláshoz szükség esetén megpróbálunk hangszert biztosítani.
Nagy érdeklõdéssel várunk mindenkit, aki szívesen részt venne ebben a
nosztalgia produkcióban. Bátorság!
Volt növendékeink közül bizonyára nagyon sokan elköltöztek már a
városból. Ezért kérem a kedves szülõket, értesítsék gyermekeiket
felhívásunkról. Kérem az itt élõ volt növendékeinket, segítsenek
felkutatni elszármazott osztálytársaikat, kamarapartnereiket, és
informálják õket készülõ rendezvényeinkrõl, melyeknek csak akkor lesz
igazi értelme, ha nagyon sokan összejövünk emlékezve az itt eltöltött
idõkre.
Szívesen vesszük az iskolánkkal, illetve a zenetanulással kapcsolatos
gondolatokat (esetleg humoros formában is), illetve a fellépésekrõl
készült fényképeket.
Iskolánk telefonszáma: 59/520-591 (telefon, fax)
Email-címe: zeneiskola-kisujsz@muveszeti-kisujszallas.sulinet.hu
Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezzetek mihamarább, hiszen a szervezéshez is idõ kell.
Köszönettel:
Lovász Beatrix igazgató

Újraválasztották a mûvelõdési ház igazgatóját
A kiírt pályázat elbírálását követõen 2007. október
1-jétõl továbbra is Janó Lajos vezeti a Mûvelõdési és
Ifjúsági Központot, aki a harmadik ötéves ciklusban
valósíthatja meg elképzeléseit. Sok sikert kívánunk a
folytatáshoz.
(Szerk. KE)

2007. augusztus 11.
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Tanévnyitók:

Szakmatanulási lehetõség

Az Arany János Általános Iskolában:
szeptember 2-án, vasárnap 17.00 órakor
a Kálvin úti iskolaépület udvarán

A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium (5310 Kisújszállás, Széchenyi
u. 4.) a 2007/2008-as tanévben a következõ szakképzéseket
kínálja 18-22 év közötti fiatalok számára nappali
iskolarendszerû képzés keretében.

A Kossuth Lajos Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonban:
augusztus 31-én, pénteken 18.00 órakor a Rákóczi úti új iskola udvarán
A Kisújszállási Református Általános Iskolában:
szeptember 2-án, vasárnap 15.00 órakor a Református templomban
A Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,Diákotthon és Gyermekotthonban:
szeptember 3-án, hétfõn 8.00 órakor a Bajcsy-Zs. úti iskola udvarán
A Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban:
szeptember 2-án, vasárnap 16.00 órakor az iskola udvarán
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában:
szeptember 3-án, hétfõn 8.00 órakor a Arany János úti iskolaépületben

Magyarhertelend 2007
Lassan hagyománnyá válik, hogy az Illéssy Sándor Szakközépés Szakiskola tanulói nyári gyakorlatukból néhány napot a
magyarhertelendi ifjúsági tábor szépítésére, karbantartására fordít. Így
történt ez az idei nyár elején is.
AKÖSZIR vezetõjével egyeztetve két alkalommal összesen 14 fõ
vett részt a tábor vízvezetékrendszerének felújításán. A tanulók
elutaztatását és felügyeletét az iskola oktatói Lévai János és Varga
Tibor látták el. Elsõ alkalommal a tanulók kiásták a vezetékrendszer
új nyomvonalát, és a bekötések helyeit, majd a csövek elhelyezése
után visszatemették az árkokat. A második alkalommal a feltört
betonozások helyreállítása, javítása történt meg. Így már a tábor
vízellátása akadálymentes, ami az üzemszerû mûködéshez
elengedhetetlen.
A munkálatok alatt a tanulók étkeztetését és az utaztatás költségét
a KÖSZIR szervezte és fizette. Ennek köszönhetõen a munka mellett
jutott idõ némi pihenésre is. Eddigi tapasztalataink alapján tanulóink
szívesen vállalják ezeket a munkákat, és a jövõben is támogatjuk és
vállaljuk az ehhez hasonló feladatokat.
Lévai János gyakorlati oktatásvezetõ

Érettségivel rendelkezõk számára:
Közép szintû szakképzések:
Marketing- és reklámügyintézõ (az új OKJ szerint):
Kereskedelmi ügyintézõ (az új OKJ szerint):
Külkereskedelmi ügyintézõ:
Külkereskedelmi üzletkötõ (az új OKJ szerint):

1 év
1 év
1 év
2 év

Emelt szintû szakképzés:
Gazdasági informatikus I.
2 év
(A képzés elsõ évfolyamának végén lehetõség van a
számítástechnikai
szoftverüzemeltetõ
szakképzettség
megszerzésére is.)
A jelenleg érvényes jogi szabályozás szerint az elsõ szakmai
végzettség megszerzése ingyenes.
További felvilágosítás és jelentkezés személyesen az iskola
titkárságán (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.), az iskola
telefonszámán:
59/520-648,
vagy
e-mailben
a
moricz@pc3.moricz-kujsz.sulinet.hu címen.
Szabó Tamás igazgató

Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 2007. szeptemberi
indítással érettségire felkészítõ szakközépiskolai képzést indít
felnõttek számára.
ESTI TAGOZATON
A jelentkezés feltétele:
- betöltött 18. életév
- legalább a 9. évfolyam sikeres teljesítése
Jelentkezési határidõ: 2007. augusztus 31.
A képzés iránt az iskolában lehet érdeklõdni, személyesen
Kisújszállás, Arany J. u. 1/A szám alatt, vagy telefonon: a
59/321-329-as telefonszámon.
Debreczeny Zoltán igazgató

Ösztöndíjpályázat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés 2000-ben
tehetséggondozó ösztöndíjat alapított, melynek keretében a
2007/2008-as tanévben 6 millió Ft-ot fordít 50, megyénkben élõ
fiatal támogatására. A támogatás pályázat útján nyerhetõ el. Az
ösztöndíj mértéke egy tanévre 120.000 Ft, melyet mindkét félév
sikeres elvégzése esetén 10 hónapra elosztva folyósítanak. Pályázat
benyújtására jogosult minden olyan felsõoktatási intézmény
államilag finanszírozott, nappali tagozatára felvett, elsõ diplomáját
szerzõ elsõ, második, harmadik, negyedik, illetve ötödik évfolyamát
kezdõ hallgató, akinek:
- állandó lakhelye legalább egy éve megyénkben van,
- I. évfolyamot kezdõ hallgató esetében: az érettségi
eredménye legalább 4,5 eredményû volt;
- II., III., IV. és V. évfolyamot kezdõ hallgató esetében:

tanulmányi átlaga a felsõoktatási intézményben az elmúlt
(tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményû volt, és az adott
félévben minden felvett tantárgyat sikeresen teljesített;
- a települési önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult.
Pályázatot benyújtani erre a célra készített adatlapon, a benne
felsorolt mellékletek csatolásával lehet 2007. szeptember 15-ig.
Pályázati adatlap és további információ a következõ címen kapható:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Mûvelõdési és Népjóléti Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth u. 2., telefon:
56/505-313, honlap: www.jnszm.hu. A pályázati felhívásból és az
adatlapból önkormányzatunk is kapott, az érdeklõdõk a Városháza
portáján vagy a városi könyvtárban juthatnak hozzá.
(KMJ)
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ÉVES VISSZATEKINTÕ…
Eltelt egy év a HEFOP 2. 1. 6. projekt életében.
Ahogy visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy igen tartalmas munka
áll mögöttünk.
A központi programnak köszönhetõen, ingyen képzéseken
vehettek részt a pedagógusok, szülõk, civil szervezetek képviselõi.
Nagy lehetõség volt a városunkból összesen 22 pedagógus számára
a 2006. augusztusban induló 120 órás hatékony együttnevelési tréning.
A képzés nem csak az együttneveléssel kapcsolatos jogi
ismeretekkel, hanem sok új, tanulásszervezési eljárással is
megismertette a résztvevõket: kooperatív tanulás, szituációs és
különféle kapcsolatépítõ játékok, differenciált tanóravezetés,
projektpedagógia.
Szeptemberben,
bevezettük
a
kompetencia
alapú
programcsomagokat az intézményekben: a Kossuth Lajos Általános
Iskolában a szövegértés-szövegalkotás, az Arany János Általános
Iskolában a matematika, a Bocskai Óvodában az óvodai, a Kádas
György Általános Iskolában a szövegértés kompetencia alapú
programcsomagot. Az adaptálás folyamatosan történt meg. A
kompetenciaterület szakmai vezetõi augusztusban háromnapos
képzésen vehettek részt, mely segítette õket abban, hogy
megismerkedjenek az új programmal.
Minden adaptáló kolléga jó tapasztalatokról számol be a
programcsomagok alkalmazása során. Meggyõzõdésük, hogy a
másfajta tanulásszervezés, a játékos, tevékenykedtetõ, kooperatív
technika jótékony hatással van a tanulók képességeinek fejlõdésére.
Különösen jól alkalmazható a program integrált tanulói csoportokban.
A sajátos nevelési igényû tanulók sokkal inkább képesek megállni a
helyüket az általános iskolában. A programcsomag lehetõséget biztosít
a differenciálásra, a csoportokban, párban való munka megerõsíti az
SNI tanulókat is.
A HEFOP 2. 1. 6. projekt fontos hozadéka, hogy rendszeressé vált
az iskolák, óvodák, gyógypedagógiai intézmény között a hospitálás,
egymás munkájába való betekintés. Bemutató órákat, fejlesztõeszköz-,
taneszköz-, tankönyvbemutatót tartottunk. Megismertettük
kollégáinkat erõsségeinkkel, mini képzéseket szerveztünk a Meixnermódszerrõl, Sindelar-programról.
Mûhelymunka keretén belül az egyéni fejlesztési tervek
készítésérõl cserélhettük ki tapasztalatainkat. A primitív reflexekrõl,
tanulásról, viselkedésrõl, az óvodai-iskolai átmenet problémáiról, és a
magatartászavaros, hiperaktív gyermekek fejlesztésérõl hallhattunk
elõadásokat. Egyre közvetlenebb és jobb szakmai kapcsolatba
kerültünk egymással.
Decemberben a városunkból 30 szülõ a HEFOP projektünknek
köszönhetõen, érzékenyítõ tréningen vehetett részt, amely nagyon jól
sikerült. A szülõket rendkívül megérintette mindaz, amit
Balatonszemesen tanultak és megéltek. Még ebben a hónapban,
önszervezõdéssel létrehozták a szülõi klubot. Ezután minden hónapban
egyszer szülõi klubfoglalkozást tartottunk, ahol szakmailag is igen
értékes elõadásokra, tanácskozásokra, tanácsadásokra került sor.
Február 13-án fejlesztõeszköz-kölcsönzõt nyithattunk a
Mûvelõdési és Ifjúsági Központban, ahol több mint 700 ezer forint
értékben, kerültek beszerzésre nagymozgást, finommotorikát, szemkéz koordinációt, valamint más kognitív és mozgáskoordinációs
képességeket fejlesztõ eszközök, játékok.

Nem említettem még a színvonalas gyermekprogramokat, amely
rendezvényeken /gyermeknapok, Márton-nap, téltemetõ, húsvétváró/
együtt tevékenykedhetett, táncolhatott, kézmûvesedhetett a sérült és az
egészségesen fejlõdõ gyermek.
A Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatán bemutató órákkal, a
fejlesztõeszköz-kölcsönzõ bemutatásával, elõadással képviseltük
intézményeinket.
Jászberényben, kistérségi konferencián megismertettük az
érdeklõdõ szakembereket a pályázatírás elõzményeivel, eddigi
munkánkkal, a projekt eredményeivel.
Nagyban hozzájárult a módszertani kultúránk gazdagodásához, a
többségi iskolákkal, óvodákkal megkezdett hatékony kommunikáció
folytatásához a további ingyenes, 30 órás tréningeken való
részvételünk, ahol jó hangulatban, tevékenyen sajátíthattuk el a
differenciált óravezetés, a kooperatív tanulási technikák és a
drámapedagógia módszereit, eljárásait. Ezeken a képzéseken városi
szinten további 52 fõ kap majd tanúsítványt.
Májusban tapasztalatcsere látogatást tettünk Kecelen, egy inkluzív
általános iskolában.
A projektnek köszönhetõen, az intézmények több nagy értékû
eszközhöz is hozzájuthattak: digitális zsúrkocsi, kamera,
fényképezõgép, laptopok, aktív táblák, multifunkciós fénymásolók,
nyomtatók, számítógépek, fejlesztõ eszközök.
A projekt eltelt egy évében háromszor készítettünk pályázatelõrehaladási jelentést, amelyet szakmailag és pénzügyileg elfogadtak,
hiánypótlást nem kellett készítenünk. Elsõk között volt szerzõdésünk,
és szintén elsõk között voltunk, akik megkapták az elõleget.
Nagy eredménynek gondoljuk, hogy Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményünk is tagja lehet a jól mûködõ OVI-SULI
munkaközösségnek. Jónak tartjuk, hogy az egyes nehézségek, esetek
feltárásakor az óvónõ, tanítónõ, gyógypedagógus együtt vitatja meg a
teendõket, a fejlesztés útjait. Sokat segít a problémák, nehézségek
kezelésében az is, ha közösen tudunk gondolkodni, jó gyakorlatainkat
meg tudjuk osztani egymással.
A konzorcium tagjai között a személyes, közvetlen, jó
munkakapcsolat mellett kialakult partneri együttmûködés, szakmai
megújulás, a figyelem, az odafordulás megerõsített minket abban, hogy
a megkezdett utat folytatni kell.
Szintén hozadékként értékelhetjük, hogy a "sajátos nevelési igényû
tanulók együttnevelése" bekerült a köztudatba, sokszor beszélgetünk
róla szakmai, szülõi, civil, döntéshozói fórumokon. Az Oktatási
Minisztériumba videóanyagot küldtünk a projektrõl, ahhoz a központi
tájékoztató anyaghoz, amelyet a HEFOP 2.1.6-os projektekrõl
készítenek.
Folyamatosan
frissítjük
a
weboldalunkat:
www.kisujhefop.extra.hu
Köszönjük a Kisbíró, a Tv-Kisúj készítõinek, hogy rendszeresen
helyet adnak a projektrõl szóló információknak.
Végezetül meg szeretném köszönni a projektvezetés nevében
minden kolléga, minden közvetlen és közvetett támogató, segítõ
munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a konzorcium ilyen sok
sikeres programot, tevékenységet tudhat maga mögött.
Tatár Jánosné
HEFOP 2. 1. 6. szakmai vezetõ
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei

J á t é k é s ka c a g á s

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk
2007. augusztus 13-26. között zárva tart.
Nyitás: 2007. augusztus 27-én 8.00 órakor.
Megértésüket köszönjük.

kiállítás
az Országos Szalma- és Csuhéfonók
Baráti Társasága Egyesület tagjainak munkáiból
a Papi Lajos Alkotóházban

Szeptember-november hónapban több programsorozatot rendezünk
(minden korosztály számára):
- "Batthyány emlékezete" - a Batthyány emlékév és október 6.
tiszteletére
- "A könyvtár uniós információtár"
- "Nagyolvashow" - "Összefogás a könyvtárakért, az olvasókért"
országos rendezvénysorozat keretében
- "A tudomány iskolája" - A magyar tudomány ünnepe
alkalmából
A programsorozatokról bõvebb információt a könyvtárban,
honlapunkon és a plakátokról kaphatnak.
Köszönjük Szenti Ernõné, Csípõ Erika, Tóth Jánosné, Oros István,
Ferenczi Gyuláné (Kenderes), Homonnainé Püspöki Julianna,
Baróti Antal (Horváth Klára hagyatéka) olvasóinknak és a Torkolat
Csoportnak (Szolnok) a könyvtárunk részére felajánlott
dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

Színházkedvelõk figyelmébe!
A Szolnoki Szigligeti Színház 2007/2008-as
nagyszínpadi bemutatói az alábbi elõadások lesznek:
Kálmán Imre: Zsuzsi kisasszony
(nagyoperett)
Kiss József: Az angyalok nem sírnak
(dráma)
Carlo Goldoni: Két úr szolgája
(vígjáték)
Lionel Bart: Oliver
(musical)
Hunyadi Sándor: Fekete szárú cseresznye (színmû)
W.S. Maugham: Színház
(vígjáték)
(A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!)
Bérletárak:
I. kategória: 9 500 Ft
II. kategória: 7 700 Ft
III. kategória: 5 900 Ft
2 személyes magánpáholy: 20 000 Ft
Kérem a bérlettulajdonosokat, valamint az új bérletet
igénylõket, hogy telefonon vagy személyesen keressenek fel a
mûvelõdési házban (59/520 672 ; 20/ 492 3698).
A bérletek fizetési határideje: 2007. augusztus 23.
Továbbra is szervezünk budapesti színházlátogatásokat is ezek pontos idõpontját csak késõbb tudjuk közölni. A
jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, a költség kb. 6000 Ft
(jegy + buszköltség)
Tervezett elõadások:
- Rómeó és Júlia c. musical (Budapesti Operettszínház)
- Mozart c. musical (Budapesti Operettszínház)
- A bunda c. tolvajkomédia (Nemzeti Színház)
Szûcsné Nagy Zita

A kiállításon a Csukás István mûveinek illusztrálására
meghirdetett pályázat készített
legsikerültebb pályamunkái is láthatók.
Megtekinthetõ szeptember 14-ig
a mûvelõdési házban (t.: 520-672),
Szabó Katinkánál (t.: 321-828) vagy
Balogh Károlynénál (t.: 30/210-69-61)
történõ elõzetes bejelentkezés alapján, illetve
augusztus 20-án 15 és 18 óra között.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
A szalmafonók nevében: Szabó Katinka

Szalma- és csuhéfonó tábor
Kisújszálláson
Az Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága
Egyesület most elõször városunkban rendezte meg hagyományos
országos szalmafonó táborát, július 16-22-ig. Az ország számos
helyérõl érkeztek hozzánk ügyes kezû vendégek pl. Gyõrbõl,
Gyöngyösrõl, Budapestrõl, Debrecenbõl, Veszprémbõl,
Esztergomból, Törökszentmiklósról, Pétfürdõrõl. Nem voltunk túl
sokan, de nagyon hangulatos volt a hetünk, hiszen a "munka"
mellett egyéb más programokat is szerveztünk: sétakocsikáztunk a
Horváth tanyára, bemutatót és árusítást tartottunk városunk
fõterén, a strandon, citeramuzsikát hallgattunk Angyal Feritõl.
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy táborlakóink Kisújszállásról
jó véleménnyel mentek haza. Megígérték, hogy az õszi
tanfolyamra (november 9-11.) is eljönnek. Hagyományt
szeretnénk ezzel teremteni, és szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõ felnõttet és gyermeket táborainkba.
Mindezt nem tudtuk volna ilyen színvonalasra megszervezni,
ha nem kapunk sok segítséget. Ezúton is köszönjük önzetlen
segítségét a mûvelõdési ház dolgozóinak, a város vezetõinek,
Posztós Zsoltnak és a fogathajtóknak, Horváth Györgynek,
Pokorádi Zoltánnak, Angyal Ferencnek és nem utolsósorban
Gönczi Károlynak a finom vacsoráért (is).
Balogh Károlyné és Szabó Katinka kisújszállási szalmafonók

A Szent Korona - szalmából Szabó Katinka mestermunkája
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Városszépítõ hét
Az idén 21. alkalommal tartottuk meg a városszépítõ hetet
/tábort. A munkát végzõk száma 78 fõ volt. 8 évestõl 70 évesig
valamennyien azon szorgoskodtunk, hogy városunk egy-egy része
megújuljon, még szebb legyen. 1173 munkaórát dolgoztunk,
melynek értéke nagyon szerényen számolva is több mint 410. 000 Ft.
Akik nyitott szemmel jártak június 25-29. között, láthatták, hogy
az utcákon nagy zsákokkal kis gyerekek hajlongtak mások eldobált
szemetét összeszedve. Aki piros, barna vagy zöld festékpöttyökkel
sétált hazafelé ebéd után, biztos, hogy a liget, a Szabadság téri
lakótelep vagy a Kálvin park padjait festette aznap délelõtt. Nagyon
sok virágágyást rendbe tettünk a Városháza parkjában, a strandon, az
utcákon és a Déli temetõben. Megújult a Papi Lajos Alkotóház, a
Kossuth Lajos Általános Iskola és a Néprajzi Kiállítóterem kerítése
is. Gyomtalanítást és cserjézést végeztünk a napköziotthon udvarán,
a Református templom kertjében, valamint az Illéssy-sírkertben.
Lekaszálásra került a külsõ emlékhelyek, kopjafák környéke, és ezek
lenolajozása is megtörtént. Helyreállítottuk a nagykun kapitányok
járdáját, és lemostuk a Bittner falu két buszmegállóját. Rendbe tettük
a Morgó Múzeum udvarán található kiállítási tárgyakat, lefestettük a
városi könyvtár posztamenseit. Megszépítettük a holokauszt
emlékhely környékét, ahol utolsó nap megkoszorúztuk a kisújszállási
áldozatok emlékfalát.

A XXI. városszépítõ hét résztvevõi a Városháza elõtt

A "dolgozók" minden délután ingyen kimehettek a strandra,
kaptak ebédet, egy-két apró ajándékot, egy pólót a Városvédõ- és
Szépítõ Egyesület emblémájával ellátva, egy egész napos kirándulást
Poroszlóra, a Tisza-tavi tanösvényre.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett
volna létre a tábor :
Városi Önkormányzat, Együtt az Ifjúságért Közhasznú
Közalapítvány, Tatár Zoltán, Arany Diák Alapítvány, Összefogással
a Kossuth Iskolás Gyermekekért Alapítvány, Kisújszállási
Református Általános Iskola, Griff Motoros Egyesület, Coop Star
Rt., Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, Vízmû Kft., Városi
Vöröskereszt, KUNFERR Acélszerkezeti Kft., VgGKft., Északalföldi Regionális Ügynökség Debrecen, Onogur Bt. Tiszafüred
/Szabó Lajos / , Kása Imréné, Sotus József, Daku Lajos, Arany János
Általános Iskola. Külön köszönjük Tóth Tünde videófelvételeit és
fotóit.
Reméljük, jövõre is lesz anyagi lehetõségünk a városszépítõ hét
megrendezésére, mert munkát mindig találunk, a lelkes jelentkezõk
száma pedig egyre növekszik. Addig is vigyázzunk közösen
városunk értékeire, becsüljük meg azok munkáját, akik ezen a héten
a városszépítõ táborban tevékenykedtek!
Kecze Jánosné programvezetõ

Tiszta lesz a Bittner falusi buszmegálló

Kedves nyugdíjasok!
Ha van bevásárlási, fõzési, társalgási gondja, ezt az Idõsek
Klubja szívesen megoldja. Várjuk új klubtagok jelentkezését
barátságos, megszépült, otthonos környezetben a
Kisújszállás, Kálvin u. 13. szám alatt (volt szülõotthon)
mûködõ Idõsek Klubjába.
Szolgáltatásaink:
étkezés, napi- hetilapok olvasása, felolvasás, fürdés, ruházat
mosásának lehetõsége, TV-nézés, pihenés, közös programok.
Várjuk jelentkezésüket: Kisújszállás, Kálvin u. 13.
Telefonszámunk: 321-691
A klub dolgozói

Vérnyomásmérés
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Speciális birkapörkölt és perec
Kapolcs, 2007. július 27.

IV. Belszervi Kulturális és Szabadidõ
Sportrendezvény

A Tíz Kun Település LEADER akciócsoport is
bemutatkozik a Mûvészetek Völgye rendezvénysorozatán.
A nagykunsági térség jellegzetes ízeit és fonott, faragott
termékeit hozzák el a völgybe. Finom pálinkával,
birkapörkölttel és lakodalmas pereccel várják a
vendégeket, és igyekeznek csalogatóvá tenni térségüket.
Az akciócsoportok a Magyarországi LEADER
Központ
szervezésében
az
ország
falvainak
sokszínûségét, táji, gasztronómiai és kulturális
gazdagságát mutatják be Kapolcson. A LEADER
színpadnál és faházaknál a vidéki kézmûvességgel és
turisztikai látványosságokkal ismerkedhetnek, helyi
termékeket kóstolhatnak az érdeklõdõk. A kapolcsi
Malomsziget Színpadon és a Csigaház udvarán az
akciócsoportok mûvészei szórakoztatják a közönséget tíz
napon keresztül. Valamennyi produkció apró helyi
gyöngyszem a zenétõl a színházig.
Simon László, a Magyarországi LEADER Központ
vezetõje elmondta: a Mûvészetek Völgye Fesztivál kitûnõ
alkalom arra, hogy a magyar vidék, a magyar falu
hagyományait, természeti és kulturális értékeit a széles
közönség elé lehessen tárni, valamint lehetõséget teremt
arra, hogy a LEADER Program és annak eddigi
magyarországi eredményei is bemutatásra kerüljenek.
A LEADER+ program, mely a vidéki térség
fejlesztését, felzárkóztatását célozza, Magyarországon
2005-ben indult el. A program keretében a vidéki
területeken helyi önkormányzatok, civil szervezetek és
vállalkozók együttesen úgynevezett helyi vidékfejlesztési
akciócsoportokat hoznak létre, melyek maguk jelölik ki
térségük fejlõdésének irányvonalát. A helyben élõk
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására a magyar
állam és az Európai Unió keretösszeget hagy jóvá, melyet
az akciócsoportok helyi szinten tovább pályáztatnak. A
beérkezõ pályázatok értékelése és a támogatási javaslatok
kialakítása szintén helyi szinten történik. A jelenleg futó
LEADER+ keretében 70 magyarországi akciócsoport 960
települése valósíthatja meg terveit, elképzeléseit, amely
által több mint másfél millió vidéki lakos életfeltételei és
lehetõségei javulhatnak.. A LEADER+ Program keretében
2008 szeptemberéig közel 3000 projekt valósulhat meg. A
2007-2013-as Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
a LEADER Program rendelkezésére álló forrását több
mint megtízszerezi, valamint a teljes vidékfejlesztési
koncepciót LEADER-alapokra helyezi. Így a megvalósuló
projektek számának és volumenének jelentõs növekedése
mellett a programban résztvevõ kistelepülések száma is
nõhet.
A LEADER-rõl és a kapolcsi programokról további
sajtóinformációt és fotókat a Ferling PR-tõl a
titkar@ferling.hu e-mail címen lehet igényelni.
Holics Szilvia
projektvezetõ

Városi rendezvényként, immár hagyományosan 2007. július 28án a Belszervi Betegek Rokkantak Napsugár Egyesülete
megrendezte - programtól eltérõen - Mûvelõdési és Ifjúsági
Központban 120 fõ részvételével a IV. Belszervi Kulturális és
Szabadidõ Sportrendezvényét
A résztvevõ szervezetek mint meghívottak képviselték
városunkat, ill. azon túl is
- Belszervi Betegek és Rokkantak Egyesülete, Rákóczifalva,
- Kossuth Hagyományörzõ Nyugdíjas Klub, Kenderes,
- Kisújszállási Nagykunhalmi Belszervi Krónikus Betegek
Egyesülete,
- Móricz Klub,
- Nyagykun Nyugdíjas Klub,
- Városi Nyugdíjas Klub,
- 48-as Olvasókör és Asszonykórus.
Megtisztelt bennünket Bogdán Péter polgármester úr
Kenderesrõl és Tapasztó Szabolcs úr a Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõje, ill. egyben Kenderes
alpolgármestere.
Dr. Ducza Lajos, városunk alpolgármestere köszöntötte a
jelenlévõket, majd elkezdõdött a kulturális program. Elõször a Papi
Lajos Alkotóház mûtermében lévõ Országos Szalmafonók Baráti
Körének kiállítását tekintettük meg Szabó Katinka kisújszállási
szalmafonó vezetõjének segítségével.
Egyben megtekintettük a készülõben lévõ, régi hagyományt
ápoló kemenceremeket, melyet dr. Ducza Lajos alpolgármester úr
néhány szóban méltatott.
Visszaérkezve folytattuk mûsorunkat. Angyal Ferenc - a
Nagykunság legjobb citerása címmel díjazott - citerás, majd a
Bokorvirág Hagyományõrzõ Egyesület ének- és táncbemutatója
felejthetetlen élményt nyújtott számunkra.
Az ügyességi és játékos vetélkedõ nagy érdeklõdés mellett és jó
hangulatban zajlott le. Hangulatos élõzenérõl Farkas Judit zenész
gondoskodott, táncra perdítve a szépkorúak fájós lábait. Ízletes házi
sült ebédet Horváth-kert étterem biztosította, melyet jóízûen el is
fogyasztottunk.
A vetélkedõ eredményhirdetésekor sok ajándék gazdára talált,
aminek nagyon örültek, és a vendégekkel közösen "esõcsináló"
játékkal zártuk kulturális mûsorunkat.
A jó hangulatú rendezvényünk támogatásáért köszönetet
mondunk a fõvédnököknek:
- Kecze István Kisújszállás Város Polgármestere,
- Rózsa Endre országgyûlési képviselõ,
valamint a támogatóknak:
Dr Ducza Lajos alpolgármester, Kisújszállás Város
Önkormányzatának
Egészségügyi
Szociális
és
Sportbizottsága, Karcagi Nyomda Kft., Tóth János népi
iparmûvész Karcag, Imre Endréné vállalkozó, ifj. Kovács
Kálmán, Palágyi Gábor, Ábri Lukácsné.
Búcsúzóul mindenki azt mondta, jövõre ugyanilyen jó
hangulatban és egészségben találkozzunk ezen a
hagyományos rendezvényen.
Így legyen.
Bognár Gyula elnökhelyettes
Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete
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Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdés c.) pontja értelmében
bérbe adja az alábbi lakásokat:
Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 2. szám alatt lévõ 56,4
m2 alapterületû 2 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakásbérleményt minimális 20.786,-Ft/hó (369,-Ft/m2/hó)
bérleti díjért.
Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 3. szám alatt lévõ 82,9
m2 alapterületû 2,5 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakásbérleményt minimális 28.186,-Ft/hó (340,-Ft/m2/hó)
bérleti díjért.
A lakások 5 év meghatározott idõre adhatók bérbe, mely
bérleti idõ szükség esetén meghosszabbítható.
A lakások bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni.
Amennyiben egy lakásra több érvényes pályázat érkezik, az a
pályázó nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegû bérleti
díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2007. augusztus 17.-én 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. (5310
Kisújszállás, Kossuth L. u. 74., Pf.: 46.), az erre a célra biztosított
formanyomtatványon.
A lakások megtekinthetõk munkanapokon, elõzetesen történt
egyeztetést követõen 8-15 óra közötti idõpontban a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. képviselõjével (telefon: 59/520-210, 520215).
Farkas Sándor
ügyvezetõ igazgató

A fogorvosi pályázat elbírálásáról és
a rendelõ felújításáról
A június 26-ai ülésén döntött a testület a beérkezett fogorvosi
pályázatról, és júliusban megállapodást kötött dr. Papp László
fogorvossal az I. számú fogorvosi körzet ellátására. Az
önkormányzat a Rákóczi u. 8. szám alatti rendelõépületre
vonatkozó pályázatát az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács forráshiány miatt elutasította. A fogorvosi ellátás
biztosítása érdekében az elutasítás ellenére fel kell újítani több
rendelõhelyiséget, mert jelenleg több helyiség csak korlátozott
mértékben alkalmas egészségügyi szolgáltatás nyújtására.
2007. augusztus 6-ától a laboratórium a Rákóczi u. 8.
szám alatti épületen belül más helyiségbe költözött a fogorvosi
szárnyból a háziorvosi szárnyba. A labor ajtaja szemközt van
Dr. Balla Róza rendelõje elõtti váróhelyiséggel.
A MOVE Segítség Támogató Szolgálat az I. számú
háziorvosi körzet rendelõjébõl átköltözött a Nyár út 7. szám
alatti épületbe dr. Molnár István rendelõje mellé.
Dr. Papp László fogorvos a Rákóczi u. 8. szám alatti
épületben a fogorvosi épületszárnyban a labor korábbi
helyén fog rendelni, várhatóan 2007. november 1-jétõl. Az
épületfelújítás várhatóan augusztus 14-én fejezõdik be, ezt
követõen a rendelõ felszerelése és a fogászati tevékenységhez
szükséges engedélyek megszerzését követõen kezdõdhet el a
betegek ellátása.
Kiss Endre

2007. augusztus 11.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen meghirdeti
az alábbi építési telkeket

A telkek beépítési lehetõségeirõl és az övezeti besorolásáról a
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási osztályán (Városháza em. 23.
iroda) lehet információt kérni.
Árverési biztosíték: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes
licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes
pályázó a vételár fennmaradó részét egyösszegben köteles
megfizetni Eladó részére az adásvételi szerzõdésben meghatározott
határidõre.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az
önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk,
egyéb tartozásuk (pld. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2007.
augusztus 30-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy
személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as irodájában. A
jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet
beszerezni.
A
pályázatokkal kapcsolatos további információ
munkaidõben Rácz Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és az 59/520250 telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint
befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítása:

Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Rácz Szilvia gazdálkodási osztályvezetõ

Megválasztották a két kft. vezetõit
A 2007. június 26-án döntött a képviselõ-testület a kiírt
pályázat alapján a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõigazgatói
állásáról. 2007. július 1-jétõl Zsótér Lászlót bízta meg az
önkormányzat a kft. vezetésével.
Ugyanezen az ülésen döntött a testület a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. igazgatói posztjáról is, amelyre a korábbi
igazgató kezdeményezésébõl eredõen május 29-én írt ki pályázatot
az önkormányzat. A testület Farkas Sándor építészmérnököt bízta
meg a kft. vezetésével szintén július 1-jétõl.
(Szerk. KE)
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SPORTNAP A BOCSKAI ÓVODÁBAN

Idõutazás

2007. május 19-én, szombaton délután a Bocskai Óvoda sportnapot
rendezett. A napfényes délután a már-már hagyománnyá vált, közös zenés
tornával, futással, tojáskeresõ játékkal kezdõdött, majd Varjú Péter OVI
BOOGIS csoportja mutatkozott be. Ezt a Kádas György Általános Iskola
és Gyermekotthon Kígyó utcai családi házában élõ gyerekek tánca
követte. A mûsort az óvoda dolgozóinak tréfás, mindenkit megnevettetõ
meseelõadása zárta.
A gyerekek legnagyobb örömére ekkor kezdõdtek a sorjátékok,
ügyességi versenyek, tréfás vetélkedõk, kötélhúzás, melyek nemcsak a
kicsiket, hanem a szülõket is megmozgatták.
A sok-sok nevetés és mozgás közben szendviccsel, sütivel, szörppel,
fagylalttal csillapíthatta ki-ki éhét, szomját, melegét. Pónifogaton is
utazhattak a csöppségek, a szülõk és a gyerekek nem kis örömére. Majd
ezek után pihenõ következett, tombolahúzás formájában. Míg az óvoda
dolgozói elõkészítették ehhez a rengeteg ajándékot, addig Bolgovics Anna
és Vígh Fanni csodaszép kötélugró elõadásában gyönyörködhettünk.
Úgy gondolom, hogy egy nevelési intézmény életében nagyon jó, ha
évenként legalább egyszer sor kerül egy olyan rendezvényre, ahol
pedagógusok és szülõk együtt játszanak, nevetnek, a gyerekekkel. Ebben
az óvodában már több mint tíz éve rendeznek ilyen játékos délutánokat, és
vannak, akik azóta minden évben jelen vannak, hisz mindig ugyanolyan a
jókedv, családias a hangulat, kicsik-nagyok jól szórakoznak. Remélem,
még sok-sok éven keresztül látogathatjuk az ilyen rendezvényeket, ahol a
vidámság, a móka és a mozgás öröme a legfontosabb.
Sóczóné Kása Gyöngyi szülõ

Megirigyelve gyermekeinket, akik gyakran sírva érkeznek
haza a nyári táborokból ("mert ott annyira jó volt"), mi, szülõk is
végre kisírtuk, hogy egyszer mi is táborozhassunk. Faragóné
Gergely Éva tanítónõ meghallgatva kérésünket, kolléganõivel
felejthetetlen négy napot szerzett annak a 16 embernek, akik július
12-én útnak indultak a balatonszepezdi "szülõi táborba".
Bár nagy divat manapság a retro, táborvezetõnket inkább a
saját és a többi szülõ valóságban is megélt úttörõtáboros emlékei
késztették arra, hogy egy hamisítatlan "piros nyakkendõs" tábort
varázsoljon nekünk a Balaton partjára.
Aszállásunk (amely 30 éve szinte változatlanul várja - az azóta
már nyakkendõ nélküli - gyerekeket), a programok, a felidézett
emlékeink - mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hosszú
hétvége kitörölhetetlen emlékké (de elsõsorban folytatásra váló
hagyománnyá!) váljon.
A zászlófelvonás, a vetélkedõ, a kártyacsaták, a pingpongbajnokság, a tábori seregszemle elõadásai, a tábortûz, a
bátorságtúra - és nem utolsósorban a Balatonban való bohóckodás
sokáig beszédtéma lesz a táborlakók között.
Nagyon jó volt negyedszázadot visszautazni az idõben, és ha
az itthon hagyott gyerekeink nem hiányoztak volna annyira, talán
még mindig ott lennénk.
Köszönjük mindenkinek, akik lehetõvé tettük ezt az idõutazást.
(Jövõre, veletek, ugyanott!!!)
Szûcsné Nagy Zita

Köszönetet mondunk a Bocskai Óvoda szülõi közösségének, támogatóinknak, akik
segítették rendezvényünk sikerességét: Báhiczki Anita, Balogh Zsombor, Barát Janka,
Baráth Pékség, Bartucsekné Kiss Margit, Béres Andrásné, Bohács Attiláné, Bolgovics
Andrásné, Bolgovics Anna, Borhiné Daku Tünde, Borókné Bencze Andrea, Boros Béláné,
Borosné Fülöp Erzsébet, Bugyik Endre vállalkozó, Contarex, CukHor Bt., Csípõ Imre,
Deák Andrásné, Dekor Mini Áruház, Farkas Erika, Farkas Tamás vállalkozó, Fõnix Sport,
Fülöp István vállalkozó, Galó Zoltán vállalkozó, Gólya Gyógyszertár, Gulyás Adrienn,
Gulyás Istvánné vállalkozó, Hajas Róbert, Hajdú Istvánné, Hercegh Gyuláné, Herczegné
Gazdag Eszter vállalkozó, Horváth Krisztina, Horváthné Hegymegi Zita, Kádas György
Általános Iskola és Gyermekotthon, Kémeri Kálmánné, Kissné Rácz Szilvia, Kittlinger
Álmos, Klujber Jánosné, Kolláth Zsuzsanna, Kovács Istvánné, Kovácsné Baranyai Ildikó,
Kovaly László, Milák Bertalanné, Oláh Istvánné, Oláh Kálmán vállalkozó, Oros Ferencné
vállalkozó, Pádárné Tóth Katalin, Pintér Istvánné, Puzsoma Istvánné, Rácz Sándorné,
Ráczné Ari Erika, Rézmûves Józsefné, Seres József, Sóczóné Kása Gyöngyi, Sólyom
Teréz, Stílus Papírbolt, Surányiné Nagy Tünde, Szabó Lajosné, Szalay Könyvkereskedés,
Szilágyi István vállalkozó, Szilágyiné Kiss Nóra, Tanka Sándor vállalkozó, Tóth Adrienne,
Tóth Jánosné, Törös Ervinné, Universal, Vargáné Szabó Edit, Varjú Péter - Ovi Boogie,
Vatai Andrea, Vígh Fanni, valamint a Bocskai Óvoda kollektívája.

Terveink szerint a sportnapi bevételünkbõl tovább bõvítjük szabadtéri
fajátékainkat.
A Bocskai Óvoda dolgozói

Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának közleménye
AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBÕL KIKERÜLÕK
JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRÕL
A tanév végével az oktatási intézményekbõl kikerülõket is
érintheti a 2007. április 1-jétõl bekövetkezett jogszabályi változás,
mely szerint az eltartott közeli hozzátartozók is kötelesek egészségügy
szolgáltatási járulékot fizetni.
A társadalombiztosítási törvény szerint egészségügyi
szolgáltatásra fizetés nélkül jogosult a középfokú nevelési-oktatási
intézményben vagy felsõoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató magyar állampolgár. A középfokú oktatási
intézményekbõl kikerülõk részére ez az ellátás a diákigazolvány
érvényessége idejéig fennáll, a felsõfokú intézmény hallgatója a
hallgatói jogviszony fennállásig jogosult az egészségügyi ellátásra.
Amennyiben a nyári szünet után az érettségizett, vizsgázott személy
más oktatási intézményben hallgatói jogviszonyt létesít, továbbra sem

kell járulékot fizetnie. Akkor sem, ha biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyt létesít, például munkába áll, egyéni vállalkozást indít.
Ha a fenti lehetõség egyike sem következik be, akkor a
kötelezettnek be kell jelentkeznie az adóhatósághoz a 07T1011 számú
adatlapon, és a minimálbér alapulvételével (65.500,-Ft) 9 %
egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
Abejelentkezéshez szükséges az adóazonosító jel megléte. Ennek
igénylése a 0734 számú formanyomtatványon lehetséges, melyet
szintén az adóhivatalhoz kell eljuttatni.
Felhívjuk a figyelmét minden középiskolából kikerülõ diáknak, hogy
az adóazonosító jelének kiváltását kezdeményezze, mert
továbbtanulóként, munkavállalóként és vállalkozóként egyaránt
szüksége lesz rá!
Mindkét említett nyomtatvány és további tájékoztató anyagok
letölthetõk az adóhivatal internetes honlapjáról (www.apeh.hu).
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TÁJÉKOZTATÓ
TÜDÕSZÛRÉSEN TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELRÕL
Értesítjük városunk lakosságát, hogy a Regionális Tiszti Fõorvos
rendelkezése alapján Kisújszálláson KÖTELEZÕ tüdõszûrõ
vizsgálaton részt venni,
minden 1978. január 1-je elõtt született lakosnak
(aki 2007-ben betölti a 30. életévét),
mert Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén a rendeletben
rögzített mértéket meghaladja a tuberculosisban
(tüdõbajban, tüdõgümõkorban) szenvedõk száma.
A szûrés 15 napos, ezért egy választókerület lakosait egy napra
idézzük, ami 500-800 fõt érint. A torlódások elkerülése érdekében
felhívjuk a figyelmét mindenkinek, hogy a délelõtti és a kora délutáni
órákat vegyék igénybe. Aki 16.00 óra után megy, nem biztos, hogy
sorra fog kerülni.
2007. szeptember 13-ától 30-áig 12 munkanapra hívtuk a
lakoságot - választókerületenként - a Kisbíró hírlevéllel együtt
terjesztett idézésben, de a lakcím alapján beazonosítható az idézésben
közölt nap a városban több ponton kihelyezett plakátokon (mozi
elõtti hirdetõtábla, piaci hirdetõtábla, egészségügyi intézmények) és
a www.kisujszallas.hu honlapon.
A szûrés helye: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Deák Ferenc u. 6.).
2007. október 1-je hétfõ 8.00 - 18.00 óra között,
2007. október 2-a kedd 8.00 - 18.00 óra között,
2007. október 3-a szerda 8.00 - 17.00 óra között azokat várják,
akik az idézés napján halaszthatatlan okból (például: lázas beteg)
nem tudtak részt venni a szûrésen.
Az utolsó három napon (október 1.,2.,3.) valószínûleg 4-6 órás

sorbanállás várható, és elképzelhetõ, hogy aki ekkorra halasztja a
részvételt nem kerül sorra. Ezért kérünk mindenkit, hogy az idézés
napján jelenjen meg.
Kérjük, hogy a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJszámot) tartalmazó kártyát mindenki hozza magával.
Amennyiben valaki az adott idõpontok valamelyikén nem jelenik
meg, és annak okát nem tudja igazolni, újabb, névre szóló idézést
kap, de ekkor már másik településre kell utaznia a szûrés miatt. Aki
az újabb, névre szóló idézés esetén is távol marad, szabálysértési
eljárás keretében akár 50.000.- Ft pénzbüntetésre is számíthat.
Mentesül a szûrési kötelezettség alól, aki egy éven belül
tüdõszûrésen igazoltan részt vett, illetve a tüdõgondozó intézetben
gyógykezelés alatt áll. Kérjük, hogy az igazolást jutassák el a
Költségvetési Szolgáltató Irodába (Nyár u. 2., a tûzoltóság felett)
hétköznap 8.00 és 11.30 óra között.
Sajnos folyamatosan nõ a tubercolosisban szenvedõk száma,
ezért mindenkinek érdeke, hogy a betegséget még a kezdeti
szakaszában kezeljék, ellenkezõ esetben az egész családját
elfertõzheti, illetve a vele huzamosan, rendszeresen egy légtérben
tartózkodókat. Kisújszálláson reális a fertõzés veszélye. A szûrés
során más betegségeket is diagnosztizálhatnak, például a
tüdõdaganatot, amely korai stádiumában szintén eredményesen
gyógyítható.
Kormos Lajos,
a Költségvetési és Szolgáltató Iroda
igazgatója

"Hadd legyek újra gyerek!"
2007. július 14-én 60 éves polgári iskolai találkozót tartottunk
azokkal, akik 1947-ben végeztek az iskola "A" osztályában. Az
akkori 34 tanulóból tizenöten voltunk együtt.
Kellemes és boldog együttlét volt, mindenki jól érezte magát,
reggel 9 órától 15 óráig. Ettünk, ittunk, beszélgettünk, elmondtuk

egymásnak életünk epizódjait, fényképezkedtünk is.
Echert Jánosné Sz. Demeter Margit emléklapot osztott ki
mindenkinek, amelyet szép szalmakitûzõvel együtt a leányával
készítettek a jelenlévõk részére (leánya Echert Anikó tanítónõ).
Megemlékeztünk a halottainkról is.
A találkozóra a budapestieket Fodor Mihályné
Kiss Emma szervezte, a kisújszállásiak az egész
találkozó megszervezésében és lebonyolításában
vettek részt, név szerint: Varga Lászlóné Pocsai
Julianna, Gortva Imréné Máté Erzsébet, Balogh
Györgyné Kürti Erzsébet, Echert Jánosné Demeter
Margit. A szervezés során leveleztek, telefonáltak
stb. szinte az ország minden részébe (Gyõr, Szeged,
Eger,
Szigetszentmiklós,
Kenderes,
Gyomaendrõd).
Az igen jó hangulatú találkozónk után
elhatároztuk, hogy két év múlva szeretnénk megint
együtt lenni. Újra diákoknak éreztük magunkat egy
napra, nagy szeretettel búcsúztunk el egymástól.
Tisztelettel köszönjük meg a Kossuth Iskola
igazgatónõjének, Varga Vincéné Domján
Magdolnának, hogy számunkra biztosította az
elõkészített, barátságos, hangulatos tornaszobát a
hajdani iskolánkban.
Gortva Imréné
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Közhasznúsági jelentés
GYERMEKEINK MÛVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
2006. évi tevékenységérõl
a.) Számviteli beszámoló
Eredménylevezetés

19. oldal
A Lövészklub hírei

A Kisújszállási Lövészklub szituációs lövészversenyt rendez
2007. augusztus 20-án 9.00 órakor a városi lõtéren (Kisújszállás,
Eszperantó u. 10/a).
Nevezni a helyszínen felnõtt nõi, ifjúsági és férfi kategóriákban
lehet, nevezési díj 200,- Ft.
TUDNIVALÓK:
A verseny feladatai: futás idõre, bukócélok és terepakadályok
leküzdése, légpuskalövészet és darts. Ajánlott: terepre való cipõ.
A kiépített pálya teljesítéséhez szén-dioxid patronos légpisztolyt és
egyéb eszközöket biztosítunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A szervezõk nevében:
Hornyák János elnök
A Kisújszállási Lövészklub légfegyveres lövészversenyt rendez
2007. szeptember 9-én 9.00 órakor a városi lõtéren (Kisújszállás,
Eszperantó u. 10/a).

Mérleg

b.) Költségvetési támogatás felhasználása
2006. évben költségvetési támogatásban az alapítvány nem részesült.
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2.097.376,- Ft, amelybõl 1.300.000,- Ft tartósan lekötött betét
d.) Cél szerinti juttatások kimutatása
Pályázati kiírás, kifizetési jegyzék, a kuratórium döntése alapján tanulók
támogatása, jutalmazása 276.000,- Ft, verseny támogatása 100.000,-Ft
összegben.
e.) A központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértéke
Nem volt.
f.) A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott
juttatások értéke, összege
A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, minden
juttatás nélkül végzik.
g.) A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló
Az alapítvány célja: eszközök beszerzése, kiemelten a gimnáziumi
képzéshez, iskolai nyelvoktatás segítése, külföldi tanulmányok
támogatása, nyelvi táborok mûködtetése, iskolai hagyományok ápolása,
gyakorlati fakultáció megújítása, belsõ pályázatok kiírása és támogatása,
diákok jutalmazása. További cél: a szabadidõsportok eszközeinek
biztosítása, nyári-téli túrák, táborok támogatása.
Szabó Tamás
kuratóriumi elnök

Nevezni a helyszínen felnõtt nõi, férfi, serdülõ, ifjúsági,
légpisztoly kategóriákban lehet,
nevezési díj:
Serdülõknek: ingyenes,
Ifjúsági: 100 Ft
Felnõttek: 200 Ft
Légpisztoly: 200 Ft
A verseny jellege nyíltirányzékos légfegyver.
Versenytáv 10 méter.
Saját légfegyver is használható távcsõ nélkül.
Alsó korhatár 10 év.
Díjazás kupák, érmek, ajándéktárgyak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A szervezõk nevében:
Hornyák János elnök

Meghívó
A 48-as Olvasókör hagyományos, ünnepi, birkavacsorát
rendez 2007. augusztus 19-én, este 7 órakor, a Kígyó u. 35.
sz alatti székházában
A vacsora ára:1200 Ft.
Jelentkezni, feliratkozni lehet Vitális Tamásné körgazdánál:
323 - 737-es telefonon, személyesen és Ujfalusi Györgyné
pénztárosnál: a 323 184-as számon aug. 15 -ig.
A vacsora költségét rendezni a helyszínen, vacsora elõtt,
vagy személyesen a jelentkezéskor lehet.
Tombolatárgyak, adományok felajánlását szívesen
vesszük, és elõre is köszönjük!
Szeretettel várunk mindenkit, aki szórakozni,
kikapcsolódni vágyik!
Hívják el barátaikat, ismerõseiket!
A vezetõség nevében:
Monoki Kálmánné
elnök

20. oldal
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Sándor Service Kft.
FordSzervíz

Feel the difference

Eljött a Fordok országa!
Eredeti gyári alkatrészek 1 Ft-ért + a szerelési költség*
Ez maga a mennyország nem csak autójának, Önnek is!
Elsõsorban Escort/Orion (1990-2001), Fiesta (89-tõl), Focus (1998-2005), Mondeo
(1992-2000), Transit (1986-2000), Galaxy (1994-2000) modellekhez.
A kampány részleteit, az alkatrészek listáját és a további modelleket megtalálja a
www.fordmennyorszag.hu weboldalon, vagy látogassa meg Ford márkaszervizét.
Az akció 2007. július 16-tól november 30-ig, vagy a készlet erejéig tart.
*beszerelés díja, anyagköltség

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 következõ száma 2007. szeptember 8-án jelenik meg,
lapzárta 2007. augusztus 30-án, csütörtökön 12.00 órakor.
Cikket a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájában lehet leadni.
Lehetõleg floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail
címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

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

Ösztöndíj pályázatok roma diákoknak
ASzociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közösen
több ösztöndíjpályázatot írt ki roma diákok részére, a következõ beadási határidõkkel:
Pályázók
Határidõ
- általános iskolások
2007. szeptember 30.
- középiskolások, gimnazisták (3.0 átlag felett)
2007. szeptember 30.
- szakmunkások, szakiskolások, technikusok (3.0 átlag felett)
2007. szeptember 30.
- fõiskolások ,egyetemisták
2007. október 15.
- külföldi tudományos, mûvészeti, felsõfokú intézményekben tanulók részére 2007. október 30.
A felhívások és adatlapok átvehetõek a városháza portáján és a városi könyvtárban. Az adatlapok
a felhívásokkal együtt letölthetõek a www.macika.hu honlapról. Apályázatokhoz több dokumentumot
is be kell szerezni, ezért érdemes idõben beszerezni a felhívásokat és az adatlapokat.

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

Apróhirdetés
* ELADÓ egy jó állapotban lévõ sarok étkezõs garnitúra és 2 db csillár.
Érd.: tel: 06/59-321-587 és 06/70-525-7450
*Kisújszállás központjában, a gimnáziummal szemben a Széchenyi út 5/a. sz. alatti, két generáció
együttélésére alkalmas, 105 m2 alapterüeltû, négyszobás, gázfûtéses családi ház eladó garázzsal,
termõ gyümölcsfákkal, szõlõvel, 664 m2 telken. Megtekinthetõ: telefonon történõ egyeztetés után.
t.: 06-70-221-3772
*A Kisújszállás, Kossuth u. 9. szám alatti társasházban I. emeleti lakás eladó. Érdeklõdni lehet
Horváth Lászlónál a 30/25-122-67-es telefonszámon.

Aranyékszerek, karikagyûrûk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás
Óraelemek teljes választéka,
elemcsere
Casio szíjak
Füllyukasztás

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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