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“A mában élni a jövõért, s az újnak tenni hitet.”
A 2007-es év elsõ soros önkormányzati ülésére január 30-án, kedden került sor. A közel harminc téma megtárgyalására összeült
képviselõ-testületet Kecze István polgármester - a megszokottól eltérõen - hosszabban köszöntötte. A címként választott Adyidézet szellemében a városvezetés elõtt álló feladatok súlyára és a képviselõk felelõsségére hívta fel a figyelmet. Gondolatait az
alábbiakban Olvasóink is megismerhetik. (Szerk.)
“Senki közülünk nem él a mának és a mában és a pillanatban.
Mindnyájan ma a holnapot éljük - holnap: a holnaputánt. Sorsunkat a
jövobe vetjük: azt hisszük, holnap érünk el oda, ahol aztán már igazán
el lehet kezdeni élni. Mert azt senki sem gondolja komolyan, hogy amit
ma csinál, az teljes értékû élet."
Sok igazság van Hamvas Béla soraiban. Legalábbis abban a
felében, ami arról szól, hogy mindent meg kell tennünk a jövõnk
érdekében. Az idei, 2007-es évet képviselõtársaimmal együtt
néhány hónappal ezelõtt még egy reményekkel és várakozásokkal
induló esztendõnek láttuk. Mostanra elmúlt és elfogyott a lendülete.
Elfogytak napjai és percei, s amikor azon tûnõdtem, mit is
mondhatnék róla, leginkább egy bukovinai székely népdal jutott
eszembe, ami így szól: "Ez a világ, olyan világ, mint a
mogyorófavirág, sokat ígér, keveset ád, amit is ád, keserût ád."
Komoly várakozásokkal és tervekkel indultunk neki az idei
esztendõnek, és mostanra kiderült, jóval jelentõsebbek a pénzügyi
nehézségeink, mint azt gondoltuk. A kormányzati választások óta
eltelt idõ tökéletesen elegendõ volt arra, hogy feltérképezzük
településünk helyzetét.
A város is, az önkormányzat is bajban van. Pénzügyi helyzetünk
alapvetõen nagyot romlott az elmúlt évben. Jelentõsen csökkentek
az állami normatívák, mûködési hitelünk a hitelfelvevõképességünk határáig emelkedett, értékpapírjaink éppen az ötödét
érik a névértéküknek, kintlévõségeink behajtására vajmi kevés esély
van. Ugyanakkor már látjuk, hogy intézményeink 2007. évi
költségvetését jelentõs összeggel kell kiegészítenünk, a
költségvetési koncepcióban betervezett beruházások töredékét
tudjuk csak megvalósítani.
Tisztelt Kisújszállási Lakosok!
"A problémák, legyenek azok személyesek vagy országosak,
kisebbek lesznek, ha nem kerülöd ki õket, hanem szembenézel velük.
Érj a bogáncshoz óvatosan, és megszúr. Ragadd meg bátran, és a
tövisek eltörnek" - mondotta egy amerikai tengerész, Halsey
admirális, a japánok ellen vívott háború hõse. Úgy gondolom,
nagyon is igaza van. Szembe kell néznünk a problémáinkkal, és ez
nem lesz könnyû.

Kisújszállás a mi városunk. Ez a város a miénk, mindannyiunké,
akik itt élünk. Ha ki akarjuk vinni nehéz helyzetébõl, össze kell
fognunk, és bizony áldozatokat kell hoznunk érte. Nem mondhatok
Önöknek mást, pedig tudom, hogy már sokszor hallották ezeket a
szavakat. Mégis a támogatásukat kérem az általunk tervezett
gazdasági programhoz, amelynek részletes menetét rövidesen
közzétesszük. Két hét múlva a bizottságokban elkezdõdik a
költségvetés vitája. Késhegyig menõ vitákra számítunk, minden
képviselõ körömszakadtáig fogja védeni mindazt, amit Önök rájuk
bíztak.
Munkájukhoz útravalóként engedjék meg, hogy felidézzem
Benjamin Franklinnak a sakkról írott sorait. "A sakk
elõvigyázatosságra tanít bennünket, arra, hogy a jövõre is figyeljünk
egy kicsit, körültekintésre, vagyis arra, hogy az egész sakktáblát
szem elõtt tartsuk, óvatosságra, vagyis arra, hogy ne kapkodjuk el
lépéseinket. Végül három igen fontos szabályra: ne csüggedjünk, ha
pillanatnyilag rosszul állnak a dolgaink, reménykedjünk a dolgok
jobbra fordulásában, s végül, legyünk továbbra is kitartóak a kiút
keresésében."
Tisztelt Képviselõtársaim!
Nekünk sem szabad csüggednünk, nekünk is reménykednünk
kell a pénzügyi helyzetünk jobbra fordulásában, és nekünk is
kitartóaknak kell lennünk a kiutak keresésében! Óvatosságra és
körültekintésre is szükségünk lesz, legfõképp arra, hogy az "egész
sakktáblát", az egész város érdekeit nézzük.
Ezért tehát némileg vitatkoznék Hamvas Bélának a bevezetõ
részben idézett szavaival. Ami feladatunk ugyanis az, hogy a mában
éljünk. A mában kell élnünk, de akként, hogy tekintetünket a jövõre
emeljük. Vegye tudomásul mindenki, hogy a jövõ mellett igenis
áldozatokat kell hoznunk a máért. A mai napért, amelyben benne
vagyunk. A mai napért, amelybõl nemcsak a múltunk keletkezik,
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hanem a jövõnk is. El kellene jutnunk odáig, hogy ebben a városban
ne feküdjön le éhesen egyetlen gyermek sem, ne maradjon
ellátatlanul egyetlen beteg sem, és nem lehet a köznek olyan
alkalmazottja, aki nem kapja meg idõben a neki járó bért.
"Egy maroknyi elkötelezett állampolgár képes megváltoztatni
a világot. Azért, mert erre tették fel az életüket" - mondja "Az
elnök emberei" címû sorozatban az elnök. A magam részérõl
nem használnék ilyen fennkölt szavakat. Azért nem, mert a mi
feladatunk nem a világ megváltoztatása. A mi feladatunk az,
hogy ezért a városért dolgozzunk. Két fontos ígéretet azonban
Önöknek tehetek. Elõször is azt, hogy mindannyian
elkötelezetten fogunk dolgozni. Mindannyian idetartozunk,
mindannyian itt élünk, mindannyiunknak ez a feladatunk. A
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másik az - s ez a legtöbb, amit ígérhetek erre a most borúsnak
látszó új esztendõre -, hogy dolgozni fogunk! Keményen és
elszántan, ötletesen és hasznosan, egyszóval jól fogunk dolgozni.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy életünket - a jövõre
gondosan ügyelve - a mában éljük. Dolgozzunk meg a
hétköznapokban a boldogulásunkért. Kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk a munkánk értelmét, adjunk annyi szeretetet
másoknak, amennyit csak lehet, s legyen, aki minket is szeret.
Idei elsõ soros testületi ülésünkön kívánok hasznos, eredményes
napokat erre a rendkívül munkás, és igen nehéznek látszó új
esztendõre.
Kecze István
polgármester

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testület 2007.
január 30-ai soron ülésén hozott döntéseirõl:
Rendelet:
1/2007. (I.31.) számú önkormányzati rendelet az egyéni
választókerületi kommunális keretrõl szóló 31/2006. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2/2007. (I.31.) számú önkormányzati rendelet az idegenforgalmi
adóról szóló 31/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3/2007. (I.31.) számú önkormányzati rendelet a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról
4/2007. (I.31.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
298/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
299/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat az utcanév
változtatásról
300/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat HEFOPpályázat benyújtására a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
integrált nevelése témában
301/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat
a 130.000.000 Ft folyószámla hitel felvételérõl szóló 273/2006.
(X.26.) számú önkormányzati határozat módosításáról
302/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat az Arany
János Általános Iskola részére kamatmentes kölcsön
megállapításáról
303/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Kossuth
Lajos Általános, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon részére
kamatmentes kölcsön megállapításáról
304/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat személyi
juttatások és járulékok elõirányzat eltéréseinek vizsgálata
305/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Városi

Bölcsõde intézmény fejlesztésére és az intézmény átadására a
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak
306/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Városi
Bölcsõde intézmény fejlesztésére és az intézmény átadására a
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak
307/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a vásárokról
és piacok rendjének vizsgálatáról
308/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat javaslat a
mezõõrök béremelésére
309/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat személyesen
érintett települési képviselõ döntéshozatalban való részvételérõl
310/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat az
Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió
Ivóvízminõségének Javításáért Társulási Tanács megkeresésérõl
311/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat közoktatási
intézkedési terv elkészítésérõl
312/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat
intézményvezetõi pályázat kiírásáról a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
igazgatói állására
313/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a 2006 és a
2007 évi belvízrendezési feladatokról
314/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ átadására a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulásnak
315/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat az I. szám
háziorvosi körzetre kiírt pályázat újra kiírásáról
316/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat Dr. Petkovits
Mária nyilatkozatának elfogadásáról
317/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat az I. számú
betöltetlen fogorvosi körzet helyettesítésérõl
318/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat az I. számú
betöltetlen fogorvosi körzetre kiírt pályázatról
319/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a IV. számú
háziorvosi körzet szerzõdésének módosítására
320/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Nagykun
Diák Sportviadal megszervezésére

321/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról
322/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulást mûködésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
323/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat ivóvízhálózat
rekonstrukcióhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megerõsítésérõl
324/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a
Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám alatti 1 hrsz-ú Városháza
akadálymentesítésére
325/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a JászNagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulásról
326/2006.(XI. 30.) számú önkormányzati határozat a
vízdíjtartozásra vonatkozó ütemtervrõl
* * *
Aképviselõ-testület 2007. február 27-én (kedden) soron
következõ ülést tart a következõ napirenddel:
- Elõterjesztés a 2007. évi költségvetés megállapítására
- Elõterjesztés az önkormányzat közoktatási minõségirányítási
programjának felülvizsgálatára
- Elõterjesztés az óvodai és általános iskolai beíratások
idõpontjának meghatározására és a beíratások rendjének
szabályozására
- Elõterjesztés a magyarhertelendi ifjúsági tábor 2006. évi
kihasználtságáról, hasznosításáról és a jövõbeni sorsáról
- Elõterjesztés közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázathoz
önkormányzati saját erõ biztosítására
- Elõterjesztés a Kisújszállás, 3898, 3899/1 hrsz-ú területeken
elhelyezkedõ régi hulladéklerakó telep rekultivációs tervének
elkészítésére
- Elõterjesztés az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ 2007. évi
üzemeltetési tervérõl
- Elõterjesztés az építéshatósági feladatok ellátásáról
Aképviselõ-testület ülése nyilvános, azon bárki részt vehet.
Az ülés anyaga a városi könyvtárban megtekinthetõ.

Prima Primissima Díj
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is
Bizonyára hallottak már Olvasóink a Prima Primissima
Díjról, melyet a Vállalkozók Országos Szövetségének megyei
elnöksége már harmadik éve megyénkben is meghirdetett. A díjra
huszonegy szervezet összesen 168 fõt jelölt tíz különbözõ
területen, illetve kategóriában. Közülük 30 személy jutott el a
"középdöntõ" szakaszáig. Tíz területen tehát harminc fõ közül
kerülnek majd ki a "legjobbak", akik a díj mellé értékes
jutalomban is részesülnek. A legjobbak kiválasztását a szervezõk
a megye közvéleményére bízták. Így február 20-ig bárki tehet
javaslatot szavazólapon (a városi könyvtárban kapható), emailben (auditor*kft@mail.externet.hu) vagy sms-ben (a 06-91221-021-es számon, az sms díja 144 Ft).

Amiért Olvasóink figyelmébe ajánljuk e hírt az, hogy a jelöltek
között több, köztiszteletben álló kisújszállási személy is van: a
magyar oktatás és köznevelés kategóriában dr. Kiss Kálmánné ny.
középiskolai tanár (sms-kód: oktatás 1), a magyar irodalom
kategóriában Szenti Ernõ költõ, tanár (sms-kód: irodalom 3), a
magyar tudomány kategóriában pedig dr. Tóth Albert fõiskolai
tanár (sms-kód: tudomány 2). Amellett, hogy öröm kisújszállásiak
nevét látni a megye legjobbjai között, szavazatinkkal
hozzásegíthetjük õket a minél eredményesebb szerepléshez. Aki
többet szeretne e kezdeményezésrõl, valamint a legjobbak
listájáról tudni, az a városi könyvtárban kaphat információkat.
Kocsisné Momoki Julianna
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Átalakul a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ tevékenysége
Az elmúlt hónapokban képviselõ-testületünk legfontosabb
feladata az volt, hogy megvizsgálja: miként mûködtethetõ
városunk minél gazdaságosabban és takarékosabban. Szembe
kell néznünk azzal, hogy biztonságos mûködésünk érdekében fel
kell tárnunk belsõ tartalékainkat, ezzel is biztosítva fejlesztési
elképzeléseink megvalósítását. Intézményeink munkáját
megismertük, az intézményvezetõkkel együtt kerestük a lehetséges
megtakarítási lehetõségeket.
Ez történt kulturális intézményünk esetében is. Az elmúlt egy
évben jelentõsen javult a mûvelõdési ház megjelenése, a lakosság
megelégedésére. Befejezõdött a Nagykun Klub felújítása is,
melyet január 19-én egy jól sikerült nyitórendezvénnyel vettek
birtokukba a fiatalok.
A Nagykun Klub pótolhatja a sokszor emlegetett régi Ifjúsági
Házat, közösségi színteret biztosítva a fiatalok ötleteinek
megvalósításához, ill. hosszú évek után végre önálló próbahelyiséget
kaphatnak néptáncosaink is. Bizonyára ez a tudat is felvillanyozta
táncosainkat, hiszen január 20-án fergeteges gálamûsort adtak a
magyar kultúra napi ünnepségünkön.
A turizmus és a kultúra összehangolását szintén fontos
feladatunknak tekintjük. Ennek a folyamatnak elsõ lépcsõjeként a
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ tevékenységébe csoportosítjuk át a
városmarketing-tourinform feladatok ellátását. Ugyanakkor
megkezdtük az egyeztetéseket a város civil szervezeteivel,
idegenforgalommal foglalkozókkal annak érdekében, hogy
értékeinket minél színvonalasabban tudjuk bemutatni az
érdeklõdõknek. Ennek eredményeként hamarosan éves városi
rendezvénynaptárt jelentetünk meg, ill. civil kezdeményezésre
létrejöhet egy, az idegenforgalom ügyét felkaroló közösség: a
Kisújszállási Idegenforgalmi Társulás, mely elsõ összejövetelét
január 29-én tartotta meg.
A Tourinform Iroda tavaly 3,5 millió Ft felhasználásával
gazdálkodott. Áttekintve a tavalyi mûködési kiadásokat, 2007-ben
ebbõl a keretösszegbõl továbbra is mûködtetjük a Tourinform Irodát,
hozzájárulunk a Nagykun Klub mûködési kiadásaihoz,
idegenforgalmi kiadványokat jelentetünk meg, valamint
megvizsgáljuk ún. Ifjúsági Pályázati Alap létrehozásának
lehetõségét is. Ebbõl a pályázati alapból kifejezetten fiataloknak
szóló, fiatalok által szervezett programokat szeretnénk támogatni.
ATúrkevén Élõkért Egyesület által elindított kisújszállási városi
televízió gazdálkodását áttekintve célszerûnek tartjuk, hogy az évi
önkormányzati támogatást a korábbi évekkel ellentétben kizárólag
a kisújszállási helyi televízió mûködtetésére fordítsuk. Ugyanakkor
ezúton köszönjük meg a Túrkevén Élõkért Egyesület Kisújszálláson
végzett munkáját.
A mûvelõdési ház mûsorszolgáltatási jogot kapott az ORTT-tõl,
és január 24-tõl TV KISÚJ néven régi-új televízióként tájékoztatja
Önöket a város hétköznapjairól, ünnepeirõl.
Tudjuk, a helyi televíziót kevés, kb. 500 család nézheti
településünkön. Elõrehaladott tárgyalásokat folytatunk annak
érdekében, hogy elinduljon a városi kábeltévés hálózat fejlesztése
is, ugyanakkor a mûvelõdési ház munkatársai dolgoznak azon, hogy
a TV KISÚJ adása a lehetõségekhez mérten az interneten is elérhetõ
legyen.
Tatár Zoltán
alpolgármester
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Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
16/2007. (I.30.) számú önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy
a 2007. évi iskolatejprogram szabályozásáról szóló 85/2006. (XII.20.)
FVM rendelet alapján részt vesz az iskolatejprogramban, és annak
keretében az önkormányzati óvodákban és általános iskolákban tanuló
gyermekek számára - a 2007. évben - igény szerint biztosítja az
iskolatej- és iskolasajt-ellátást.
Az általános iskolák és az óvoda felmérései alapján 1.230 gyermek
részére igényeljük meg a tejtermékeket. A program megvalósítása
érdekében az önkormányzat az iskolatej szállítására a Mark-Nagisz
Kft.-vel, az iskolasajt szállítására pedig a Pannontej Rt.-vel köt szállítási
szerzõdést, így 2007. február 5-tõl a gyermekek részére hétfõn, szerdán
és pénteken tejet, kedden és csütörtökön pedig sajtot biztosítunk.
Nagy Tünde osztályvezetõ

A képviselõi tiszteletdíjakról, költségtérítésrõl, a
tisztségviselõk illetményérõl és költségátalányáról
Aképviselõ-testület 2006. november 30-án tárgyalta az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elõterjesztésében az önkormányzati képviselõk
tiszteletdíjáról és költségtérítésérõl szóló rendeletét.
A rendelet felülvizsgálata során a testület figyelembe vette a
polgármesteri tisztségek ellátásának egyes kérdéseirõl szóló 1994. évi
LXVI. törvényt, az Alkotmánybíróság e tárgykörben hozott döntéseit és
az önkormányzat errõl szóló 34/2003.(VIII.29.) számú rendeletét.
A testület a korábbi gyakorlatnak megfelelõen, a mindenkori
polgármesteri illetmény százalékában határozta meg a tiszteletdíjak
mértékét. Eszerint:
- az önkormányzati képviselõ havi tiszteletdíja a mindenkori
polgármesteri illetmény 8,83 %-a, azaz 42.200,- Ft
- a bizottsági elnökök havi tiszteletdíja a mindenkori
polgármesteri illetmény 4,75 %-a, azaz 22.700,- Ft
- bizottsági tag esetén a havi tiszteletdíj a mindenkori
polgármesteri illetmény 2,72 %-a, azaz 13.000,- Ft lett.
A fent ismertetett törvények és rendeletek alapján megállapított
tiszteletdíjak mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelõ, a
lehetségesen megállapítható tiszteletdíjaknak alig haladja meg az 50 %át. A környezõ városok képviselõi - a tájékoztató szerint - közel
kétszeresét kapják a Kisújszálláson megállapított összegnek.
Amennyiben a települési képviselõnek önkormányzati munkája
közben költségei merülnek fel, azt a polgármesterrel elõre egyeztetni
kell, és indokolt esetben ez elszámolható. Erre a célra a testület szerény
mértékû költségtérítési alapot tervez a 2007-es költségvetésben.
Mivel felmerült idõközben - szocialista képviselõk részérõl - a
rendelet módosításának igénye, ezért 2007. január 30-án újra a
képviselõ-testület elé került a téma.
Vita után a testület érvényben hagyta a korábban elfogadott
tiszteletdíjak mértékét.
A város önkormányzati képviselõ-testülete 2006. október 12-ei
alakuló ülésén az 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (2) bekezdése alapján
döntött a polgármester és alpolgármesterek illetményérõl,
tiszteletdíjáról és költségátalányáról.
A testület Kecze István polgármester illetményét az ajánlott
szorzószám figyelembevételével 478.400,- Ft/hó összegben,
költségátalányát illetménye 20 %-ának megfelelõ összegben, 95.680,Ft-ban állapította meg.
Tatár Zoltán fõállású alpolgármester illetményét 406.640,- Ft/hó,
költségátalányát illetménye 10 %-ában, 40.700,- Ft-ban állapította meg.
Dr. Ducza Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 168.000,- Ft/hó összegben, költségátalányát
tiszteletdíjának 10 %-ában, 16.800,- Ft-ban állapította meg.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
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Háttér
Hírlevelünk karácsonyi számában - tekintettel a lapzárta idején
meghozott önkormányzati döntésekre - csak röviden tudósíthattunk az
Arany János Általános Iskola vezetésében történt változásról, emellett
megjelentettük az intézmény igazgatói állására kiírt pályázatot. A
visszajelzések szerint a rövid tájékoztatót, illetve az önkormányzati
döntést a lakosság körében különbözõ, nem hivatalos fórumokon
megjelenõ találgatások és pontatlan információk követték. Ezek
eloszlatására az alábbiakban adunk tájékoztatást a rövid híradás
hátterében történt eseményekrõl.
Városunk közoktatási intézményeiben - a képviselõ-testület által
elfogadott ellenõrzési program alapján - több ellenõrzést is el kellett
végezni. Ezek egyrészt átfogó, a mûködés legjelentõsebb területeire
vonatkozó, nem minden oktatási intézményt érintõ ellenõrzések voltak,
másrészt a pedagógusok képesítési elõírásainak ellenõrzésére került sor,
ez utóbbi minden közoktatási intézményre vonatkozott. Tekintettel arra,
hogy az Arany János Általános Iskola vezetésével kapcsolatban több, a
törvényes mûködéssel kapcsolatos, írásban benyújtott panasz érkezett
városunk címzetes fõjegyzõjéhez (szülõi panasz és a nevelõtestület
döntõ többségének panasza), továbbá a pedagógusok képesítési
elõírásainak ellenõrzése is problémákat tárt fel, átfogó ellenõrzésre ebben
az iskolában is sor került.
A képesítési elõírások vizsgálata belsõ ellenõrzés keretében történt
meg, az átfogó ellenõrzésekre azonban külsõ szakértõk megbízásával
került sor. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat közoktatási
intézményében szakmai ellenõrzést (mely része az átfogó ellenõrzésnek)
csak közoktatási szakértõk bevonásával végeztethet. Az átfogó
ellenõrzést a Commitment Pedagógiai Intézet szakértõi végezték el a
Városi Óvodai Intézményben és az önkormányzat két általános
iskolájában. (Az ellenõrzést végzõ szakértõi cég kiválasztása több
árajánlat beszerzése után történt.) A képesítési elõírásokra vonatkozó
ellenõrzés és a külsõ szakértõi vizsgálat megállapításai egybehangzóak
voltak.
Mindeközben az önkormányzat - az októberi testületi ülésén - kérte
annak felmérését, hogy intézményeinek mûködésére a 2006-os év
utolsó két hónapjára milyen összegû személyi kiadásokra van szükség.
Tekintettel arra, hogy az igények eltértek az eredetileg tervezett
összegektõl, az önkormányzat ezen eltérések indokoltságát is
megvizsgáltatta. Az Arany János Általános Iskola esetében a személyi
kiadásokra vonatkozó igény a többi intézményhez képest magas volt.
Az ellenõrzések és a vizsgálat eredményeit a szakmai bizottságok
(Mûvelõdési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi és Gazdálkodási

Bizottság) több alkalommal tárgyalták nyílt, majd zárt ülésen is. A
képviselõ-testület elé is kétszer került a téma, elõször a 2006. december
14-ei soros nyílt ülésre, majd a december 20-ai rendkívüli, zárt ülésre.
A Városi Óvodai Intézmény és a Kossuth Lajos Általános Iskola
esetében a vizsgálatok pozitív eredménnyel zárultak, az önkormányzat
elismerte és megköszönte az ezekben az intézményekben folyó
színvonalas oktató-nevelõ munkát. Az Arany János Általános Iskolában
azonban az ellenõrzések több területen jeleztek szabálytalanságokat,
illetve részben visszaigazolták a szülõi és nevelõtestületi panaszokat. A
szabálytalanságok a munkaerõ-gazdálkodást, a pénzügyi gazdálkodást
és a tanügyigazgatást egyaránt érintették: az iskola túllépte az
önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet, azaz az
engedélyezettnél több dolgozót alkalmazott; a pedagógusok több esetben
nem, illetve nem csak a képesítésüknek megfelelõ munkakörben
dolgoztak; a tervezettnél nagyságrendekkel magasabb költségekkel
biztosították év közben a helyettesítéseket.
E problémák kezelése érdekében került sor rendkívüli
önkormányzati ülésre 2006. december 20-án. Ezt megelõzõen azonban,
december 18-án Barta Jenõné írásban benyújtotta az igazgatói
megbízásról való lemondását, amit a képviselõ-testület elfogadott. A
vezetõi felelõsség kérdését is megvizsgálva az önkormányzat a
következõkrõl döntött:
- az intézmény igazgatói feladatainak 2007. július 31-ig történõ
ellátásával megbízta Nagy Lajost, az iskola pedagógusát;
- meghatározta, hogy intézkedési tervet, illetve ez alapján
intézkedéseket kell hozni az iskolában az ellenõrzés által felszínre
került szabálytalanságok megszüntetésére;
- pályázatot írt ki az iskola igazgatói állására, melynek eredményes
lefolytatása esetén az iskola élére 2007. augusztus 1-jétõl öt évre
kinevezett igazgató kerül.
A történtek természetesen nem maradtak tanulság nélkül. A
Mûvelõdési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság javaslatát elfogadva a
képviselõ-testület határozatban fogalmazta meg azon szándékát, hogy "a
következõkben fokozottan kívánja figyelembe venni az igazgatóválasztás
során a nevelõtestület véleményét, ezzel is segítve a vezetés és a
tantestület munkájának összhangját. Az önkormányzat kinyilvánítja azon
reményét, hogy az intézmény vezetése és
kollektívája jó
együttmûködésben, a korábbi eredményes módszereket folytatva, a
tanulók és a szülõk megelégedésére, ill. az önkormányzat elvárásainak
megfelelõen fog mûködni."
Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens

Az idei közmunkaprogramról
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 elején pályázatot
hirdetett közmunkaprogram megvalósítása érdekében. Nagyon örültünk
a lehetõségnek, mert térségünkben, lakóhelyünkön nagy jelentõséggel
bír ez a program, hiszen jelenleg 273 regisztrált munkanélküli él
városunkban.
Az önkormányzat elkezdte a szervezést. Átgondolta a feladatokat.
21 fõ közmunkást szerettünk volna bekapcsolni a programba. Fontosnak
tartottuk, hogy a csapadékvíz- és belvízelvezetõ csatornák kialakítására,
helyreállítására, karbantartására 6 fõt, az utak környezetének
karbantartására 4 fõt, az illegális szemétlerakók felszámolására 5 fõt, a
parkosítás, szabad zöldterületek kialakítására, park fenntartására 5 fõt
szerettünk volna alkalmazni. Ezek a területek kiemelt fontosságúak
városunkban. Gondoljunk csak arra az óriási esõzésre, ami a
közelmúltban sújtotta Kisújszállást. Mennyivel kevesebb lett volna a kár,
ha nincsenek eldugítva, eldugulva az átereszek, átfolyók. Vagy a
hulladéklerakó bezárásával félõ, hogy meg fognak növekedni az illegális

szemétlerakások. Városunk szépítése, lakhatósága szempontjából
mennyire fontos, hogy zöldterületeink, parkjaink gondozottak, szépek
legyenek!
A testületi ülésen ért bennünket a derült égbõl villámcsapás.
Mégpedig: kiderült számunkra, hogy a minisztérium annyira behatárolta
a közmunkaprogramba foglalkoztatottak bevonását, hogy mire minden
kitételt figyelembe vettünk, csak 5 fõ felelt meg az elõírásoknak. Ezt a
minisztériumi pályázati kiírást annyira méltánytalannak tartjuk, hogy
többen szóvá tettük az ülésen. Hiába van közmunkaprogram, amikor a
minisztréium annyira leszûkíti a lehetõségeket, hogy a 273
munkanélkülibõl csak 5 fõ felel meg a kritériumoknak.
Kedves Olvasó! Az Ön megítélésére bízom, hogyan értelmezi ezt a
hírt. A mi feladatunk, hogy ezen - mesterségesen nehezített körülmények között is megtaláljuk azokat a lehetõségeket, amelyekkel
segíteni tudjuk településünk fejlõdését.
Gönczi Károly települési képviselõ
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A hulladékgazdálkodásról
Az elmúlt hetekben rengeteg hír terjedt el Kisújszálláson a
hulladékszállításról, a hulladéklerakó megszüntetésérõl. Sok
kérdés foglalkoztatja a lakosokat. Miért, mikor zár be a
hulladéklerakó? Hová kell vinni a szemetet? Jó-e nekünk, hogy
oda visszük, ahova? Mennyibe fog ez nekünk kerülni? Ki a
felelõs a kialakult helyzetért? És még lehetne sorolni a felmerülõ
kérdéseket.
A kérdések megválaszolása érdekében úgy döntöttünk, hogy
egy háromrészes cikksorozatot jelentetünk meg a Kisbíróban. Az
elsõ cikkben a "Hogyan jutottunk idáig?" kérdéskört szeretnénk
áttekinteni. A második cikkben a "Mi a teendõnk a kialakult
helyzetben?" kérdést járjuk körbe. A harmadikban pedig a
"Korszerû hulladékgazdálkodási elképzeléseink" kerülnek
napirendre.
A Kisbíró elõzõ számában a kedves olvasó találhatott
információt az átalakuló hulladékgazdálkodási rendszerrõl.
Nagyon fontos ismerni az elõzményeket. Hogyan jutottunk
idáig?
- A Környezetvédelmi Felügyelõség határozata alapján 2007.
június 30-ig engedélyezte a városi hulladéklerakó
fennmaradását, mivel az tovább nem felel meg a
környezetvédelmi jogszabályi elõírásoknak, de a
Környezetvédelmi Felügyelõség 2003 novemberében arról is
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a hulladéklerakó
további mûködése érdekében milyen feladatokat kell
megvalósítanunk.
- A városunkban képzõdõ hulladékok további elhelyezésével
kapcsolatban az önkormányzat 2004. november 30-án írásos
kérelemmel fordult Karcag Város Önkormányzatához,
valamint a Kétpói Regionális Hulladéklerakó gesztorához.
- Az önkormányzat mindkét helyrõl megkapta az árajánlatot.
- A kedvezõbb díjak miatt a Kétpói Regionális Hulladéklerakó
képviselõjével folytatódtak az egyeztetõ tárgyalások, amelyek
2005 õszén megszakadtak.
- Idõközben a 2005. évben a kétpói lerakó üzemeltetõje
átalakult, és azóta REMONDIS KÉTPÓ Kft. néven viszi
tovább a regionális hulladéklerakó ügyeit.
- Sajnálatos módon a REMONDIS KÉTPÓ Kft.-vel
megszakadtak az egyeztetõ tárgyalások, mivel a vezetõk
közötti elõzetes egyeztetés szerint elsõ körben úgy volt, hogy
2006. január 1-jétõl csatlakoznak a kétpói rendszerhez,
azonban Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete úgy döntött, hogy 2007. május 1-jétõl csatlakozik a
Kétpói Regionális Hulladéklerakóhoz, amely csatlakozás
alapján a Kisújszállás városban képzõdõ kommunális szilárd
hulladékok hosszú távú elhelyezése és ártalmatlanítása
biztosított.
- A 2006. október 1-jei önkormányzati választásokat követõen
2006. október 12-én az új képviselõ-testület megtartotta
alakuló ülését, és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival
közösen megkezdtük a kisújszállási hulladékkezelési rendszer
további fenntartásával kapcsolatos feladatok áttekintését.
- A feladatok áttekintése során rengeteg hiányosságot tártunk
fel, amelyek szinte kivétel nélkül a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség által, a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. mint közszolgáltató

részére elõírt határidõs kötelezettségek végrehajtásának
elmulasztásából adódnak, részben az elõzõ képviselõ-testület
döntést halogató taktikája miatt.
- A kisújszállási Városgazdálkodási Kft. nem készítette el
határidõre a mûködõ hulladéklerakó teljes körû
környezetvédelmi felülvizsgálatát, a monitoring rendszer teljes
körû kiépítését, a konténermosó vízjogi engedélyezési
tervdokumentációját és kivitelezését, valamint a komposztáló
telep burkolatainak bõvítését, a csurgalékvíz elvezetésikezelési rendszerének átterveztetését és engedélyeztetését,
költségbecslések elkészítését.
- Kecze István polgármester felszólította Deák Ferencet, a VG
Kft. ügyvezetõ igazgatóját, hogy pótolja a hiányosságokat.
- Az elõzményekre való tekintettel a város új vezetése felelevenítve a korábbi egyeztetéseket - levélben fordult
Karcag Város Polgármesteréhez, valamint a REMONDIS
KÉTPÓ Kft. ügyvezetõ igazgatójához, és megkérte a két
lerakó 2007. évi hulladék-elhelyezési, -ártalmatlanítási díjait,
valamint újra lefolytatta az egyeztetõ tárgyalásokat az illetékes
vezetõkkel.
- Közben kiderült, hogy a VG Kft. a 2006 áprilisában hatályba
lépett “a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrõl” szóló
rendeletben megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében
sem tett intézkedéseket.
- Mivel a felügyelõség részére az önkormányzatnak be kellett
számolnia 2006. december 31-ig a hulladéklerakó további
sorsáról, a testület - a kedvezõbb ártalmatlanítási díjat
részesítve elõnyben, és próbálva a lakosság közszolgáltatási
díjfizetési terheit csökkenteni - a következõképpen döntött:
- A Kisújszállás területén mûködõ kommunális szilárd
hulladéklerakón 2007. június 30-át követõen megszünteti a
kommunális szilárd hulladékok lerakását, valamint ezt
követõen gondoskodik a lerakó - jogszabályi elõírásoknak
megfelelõ - rekultivációjáról.
- A kommunális szilárd hulladékok elhelyezését és
ártalmatlanítását más fennmaradó hulladékkezelési
rendszeren belül kívánja megvalósítani, ezért 2007. július 1jétõl csatlakozik a Karcag Város Önkormányzatának
tulajdonában lévõ, a Karcagi Városgondnokság által
üzemeltetett
karcagi
kommunális
hulladékkezelési
rendszerhez, ezáltal segítve a karcagi lerakó kistérségi szinten
történõ erõsítését.
A fenti eseményekbõl kitûnik, hogy a kialakult helyzetért
felelõs a VG Kft., amely a jogszabályokban elõírt határidõs
kötelezettségek végrehajtását elmulasztotta, de az elõzõ
képviselõ-testület döntést halogató taktikája is közrejátszott a
kialakult helyzetért.
Sajnos ezek az események visszafordíthatatlanok, mivel az
elõzõ ciklusban voltak olyan pályázatok, amelyek lehetõvé tették
volna a hulladéklerakó részbeni továbbmûködését. Ez a szakasz
lezárult, errõl végérvényesen lemaradtunk.
A következõ Kisbíróban "Mi a teendõnk a kialakult
helyzetben?" kérdéskörrel foglalkozunk.
Tatár Zoltán
alpolgármester
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A magyar kultúra napja Kisújszálláson
"Isten, áldd meg …" Ezzel az ellentmondást nem tûrõ
mózesi felszólítással kötött Isten és a magyarság között új
szövetséget 184 évvel ezelõtt egy akkor valójában a kortársai
által ismeretlen költõ: Kölcsey Ferenc. Az írás tanúsága szerint
1823. január 22-én vetette papírra ezt az Istenhez címzett
versezetet” - kezdte ünnepi beszédét Kecze István
polgármester a magyar kultúra napján a mûvelõdési házban. A
nagyterem zsúfolásig megtelt az ünnepet megtisztelõ
közönséggel. A suttogó beszélgetésekbõl ki kiszûrõdött néhány
hangfoszlány: ennyien már régen voltak a magyar kultúra
napján!
"Amikor majd' két évtizeddel ezelõtt a politikai változások
elõszelétõl megérintett õszinte nemzeti felbuzdulásban néhány
értelmiségi kigondolta, hogy kell egy nap, amelyen a magyar
kultúrát ünnepeljük, akkor a Himnusznak ezt a valódi vagy vélt
születésnapját jelölték meg ünnepnapként… A születésnapot
általában az egész családnak illik megünnepelnie. Vajon a
magyar kultúrát ünnepli-e az egész magyar család? Aligha. Ez
az ünnep - valljuk be - nem vált a széles rétegek számára
ismertté. Nem áll meg az élet egy pillanatra, nem nagyon
hallhatók mélyenszántó töprengések a kultúra jelen
állapotáról, az Országgyûlés nem tart rendkívüli vitanapot a
kultúra teendõirõl" - folytatta beszédét polgármester úr. A
teremben viseletbe öltözött picik, nagyobbak hallgatták a
számukra sokszor nem értelmezhetõ mondatokat. De sokan
voltak, akik értették Kecze István üzenetét.
"Itt az Írás, forgassátok. Érett ésszel, józanon" - Kölcsey
Ferenctõl e szavakat választotta Erkel Ferenc jeligeként ahhoz
a pályamunkájához, amelyben a Himnuszt megzenésítette.
Fontoljuk meg a Himnuszt mint Írást, annak tanulságát tehát
"érett ésszel, józanon", hiszen nem lehet véletlen mindaz, ami
közel kétszáz év alatt vele történt. Kívánjuk, és tegyünk is érte,
hogy az az áldás, amelyet magában hordoz, nemzeti
kultúránkat is védelmezze. Mi pedig itt és most, tehát
városunkban: segítsük, és támogassuk az olyan
kezdeményezéseket, amelyekkel erõsíteni és építeni tudjuk
mindazokat, akik nemzeti kulturális hagyományainkat védik,
ápolják, gazdagítják és továbbörökítik - munkálkodjanak
bármely területen. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom óvó, féltõ
figyelmükbe a magyar kultúra napi megemlékezésünket, benne
néptáncosaink népi hagyományainkból építkezõ mûsorát" fejezte be ünnepi beszédét polgármester.
Kisújszállás Város Önkormányzata a város oktató nevelõ
munkájában, továbbá a város kulturális életében, a
közmûvelõdési és közgyûjteményi munkában, valamint a város
mûvészeti életében kiemelkedõ munkát végzõk elismeréseként
1998-ban Arany János Pedagógiai, Kulturális és Mûvészeti
Díjat alapított.
Évente legfeljebb két személy kaphatja meg ezt a díjat,
melyet ha a városbn végzett oktató-nevelõ munkáért
adományozza a képviselõ-testület, akkor a pedagógusnapon, ha
a kulturális élet, közmûvelõdés területén nyújtott
tevékenységért, akkor a magyar kultúra napján ad át az
önkormányzat.

A képviselõ-testület 2007-ben e díjat kimagasló szervezési
és szakmai tevékenységéért Kocsisné Monoki Julianna
köztisztviselõnek adományozta. A díjazottat dr. Kittlinger Ilona
címzetes fõjegyzõasszony méltatta. Az ünneplõ közönség
örömmel fogadta a hírt, Kocsisné Monoki Julianna átvette a
díjat, majd néhány szóban megköszönte azt.
Ezután kezdetét vette a néptáncgála. A Nagykun
Néptáncegyüttes minõsítõ mûsorát láthattuk. A mûsor címe:
Asszonysors volt. A mûsorban többek között Széki táncokat,
Vajdaszentiványi verbunkot, cigánycsárdást, Kalotaszegi
mulatságokat, Magyarszentbenedeki táncokat láthattunk.
Lenyûgözõ mûsorban volt részünk. A nézõk közül többen
kérdezték: Hány kisúji van a táncosok között? Nem akarták
elhinni, hogy ilyen lehet Kisújszálláson. Alig van vidéki a
táncosok között. A szereplõk csodálatos érzéseket keltettek a
nézõkben. Mindenkire átragadt életkedvük, lendületük,
vidámságuk, önfeledt örömük. A mai világban nehéz ilyen
pillanatokat elkapni az életben.
Az egyórás produkció után óriási tapssal köszönte meg a
közönség ezt a csodálatos ajándékot. A táncokat Kecskésné
Hercegh Kata és Majláth Emese tanította be. Többen
megjegyezték: Ez a mûsor Budapesten is megállja a helyét!
Jaj, de büszke vagyok rájuk! Nem is gondoltam, hogy Kisújon
ilyen értékek vannak!
A mûsor második felvonása is tartogatott meglepetéseket. A
picik játéka sok mosolyt csalt a nézõk arcára, a Rakoncás
Hagyományõrzõ Csoportja pedig bebizonyította számunkra,
hogy 40 éves kor után is el lehet kezdeni a néptáncot. Felléptek
még a Nagytücskök és a Kistücskök is. A táncokat a Pipás
zenekar kísérte. A mûsor végén pedig igazi csattanó részesei
voltunk. Kisújszálláson 10 évvel ezelõtt alakult az Árvácska
Néptáncegyüttes. A néptáncosok összefogtak, felkeresték az
árvácskásokat, és a születésnapot megünnepelve közösen
készítettek egy mûsorszámot. Az Árvácska Néptáncegyüttes
alapítójának, Fekete Istvánnak a szemébe könnyeket csalt a
produkció. A mûsorszám végén a néptáncosok megköszönték
Fekete Istvánnak a szervezõ munkáját.
Ezzel véget ért a magyar kultúra napjának megünneplése.
Aki részese volt ennek az estének, az érezhette azokat a
gondolatokat, melyet Kecze István mondott ünnepi
köszöntõjében:
“Az a magyar kultúra, amely ha meg akarjuk határozni,
feltételez egy hazát és egy emberi közösség által teremtett
minõséget. A haza, amelyrõl itt beszélünk, a szeretetbe van
beágyazva, egy szabad, érzelgõsségtõl mentes szeretetbe,
amelyben nincs nyoma sem a szorongásnak, sem a
hazugságnak, sem a gyûlöletnek. A haza itt a történelem eddig
még teljesen be nem váltott, de folyamatosan beváltható
ígérete. Központi érzése az otthonlét, amely csak a kultúrában
tud kiteljesedni. Abban a kultúrában, amely meghirdeti a
kulturális békét, a magyar kultúráért cselekedni készek békéjét.
Ez a kulturális építkezés integrációs, összefogó erejét ki tudja
terjeszteni a fáradt, tehetetlen, fásult nemzet egészére.”
Gönczi Károly
települési képviselõ
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Az Arany János-díj legújabb kitüntetettje:
Kocsisné Monoki Julianna
2007. január 20-án került sor a magyar kultúra napjának
méltó megünneplésére a városi mûvelõdési házban. Szokás
szerint ezen a napon kerül átadásra az 1998-ban alapított
Arany János Pedagógiai, Kulturális és Mûvészeti Díj (ha azt
nem pedagógus kapja).
A képviselõ-testület 2007-ben ezt a díjat kimagasló
szervezési és szakmai tevékenységéért Kocsisné Monoki
Julianna köztisztviselõnek adományozta.
Kocsisné Monoki Julianna a Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv
és irodalom szakos középiskolai tanár, valamint közmûvelõdési és népmûvelési elõadó diplomát szerzett.
Elsõ munkahelye a kisújszállási József Attila Mûvelõdési
Ház volt. 1987-tõl ennek igazgatójaként gondoskodott a város
kulturális programjairól.
1992-tõl a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõjeként
tevékenykedik, és segíti az oktatási, nevelési és közmûvelõdési intézmények munkáját, szervezi a városi rendezvényeket.
Munkáján túl sok idõt szentel a különféle városi kiadvá-

nyok - kalendárium, helytörténeti
füzetek, Kisbíró, Kisújszállást
népszerûsítõ kiadványok - szerkesztésére. Önálló kezdeményezése volt a Kisújszállás képekben címû nagysikerû kiadvány
megjelentetése.
Hivatását nagy szakmai ismerettel és türelemmel végzi. Türelme nagyfokú humánummal pároA díj átvételekor
sul, mások véleményét mindig
tiszteletben tartja. Javaslatait természetes egyszerûséggel úgy
fogalmazza meg, hogy az mások számára soha ne legyen
bántó. Munkatársai, a város intézményei és civil szervezetei
bármikor és bármilyen problémával fordulhatnak hozzá.
A képviselõ-testület kimagasló szakmai felkészültségét,
lelkiismeretes, kitartó munkáját a mûvészetet és a kultúrát
fáradhatatlanul szolgáló tevékenységét köszönte meg e díjjal.
Dr. Ducza Lajos
alpolgármester

Megyei mûvészeti díjban részesült:
CZOBOR SÁNDOR képzõmûvész
A magyar kultúra napja régen
megérdemelt elismerést hozott egy,
városunkhoz évtizedeken át kötõdõ,
itt alkotó szobrászmûvésznek,
Czobor Sándornak is. Ebbõl az
alkalomból kapta meg ugyanis a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Mûvészeti Díjat, melyet megyei
ünnepségen vehetett át.
Czobor Sándor közel másfél
évtizedig mûvelõdési házunk képzõmûvészettel foglalkozó munkatársa volt. Gazdag, sokszínû képzõmûvészeti kultúrát
teremtett a városban azáltal, hogy hónapról hónapra új
kiállítások rendezésével mutatta be a város lakóinak a kortárs
képzõmûvészet különbözõ alkotóit, stílusait, emellett az õ
kezdeményezésére és szervezésében mutatkozhattak be
éveken át csoportos kiállításon a helyi alkotómûvészek
legújabb alkotásaikkal, de szervezett képzõmûvészeti
táborokat is fiataloknak.
Czobor Sándor azonban alapvetõen alkotó személyiség. A
képzõmûvészetben egyaránt otthonos a festészetben, a
grafikában és a szobrászatban is. Emberként és mûvészként
egyaránt sokoldalú és érzékeny egyéniség. Merészen
kísérletezõ alkat, biztos kézzel bánik a fémekkel, fával, kõvel.
Alkotásai közterületeken és magángyûjtõknél egyaránt megtalálhatók: külföldön például az USA-ban, Olaszországban,
Franciaországban. Városunkban és a megye több településén
is láthatóak köztéri munkái, dombormûvek, emléktáblák,
város- és iskolacímerek, cégérek, szobrok, de készít érmeket
és legújabban kisplasztikákat is. Kisújszállási köztéri

alkotásai: mellszobor Szent Istvánról és Arany Jánosról, Pávás
díszkút, cégérek (posta, mûvészeti iskola, könyvtár,
családsegítõ intézmény).
Tagja több hazai és külföldi képzõmûvészeti egyesületnek,
többek között a jászberényi TENART-nak, a '80-as évek
elejétõl a Szolnoki Megyei Fiatal Alkotók Klubjábak, a
jászberényi Alkotárs
Képzõmûvészeti
Csoportnak,
kezdetektõl részt vesz az Art Camp Nemzetközi
Képzõmûvészeti Szimpozium rendezvényein és kiállításain,
tagja a Róna Képzõmûvészeti Csoportnak, a MAMÜ
Társaságnak, a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének is. Bár néhány éve már Vácon él, az
önkormányzatunk javaslatára elnyert szép díjában
alkotómûvészetének kisújszállási idõszaka meghatározó.
Kocsisné Monoki Julianna

Czobor Sándor: Támaszkodó lány (bronz kisplasztika)
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Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évben végzett tevékenységérõl
Kisújszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2006.
január 1-jétõl 2006. október 13-ig öt fõ kisebbségi képviselõvel végezte
munkáját. Ekkor a kisebbségi önkormányzat elnöke Kovács Józsefné,
elnökhelyettese Debreczeni Lajosné, kisebbségi képviselõi Galyas
Gyuláné, Mészáros Péterné és Kovács József voltak. A kisebbségi
önkormányzat tisztségviselõi és tagjai munkájukat tiszteletdíj nélkül
végezték.
ACigány Kisebbségi Önkormányzat tagjait a kisebbségi választásra
jogosultak 2006. október 1. napján választották meg. Kisebbségi
képviselõ lett: Debreczeni Lajosné, Galyas Gyuláné, Varga Sándorné,
Fehérné Hajnal Edina és Kovács Józsefné.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 13-án tartotta
alakuló ülését, ekkor választotta meg - az öt fõ kisebbségi képviselõbõl
- Debreczeni Lajosnét elnöknek és Galyas Gyulánét elnökhelyettesnek.
A kisebbségi önkormányzat tisztségviselõi és tagjai munkájukat most is
tiszteletdíj nélkül végzik.
Önkormányzatunk 2006-ban összesen 11 ülést tartott, és 29
határozatot hozott.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját a hatályos
jogszabályok szerint, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntései
szerint és a települési önkormányzattal kötött együttmûködési
megállapodás alapján végzi. Önkormányzatunk 2006-ban egy fõ
adminisztrátort, egy fõ szociális segítõt, két fõ kapcsolattartót és egy fõ
közösségfejlesztõt, összesen 5 fõt foglalkoztatott a Munkaügyi Központ
bértámogatása mellett.
A 2006-ban benyújtott pályázatok:
Nyert pályázatok:
- a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványtól - Anyanyelvû népismereti gyermek és ifjúsági
táborra elnyert összeg: 100.000 forint.
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Karcagi
Kirendeltségtõl Roma származású nõk foglalkoztatásának
elõsegítésére, elnyert összeg: 5.120.000 forint.
Folyamatban lévõ pályázatok:
- HEFOP - 2.2.1. - 06/1 számú "A társadalmi befogadás elõsegítése a
szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" konzorciumi
pályázat benyújtása a települési önkormányzattal. Sikeres pályázati
elbírálás esetén elnyerhetõ tárgyi eszközként két komplett számítógép
nyomtatóval, valamint a CKÖ részérõl két fõ képzése.
- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány- Cigány Közösségi
Házak mûködési költségeinek támogatására, sikeres pályázat esetén
elnyerhetõ összeg: 1.000.000 forint.
- HEFOP 2.1.6 Humán Erõforrás Operatív program "Az együttnevelés
feltételrendszerének megteremetése Kisújszállás alapfokú
intézményeiben": továbbképzések, képzések támogatására.
- HEFOP/2006/2.1.5. B számú "Halmozottan hátrányos helyzetû

tanulók integrált nevelése" elnevezésû pályázatot nyújtottunk be a
települési önkormányzattal kötelezõ konzorciumi tagként. Sikeres
pályázat esetén elnyerhetõ összeg: 1.400.000 forint.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006-ban a gyermeknapot a
városi rendezvény keretében tartotta meg. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a hátrányos helyzetû gyermekek részére nyári
napközis tábor lebonyolítását szervezete meg és bonyolította le, a
Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek, kapcsolattartóinak
bevonásával. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a már
hagyománnyá vált Roma-napot 2006 szeptemberében rendezte meg.
A kisebbségi önkormányzat által végzett egyéb feladatok:
- a roma csoportok bevonása az õket érintõ problémák megoldása
érdekében,
- rendszeres tájékoztatás a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól,
- cigány közösségi élet kialakításában közremûködés,
- folyamatos kapcsolattartás a város nevelési, oktatási intézményeivel,
a városi civil szervezetekkel,
- hozzánk forduló családok mindennapi hivatalos ügyeinek segítése
(kérelmek, pályázatok, intézkedések, kezdeményezések…stb.)
- folyamatosan együttmûködünk a települési önkormányzattal a
családok ügyeinek pozitív elõmenetele érdekében.

Az alakuló ülést követõen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
újrakötötte az együttmûködési megállapodást a város nevelési és
oktatási intézményeivel, valamint a települési önkormányzattal. Ezt
követõen a kisebbségi önkormányzat elnöke egyeztetett a JászNagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Karcagi
Kirendeltségének vezetõjével a 2007. évi foglalkoztatási
lehetõségeinkrõl. Így önkormányzatunknak továbbra is lehetõsége lesz
az 5 fõ kapcsolattartó személy foglalkoztatására a Munkaügyi Központ
90%-os munkabér + járulékai támogatása mellett.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a
novemberben dr. Malatinszky Andrásnak, a Polgárõrség vezetõjének
segítségével cserjézésre került sor, ezáltal több család jutott téli
tüzelõhöz.
A baptista gyülekezet vezetõjének segítségével 50 család részére
osztottunk élelmiszercsomagokat. Decemberben folyamatosan
látogattunk családokat, idõs embereket, akik részére kisebb
élelmiszercsomagot és ruhanemût juttatunk el.
Önkormányzatunk 2006. december 16-án támogatók segítségével
megtartotta karácsonyi rendezvényét a volt úttörõház ebédlõjében.
A Polgármesteri Hivatal kérésére önkormányzatunk szegény
családok nevére tett javaslatot a tûzifa kiosztásához.
A kisebbségi önkormányzat újbóli megalakulása óta különbözõ
programok megvalósítását továbbra is csak pályázati támogatással tudja
biztosítani.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõsége nevében:
Debreczeni Lajosné elnök

A választókerületi kommunális keretrõl még egyszer
Mint ahogy a 2006. december 23-i Kisbíróban olvashatták
Kisújszállás lakói, a képviselõ-testület 2006. november 30-án döntött
a választókerületi kommunális keret létrehozásáról a 31/2006. (XII.
1.) sz. rendeletében.
E szerint az egyes választókerületek polgárai döntenek arról,
hogy körzetükben mire fordítják adott évben a 250 ezer forint
nagyságú kommunális keretet.
Szocialista képviselõk kifogásolására a Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõje törvényességi észrevételt tett, a rendelet nem

megfelelõ javaslattételi szabályozása miatt.
A képviselõ-testület az észrevételnek megfelelõen részletesen
szabályozta, milyen módon dönthetnek a lakossági fórumon
résztvevõ választópolgárok, hogy a kommunális keretet mire
fordítsák (járdajavítás, útkátyúzás, faültetés, közmûvek javítása stb).
A testület az Alkotmánybíróság aktuális döntésére hivatkozva újra
elfogadta ezt a választópolgárok személyes javaslatait figyelembe
vevõ szabályozást.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
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Megjelentek az idei
gazdaságfejlesztési uniós pályázatok
Értesítem a Tisztelt lakosságot, és a vállalkozásokat,
vállalkozókat hogy 2007. január 30-án megnyíltak a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében a
következõ pályázati lehetõségek:
1. GOP-2007-2.1.1/A - Mikro- és kisvállalkozások technológiai
fejlesztése
A pályázat keretén belül lehetõség nyílik vállalkozások részére új
és 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzéséhez maximum 30%os támogatás elnyerésére, amely nem lehet kevesebb, mint 1
millió forint, és nem lehet több, mint 5 millió forint.
2. GOP-2007-2.1.1/B - komplex vállalati technológia fejlesztés
kis- és középvállalkozások számára
A pályázat keretében új, korszerû technológiák, know-how,
szoftver, piackutatás, stb. megvásárlásának támogatása nyerhetõ
el. A pályázat keretében elnyerhetõ támogatás 5 millió 1 forint és
50 millió forint között lehet, de nem haladhatja meg a projekt
összes elszámolható költségének a 30%-át.
3. GOP-2007-2.1.1/C - a komplex vállalati technológia fejlesztés
A pályázati kiírás célja a növekedési potenciállal rendelkezõ,
exportorientált és/vagy beszállító vállalkozások jövedelemtermelõ
képességének növelése. Lehetõség van itt is gép- és
eszközbeszerzésre, know-how vásárlásra, stb. A kiírás keretén
belül csak "nagyobb" projektek támogathatóak. A támogatás
összege 50 millió 1 forint és 500 millió forint között kell, hogy
legyen, de nem haladhatja meg a 30%-ot.
A (4.) GOP-2007-2.1.2/B - munkalehetõség-teremtõ komplex
beruházások támogatása a hátrányos helyzetû kistérségekben kis- és
középvállalkozások számára és a (5.) GOP-2007-2.1.2/C - a
munkalehetõség-teremtõ komplex beruházások támogatása a
hátrányos helyzetû kistérségekben pályázati ablak keretén belül
nagyobb, komplexebb munkahelyteremtõ beruházások
támogatására nyílik lehetõség, eszközbeszerzésekkel kombinálva.
Természetesen egy ilyen jellegû cikk tájékoztatása nem lehet teljes
körû, ezért kérem Önöket, ha érdeklõdnek a pályázatok iránt,
keressék fel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját
(www.nfu.gov.hu), vagy vegyék fel velem a kapcsolatot
(Kisújszállás, Rákóczi utca 3., volt Nagykun Klub).
Máthé Zsolt - kistérségi megbízott
Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Telefon: 06 30 668 5618
E-mail: megbizott@gmail.com
Tisztelt Társulati Tagok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kisújszállási Csatornaberuházó
Víziközmû Társulat 2007. február 26-án 15 órakor tartja
közgyûlését, melyre ezúton minden társulati tagot meghívok.
A közgyûlés helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötõ terem.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a megalakulás óta végzett munkáról
2. Tisztségviselõk választása
A közgyûlés határozatképtelensége esetén a következõ
közgyûlést 2007. február 26-án 15 óra 15 percre összehívom.
Tóth Gyula
társulati elnök

9. oldal
Tájékoztatás

A Kormány az agrárigazgatás területi rendszerét átszervezte,
ennek eredményeként összevonta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Földmûvelésügyi Hivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás, a JászNagykun-Szolnok Megyei Talaj- és Növényvédelmi Szolgálat,
valamint az OMMI Területi Kirendeltségét.
Az összevonás eredményeként létrejött új szerv neve - amely az
összevont agrárigazgatási szervek jogutódja - Jász-NagykunSzolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, székhelye
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. (Tel.: 56/505-377; Fax: 505-371,
E-mail: fvmh-szolnok@externet.hu).
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalon belül három igazgatóság mûködik:
- Földmûvelésügyi Igazgatóság (Szolnok, Kossuth L. út 2.)
- Állategészségügyi- és Élelmiszerellenõrzõ Igazgatóság
(Szolnok, Verseghy út 9.)
- Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
(Szolnok, Vízpart krt. 32.)
Az OMMI a Földmûvelésügyi Igazgatóságon belül önálló
osztályként mûködik Szolnok, Dózsa György út 15/a címen.
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt fõigazgatóként Gombár Mihály irányítja,
míg az Állategészségügyi- és Élelmiszerellenõrzõ Igazgatóság
vezetõje dr. Péter István, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
vezetõje pedig Jordán László.
(Szerk. KE - Gombár Mihály tájékoztatója alapján.)

A Fûtéstechnikai Kft.
figyelemfelhívása
A tüzelõanyagok - különösen a földgáz - árának jelentõs
növekedésével lehet számolni. Sok háztartás használ fûtési célra
gázenergiát. Ezen lakások nagy részében olyan hõtermelõ
berendezés üzemel, amelynél az égéshez szükséges levegõt a
helyiség légterébõl kapja. Ahagyományos kivitelû nyílászárók 1 m2
felületéhez tartozó légrésen 10-20 Pascal nyomáskülönbségnél 3040 m3/h légforgalomra számoltak.
Egy 1,3 m2 felületû nyílászáró - hagyományos szerkezetnél biztosítja egy vízmelegítõ vagy egy kiskazán 40-50 m3/h
légellátását.
A nyílászárók fokozott zárásúra történõ cseréjénél vagy a
hagyományos nyílászárók utólagos tömítésénél az égéstermék
maradéktalan eltávozását biztosító légutánpótlás veszedelmes
mértékben lecsökken.
Jelentõs mértékben fokozza a szénmonoxid lakótérbe jutásának
- a mérgezésnek - veszélyét, ha a lakásba gépi elszívó beszerelése is
történik.
Egy fürdõ- vagy WC-helyiségbe beépített ventilátor vagy egy
konyhai szagelszívó a vele légtérkapcsolatban lévõ gázkészülék
égéstermékét a tartózkodási térbe juttatja.
Ugyancsak vészhelyzetet idézhet elõ egy nem megfelelõen
kialakított központi porszívórendszer vagy központi klímarendszer
kiépítése is.
Mindezek figyelembevételére a nyílászáróknál vagy a lakóterek
légállapotánál történõ beavatkozáshoz vegyék igénybe épületgépész
szakember vagy tüzeléstechnikai szakember közremûködését.
Vidra Zoltán
ügyvezetõ igazgató
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Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006. (III.31.) az
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló önkormányzati rendelet 50.§ (1) bekezdése
értelmében nyílt árverésen értékesíti:
a Kisújszállás, Malom u. 50. fsz. 4. szám alatt található,
3689/3/A/4 hrsz.-ú "lakás" megjelölésû, 28 m2 nagyságú,
társasházi ingatlant.
Az ingatlan társasházi eszmei hányada 209/1000. A
felépítmény állaga átlagos. Az ingatlan szilárd burkolatú
útról megközelíthetõ, közmûvek: elektromos energia,
ivóvíz, szennyvíz elevezetése saját tárolóba.
Az árverésen tulajdonjogot elnyert pályázót terheli a
vételáron felül az ingatlan leválasztásához szükséges
változási vázrajz készítésének költsége. Az ingatlan
tulajdonjogának átadására a teljes vételár kifizetését
követõn a jelenlegi bérlõ elhelyezése után kerül sor.
A ingatlan kikiáltási ára 2.083.333.-Ft + 416.667.-Ft
(20% áfa), összesen: 2.500.000.-Ft, azaz Kettõmillióötszázezer forint.
Árverési biztosíték a bruttó kikiáltási ár 20 %-a, melyet
az
önkormányzat
11745080-15408710
számú
bankszámlájára kell befizetni. A nyertes licitáló esetében az
árverési biztosíték foglalóvá alakul át.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak,
akiknek az önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható
köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2007.
február 22-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályának címezve (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.), vagy személyesen leadni a Városháza I.
emelet 23-as szobájában. A jelentkezéshez szükséges
formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni.
A pályázatokkal kapcsolatos további információ
munkaidõben Rácz Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és az
59/520-250 telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik
a fenti határidõig írásban benyújtották az árverési
jelentkezési lapot, becsatolták a nyilatkozatokat és az
igazolásokat, valamint befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítására 2007. február 23-án
10.00 órakor kerül sor.
Helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Rácz Szilvia
gazdálkodási osztályvezetõ

Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006./(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 26.§-a értelmében üzlet, iroda és
tárolás céljára bérbe adja az alábbi ingatlanokat:
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévõ összesen 28 m2
alapterületû gázfûtéses üzlethelyiséget, minimális 25.471,Ft/hó havi bérleti díjért.
- Kisújszállás, Deák F. u. 61. szám alatt lévõ /volt italbolt/ 107
m2 alapterületû gázfûtéses üzlethelyiséget, minimális 48.721,Ft/hó bérleti díjért.
- A Kisújszállás, Rákóczi u. 3/a szám alatt lévõ 45 m2
alapterületû gázfûtéses irodahelyiséget, minimális 30.800
Ft/hó bérleti díjért.
A fenti üzlet és iroda helyiségek jelenlegi állapotukban
bármilyen üzleti, kereskedelmi és irodai tevékenység
folytatására alkalmasak.
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20 sz. alatt lévõ 1.137 m2 terület
minimális 16.000,-Ft/hó, bérleti díjért.
- Kisújszállás Báthory u. 2 sz. alatt lévõ terület 653 m2
minimális 9.100,-Ft/hó bérleti díjért.
- Kisújszállás Szabadság u. 6 sz. alatt lévõ 993 m2 terület
minimális 13.800,-Ft/hó havi bérleti díjért.
A fenti bekerített üres területek tárolásra, szabadtéri
tevékenységre, vállalkozásra alkalmasak.
Az ingatlanok és területek határozatlan idõre adhatók
bérbe. Használatba vételi díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben
gyakorolni kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel
rendelkeznek.
Az üzlethelyiségek és a területek bérleti jogát pályázat
útján lehet elnyerni. A pályázók közül az részesül elõnyben, aki
a legmagasabb összegû bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2007. február 23-án 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez
(5310 Kisújszállás, Kossuth L. út. 74., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon, telefonon
történt egyeztetést követõen 8-15 óra közötti idõpontban
(telefon: 59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az elõzetesen és a fenti
határidõig írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit
lebonyolítása 2007. február 26-án 9.00-12.00 óráig a
helyszínen történik:
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét,
a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Deák Ferenc
ügyvezetõ igazgató

Földtulajdonosi és -használati változás bejelentése
Kisújszállás Város Önkormányzatának a mezei
õrszolgálatról szóló 12/1998.(VII.1.) önkormányzati rendelete
értelmében a földhasználati, illetve tulajdonjogi változást az
érintett a jog átadását, illetve átvételét követõ 15 napon belül, de
legkésõbb minden év április 30. napjáig a Gazdálkodási
Osztálynak (Városháza emelet 23. iroda) köteles írásban
bejelenteni.
Tisztelt Földtulajdonosok és Földhasználók! Kérem,
szíveskedjenek az adásvételi, illetve bérleti szerzõdések egy

másolati példányát a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztályára a változások átvezetésének elõsegítése érdekében
mielõbb leadni.
A termõföld használója, illetve ha ez bejelentés
elmulasztása miatt a Gazdálkodási Osztály elõtt ismeretlen,
akkor a termõföld tulajdonosa, illetve tulajdonrészük arányában
a tulajdonosai kötelesek a mezõõri járulék megfizetésére.
Rácz Szilvia
osztályvezetõ
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Híd az iskola és a szülõk között
Nemrégiben az ötödik osztályos lányom egyik tanára
ajánlotta, hogy lehetõségem van részt venni Balatonszemesen,
egy szülõi érzékenyítõ és szemléletformáló, harmincórás,
ingyenes tréningen. Az elsõ gondolatom persze az volt, hogy
végre én is kikapcsolódhatom. Naná, hogy elutazok a Balatonra!
Érdekelt az is, hogy mi az a sokat emlegetett HEFOP, mit takar a
név. Szülõként hogyan vagyok érdekelt, és hogyan kapcsolódom
én az új oktatási rendszerhez? Feliratkoztam a résztvevõk
listájára.
Mi, szülõk harmincan verõdtünk össze óvodákból, iskolákból
és középiskolákból. Vargáné Kerti Anikó (Kádas György
Általános Iskola gyógypedagógusa) jó és odaadó szervezésének
köszönhetõen közösen tudtunk busszal utazni a helyszínre.
A fogadtatás nagyszerû volt! A Balatonra nézõ szállodánk
konferenciatermében kezdõdött el a tréning. Köralakban
foglaltunk helyet, ez az ülésforma szokatlan volt ugyan, de
egyben nagyon barátságos is. Trénereink bemutatkozását
követõen pár szóban mi is beszéltünk magunkról. Ez a látszólag
könnyû és természetesnek vélt feladat nem is volt olyan egyszerû.
Torkomban dobogott a szívem, nem is gondoltam korábban,
milyen nehéz magamról beszélni. Lassan a többiekkel együtt én
is feloldódtam, élveztem a különbözõ játékos feladatokat.
Néhány érdekes játék a megismertek közül: konstruktív
hallgatás (egy percig hallgatni értõ figyelemmel a másikat, majd
az õ személyében a hallottakat visszaadni), labdázás körben állva
négy labdával (együttmûködés, kitõl kapta, kinek adta),
szituációs játékok (beleélni magunkat a különbözõ
élethelyzetekbe).
A tréning folyamán rajzolódott ki, hogy mi a játék lényege,
mire mutatnak rá, hogyan látod önmagad és másokat. Mennyire
vagy együttmûködõ, empatikus, toleráns és figyelmes a másik
iránt. A kis csoportunkon belül egyre közelebb kerültünk
egymáshoz is. Sokat beszélgettünk és figyeltünk a másikra. Ez
fontos!
Mindenki elmondhatta látásmódját, viszonyát az iskolához és
megoszthatta a többi szülõvel az esetleges problémákat. Szinte
valamennyiünk között hasonló nehézségek merültek fel:
gyermekeink túlterheltek az iszonyúan gyors tempóban haladó
tananyagok rázúdításától. Nincs idõ egy-egy téma igazi,
tudásszintû elsajátítására. A legtöbb gyerek tele van szorongással,
nincs sikerélményük. A beszélgetéseink során egyre inkább
rájöttünk arra, hogy mi, szülõk is tele vagyunk szorongással, amit
még az iskolai élményeinkbõl hoztunk magunkkal. Trénereink
nagyon egyszerûen, érthetõen felvázolták elõttünk, hogy mi a
lényege az integrált (fogadó) és az inkluzív (elfogadó, befogadó)
nevelésnek. Tisztáztuk a szavak és a fogalmak helyes
értelmezését, ami nagyon lényeges nekünk, szülõknek. Csak így
kaphatunk tiszta és érthetõ képet az integrált oktatásról.
A képzés célja a szülõi szemléletformálás és az érzékenyítés
volt. Képesek legyünk feltétel nélkül elfogadni, befogadni,
empatikus magatartást tanúsítani az SNI (sajátos nevelési igényû)

és sérült tanulókkal szemben. Még ma is a fülemben csengenek
trénerünk, Lõrincz Zsuzsanna szavai: "Minden ember egyéniség,
megismételhetetlen érték, mert csak egy van belõle, mindegy,
hogy fehér, fekete, hupikék, fogyatékos, nem fogyatékos, a lényeg,
hogy egyenlõ eséllyel rendelkezhessen, egyenlõ bánásmódban
részesülhessen. Az iskolákban elkülönítés nélkül minden gyermek
kapja meg saját tudásszintjének megfelelõen a professzionális
képzést. Ne csak oktassanak, hanem valóban neveljenek is a
tanárok."
Én úgy gondolom, a tréning három napja alatt mind a
harmincan
átértékeltük
az
eddigi
látásmódunkat,
elérzékenyültünk, és most már tudjuk, hogy mennyire fontos az
együttnevelés, és mennyire nem igaz, hogy a hátrányos helyzetû
vagy fogyatékos gyerek visszahúzza a gazdag és egészséges
társát. Az inklúzív nevelés megköveteli a professzionális
pedagógusokat. Az iskolán belül a tanárok együttmûködve,
azonos céllal kell, hogy rendelkezzenek.
Nekünk, szülõknek is támogatnunk kell azt, hogy az iskolák
bevezessék az inkluzív nevelés-oktatást. A megszerzett
tapasztalatokat én és a tréningen résztvevõ többi szülõ is szeretné
továbbadni másoknak. Azt szeretnénk, ha több szülõ belelátna az
integrált oktatásba, ezért is alapítottuk meg szülõi szervezetünket,
melynek programjait a HEFOP által elnyert EU-s pénzek fogják
finanszírozni. Helyet kaptunk a mûvelõdési házban, minden
hónap második keddjén. A meghívott szakemberektõl a szülõk
bármit kérdezhetnek, ami gyermekeikkel kapcsolatban õket
foglalkoztatja, mindenre szakemberektõl kapnak igazi segítséget.
A Kossuth iskolában Oláhné Horváth Ibolya kezdte el ebben a
tanévben az integrált oktatáson belül a képesség- és
készségfejlesztésen alapuló kompetencia alapú oktatást. Az elsõ
összejövetelünkkor meghívtuk õt, hogy mondja el tapasztalatait.
Számomra a legmeggyõzõbb ez a mondata volt: "Harmincéves
pályafutásom alatt még nem éreztem ilyen közel a gyerekeket. A
tanulók kiegyensúlyozottak, mert elegendõ idõnk van alapok
elsajátítására."
Szeretnénk, ha minél több szülõ bekapcsolódna
szervezetünkbe, mert mindenki azt szeretné, hogy gyermeke a
legjobb oktatást kapja, hiszen nekünk õk a legfontosabbak!
További információk: e-mail: kisujhefop@t-online.hu
Honlap: www.kisujhefop.extra.hu
Tóth Adrienne: : 06/70 5375 556
Találkozzunk minden hónap második keddjén a mûvelõdési
házban! (A gyerekfelügyelet a helyszínen megoldott).
Kedves szülõtársaim! Bátran keressenek, keressetek
bennünket!
Programjainkat plakátolva, városunk összes intézményében
megtalálhatják, megtalálhatjátok.
Köszönjük a HEFOP 2.1.6. projektvezetõinek, Oros
Rózsikának és Tatárné Erzsikének a lehetõséget!
A szülõi szervezet nevében:
Tóth Adrienne

12. oldal

Kisbíró

2007. február 10.

Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Móricz-nap - 2006. november 17.

Az évente megrendezésre kerülõ költészet napi
szavalóversenyeket az alábbi idõpontokban tartjuk:

Hagyományainkhoz híven e tanév novemberében is
megrendeztük iskolánkban a Móricz-napot.
A magyar szakosok munkaközössége 2006 októberében
Évfordulók címmel vetélkedõt hirdetett Kosztolányi Dezsõ
halálának 70. évfordulója alkalmából. A vetélkedõre a
Nagykunság és a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
településeinek középiskolái és 8. osztályos általános
iskolásai nevezhettek. A vetélkedõ védnöke Kecze István,
városunk polgármestere volt. Az írásbeli forduló alapján a
legjobb hat csapat jutott be a szóbeli döntõbe: három csapat
a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és
Közlekedésgépészeti Szakközépiskolából, két csapat a
karcagi Gábor Áron Gimnáziumból, egy csapat a túrkevei
Kossuth Lajos Általános Iskolából. Dr. Ducza Lajos
alpolgármester úr köszöntõje után a versenyzõk egy 7
feladatból álló vetélkedõn mérhették össze tudásukat.
Egy másik vetélkedõ is lázba hozta a móriczos diákokat.
Minden osztály pályázott A legjobb Móricz-osztály címre és
arra az összegre, amely ezzel együtt az osztálykasszát
gyarapítja.
Délelõtti programunkat a budapesti Musical Company
mûsora zárta. A Rock Színházból kivált csoport
musicalrészleteket adott elõ. A nagy sikerû elõadás után
került sor az eredményhirdetésre. A Kosztolányi-vetélkedõ
elsõ három díját (könyvjutalmak) a túrkevei gimnázium két
csapata és a karcagi gimnázium csapata nyerte el. A Móricznapi vetélkedõ legjobb eredményeit elért osztályai a K.11.A
(osztályfõnök Rehócsin Mária), a G.12. B (osztályfõnök
Várdai Istvánné) és a G.12.A (osztályfõnök Gönczi Károly)
lett.
A Móricz-napot az iskola dolgozói számára rendezett
vacsora zárta.
Köszönetet mondunk a Móricz-nap támogatóinak, azaz a
következõknek:
Kisújszállás Város Önkormányzata, Móricz Zsigmond
Gimnázium Diákönkormányzata, Kovács Lajos, Tanka
Sándor, Juhász Attila, Cuk- Hor Bt., Szalay Könyvkiadó és
Kereskedõház Kft., REL Stúdió, Komáromi Lajos
Takácsné Gyõri Erika
igazgatóhelyettes

*

*

*

Március 26. 15 óra - középiskolások és felnõttek részére
A Batthyány emlékév kapcsán - a kor szellemét idézve - 19.
századi költõ versével lehet nevezni.
*

*

*

Március 27. 15 óra - 1-2. osztályos tanulók részére
Nevezni szabadon választott verssel lehet.
*

*

*

Március 28. 15 óra - 3-4. osztályosoknak
Nevezni szabadon választott verssel lehet.
*

*

*

Március 29. 10 óra - óvodások versmondó versenye
A gyermekek rövid tavaszi verssel készüljenek.
*

*

*

Március 29. 15 óra - felsõ tagozatos tanuló részére
Az 5-6.-os tanulók szabadon választott,
a 7-8. osztályosok pedig
19. századi költõ versével nevezhetnek.
*

*

*

A nevezéseket március 21-ig várjuk a könyvtárban.

Köszönet:
Zsoldos Jánosnak, Gönczi Károlynak, Bartucsek Emíliának
az adományokért, Szabó Lászlónak, Nagy Pálnak, Oros
Imrének, Békési Józsefnének és Kolics Károlynénak, valamint
a Pannonhalmi Fõapátságnak a könyvtár részére felajánlott
dokumentumokért.
Köszönjük az adózó magánszemélyek által 2006-ban
felajánlott támogatásokat. Az
összeg
(54.818,-Ft)
számítógép-konfiguráció vásárlásához nyújtott segítséget.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

Gratulálunk!
Az Arany János Városi Könyvtár "A kultúra európai érték"
címû rendezvényével elnyerte "A 2006-os év leghatásosabb EU
kommunikációs projektje" címet, amelyet az Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete és a Külügyminisztérium EU
Kommunikációs és Közkapcsolati Osztálya ítélt oda. A díjat
uniós csatlakozásunk óta második alkalommal osztották ki, az
átadásra az Európai Uniós Információ Szolgáltatók Nemzeti
Találkozóján került sor.
Kiss Endre

A kalendáriumról
A Kisújszállási Nagykun Kalendárium megjelenésének 15.
évfordulóját ünnepelhettük a 2007-es évben. A karácsonyi ünnepek
elõtt megjelenõ kalendárium merjük remélni, hogy hûséges
olvasóinknak ez évben is örömet fog okozni, és a könyvespolcon
olyan könnyen elérhetõ helyre kerül, hogy év közben bármikor újra
bele lapozhatnak, és egy-egy évfordulóhoz kapcsolódó cikket
elolvashatnak.
Szerkesztõbizottságunknak évente komoly fejtörést okoz, hogy
mindig érdekes, figyelemre méltó tartalommal töltsük meg ezt a
városi évkönyvet. A szerkesztõi munka folyamatos. Már a 2008-as
kalendáriumba is érkeztek új, érdekes írások, és cikkeket várunk
hiteles, rangos szerzõktõl.
Kedves olvasóinktól elnézést kell kérnünk, mert az év végi hajrá
miatt sajnos néhány hiba elõfordul könyvünkben. Merjük remélni

azonban, hogy a formai hibákat az érdekes tartalom feledteti.
Mint a kalendáriumot kezdettõl fogva szerkesztõ képviselõ
szeretném e helyen is megköszönni minden szerkesztõ, szerzõ,
fotográfus és egyéb közremûködõ önzetlen munkáját; és kérem újra
a város lakóit, hogy írásaikkal, régi fényképeikkel, ötleteikkel
segítsék a színvonalas tartalmi munkát.
Megköszönöm a kalendáriumban hirdetõ cégek, vállalkozók
anyagi támogatását, valamint az önkormányzat pénzügyi és erkölcsi
segítségét, hiszen ennek köszönhetõ, hogy a könyv évek óta szolid
áron (700,- Ft/db) jelenhet meg, és így sokan vásárolhatják meg ezt
az informatív kiadványt. A kalendárium a városi könyvesboltban és
a szokásos helyeken még megvásárolható. Köszönet segítségükért.
Dr. Ducza Lajos
szerkesztõ
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Néptáncosok házatája
Tavaly év vége óta egy új név hallható a városban:
BOKORVIRÁG.
Mi is ez a Bokorvirág? A néprajzi könyvek szerint a
nagykunsági szûcshímzések jellemzõ motívuma. Egy
rozmaringleveles szár, amely fent rózsában, tulipánban vagy
szegfûben végzõdik, két oldalán pedig indás levelek, rózsák és
bimbók vannak.
A néptáncos "társadalom" életében azonban egy új
hagyományõrzõ egyesület (mint "rozmaringszár") neve, mely a
néptáncos gyerekeket, felnõtteket, szülõket, nagyszülõket,
támogatókat (mint "rózsa, szegfû, tulipán") foglalja egy
szervezetbe.
Célunk: gyermeknek és felnõttnek egyaránt hasznos és érdekes
tevékenykedési lehetõségek biztosítása néptánctanítással,
hagyományok megismertetésével, kézmûves foglalkozások
szervezésével.
Az egyesületnek bárki tagja lehet, aki bármilyen módon segíti
annak tevékenységét. Atagdíj 500,-Ft/félév, melyet február 15-ig és
október 15-ig lehet befizetni. Amit "kínálunk": zene, tánc, humor,
jókedv, csillogó szemek, kipirult arcok.
Ezt bizonyítják a megalakulás óta szervezett rendezvények.
December 9-én már 5. alkalommal kaptunk meghívást a
Vörösmarty térre a betlehemes mûsor bemutatására. 11-tõl 18 óráig
szórakoztathattuk az állandóan változó, de sok száz fõs közönséget
táncainkkal, játékainkkal, mûsorunkkal. Ezt követte 21-én a
gimnázium udvarán bemutatott betlehemes, ahol az izguló fellépõk,
a kíváncsi közönség, a mûsor, a zene, a tea, a forralt bor és a
sparheltes bodag egyaránt hozzájárult a sikeres, jó hangulatú
estéhez. A következõ megmérettetés a magyar kultúra napi városi
ünnepségen való fellépés, a néptáncgála volt, amely úgy érezzük,
színvonalával, hangulatával felejthetetlen élményt nyújtott
szereplõnek és nézõnek egyaránt. Ezt követte a nagykunsági
gyermeklakodalmas, amely a hajnalig tartó táncolás, nótázás, a
gyermekek önfeledt játéka és a felnõttek némelykor "könnyekig"
gurgulázó nevetésébõl ítélve szintén jól sikerült.
Mindez azonban nem jöhetett volna létre a lelkes résztvevõk és
segítõk nélkül!!!
Köszönjük Kisújszállás Város Önkormányzatának és a
Mûvelõdési és Ifjúsági Központnak az anyagi és erkölcsi
támogatást. Köszönjük a fellépõ gyerekeknek, hogy sokszor erõn
felül is ott vannak a próbákon, félre téve mindent, csak hogy jól
sikerüljön egy-egy rendezvény (és mert imádnak táncolni és együtt
lenni!). Köszönjük a szülõknek, hogy nagyon megértõen és
segítõen állnak a gyerekek és szervezõk mellé. Köszönjük Katának
és Ricsinek, de Mesinek és Áginak is, hogy tanítanak bennünket
(kicsiket és nagyokat) táncolni! És köszönjük mindenkinek, aki
eljön a rendezvényeinkre és tapsol nekünk, hiszen így tudjuk
lemérni igazán, hogy jó, amit csinálunk, és jó látni, hogy szükségük,
igényük van az embereknek a "gyökerek", a hagyományok
felelevenítésére, visszanézésére, visszatanulására.
Programjainkat - más civil szervezetekkel összefogva szeretnénk az egész városra kiterjeszteni, bevonni azokba kicsit,
nagyot, öreget, fiatalt. Kérjük, figyeljék plakátjainkat,
kapcsolódjanak be játékainkba, táncainkba, vegyenek részt minél
többen rendezvényeinken.
A bokorvirágosok nevében:
Klément-Balla Ágnes

13. oldal
Újra
Nagykunsági Hagyományõrzõ Bál

Az idei farsangi báli szezon sok rendezvénye között kedvükre
válogathatnak a táncolni vágyók. Ezek közül kiemelkedõ jelentõségû
az immár hetedszer sorra kerülõ Nagykunsági Hagyományõrzõ Bál.
Abált a rendezõk a város újratelepülésének 290. évfordulója jegyében
hirdették meg.
Idõpontja és helye:
2007. március 3. (szombat) 19.00 óra,
a Városháza Dísztermében.
A bál díszvendége:
Varga Mihály országgyûlési képviselõ
Fõvédnökök:
Rózsa Endre országgyûlési képviselõ
Dr. Fazekas Sándor
Karcag város polgármestere, a Kunszövetség elnöke
Kecze István, Kisújszállás város polgármestere
Védnökök:
Nagykun Kapitányok Tanácsa
Program:
Megnyitó
Zászlók behozatala
a Nagykun Huszárbandérium és
Nagy István tárogatós közremûködésével
Ünnepi köszöntõ
"Nagykun Kapitányok Díja" átadása
Berecz András mûsora
Pohárköszöntõ, vacsora
Nagykun Táncegyüttes (Kisújszállás) mûsora
Tánc kivilágos-kivirradtig, közben
Karcagi Nagy Zoltán mûsora
Tombola
Az est folyamán a jó hangulatot
a Pop Secret Band biztosítja
"Kunnak lenni sem kevesebb, mint hajdúnak, mint székelynek."
Kiss Tamás
A bálra jelentkezni az 59/520-244, 59/520-672 telefonszámon lehet.
A rendezõk nevében: Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Jogi és áldozatsegítõ tanácsadás
Jogi és áldozatsegítõ tanácsadást tart a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó és áldozatsegítõ
munkatársa, minden hónap harmadik keddjén 9-14 óráig.
Az ügyfélfogadás helye:
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
(5310 Kisújszállás, Kálvin u. 9.)
Az ügyfélfogadás idõpontjai: 2007. január 16., február 20.,
március 20., április 17., május 15., június 19., július 17., augusztus
14., szeptember 18, október 16., november 20., december 18.
Dombi András
Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje
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Kisúji fotósok kiállítása az Alkotóházban
A fényképezés örömei
Kisújszállás Város Önkormányzata, a Mûvelõdési és Ifjúsági
A megnyitó beszédet követõen a Kossuth Fotóklub vezetõje
Központ és a helyi Kossuth Fotóklub január 19-én a fenti címmel, érdeklõdésemre így ajánlotta a fotózást kedvelõk figyelmébe a
hatodik alkalommal rendezte meg a kisújszállási fotósok kiállítását kiállítást:
a Papi Lajos Alkotóházban.
- Természetesen a fotóklub tagjaival együtt mindannyian
A kiállítás megnyitójára érkezõket hangulatos muzsika fogadta. örülünk annak, hogy közös munkánk eredményeként ismét
Tolmácsolói a helyi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény megrendezhettük a kiállítást. De annak is, hogy ebben az évben
képviseletében Lovász Beatrix igazgató-zenetanár,
bekerült a városi rendezvénytervbe is a kiállítás
Szolnoki Zsolt és Cs. Nagy Anna növendékek voltak.
megrendezése. A beérkezett pályamunkákat a
A megjelent vendégek körében köszöntötték
szakmai zsûri egyik tagjaként jómagam is
Rózsa Endre országgyûlési képviselõt, a Parlament
színvonalasnak tartom. Hozzáteszem, ebben
kulturális bizottságának tagját.
közrejátszik a kiállított képek A4-es mérete is.
A fotókiállítást Szabó Lajos tanár, települési
Elmondanám, régen dédelgetett vágyam, hogy
képviselõ nyitotta meg, s ajánlotta a szép számban
létrejöjjön a korábbi és mostani legjobb
megjelent közönség figyelmébe. Megnyitó
alkotásokból egy városi fotómûvészeti gyûjtemény
beszédében szólt arról, hogy a Kossuth Fotóklub
is. Ezúton köszönöm a kiállítás megrendezésében
1993-ban alakult meg a Kossuth Lajos Általános
közremûködõk, a támogatók segítségét - mondta
Iskolában. A klubot, illetve tagjait már a következõ
beszélgetésünk végén ifj. Papi Lajos, a kiállítás
évben felvették a Magyar Fotómûvészek Alkotó
házigazdája.
Csoportja Országos Szövetségébe is. Ezen idõponttól
A négytagú szakmai zsûri - kezdõ és haladó
számolva a klub tagjai alkotásaikkal rendszeresen
kategóriákban
- oklevéllel és tárgyjutalommal
Vatai Csaba fotója
bemutatkoznak városi, országos kiállításokon,
díjazta a következõ alkotókat: Boda Jánost, Vatai
alkotótáborokban. A mostani kiállításra 18 fotós 160 alkotással Csabát, Sebestyén Sándort, Balogh Beátát, Péter Józsefet, Gönczi
jelentkezett. Ebbõl - kiállítóhely hiányában a szakmai zsûri Lajost, Barta Kálmánt, Losonczy Józsefet, Dankó Andrást.
negyvenet tudott csak kiállítani - hangzott el a megnyitó során.
Õk lehetõséget kaptak arra is, hogy az év során országos
Akisúji Kossuth Fotóklubot ifj. Papi Lajos fotómûvész szervezi, kiállításon, illetve nemzetközi alkotótáborban képviselhessék
irányítja, nyugdíjasként is fiatalos lelkesedéssel és optimizmussal. Õ városunk fotósait.
az, akit ritkán látunk jellegzetes bajusza és nélkülözhetetlen
A fotókiállítás február 23-ig tekinthetõ meg a Nyár utcai Papi
fényképezõgépe nélkül. Mondhatni: a korábbi és a jelenlegi Lajos Alkotóházban, elõzetes bejelentkezés alapján.
fotókiállítás sem jöhetett volna létre segítõi és az õ közremûködése
(Tel: 59/520-672)
nélkül.
Ari Géza

Kedves Kisújszállási Lakosok!

1%-ot a közoktatás támogatására

Az a tervünk, hogy a Losonczi Miklós mûvészet- és
irodalomtörténész által írt A Nagykunság szobrásza: Papi Lajos
címû könyvet 2007 elsõ felében megjelentetjük. Ezzel is szeretnénk
adózni városunk híres szobrászmûvésze, Papi Lajos emlékének. A
nyomdai költségek nagyon magasak, így adományok gyûjtésére van
szükség. Ezért kérjük, hogy a könyv kiadását lehetõségükhöz mérten
anyagilag támogatni szíveskedjenek.
Adományukat az Alföldkutatásért Alapítvány (mint a gyûjtésben
közremûködõ szervezet) számlaszámára fizethetik be 2007. március
30-ig. Az alapítvány számlaszáma: Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet 69300183-10005518.
Az adományokat személyesen is gyûjtöm, és szívesen adok
további információkat az érdeklõdõknek a készülõ könyvrõl.
Papi Lajos (06-30/517-33-99)

Tíz éve mûködik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási
Közalapítvány, mely pályázatai révén döntõen a megye közoktatási
intézményeinek szakmai munkáját és taneszközparkjának
fejlesztését támogatja, továbbá ösztöndíjak adományozásával a
megye tehetséges általános és középiskolás diákjainak nyújt
segítséget. Városunk közoktatási intézményeit 1997-2006 között
összesen 58 millió Ft-tal támogatta. E támogatásból elsõsorban
taneszközöket vásárolhattak intézményeink. Az alapítvány kérését
tolmácsoljuk, amikor javasoljuk, hogy aki teheti, 2006. évi személyi
jövedelemadójának 1%-ával segítse az alapítvány további
mûködését. Az alapítvány számlaszáma: 18828605-1-16
Kocsisné Monoki Julianna

Meghívó
Megváltozott a posta nyitva tartási ideje
2007. február 1-jétõl a kisújszállási postahivatal
nyitva tartása a következõ:
hétfõtõl - péntekig: 8.00 - 18.00 óra,
szombaton: 8.00 - 11.00 óra
(Szerk. KE, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi
Igazgatóságának tájékoztatója alapján.)

A Kisújszállási Lövészklub
2007. március 7-én, szerdán délután 17 órakor
a Vadászházban (Rézmûves u. 13.)
tartja nyílt közgyûlését,
melyre szeretettel várja jelenlegi és jövõbeni tagjait.
Hornyák János
klubelnök

2007. február 10.
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SZEREZZEN ÉRETTSÉGIT!
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 2007.
szeptemberi indítással érettségire felkészítõ szakközépiskolai képzést indít felnõttek számára.
1. ESTI TAGOZATON
Jelentkezés feltétele:
- betöltött 18. életév
- legalább a 9. évfolyam sikeres teljesítése
Jelentkezési határidõ: 2007. április 30.
2. NAPPALI TAGOZATON
Jelentkezés feltétele:
- 20 évesnél fiatalabb életkor
- 9. évfolyam sikeres teljesítése
Jelentkezési határidõ: 2007. április 30.
Mindkét képzés iránt az iskolában lehet érdeklõdni,
személyesen Kisújszállás, Arany J. u. 1/A szám alatt vagy
telefonon az 59/321-329-as telefonszámon.
* * *
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában
februárban az alábbi OKJ-s szakképesítõ tanfolyamok
indulnak:
- ABC-eladó (8. általános iskolai végzettséggel)
- kereskedõ-vállalkozó
- vendéglátó-vállalkozó
- tüzelõ- és építõanyag kereskedõ
Részletfizetési lehetõség.
Jelentkezési határidõ: 2007. február 15.
Érdeklõdni: Kisújszállás, Arany J. u. 1/A
Tel.: 59/321-329
Debreczeny Zoltán
igazgató

15. oldal
"Téltemetõ"
mulatságot rendezünk
2007. február 16-án (pénteken) délután,
melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.
Program

15.00 órakor: Kézmûves foglalkozás
a Napközi konyha udvarán (Vásár utca) található
épületben
16.00 órakor: "Téltemetõ" - menet indulása
Útvonal: Napközi konyha, Vásár utca, Mikes utca,
Kossuth utca, Szab. téri lakótelep, Piac utca, Kálvin tér,
Kálvin utca
17.00 órkor: "Téltemetõ" farsangi mûsor és tánc
az Arany Iskola udvarán
18.00 órakor: Farsangi fánk, tea, forralt bor és tánc
a Napközi konyha udvarán
18.30 Farsangi Döme elégetése
a Napközi konyha udvarán
A rendezvény szervezõi:
Bokorvirág Hagyományõrzõ Egyesület, Arany János Általános
Iskola Diákönkormányzata, HEFOP Gyermek Team, Kisújszállási
Lövészklub, Móricz Zsigmond Gimnázium, Nagykun Nádor
Huszár Bandérium, Szociális Gondozási Központ, Városi
Nyugdíjas Klub, Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Városvédõ és
-Szépítõ Egyesület

Tûzre-vízre vigyázzatok!
A Kisújszállási Tûzoltók mozgalmas idõszakot mondhatnak
magukénak az év elsõ hónapjának végén. A száraz, szeles idõ
kedvezett a tûzeseteknek, a viharos szél fákat döntött ki és tetõket
bontott meg. Januárban 24 alkalommal kellett tûzoltóinknak
szirénaszó mellett elhagyni a laktanyát. 10 alkalommal kellett
avartûzhöz vonulni. Sajnos sokan felelõtlenségbõl a szeles idõben
gyújtották meg az avart, bele sem gondolva, másoknak milyen kárt
okozhatnak vele. Volt rá alkalom, hogy szemtanúk elmondása
alapján sikerült azonosítani a gyújtogató személyét, aki ellen
megtettük a szükséges intézkedéseket. Rá kellett jönnie, hogy
meggondolatlan magatartásával milyen következményeket kell
elviselnie.
Egy alkalommal Kenderesen egy melléképület kapott lángra a
benne tárolt anyagokkal és szárnyasokkal együtt. A kár több
százezer forint volt. A viharok során 12 alkalommal kellett
lakóépületre, villanyvezetékre dõlt fákat, ágakat eltávolítani.
Kenderesen egy kidõlt fa lakóháznak támaszkodott, és csak daru
segítségével lehetett a fát eltávolítani.
Sajnos közúti baleseteknél is be kellett avatkoznunk. A város
központjában autóbusz gyalogost gázolt, itt a sérült személyt csak a
busz megemelése után lehetett kiszabadítani. A hónap végén
Kisújszállás Karcag felõli végén két személygépkocsi ütközött. Itt
személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentõs.

Tanulva a vihar okozta károkból, annak megelõzése érdekében
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tûzoltóságunk vállalja megdõlt,
veszélyes fák kivágását, gallyazását. Egyre sûrûbben törnek viharok
térségünkre, vigyázzunk értékeinkre. Az a fa amelyik a lakást
árnyékban tartja nyáron, egy vihar során ugyanakkora területen
végezhet pusztítást is. Ezekre odafigyelve több ingatlantulajdonos
jelezte már felénk gallyazási, fakivágási igényét. Tûzoltóságunk
szabad kapacitását kihasználva tudjuk szakszerûen és olcsón
elvégezni ezeket a munkálatokat.
Ezzel kapcsolatos igényeiket vezetékes vonalról a 105-ös
segélykérõn, az 520-620-as számon, vagy személyesen a
kisújszállási tûzoltóság laktanyájában lehet bejelenteni.

Hirdetmény: Ha elhivatottságot érzel a tûzoltói
munka iránt, elmúltál 18 éves, és szereted a kihívásokat,
jelentkezz önkéntes tûzoltónak! Személyes jelentkezés
minden munkanap a laktanyában.
Gulyás László parancsnok
(Fakivágás esetén az ingatlan tulajdonosának nyomatványon kell a
Polgármesteri Hivatalban kérelmeznie az ingatlan elõtti
közterületen lévõ fa kivágását. Az engedélyt kizárólag akkor
szerezheti meg a kérelemzõ, ha vállalja, hogy a kivágott fák helyére
facsemetéket ültet. - Szerk..)
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A XXI. századi ápolás már Kisújszálláson is elérhetõ!
A Borók Kft. mára több mint ötéves egészségügyi
múlttal rendelkezik. Az évek során apró lépésekben
bõvítette tevékenységi körét, kezdve az orvosi ügyelettel gépkocsi biztosítása révén -, a költségtérítéses
betegszállítással, melyet napról napra mind többen vesznek
igénybe, egészségügyi gázok szállításával, majd 2006
májusában a gyalog- és mozgóõrséggel, illetve otthoni
szakápolással.
A XXI. század mindannyiunktól merõben új, egyre inkább
európai szemléletet követel. Erre törekszünk mi is, így
szeretnénk egy betegközpontú, mindenre kiterjedõ személyre
szabott ápolást, szociális gondozást, személyi segítést
megvalósítani szoros együttmûködésben az önkormányzattal, a
háziorvosokkal, a kórházakkal, a családsegítõ szolgálattal és a
szociális intézményekkel.
Célunk a betegek minél teljesebb, emberségesebb
kiszolgálása, ellátása, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a
betegség önmagában is kiszolgáltatottá teszi az embert.
Ezt szem elõtt tartva szeretnénk - kezdetben költségtérítéses
formában - megismertetni mindenkivel újonnan induló
szolgáltatásainkat:
Vérvételt otthonában
Ha nincs ideje sorba állni, vagy rövid ideig bírja
éhgyomorra, esetleg ágyhoz kötött, járóképtelen, vagy csak
azért, mert Önnek így kényelmesebb, van egy mindenki
számára kényelmes megoldásunk.
Nõvérünk egy Önnel közösen egyeztetett idõpontban
felkeresi lakásán, leveszi a vizsgálati anyagot, melyet lead a
laborba, és a kész leleteket visszajuttatja Önhöz.
Mentálhigiénés tanácsadás
Közel negyedmillió ember él hazánkban, aki lelki
problémáira nem kér szakembertõl segítséget. Ez részben annak
köszönhetõ, hogy az egészségügyben a pszichiátria az egyik
olyan hely, ahova nem szívesen megy az ember. A kezdeti lelki
probléma viszont ilyenkor gyakran depresszióvá alakulhat.

Van a gyógyszeren kívül megoldás
Tanulni kell hibáinkból, változtatni kell életvitelünkön, figyelni
kell magunkra! Tudunk segíteni, legyen az családi, életviteli,
gyermeknevelési vagy párkapcsolati probléma.
Néha elég, ha beszélhetünk problémáinkról, máris jobban
érezzük magunkat!
Személyre szabott otthoni ápolás,
szociális gondozás, személyi segítés
Szolgáltatásunk által lehetõsége nyílik ügyfeleinknek az önállóbb
életre, nagyobb életviteli szabadságra, szakszerû, személyre szabott
ellátásra, az intézményi elhelyezés vagy kórházi elhelyezés
elkerülésére; családtagjainak terheik csökkentésére, munkába állásra,
ezáltal anyagi helyzetük javítására.
Segíteni tudunk mindenben, legyen az egyszerû bevásárlás
vagy ügyintézés, de legyen szó akár vércukor-,
vérnyomásmérésrõl, vagy bármilyen egyéb ápolási
tevékenységrõl.
Szolgáltatásainkat meghatározott térítési díj ellenében bárki,
bármikor igénybe veheti, akár hétvégén is!
Elkötelezettséget vállalunk a kiváló minõségû betegellátás mellett.
Munkatársaink többsége felsõfokú-, középfokú egészségügyi vagy
szociális végzettséggel rendelkezõ szakdolgozó, akik többéves
gyakorlattal, naprakész szakismerettel, nagyfokú empátiás és
kommunikációs készséggel rendelkeznek.
2007 októberétõl tervezzük beindítani a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott otthoni szakápolást, illetve
jelenleg az Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott
betegszállítás engedélyeztetése is folyamatban van. Bízunk a sikeres
elbírálásban, hiszen ezek a szolgáltatások megteremthetnék mindenki
számára a hozzáférés egyenlõségét a társadalom ezen területén is.
Hirdetéseinket, plakátjainkat megtalálhatják az orvosi
rendelõkben, kórházban, szociális intézményekben. Bõvebb
felvilágosításért pedig forduljanak hozzánk bizalommal!
Információ, szolgáltatás megrendelése: 06 30 323-0008
Borók-Varró Veronika
diplomás ápoló, egészségfejlesztõ mentálhigiénikus

Ülésezett a Nagykunkapitányok Tanácsa
Kisújszálláson, Horváth György nagykun fõkapitány tanyáján
2007. február 2-án összeültek a kunkapitányok, és megtanácskozták
a közelgõ feladatokat. A megbeszélésen részt vett Kecze István,
Kisújszállás polgármestere is. Az új évben is átadják a két éve
alapított Illéssy-díjat, a Györfi Sándor Mendnyánszky-díjas
szobrászmûvész által készített bronzplasztikát. Mint tudott, e díjat az
kaphatja, aki sokat tett a Nagykunság történeti, néprajzi feltárásáért és
hagyományainak ápolásáért. Az Illéssy-díjat a Nagykun
Hagyományõrzõ Bálon fogják átadni a díjazottnak. Idén elõször
adják át a díj posztumusz változatát is.
ANagykunkapitányok Tanácsa határozott arról, hogy csatlakozik
a megújuló Nagykun Együttmûködési Társuláshoz. Elfogadták
Kétpó jelentkezését, így a 2007. évi kapitányválasztásra ezen a
településen, Kétpón kerül sor, májusban.
Állást foglaltak a kun világtalálkozóval kapcsolatban, melyrõl
írásban tájékoztatják a Nagykun Együttmûködési Társulást.
Örömmel köszöntötték a Kunszentmártoni Lovas Egyesület ötletét,

miszerint 2007-ben Kötöny vezér emlékére kunbálványt állítanak.
Felhívták a figyelmet arra, hogy Kiss Csaba rendezésében a Kun
László életével foglalkozó királydráma õsbemutatója lesz
Debrecenben a Csokonai Színházban február 16-án.
Horváth György nagykunkapitány

A kunkapitányok tanácskozásán
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JÓZSA JÁNOS
festõ- és grafikusmûvész kiállítása
Hét évtized van már Józsa János festõ- és grafikusmûvész mögött. Az egykori, budapesti
képzõmûvészeti gimnáziumban kiváló mesterek által elindított fiatalemberbõl ma már gazdag
mûvészi életpályát felmutató, elismert mûvész lett.
Az eltelt évtizedek alatt - megismerve különbözõ stílustörekvéseket - sajátosan egyéni szín- és
formavilágot teremtett, melyben mindig a látványból indul ki, de nem marad meg ennél, hanem
gondolatilag átfogalmazza, sûríti azt. Mûvészi szándékát így fogalmazza meg: "A maga eszközével
és munkájával minden embernek hozzá kell járulnia az élet formálásához. Én is ezt követem, tehát
ábrázolni kívánom koromat úgy, ahogy látom. Szeretném mindezt egyetemesen csinálni, olyan
alkotásokat létrehozni, amelyek az emberekhez mindenütt tisztán, érthetõen szólnak."
Reneszánsz hajlamú mûvész - mondják róla, a mûvészi hangjában ízig-vérig mai, kísérletezõ
alkotóról képzõmûvészeti sokoldalúságát csodáló ismerõi. Józsa János egyaránt otthonos a
grafikában, festészetben, legújabban pedig a tûzzománcmûvészetben. Számtalan szakmai
elismerés, díj, magyarországi és külföldi kiállítás kíséri pályáját. Több mint egy évtizede
városunkban a Poppea Galériában is láthatók alkotásai. E mostani kisújszállási kiállítás, mellyel
önkormányzatunk köszönti a hetvenéves, városunkhoz is kötõdõ festõmûvészt - válogatás gazdag
életmûvébõl. Ajánljuk minden kedves érdeklõdõ figyelmébe.
A Városháza dísztermébenlátható kiállítás 2007. február 23-ig tekinthetõ meg a Polgármesteri
Hivatal nyitva tartási idejében.
Kocsisné Monoki Julianna

Hiányoznak a szép rózsák
Évek óta szomorúan látjuk, hogy a Városháza elõtti rózsakert már
nem olyan gazdag és szép, mint volt néhány évvel korábban. Milyen
sokan meg is jegyezték, hogy dísze volt városközpontunknak a sok
nemes virág…
Elhatároztuk, újraültetjük rózsákkal a Városháza elõtti parkot, és
ehhez támogató társakat keresünk. Hívjuk tehát azokat, akik szívesen
csatlakoznak szándékunkhoz: egy-egy rózsatõ megvásárlását kérjük
mindenkitõl, akinek erre lehetõsége van, és szeretné szebbnek látnitudni városközpontunkat. Aki csatlakozni kíván tehát, az a
Polgármesteri Hivatalban Ducza Endre közterület-felügyelõnél
jelentkezzen március 15-ig (Városháza, 27. sz. iroda, telefon: 520-223
vagy 06-30-547-7371). Reméljük, tavasszal elültethetjük a
rózsatöveket, amelyek nyáron már virítani fognak, mindannyiunk
örömére.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói

Kölcsönkapott Föld
Nagy csodálat, de irigység is munkálkodott bennem, amikor közel
húsz évvel ezelõtt egy nyugatabbra lévõ országban járva az ottani
környezet tisztasága szemembe ötlött, s majd' hogy ki nem szúrta. A
szelektív hulladékgyûjtés természetessége, profizmusa pedig
elképesztett. Joggal bizakodtam, hamarosan nálunk is hasonló
viszonyokra lel majd a hozzánk keletebbrõl jövõ utazó. Nem így történt.
Sõt a csomagoló- és reklámanyagok szaporodásával, a papírzsebkendõhasználat, a dohányzás nagyobb elterjedésével soha nem látott
környezetszennyezés vette kezdetét hazánkban. Az utcákon sétálva
papírhalmocskák, cigarettásdobozok, csikk-kupacok és üvegtörmelékek
között sétálunk alumíniumdobozokat rugdalva, a szél pedig csokoládéés rágógumi-csomagolásokat kerget. A szilárd hulladékok mellett
immár megjelent a légnemû is, hiszen a hagyományos fûtõanyagok
drágulása miatt egyre többen kényszerülnek olcsóbb tüzelõ után nézni.
A ki tudja milyen összetételû szabászati hulladékok, mûanyag termékek
és hasonlók elégetése amellett, hogy jelentõs füst-, illetve korom
kibocsátásával jár, sok esetben mérgezõ, valamint rákkeltõ anyagokat is
tartalmaz. Nemcsak bosszantó, hanem veszélyes hulladékról is szó van.
Kérem a jóhiszemûen melegedõket, a szándékosan szemetelõket,
gondolják meg: "a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön".
Szabó Lajos települési képviselõ

Boldog Gyermekekért Alapítvány
Kisújszállás Sásastó út 5
Közhasznúsági jelentés a 2006. évi gazdálkodásról
2005. évrõl áthozott maradvány
Bevétel:
Farsangi rendezvény bevétele
Sportnapi rendezvény bevétele
Támogatás magánszemélyektõl
Szja. 1%-a
Banki kamat
Éves bevétel:
Kiadás:
Udvari fajáték karbantartása
Fejbábok
Nagyok kirándulásának támogatása
Ábrázoló eszközök, papír, írószer, posta
Foglalkozáshoz szükséges anyagok, eszközök
Fejlesztõ játékok
Banki költség
Éves kiadás:
2006. év végén maradvány:

437.556.130.000.192.500.131.290.69.095.5.200.528.085.27.829.78.350.36.200.31.668.17.946.24.750.15.296.232.038.733.603.-

Költségvetési vagy egyéb önkormányzati támogatást alapítványunk
nem kapott. Az alapító okiratban megjelölt célokat szolgálták a
bevételek és a kiadások. Az alapító vagyont nem használtuk fel. A
szervezet kuratóriumának tagjai és tisztségviselõi semmiféle juttatásban
nem részesülnek. Közhasznú tevékenységünk az óvodába járó
gyermekek jobb ellátása érdekében történik az alapszabályban foglaltak
szerint. A közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai 2007. január 24én megtartott ülésén elfogadták.
Az SzJA 1 % - ának felhasználása
A Boldog Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk l %-ának
felajánlásával az alapítvány céljait támogatták. Ez az összeg 69.095.Ft.,melyet fejlesztõ játékok vásárlására fordítjuk.
Adószámunk: 18824412-1-16
Demeter Istvánné
kuratóriumi elnök
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Segítsünk személyi jövedelemadónk 1+1 %-ával
Hogy kinek? Összeállításunkkal azoknak szeretnénk segíteni,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával helyi alapítványok, közösségek munkáját kívánják támogatni.
Alapítvány, szervezet neve

Székhelye

Képviselõje

Adószáma

Phoenix Kulturális Egyesület
Rákóczi u. 3.
Radics Zoltán
18820559-1-16
Kisújszállás Sport Egyesület
Deák F. u. 6.
Igriczi István
19866705-2-16
"A holnap menedzsereiért" Alapítvány
Széchenyi u. 4.
Szabó Tamás
18821213-1-16
A "Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdõért" Alapítvány
Vásár u. 64.
Szénási László
18832828-1-16
A Kisújszállási Zenedéért Alapítvány
Rákóczi u. 3.
Pintér Istvánné
18827484-1-16
(Aki a Mellofon Fúvós Együttest, vagy a Magyar Népzenéért Alapítványt szeretné támogatni, az a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány adószámát és nevét jelölje meg.)
A Magyar Népzenéért Alapítvány
Rákóczi u. 3.
Lovász Beatrix
18828179-1-16
Alsós Gyermekeinkért Alapítvány
Szabadság tér 2.
Ferenczné Subicz Katalin
18825444-1-16
Békés Öregkorért Alapítvány
Téglagyár u. 10. Vékony Istvánné Zsadányi Mária 18825509-1-16
Boldog Gyermekekért Alapítvány
Sásastó u. 5.
Demeter Istvánné
18824412-1-16
"Derûsebb Óvodásainkért" Alapítvány
Ifjúság u. 2.
Oláh Róza
18821127-1-16
"Fogd a kezem" Alapítvány
Béla király u. 67. Törös Kálmánné
18830596-1-16
"Gyermekeink Mûveltségéért" Alapítvány
Széchenyi u. 4.
Szabó Tamás
18821206-1-16
Hazánkért, Református Gyermekeink Jövõjéért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
18826469-1-16
Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
18833537-1-16
Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
Nyár u. 2.
Dr. Gyergyói László
19221599-1-16
Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány
Szabadság tér 1.
Dr. Kiss Kálmánné
19221324-1-16
Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
Szabadság tér 1.
Dr. Vincze Sándor
18827075-1-16
"Összefogással a kisújszállási Kossuth Lajos
Általános Iskolás tanulókért" Alapítvány
Kossuth u. 2.
Molnárné Bucsai Ildikó
18827408-1-16
Református Iskoláinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Garaguly Zsigmond
18821880-1-16
Református Temetõinkért Alapítvány
Kálvin u. 1.
Sípos Árpád
18821873-1-16
Sportalapítvány "Jámbor István testnevelõ tanár emlékére"
Széchenyi u. 4.
K. Szabó János
19221142-1-16
"Szülõk a Gyermekekért" Alapítvány
Széchenyi u. 9.
Farkas Gyuláné
18820054-1-16
"Arany Diák Alapítvány"
Kálvin u. 3.
Nagy Lajos
18827336-1-16
Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete
Szab. u. 1/A. II./5. Kovács Kálmán
18836231-1-16
Griff Motoros Club Sportegyesület
Gyõri u. 29.
Molnár Tamás
18832103-1-16
Kisújszállási Lövészklub
Eszperantó u. 10/a. Hornyák János
19220309-2-16
Kisújszállási Súlyemelõ és Szabadidõ Sportegyesület
Szabadság tér 1.
Szabolcsi Károly
18825035-1-16
Kisújszállási Technikai Sport Klub
Zsodoma u. 33.
Molnár Sándor
18836303-1-16
Magyar Postagalambsport Egyesület
Bocskai u. 7/12.
Vígh Zsigmond
18828423-1-16
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Kálvin u. 7.
Fülöp Gáborné
19002093-2-41
MOVE Kht. Segítség Támogató Szolgálat
Deák F. u. 10.
Szántó-Kalmár Anita
21926590-2-19
Móricz Zsigmond Diák Sport Egyesület
Széchenyi u. 4.
Rehócsin Mária
19227629-1-16
Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás
Béla király u. 14. Zsoldos László
19867342-1-16
Kisújszállási Nagykunhalmi Belszervi Krónikus Betegek Egyesülete Dózsa Gy. U. 87/a. Balogh Lajos
19012748-1-16
"Petõfi" Vadásztársaság
Rézmûves u. 13. Posztós János
19868697-2-16
Városi Önkéntes Önkormányzati Tûzoltóság Köztestülete
Nyár u. 2.
Palágyi Gábor
18832127-1-16
Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Nyár u. 2.
Mészáros Sándor
19227382-1-16
Városi Polgárõrség
Arany J. u. 6.
Dr. Malatinszky András
18827790-1-16
Kisújszállási Városvédõ és Szépítõ Egyesület
Szabadság tér 1.
Tatár Zoltán
18828124-1-16
"Együtt a holnapért" Alapítvány
Bajcsy-Zs. u. 37. Urbán Szabó Jánosné
18829424-1-16
Arany János DSE
Kálvin u. 3.
K. Szabó Jánosné
19227461-1-16
Külterületi Gyermekeinkért Alapítvány
Esze T. u. 23/a.
Ferenczné Subicz Katalin
18825444-1-16
Illéssy Alapítvány
Arany J. u. 1/a.
Dr. Tölgyvári Béla
18827862-1-16
Arany János Városi Könyvtár
Szabadság tér 2.
Gubuczné Tomor Mária
15576804-1-16
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
Deák F. u. 6.
Janó Lajos
15410656-1-16
Alföldkutatásért Alapítvány
Széchenyi u. 64. Dr. Tóth Albert
18825705-1-16
Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Egyesület
Horváth-tanya
Horváth Gyöegy
18836743-1-16
Az alábbiakban azoknak az egyházaknak, egyházi közösségeknek a kódszámát közöljük,
melyeknek jövedelemadónk plusz 1%-át ajánlhatjuk fel:
Magyarországi Református Egyház
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Élõ Ige Gyülekezet

(technikai szám: 0066)
(technikai szám: 0011)
(technikai szám: 0286)
(technikai szám: 0482)
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programjai
VIRTUS - zene és látvány
2007. február 16. péntek 20.00 órakor a mûvelõdési házban
STEEL /BREAKBEAT/
LEVO (MOVEMENT INSIDE) /DNB/
JEM SESSION /INSTRUMENTAL/
EVELUTION /FOTO/
FRN. IROT (IPTV) /VJING/
Belépõ: 500.-Ft

2007. március elsõ fele
MIÉNK ITT A TÉR!
Sudár Anett kerámia, és Bagi Beáta búvárfotó kiállítása
a mûvelõdési házban.
Február 14. 8.00-13.00 óráig a mûvelõdési házban:
VÉRADÁS a Városi Vöröskereszt szervezésében
TOURINFORM-hírek
A Tourinform Iroda február 1-jétõl
a Nagykun Klubban várja az érdeklõdõket
Nyitva tartás: hétfõ-kedd: 8.00-12.00 óra
szerda: 8.00-16.00 óra
csütörtök: 12.00-16.00

MUSICAL FLASH
A Budapest Musical Company musical gálája
A társulat tagja Janó Róbert kisújszállási táncos
2007. február 17. szombat 17.00 óra a mûvelõdési házban
Helyre szóló belépõk már kaphatók.
Kosárfonó tanfolyam minden csütörtökön 16.00 órától a
mûvelõdési házban.
Jelentkezési határidõ: február 16.
Tánciskola minden csütörtökön a mûvelõdési házban
Elsõ foglalkozás február 15. csütörtök
- kezdõ csoport 17.00 óra
- haladó csoport 18.30 óra
Színházlátogatás Budapestre
2007. április 28. szombat
MENNYASSZONYTÁNC (klezmermusical)
Jegyek még korlátozott számban 4.150.- Ft-os áron
igényelhetõk. Tel.: 59/520-672
További színházlátogatás
A Bunda c. tolvajkomédia a Nemzeti Színházban
Fõbb szerepekben: Bodrogi Gyula, Törõcsik Mari,
Benedek Miklós, Vida Péter
Jegyek még igényelhetõk. A pontos dátumot késõbb
közöljük.
A színházi elõadás elõtt:
a Mûvészetek Palotájának megtekintése.
BABA-MAMA FARSANG
A Manócska Baba-mama Klub február 28-án, szerdán
15.00 órától tartja farsangi délutánját a Sárkányvárban
2007. március 3. szombat 20.00 óra, Nagykun Klub:
ROCKIN' ROCKCATS
Egy botrányos rockabilly zenekar
Vendég: RONCS RT.

Az ÜDÜLÉSI CSEKK váltásával kapcsolatban várhatóan
február közepétõl tudunk felvilágosítást adni.
Információ: 30/380-4564
Amennyiben a város idegenforgalmával kapcsolatban ötlete,
javaslata van, ossza meg velünk véleményét:
59/520-672, 20/492-3594
FEJLESZTÕESZKÖZ-KÖLCSÖNZÕ
a mûvelõdési házban
A sajátos nevelési igényû gyermekek egészséges társaikkal való
együttnevelésérõl szól az a nyertes európai uniós projekt (HEFOP
2.1.6.), amely 2006. május 1-jén kezdte meg mûködését Kisújszálláson,
a Kádas György Általános Iskola konzorciumi irányításával. A pályázat
megvalósítása során fejlesztõeszköz-kölcsönzõt indítunk be február 13tól. A kölcsönzés során szakszerû tájékoztatást kapnak a szülõk az
eszközök pontos használatáról.
Ezekkel a speciális tárgyakkal a rászoruló gyermekek értelmi
fejlesztését, érzékelését, észlelését, nagymozgását, a kéz finom
mozgásának kialakítását, fejlesztését végezhetik otthon a szülõk. Olyan
nagy értékû eszközök kölcsönzésére lesz lehetõség, amelyek beszerzése
nagy terhet róna a családokra. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani a
város lakosságának.

TV KISÚJ
A heti adások idõpontjai:
- új adás szerdán 17.30-tól,
- ismétlés minden pénteken és hétfõn 17.30-tól,
- minden vasárnap folyamatosan 10.00-18.00 óra.
Az aktuális adások összefoglalója hamarosan az interneten is.
Az adások továbbra is kölcsönözhetõek a városi könyvtárban.
Reklámlehetõség a TV KISÚJ-ban. A több mint 500
háztartásban látható városi televízió reklámlehetõséget kínál.
Mûsorainkkal kapcsolatban, ötleteikkel keressenek
bennünket: 59/520-672, 20/492-3594
Janó Lajos

ADÓ 1 %
Aki nem kíván egyházak részére 1%-ot felajánlani, az alábbi kiemelt költségvetési elõirányzatok részére is felajánlhatja adója 1 %-át:
- a társadalmi bûnmegelõzés feladatinak támogatása
(techniaki szám 1294)
- a parlagfû-mentesítés feladatainak támogatása
(techniaki szám 1153)
- az erdõterüelt közjóléti célú védelmének és bõvítésének támogatása
(techniaki szám 1445)
- az egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása
(techniaki szám 1304)
- Szülõföld Alap
(techniaki szám 1311)
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Sándor Service Kft.

DR. PETKOVITS MÁRIA
fogszakorvos
Kisújszállás, Kossuth L. út. 3.
Értesítem kedves betegeimet, hogy rendelési idõm
megváltozik!
2007. január 2-ától
Hétfõ-szerda-péntek:
Kedd-csütörtök:

9.00 - 15.00
12.00 - 18.00

Társadalombiztosítás által NEM finanszírozott rendelés!
A várakozási idõ csökkentése érdekében
szívesen fogadom telefonos bejelentkezéseiket.
Tel.: 59/324-121, 20/9708-631

A kisújszállási Strandfürdõ
úszómestereket
keres a nyári szezonjára.
Jelentkezni és érdeklõdni Király Csaba
igazgatónál lehet a 06-70/3621793 -as
telefonszámon.

Mûszaki vizsgáztatás
hétfõtõl - péntekig, 7 - 15 óráig saját vizsgabiztosokkal.
- Személygépkocsi (minden típus): 11.749,- Ft
- Tehergépkocsi 3,5 tonnáig (minden típus): 16.239,- Ft
- Motorkerékpárok: 5.590,- Ft
- Utánfutók: 11.567,- Ft
- Lakókocsik: 11.567,- Ft
- Vonóhorog (személygépkocsira): 11.749,- Ft
- Vonóhorog (tehergépkocsira): 16.239,- Ft
Adatlap kiadása esetén az áraink módosulnak.
A mûszaki vizsgáztatás mellett zöldkártya készítést is vállalunk,
már gáz üzemû gépkocsikra is.
- Diesel gépkocsikra: 9.680,- Ft
- Benzines gépkocsikra: 7.280,- Ft
- Gázüzemû gépkocsikra: 6.580,- Ft
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák , HUF-ban értendõk.

Jelentkezési határidõ: 2007. február 15.
A Kisbíró következõ száma 2007. március 10-én jelenik meg,
lapzárta 2007. március 1-jén, 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)
Helyesbítés
A 2007. évi kalendáriumban az ügyvédi irodám régi címe szerepel,
az új cím: Kisújszállás, Deák F. u. 7. szám.
Dr. Ágotai Tibor ügyvéd

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

Feel the difference

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

HIRDETÉSEK
* Kiadó Kisújszállás, Piac u. 2. szám alatti 58 m2 összkomfortos, 2. emeleti, másfél
szobás lakás, azonnal beköltözhetõ állapotban kiadó.
Érdeklõdni csak személyesen: Kádas György Általános Iskola, Kisújszállás, BajcsyZsilinszky u. 37.
* Családi események, baráti összejövetelek, lakodalmak, megrendezésére alkalmas
helyiséget kínálunk minden kedves érdeklõdõnek, rendkívül kedvezményes áron!
A Kádas György Általános Iskola ebédlõje 100 fõ vendég számára biztosít lehetõséget
a kulturált étkezésre, szórakozásra. Ajánlatunk hétvégenként: péntek és szombat
estékre (tanítási szünetekben a hét bármely napjára) vonatkozik, a rendezvényekhez
szükséges evõeszközöket, kellékeket biztosítjuk, melegítõkonyhánkat használhatják.
Érdeklõdni lehet: Kádas György Általános Iskola, Kisújszállás, Bajcsy - Zsilinszky u.
37., Telefon: 59 - 520 - 614, e-mail: kadas-altiskola@index.hu

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

* Régi bútorok felújítása, javítása hagyományos módszerrel. Festett-patinás bútorok
dekormotívumokkal, térelválasztók megrendelésre, dekoráció, márvány-, kõ- és
fautánzat festése, maradandó, precíz, tiszta munka, reális áron. Tel.: 06-59-323-274
Francia nyelven tolmácsolást, hivatalos dolgok telefonos vagy személyes
ügyintézését vállalom, gyakorlattal. Tel.: 06-59-323-274

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

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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