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Szeretettel
köszöntjük
az édesanyákat!
XX. Nagykun Diák Sportviadal
Arra talán már nem is emlékszünk, milyen volt tíz évvel
ezelõtt, azon meg még nem gondolkodunk, hogyan csináljuk
majd tíz év múlva, de azt a visszajelzések alapján biztosan
állíthatjuk, hogy a XX. NAGYKUN DIÁK SPORTVIADAL
jubileumi
rangjához
méltóan
szervezésben
és
eredményességében egyaránt sikeres rendezvény volt.
Öt nagykunváros (Karcag, Kunhegyes, Kunszent-márton,
Túrkeve, Kisújszállás) nyolc középiskolájának közel hétszáz
tanulója versengett három napon át hat sportágban (atlétika,
kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás, szertorna).
Ez a kerek évforduló nem lenne teljes visszaemlékezés
nélkül. Kinek is köszönhetjük, hogy ez a példátlan
összetartás évtizedek óta él, és minden alkalom újabb erõt és
kitartást ad a folytatáshoz?
»A krónikák szerint e sportverseny ötlete egy újsághír
nyomán született valamikor az 1920-as évek végén. A
nagykunok a somogyiaktól vették magát az ötletet, de
sajátossá formálták. Már a nevében is visszaidézték a hajdani
szívós, harcos, nagyszerûen küzdõ kunokat. Nagykun
Sportviadal néven rendezett elõször hat nagykunsági
település
vetélkedést
1929-ben,
Csokai
István
kezdeményezésére. Legelõszöris Nagykun Sportliga néven
egyesületet hozott létre - az alapszabály szerinti
megfogalmazásban - a "hat régi szabad nagykun város":
Karcag,
Kisújszállás,
Kunhegyes,
Kunmadaras,
Kunszentmárton és Túrkeve részvételével. Ez a liga szervezte
meg ettõl kezdve 1943-ig minden évben a sportviadalokat,
amelyeken, ahogy az alapszabály kimondta: "bárki részt
vehet - tekintet nélkül vallási és felekezeti hovatartozására aki a Kunság területén született, vagy ott illetõséggel bír".
Az aratási munkák végeztével mindig más-más helyszínen
tartották a vetélkedést, nyolc napon át, nagy érdeklõdés
kíséretében. A régi versenyszámok között szerepelt tenisz,
úszás, vívás, ökölvívás, torna, futball, kerékpárverseny,

asztalitenisz, kosár-, kézi- és röplabda, lövészet, lovas- és
motorverseny, de a legnépszerûbb játék a népi öttusa volt,
azaz kötélhúzás, rúdtolás, váltófutás, rúdmászás és kiszorítós
labdajáték. Olyan volt mindez, mint egy kis olimpia a
Nagykunságban.
A háborús évek azonban ennek is véget vetettek. Volt
ugyan kísérlet közvetlenül ezután ennek újraélesztésére, de az
igazi újrakezdés mégis 1969-ben, tehát közel negyven évvel
ezelõtt jött el, amikor is a karcagi Gábor Áron Gimnázium
igazgatója, Varga József Nagykun Diák Sportviadal néven
újjászervezte e nemes versengést, ezúttal már középiskolások
számára. Ettõl kezdve rendezzük meg kétévenként más-más
városban, elsõsorban tornában, atlétikában és
labdajátékokban e viadalt. Eleinte Karcagé volt a versenyek
megrendezésének joga. Kisújszállás volt az elsõ más helyszín,
éppen 30 éve, 1977-ben. E harminc évvel ezelõtti idõpont
azért is fontos, mert ekkortól vehetnek részt szakiskolák is a
versenyeken.« (Részlet Kecze István polgármester
megnyitójából.)
A mostani, XX. évforduló a középiskolák versengésének
évfordulója.
Ez a küzdelem is a végsõ gyõzelemért, a pontverseny és a
Nagykun Kupa megnyeréséért folyt. A Nagykun Kupán és a
Porcsalmi Lajos Atlétikai Emlékkupán kívül újabb díj
született: a Nagykun Diák Sportviadal alapítójának, Varga
Józsefnek, a karcagi Gábor Áron Gimnázium egykori
igazgatójának leánya a XX. évfordulót megfelelõ
eseménynek találta édesapja tiszteletére egy vándorserleg
alapításához. A díjat mindig a legtöbb érmet nyert iskola
viheti haza. A XX. Nagykun Diák Sportviadalon ez a
dicsõség a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium,
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolát
illette.
A most alapított díjon kívül még két vándorserleggel
Folytatás a következõ oldalon.
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XX. Nagykun Diák Sportviadal

Atlétika

rendelkezik a viadal.
A Porcsalmi Lajos-Kupát az összetett /fiú-leány/ atlétikai
verseny gyõztese kapja, ezt a kupát is a túrkevei Ványai
Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola nyerte, a Nagykun Kupát a karcagi Gábor
Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola csapata,
a viadal bajnokcsapata vihette haza.
Tehát egy sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Mert mi volt a célunk?
Elõször is folytatni egy hagyományt, ami fontos, értékes,
részt venni benne örömteli és bizony nagyon sok pillanatban
felemelõ is. Azután szeretettel vendégül látni 700 embert, a
sportolókat, a felkészítõ kollégáinkat, az õket segítõ
intézményvezetõket és a városok képviselõit … tehát az
ismerõseinket, a barátainkat. Majd zökkenõmentesen
lebonyolítani egy sporteseményt, amely megrendezésének
fontosságában hiszünk, és valljuk, hogy ebben a rohanó,
változó, értékét vesztõ világunkban olyan helyzetet tudunk
teremteni, amelyben megerõsödik a példamutatás, a kitartás,
az együttérzés, a segíteni akarás, a küzdés és a sportszerû
gyõzelem értéke.
A verseny megrendezése csapatmunka volt.
Eredményességének titka abban az összefogásban rejlik,
melyrõl a város vezetése, az iskolák, közintézmények
vezetõi, dolgozói, a város vállalkozói és nem utolsósorban

tantestületünk tagjai tettek tanúbizonyságot.
A vállalkozóktól kapott adományok segítségével
színvonalas vendéglátást tudtunk biztosítani a vendégeknek,
az érmek mellett különdíjakkal tudtuk jutalmazni a helyezést
elért sportolókat. Új ötletekkel, megoldásokkal tudtuk
színessé, érdekessé, követhetõvé tenni a mindennapi
eseményeket, mely elsõsorban az informatika szakos
kollégák és segítõik érdeme:
- kivetítõn folyamatosan követhették a versenyzõk az
eseményeket és eredményeket,
- naponta megjelent a viadal újságja a legfrissebb
eredményekkel, riportokkal; a képeket, a videókat, az
eredményeket még ma is meg lehet tekinteni, le lehet tölteni
a www.nagykun.blogspot.com weblapon,
- személyre szóló akkreditációs kártya tette egyszerûbbé az
adminisztrációt és étkezést, mely emlékként is fontossá vált,
- a megnyitó ünnepségnek tanúja lehetett a város. A
felvonulást a Városháza elé a Nagykun Huszárbandérium, a

Mazsorettek a nyitóünnepségen

Mellofon Fúvószenekar és a kunhegyesi mazsorett
tánccsoport vezette,
- az elmúlt viadalok eseményeirõl fényképes
visszaemlékezést állított össze dr. Kiss Kálmánné, dr. Kiss
Kálmán és Kovács József,
- a kapcsolódó rendezvényeken a Móricz DSE ugrókötelesei,
a Kisújszállási Ütõegyüttes és a budapesti FaceTeam
trambulinos kosárlabdázói felejthetetlen élményeket
varázsoltak a sportversenyek közé.
Köszönet! Köszönet a támogatásokért, a segítségért, a jó
szóért, a biztatásért és a tanácsokért! A folytatásban két év
múlva Karcagon vendégként a jó szereplésért felelünk. Tíz év
múlva újra rendezõként is helyt kell állni, legalább ilyen
sikeresen. Mindenképpen folytatjuk, folytatni szeretnénk,
mert hisszük, hogy bár az eredmények, a csúcsok mulandók,
az idõ homályába vésznek a dicsõségek, de a sport formálta
jellem megmarad örökre.

Távolugrás

Folytatás a következõ oldalon.
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XX. Nagykun Diák Sportviadal
Végezetül a verseny hivatalos végeredménye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Középiskola:

Város:

Gábor Á.
Móricz Zs.
Ványai A.
Nagy L.
Veress J.
Varró I.
Szentannai S.
Illéssy S.

Karcag
Kisújszállás
Túrkeve
Kunhegyes
Kunszentmárton
Karcag
Karcag
Kisújszállás

Pontszám:
528 pont
495 pont
484 pont
396 pont
286 pont
198 pont
187 pont
77 pont
Kézilabda

A XX. Nagykun Diák Sportviadal támogatói
Kovács János vállalkozó EPOSZ Kft., Komáromi Lajos vállalkozó, Toyota
Road Service Kft. Karcag, Oláhné Horváth Ibolya vállalkozó Budmil,
Molnár Tamásné vállalkozó Adidas bolt, KUNSZÖV Kft., J. Urbán Kft.,
Kecze Jánosné, ITÉRT Bt., Kenyeres Péter vállalkozó, Fõnix sportáruház,
ifj. Janó Imre vállalkozó, Korda János, Kecze István polgármester, Horváth
Ferencné, Hús-Ételbár, Baráth pékség, Kovács Lajos vállalkozó, Juhász
Attila vállalkozó, Vígh Albert vállalkozó, Koszticza László vállalkozó,
Névtelen segítõ, Fazekas Antal vállalkozó, Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Kisújszállás, Nagy János vállalkozó, Gólya Gyógyszertár, Smitt Pál MOB
elnök, Móricz Konyha Kisújszállás, Dr. Kiss Kálmán, Dr. Kiss Kálmánné,
Kovács József, Tanka Sándor Kisúj Étterem, Nagy Bálint vállalkozó, Dobák
Dekor, Kurucz János vállalkozó, Cs. nagyZoltán.

A szervezõk nevében:
Szénási László

Röplabda

Pályázati hirdetmény háziorvosi ellátásra
A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kisújszállás Város
Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
A pályázat tárgya: a területi ellátási kötelezettségû I. számú
háziorvosi felnõtt körzet mûködtetési joga, praxisjog ingyenes
átadásával. (Az önkormányzat a 43/1999. (III. 3.) Kr. 7.§ 2.) d.)
pontja alapján mentesítette a vele szerzõdésben álló háziorvosokat
ügyeleti kötelezettségeik alól, így a praxis jelenleg nem jár ügyeleti
kötelezettséggel.)
A tevékenység végzésének formája:
- a háziorvostan szakvizsgával rendelkezõ pályázó esetében
vállalkozás,
- keresünk olyan orvosokat, akik vállalják, hogy az Országos
Alapellátási Intézet (OALI) rezidensi képzésében részt vesznek, és az
intézet közalkalmazottjaként ellátják a betöltetlen körzetet. A
rezidensi képzést követõen lehetõség van a mûködtetési jog ingyenes
megszerzésére. (A rezidensi képzésre várjuk kórházi orvosok és elsõ
szakképesítésük megszerzése elõtt állók jelentkezését is.)
Pályázati feltételek (a rezidens jelentkezõre megfelelõen
értelmezve):
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról,
valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan
vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben elõírt feltételek megléte.

A pályázathoz csatolandó mellékletek (a rezidens jelentkezõre
megfelelõen értelmezve):
- Magyar Orvosi Kamarai (MOK) tagság igazolása,
- igazolás az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl,
- végzettséget és szakvizsgát igazoló oklevelek hiteles másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- igazolás arról, hogy a mûködtetési jog megszerzésének feltételei
fennállnak,
- szakmai és személyes önéletrajz.
Beadási határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. naptól kezdõdõen folyamatosan a praxis
betöltéséig, illetve rezidens foglalkoztatásának kezdetéig.
Az elbírálás határideje: a pályázat beérkezését követõ testületi ülés.
A körzet elfoglalásának ideje: a képviselõ-testület döntését követõ
hónap 1-jétõl, rezidens esetében az OALI-vel folytatott tárgyalás
során megjelölt idõponttól.
Tárgyi feltételek: az önkormányzat - igény szerint - Kisújszállás,
Rákóczi u. 8. szám alatt felszerelt rendelõhelyiséget, valamint
bérlakást biztosít.
A pályázat(ok) benyújtása: Polgármesteri Hivatal, 5310
Kisújszállás, Szabadság tér 1.
További felvilágosítás Kecze István polgármestertõl kérhetõ az
59/520-244-es telefonszámon.
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JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestületének a 2007. április 12-ei rendkívüli ülésén
hozott döntéseirõl
Rendelet:
9/2007. (IV.13.) a 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
112/2007. (IV.12.) az önkormányzat intézményeiben 2006.
évben vis maior helyzet miatt keletkezett károk elhárítására,
intézmények felújítására irányuló közbeszerzési eljárás
megindítására
113/2007. (IV.12.) az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévõ települési önkormányzatok 2007. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
114/2007. (IV.12.) a Kisújszállás II/a, II/b. és III/a. öblözeteinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telepre HÖF TEKI
pályázat benyújtására
115/2007. (IV.12.) a helyi közforgalmú közlekedés ellátásáról
116/2007. (IV.12.) Kisújszállás, Téglagyár utca szilárd
burkolatának felújítására
117/2007. (IV.12.) Kisújszállás, Kórház utca szilárd
burkolatának felújítására
118/2007. (IV.12.) Kisújszállás, Erdõ utca szilárd burkolatának
felújítására
119/2007. (IV.12.)Kisújszállás, Iskola utca szilárd burkolatának
felújítására
120/2007. (IV.12.) a belterületi vízrendezés tervezési
feladataihoz kapcsolódó TEKI pályázatról
121/2007. (IV.12.) a betöltetlen fogorvosi és háziorvosi rendelõ
felszerelésérõl és a Rákóczi u. 8. szám alatti épület részleges
felújításáról, akadálymentes WC kialakításáról és részleges
fûtéskorszerûsítésérõl szóló HÖF CÉDE típusú pályázat
beadásáról
122/2007. (IV.12.) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzésérõl és egy
több szociális ellátás céljait szolgáló gépjármû beszerzésérõl
szóló HÖF CÉDE típusú pályázat beadásáról
123/2007. (IV.12.) az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõhöz
tartozó strandbüfé üzemeltetõjének a kiválasztásáról
124/2007. (IV.12.) a kisújszállási 39 hrsz-ú, Illéssy u. 1. szám
alatti ingatlan átadás-átvételérõl
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestületének a 2007. április 24-ei soros ülésén hozott
döntéseirõl
Rendelet:
10/2007.(IV.25.) a 2006. évi költségvetésrõl szóló 2/2006.
(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2007. (IV.25.) a 2006 évi zárszámadásról
12/2007. (IV.25.) a 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2007. (IV.25.) az önkormányzati kommunikációról
14/2007. (IV.25.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 3/2007.(I.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Határozatok:
125/2007. (IV.24.) a Kisújszállás Város II/a., II/b., III/a.
szennyvízöblözeteiben
a
szennyvízcsatorna-hálózat
megvalósítása és a szennyvíztisztítótelep rekonstrukciója tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
126/2007. (IV.24.) az I. számú betöltetlen háziorvosi körzetre
kiírt pályázat elbírálására
127/2007. (IV.24.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgató állás betöltésére pályázati kiírásról
128/2007. (IV.24.) javaslat a strandfürdõ üzemeltetéséhez
129/2007. (IV.24.) a követelésállomány és a vízdíjtartozások
behajtása eredményességének 2007. I. negyedévi
tapasztalataira
131/2007. (IV.24.) Kisújszállás, 4325/11 hrsz-ú ingatlan
hasznosításáról
132/2007. (IV.24.) személyesen érintett települési képviselõ
döntéshozatalban való részvételérõl
133/2007. (IV.24.) az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ
területén lévõ Büfé bérleti szerzõdésérõl
134/2007. (IV.24.) személyesen érintett települési képviselõ
döntéshozatalban való részvételérõl
135/2007. (IV.24.) hozzájárulás az Erzsébet Gyógyvizû
Strandfürdõ területén lévõ Büfé bérleti szerzõdése
megkötéséhez
136/2007. (IV.24.)a 2006. évi pénzügyi, gazdasági feladatokról
137/2007. (IV.24.) Kisújszállás, Téglagyár utca szilárd
burkolatának felújítására szóló 116/2007. (IV.12.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
138/2007. (IV.24.) Kisújszállás, Kórház utca szilárd
burkolatának felújítására szóló 117/2007. (IV.12.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
139/2007. (IV.24.) Kisújszállás, Erdõ utca szilárd burkolatának
felújítására szóló 118/2007. (IV.12.) számú önkormányzati
határozat módosításáról
140/2007. (IV.24.) Kisújszállás, Iskola utca szilárd
burkolatának felújítására szóló 119/2007. (IV.12.) számú
önkormányzati határozat módosításáról
141/2007. (IV.24.) 2006. évi pénzügyi ellenõrzésekrõl szóló
jelentés elfogadásáról
142/2007. (IV.24.) támogatási igény benyújtásáról közoktatási
szakmai és informatikai feladatok támogatására
143/2007. (IV.24.) támogatási igény benyújtásáról
minõségbiztosítási feladatokra és teljesítménymotivációs
pályázati alapra
144/2007. (IV.24.) az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
támogatása iránti igény benyújtásáról
145/2007. (IV.24.) közoktatási intézményi minõségirányítási
programok fenntartói jóváhagyására
146/2007. (IV.24.) a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány pályázatain való részvételrõl
147/2007. (IV.24.) a 2007-es évben taneszköz- fejlesztésre
biztosított 3 millió Ft-os önkormányzati keret felhasználásáról
148/2007. (IV.24.) pedagógiai programok módosításának
fenntartói jóváhagyásáról
149/2007. (IV.24.) az önkormányzati intézmények belsõ
világításának korszerûsítésére
150/2007. (IV.24.) az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ

területén elhelyezkedõ Csónakázó tó mederkotrására és
környezetének rehabilitációjára
151/2007. (IV.24.) az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ 2006.
évi üzemeltetésének elszámolásáról
152/2007. (IV.24.) a Kisújszállási Vízmû Kft. alapító
okiratának módosításáról
153/2007. (IV.24.) a Magyar Rádió Rt. Szolnoki Regionális
Stúdiója további mûködésének támogatásáról
154/2007. (IV.24.) az Országos Labdarúgópálya Létesítési
Program (OLLÉ) keretében mûfüves labdarúgópályák
létesítésére, megtervezésére és megvalósítására közbeszerzési
eljárás kiírása és lebonyolítása
155/2007. (IV.24.) a Kisújszállás Városi Önkormányzat 2006.
évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves
statisztikai összegezés elfogadására
156/2007. (IV.24.) a 2007. évi ÚT-HÍD keretbõl megvalósuló
útfelújítási és járdajavítási munkák elvégzése tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására
157/2007. (IV.24.) a Kenderes és Kisújszállás város közötti
közlekedésbiztonsági kerékpárút megtervezése címû 2007. évi
közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének
elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
158/2007. (IV.24.) az önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlanok bemutatásáról és hasznosításáról, a város
tulajdonában lévõ középületek pincéinek állapotáról,
hasznosításáról és annak lehetõségeire
159/2007. (IV.24.) az I. számú betöltetlen fogorvosi körzet
ellátása érdekében tett lépésekrõl szóló tájékoztató
elfogadásáról
160/2007. (IV.24.) köszönet Dr. Malatinszky András
fogorvosnak
161/2007. (IV.24.) tudományos tevékenység támogatásáról
162/2007. (IV.24.) a 2007. évi partnervárosi kapcsolatok és
együttmûködés tervérõl
* * *
A képviselõ-testület soron következõ ülését 2007. május
29-én (kedden) 13.00 órai kezdettel tartja a következõ
napirenddel:
- Elõterjesztés a város lakossága körében végzendõ
egészségügyi helyzetfelmérés szempontjaira, a felmérési
ütemterv összeállítására,
- Elõterjesztés a 2006/2007-es tanévben a nevelés-oktatási
intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoportok,
valamint az ezekhez szükséges pedagógus és nem pedagógus
álláshelyek számának meghatározásához,
- Elõterjesztés a Nagykun Diák Sportviadal lebonyolításának
tapasztalatairól,
- Elõterjesztés az idegenforgalmi szálláshelyek kialakításáról,
- Elõterjesztés Csorba és Márialaka külterület képviselõjének
beszámolójára,
-Elõterjesztés a város hulladékgazdálkodásáról, szelektív
hulladékgazdálkodásról,
hulladékhasznosításról és a
komposztáló telep sorsáról
Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet. Az ülés anyaga a zárt ülés anyagának kivételével - a városi könyvtárban
megtekinthetõ.

TÁJÉKOZTATÓ
a II/a., II/b., III/a. szennyvízöblözetekben a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás állásáról
A képviselõ-testület a 2007. április 24-ei ülésén döntött a
címben szereplõ közbeszerzési eljárás eredményérõl, amelyet 2007.
április 26-án 10.00 órakor nyilvánosan kihirdetett. A kijelölt
bírálóbizottság és a képviselõ-testület döntése alapján a beruházás
nyertes kivitelezõje a Kisújszállás 2007 Konzorcium lett. A
konzorciumot két cég alakította a munkák elvégzésére: az egyik a
Schumann-Fischer Kft., a másik pedig a Swietelsky Kft. A
közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás alapján az

önkormányzat 2007. május 4-én köti meg a szerzõdést a nyertes
vállalkozóval abban az esetben, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság
jogorvoslati eljárás keretében nem tiltja meg a szerzõdéskötést. A
címben szereplõ kivitelezés a fent leírtak figyelembevételével még
májusban megindul, amelynek menetérõl folyamatosan
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
Dr. Kui Gábor
Mûszaki Osztály, mb. osztályvezetõ
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A Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állására szóló pályázati kiírásról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 62/2007.
(II.27) számú határozatával a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgatói állására pályázatot írt ki. A pályázat megjelent az JászNagykun-Szolnok megyei Új Néplapban, a helyi lapban és az
interneten.
A pályázati kiírásra két pályázat érkezett, ám az önkormányzat
képviselõ-testülete a 127/2007.(IV.24.) számú határozatával
megállapította, hogy a pályázat eredménytelen, mert a benyújtott
pályázatok nem feleltek meg a pályázati kiírásnak.
Aképviselõ-testület a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állására újra pályázatot írt ki, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Új Néplapban, helyi lapban és az interneten tesz közzé.
A képviselõ-testület a pályázat elbírálásáig, illetve az új ügyvezetõ
igazgató kinevezéséig, a Kisújszállási Vízmû Kft ügyvezetõ igazgatói
teendõk ellátásával továbbra is dr. Ducza Lajosnét bízta meg.
Tatár Zoltán
alpolgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
a 100 % - ban tulajdonában álló
Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állásának betöltésére
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsõfokú végzettség,
- 3 év szakmai gyakorlat,
- vezetõi gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
- gazdasági, közgazdasági további szakképesítés,
- vízellátásra vonatkozó szakképesítés,
- mélyépítés, közmûépítés területére vonatkozó mûszaki
ellenõri képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
- diplomamásolatot,
- szakmai önéletrajzot,
- szakmai elképzelést a kft. vezetésére, mûködtetésére,
- erkölcsi bizonyítványt.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását (2007. június 26.) követõen
2007. július 1. napjától, legfeljebb öt évre szóló vezetõi megbízással.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. június 11. 16.00 óráig.
A pályázattal kapcsolatosan Kecze István Kisújszállás Város
Polgármesterénél - telefonon történõ egyeztetés után - lehet
érdeklõdni. Tel: 59/520-244
Apályázatot Kisújszállás Város Polgármesteréhez (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

Kunkapitány-választás Kuncsorbán
2007. április 28-án volt Kuncsorbán a kunkapitány-választás.
Ullár Imre lett a település kunkapitánya. Városunkat Tatár Zoltán
alpolgármester, a Nagykun Nádor Huszárbandérium, és a JNSZ
Megyei Lovasszövetség Fogathajtó Szakágának Kisújszállási
Csoportja képviselte. A rendezvényen több kisújszállási civil
szervezet is részt vett.
(Szerk.: KE)

5. oldal
Lakossági fórumokról

Belsõ szabályzatunknak és a korábbi szokásoknak megfelelõen
a képviselõk minden év elején beszámolnak munkájukról
választóiknak. Ezeket az alkalmakat neveztük téli estéknek,
lakossági fórumoknak.
Ezeken a rendezvényeken legtöbbször az éves költségvetésrõl,
az elmúlt gazdasági év történéseirõl és az adott év terveirõl adnak
számot a választókerületi képviselõk és a polgármester. Idén ezek a
fórumok kicsit késtek, márciusról, április, május hónapra kerültek,
mert szerettük volna megvárni, hogy az önkormányzat gazdasági
programja is elkészüljön, és így a 2007. évi költségvetéssel együtt
errõl is tájékoztatást kaphassanak a választókerületek lakói.
A Kisbíró c. hírlevél megjelenéséig a következõ
választókörzetekben volt lakossági fórum:
- április 19-én a 3. számú választókörzetben
(Nagykun Mg. Zrt. székháza)
- április 23-án az 5. számú választókörzetben
(Nagykun Klub)
- április 25-én a 10. számú választókörzetben
(Rézmûves úti iskola)
- május 2-án a 4. számú választókörzetben (Sallai óvoda)
- május 3-án a 2. számú választókörzetben
('48-as Olvasókör székház)
A következõ idõszakban fórumot tartanak:
- május 7-én a 7. számú választókörzetben (Sásastó óvoda)
- május 8-án az 1. számú választókörzetben
(Mûvelõdési és Ifjúsági Központ épülete)
- május 9-én a 9. számú választókörzetben
(Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Vásár úti épülete)
- május 10-én a 6. számú választókörzetben
(Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola)
- május 11-én a 8. számú választókörzetben
(Béla király úti óvoda)
A fórumok pontos kezdési idejérõl, helyérõl a választókörzetek
képviselõi a meghívókban tájékoztatják a tisztelt választópolgárokat.
A rendezvényeken elhangzott közérdekû felvetésekrõl,
észrevételekrõl a Kisbíró következõ számában tájékoztatjuk
olvasóinkat.
Minden kedves választópolgárt várunk a lakossági gyûlésekre.
Dr. Ducza Lajos
alpolgármester

Indul a Szemünk Fénye Program
A képviselõ-testület a 2007. április 24-ei ülésén döntött az
önkormányzati intézmények belsõvilágítás-korszerûsítésének
átfogó elvégzésérõl. A beruházással kapcsolatban két ajánlat
érkezett az önkormányzathoz, amelyek közül a testület az állami
szinten kezdeményezett ún. Szemünk Fénye Program keretén
belül történõ megvalósítást választotta. A beruházás keretében 42
épület világítástechnikai korszerûsítését végzik el 66 041 344 Ft
értékben, 10 évre szóló bérleti szerzõdés alkalmazásával. A
konstrukció lényege, hogy az önkormányzat 10 éven keresztül a
beruházással érintett lámpatestek és egyéb mûszaki berendezések
bérlõjeként évente meghatározott bérleti díjat fizet a kivitelezõnek,
amelyen felül fizeti még a csökkentett áramdíjat is. A kiválasztott
cég ajánlatában 41 %-os villamosenergia-csökkentést vállalt.
Dr. Kui Gábor
Mûszaki Osztály, mb. osztályvezetõ
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A 2006. évi zárszámadásról
Kisújszállás Város Önkormányzata április ülésén tárgyalta meg a
2006. évi költségvetés teljesítésérõl, a költségvetési rendeletben
meghatározott feladatok végrehajtásáról készített zárszámadási
beszámolót.
A 2006. év végén a költségvetési beszámoló szerinti módosított
költségvetési fõösszeg: 4.402.140 ezer Ft. A tárgyévi költségvetési
bevételek teljesítése 3.912.030 ezer Ft (88,87 %), a tárgyévi
kiadások teljesítése 3.578.691 ezer Ft (81,29 %). A 2006. évi
önkormányzati módosított pénzmaradvány 266.352 ezer Ft.
A 2006. évi költségvetés összeállításakor a város intézményei
mûködõképességének biztosítását tûzte ki célul az önkormányzat.
Megfogalmazódott, hogy a lehetõségekhez mérten olyan feladatok is
ellátásra kerüljenek, melyek a helyi lakosság elvárásainak
megfelelõen kommunális és egyéb fejlesztési igényeket is
kielégítenek.
A 2006. évi költségvetést a képviselõ-testület 140.000 ezer Ft
mûködési hiánnyal fogadta el. A költségvetés tervezése során
látható volt, hogy a meglévõ feladatok ellátása és a csökkenõ
normatív támogatás mellett ez a mûködési hiány nem tartható.
Év végén 187.036 ezer forint mûködési hitel felvételére
kényszerült az önkormányzat, annak ellenére, hogy a mûködési
kiadások finanszírozására "Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok kiegészítõ támogatása" jogcímen
100.541 ezer forint támogatásban részesültünk.

bevételünk származott. A felhalmozási bevételeket a felhalmozási
kiadások finanszírozására fordítottuk.
A kiadások alakulása

A mûködési célra fordítható önkormányzati bevételeket a
tervezett összegben realizáltuk. Összességében az intézményi
mûködési bevételek, a kamatbevételek, helyi adók és az
önkormányzati sajátos bevételek, valamint a mûködésre fordított
állami hozzájárulások, átvett pénzeszközök, támogatás értékû

Az intézményi hálózat mûködésére és fejlesztési kiadásaira
1.919.193 ezer Ft-ot, (az összes kiadás 53,66%-át), a Polgármesteri
Hivatal és önkormányzati feladatok ellátására (kommunális
feladatok, egyéb feladatok, szociális ellátások) 1.015.623 ezer Ft-ot
(az összes kiadás 28,4 %-át), különféle társadalmi szervek,
egyesületek támogatására 4.984 ezer Ft-ot költött az önkormányzat.
A Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok kiadásaiból
174.088 ezer forint (17,4%) a társadalom- és szociálpolitikai
juttatásokra fordított összeg, amely a rendszeres ellátások (szociális
segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás) és az eseti ellátások (átmeneti segély,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közlekedési támogatás,
iskolatej program stb.) kifizetéseit foglalja magában.
2006-ban jelentõs fejlesztéseket tudott az önkormányzat
elvégezni; többek között a IV. öblözet szennyvízcsatorna-hálózat
építése, több utca szilárd burkolattal történõ ellátása és felújítása, a
mûvelõdési ház tetõszerkezetének felújítása és belsõ rekonstrukciós
munkálatainak elvégzése. A fejlesztésekre, azaz a felújítási és
felhalmozási feladatokra, felhalmozási célú pénzeszközátadásra,
fejlesztési hitel törlesztésére és kamataira 2006-ban 538.169 ezer Ftot fizettünk ki, az összes kiadás több mint 15 %-át. Ezeket a
kiadásokat felhalmozási célra átvett pénzeszközökbõl, egyéb
központi támogatásokból és saját felhalmozási és tõkebevételekbõl
finanszíroztuk, 52.889 ezer Ft célhitellel kiegészítve. A 2006. évi
hitelfelvétellel fejlesztési hitel- és kölcsönállományunk 161.999 ezer
forintra növekedett, a hiteltörlesztés 20 éven keresztül terheli az
önkormányzat költségvetését.

bevételek, mûködési célra igénybevett elõzõ évi pénzmaradványok
teljesítése 98%.
Városunkat az esõzések, majd a tavaszi belvíz miatti rendkívüli
idõjárás jelentõs mértékben sújtotta,
az önkormányzati
ingatlanokban bekövetkezett károk enyhítésére 64.993 ezer Ft, a
lakossági károk enyhítésére 147.841 ezer forint központi támogatást
kapott az önkormányzat.
Önkormányzati vagyon értékesítésére 9.428 ezer Ft összegben
került sor. Egyéb önkormányzati vagyonhasznosításból 15.469 ezer
Ft, privatizációból 1.783 ezer Ft, az önkormányzat tulajdonában levõ
két kft. osztalék-befizetésébõl 20.000 ezer Ft felhalmozási

A 2006-os költségvetési év lezárása után az önkormányzat
megállapította, hogy a kötelezõen elõírt önkormányzati feladatainak
eleget tudott tenni, de a mûködéshez szükséges forrásait hitellel
kiegészítve, szûkített keretek között gazdálkodott.
A Polgármesteri Hivatal és intézményei minden pályázati
lehetõséget kihasználva, sok nyertes pályázattal gazdagították
városunkat, amelyek többletforrást jelentettek mind a mûködési,
mind a felhalmozási kiadásokhoz. Az önkormányzatnak a
fizetõképességét a 2006. évben is sikerült megõriznie.
Bögös Katalin
könyvelõ

A bevételek alakulása
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Az I-es fogászati körzetrõl
159/2007. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat az I. számú
betöltetlen fogorvosi körzet ellátása érdekében tett lépésekrõl
szóló tájékoztató elfogadásáról
1./ Kisújszállás Város Önkormányzata elfogadja a következõ
tájékoztatást, amely az I. számú betöltetlen fogorvosi körzet ellátása
érdekében tett lépésekrõl szól:
- 2006. november 14-én dr. Petkovits Mária, a RESPEKT '96 Kft.
ügyvezetõje az I. számú fogászati körzetre vonatkozó,
önkormányzattal fennálló szerzõdését 2006. december 31-ei
hatállyal jogszerûen felmondta, és a praxis mûködtetési jogának
értékesítésérõl ellenérték nélkül lemondott az önkormányzat
javára.
- A 2006. november 30-ai testületi ülésre készült egy elõterjesztés,
amelynek eredményei az alábbi döntések:
- 316/2006. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat,
amelyben az önkormányzat elfogadta dr. Petkovits Mária
nyilatkozatát,
- 317/2006. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat,
amelyben a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
keressen helyettesítõ fogorvost, és ha talál helyettest, akkor a
hatályos fogászati, háziorvosi szerzõdéseknek megfelelõ
tartalommal kössön vele szerzõdést,
- a 318/2006. (XI. 30.) számú önkormányzati határozattal az
önkormányzat pályázatot írt ki az I. számú fogorvosi körzet
mûködtetési jogának ingyenes megszerzésére, illetve
rezidensként történõ ellátására, amely az Egészségügyi
Közlöny 2007. január 9-ei számában megjelent, továbbá a
Kisbíró hírlevélben és a városi honlapon. A kiírás beadási
határideje 2007. február 9-étõl folyamatos.
- A polgármester december elsõ hetében tárgyalást folytatott azzal
a két fogorvossal, akiknek Kisújszálláson van felszerelt rendelõje,
de a jogszabályi kötelezettségek miatt egyikük sem vállalta, hogy
a saját rendelési idején felül, a praxisába tartozó betegein túl
további heti 15 órában ellássa az I. számú körzet betegeit. Ekkor
az érintett szakemberek és vezetõk levonták az alábbi
következtetést: felszerelt rendelõ nélkül nem lehet megoldani
sem a körzet helyettesítését sem a betöltését.
- Kiss Endre intézményi referens jelezte a JNSZ MEP felé a MEP
által megadott határidõig, hogy nem sikerül a körzetet 2007. január
1-jétõl ellátni.
- A pályázati felhívást 2006. december 12-én a következõ
szerveknek küldtük meg, kifüggesztését kérve: Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Kar, Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem Általános

Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzata, Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzata,
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói
Önkormányzata, Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar.
- A 340/2006. (XII.14.) számú önkormányzati határozatában a
testület elfogadta az önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepcióját, amelynek a 11.2./ pontjában döntött az I. számú
fogászati körzet rendelõhelyiségének biztosításáról és
felszerelésérõl.
- 2007. januárban költségvetést készítettünk a Rákóczi út 8. szám
alatti épület a fogorvosi rendelõ elhelyezéséhez szükséges
minimális felújítására.
- 2007. január 18-án egy szolnoki fogorvos az édesapjával együtt
érdeklõdött a praxis iránt.
- Az önkormányzat a 2007. évi költségvetésérõl szóló 7/2007. (II.
28.) sz. önk. rendelet R/5/b. számú mellékletének 1. sorában
döntött arról, hogy ROP-pályázat útján kívánja felszerelni a
rendelõt, és ehhez a saját erõt biztosítja.
- 2007. március 14-én megjelent az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt HÖF CÉDE és TEKI-pályázat, ezért
az épület részleges felújítására, akadálymentes WC kialakítására
és részleges fûtéskorszerûsítésére a Polgármesteri Hivatal terveket
és tervezõi költségvetéseket készíttetett 150.000.- Ft értékben, és a
TIGÁZ-zal engedélyeztette a terveket, amely 54.000.- Ft-ba
került. A betöltetlen fogorvosi és háziorvosi körzet rendelõinek
felszerelésére több elõzetes beszerzési eljárást lefolytatott a hivatal;
minimum 4-5 cég bevonásával lehet teljesen felszerelni a két
rendelõt. Az elõzetes beszerzési eljárás eszközlistáinak
elkészítésében dr. Malatinszky András, dr. Gyergyói László és az
ÁNTSZ kisújszállási munkatársai segítettek.
- 2007. április 16-án az önkormányzat benyújtotta a 122/2007. (IV.
12.) számú önkormányzati határozattal az elõzõ francia
bekezdésben taglalt CÉDE-pályázatot. Döntés egy hónapon belül
várható. A megpályázott beruházás teljes összege 18.316.000.- Ft,
ebbõl a tervezett támogatás 10.990.000.- Ft (60%), az önerõ
7.326.000.- Ft (40%). A beruházásból 9.153.000.- Ft-ot tesz ki a
fogorvosi rendelõ felszerelése, de ez csak az ún. "tartós", nagyobb
értékû eszközöket tartalmazza.
2./ Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a jövõben is mindent megtesz
azért, hogy az I. számú betöltetlen fogorvosi körzetet betöltse, vagy
helyettesítését megszervezze.
(Az önkormányzat határoztban köszönetét fejezte ki dr. Malatinszky
Andrásnak, hogy az I-es körzet lakosainak folyamatosan biztosítja a
sürgõsségi ellátást. - Szerk.)

A csónakázótóról
A csónakázótó már csak a nevében emlékeztet rendeltetésére.
Napjainkra annyira eliszaposodott, és a gyékény elszaporodott
benne, hogy már nemcsak csónakázásra alkalmatlan, de a
Strandfürdõ környezetét esztétikailag is erõsen rontja. Az áprilisi
képviselõ-testületi ülésen városunk képviselõi határoztak további
sorsa felõl, eldöntötték a régen fennálló kérdést: rendbe kell hozni a
tavat! Az önkormányzat anyagi fedezetet biztosít a munkálatokra, és
a Vízmû Kft.-t bízta meg a szükséges munkák elvégzésével. A
munkák elsõ üteme várhatóan májusban megindul, kezdve a tó teljes

lecsapolásával és kiszárításával. Ezt követi majd a meder
iszaptalanítása, partvonalak javítása, helyreállítása. A munkákat az
idõjárás nagyban befolyásolhatja, ezért a befejezés idõpontja nem
meghatározható.
Kérjük megértését a kedves leendõ fürdõvendégeknek a
munkálatokkal okozott esetleges kellemetlenségek miatt. Egy szép és
tiszta csónakázótóért, egy kellemes csónakázásért ennyit
felvállalhatunk.
Herczeg János mûvezetõ
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Megkértük a város munkáltatóit, mondják el véleményüket…
A 2007. február 27-ei önkormányzati ülésen a képviselõtestület a munkahelyteremtés és munkahelymegõrzés elõsegítése
érdekében a városunkban mûködõ, több munkavállalót
foglalkoztató vállalkozások, intézmények részére kérdõív
kiküldésérõl döntött, bízva ezáltal a foglalkoztatás,
munkahelyteremtés és a meglévõ munkahelyek megõrzése
problémáinak minél pontosabb megismerésében, az
önkormányzati segítségnyújtás lehetõségeinek feltérképezésében.
A képviselõ-testület ülését követõen közel 50 kérdõívet
postáztunk, melyek közül 18 kitöltött érkezett vissza, tehát a
megkérdezettek közel 40 %-a válaszolt.
A kérdõívek összeállítása során két nagyobb témakörbe
helyzetük a kérdéseinket, az egyik csoport a munkahelyteremtésre,
munkahelymegõrzésre, a másik pedig a helyi szakképzésre,
foglalkoztatásra vonatkozott.
A feldolgozás során a kérdéseinkre kapott válaszokból
megtudtuk, hogy terveznek-e létszámcsökkentést vagy
létszámbõvítést a munkáltatók, milyen véleménnyel vannak a helyi
szakképzésekrõl, a munkaügyi központ által kiközvetített
álláskeresõk szakmai felkészültségérõl. Kiderült számunkra, hogy
milyen képességeket, tulajdonságokat részesítenek elõnyben a
munkáltatók a foglalkoztatás/alkalmazás során. Nagyobb rálátást
szereztünk a munkáltatók elvárásaira mind a szakképzés, mind a
foglalkoztatás területén. Õszinte válaszokat kaptunk az
önkormányzattól remélt segítségek, lehetõségek körét illetõen.
Városunk gazdasági életének szereplõi igényt tartanak arra, hogy
az önkormányzat adjon információkat a munkáltatóknak a helyi
szakképzésrõl, a pályázati lehetõségekrõl, valamint a város
megtartó erejének érdekében gondoskodjon a közszolgáltatások
színvonalas ellátásáról, benne a közoktatásról, egészségügyrõl,
szociális ellátásokról.
Tudomásunkra jutott, hogy a jövõben többek között az alábbi
munkakörökbe tervezik szakemberek foglalkoztatását:
karosszérialakatos, fényezõ, autószerelõ, villanyszerelõ, gépi
forgácsoló, ruhaipari varrónõ, asztalos, targoncavezetõ.
A válaszadók közül sokan foglalkoztatnak olyan személyeket,
akik a helyi szakképzõ iskolák valamelyikében végeztek.
Véleményük szerint az oktatás, képzés során nagyobb hangsúlyt
kellene fordítani a gyakorlati ismeretek megszerzésére, valamint
fejleszteni kellene a tanulók együttmûködési készségét,
megbízhatóságra, pontosságra, precízségre kell nevelni õket.
Javaslatként fogalmazódott meg, hogy tanmûhelyi helyett

üzemi körülmények között kellene gyakorlati ismeretet
elsajátítanak a szakmunkástanulóknak. További észrevétel, hogy
szükség lenne a helyi vállalkozások igényeinek felmérésére és a
szakképzések ehhez való igazítására, valamint a hiányszakmák
felmérésére és ezen szakmák szakembereinek képzésére.
A munkaügyi központ részére javasolták gépi forgácsoló,
minõsített hegesztõ, ruhaipari szakmunkások képzésére vonatkozó
tanfolyam indítását.
Javasolták továbbá a középiskoláknak, hogy a nagy
gyakorlattal, de szakmunkásvizsgával nem rendelkezõ
személyeket esti vagy levelezõ képzés keretében juttassák
bizonyítványhoz.
A munkahelyek vezetõi szeretnék, ha városunkban is
megpróbálnák visszaszorítani a feketegazdaságot, csökkentenék a
munkáltatók járulékfizetési kötelezettségek mértékét. Hiányolják
az elõrelátó, tudatos utánpótlás - nevelést. Szükség lenne a
tehetséges, jó képességû szakmunkások munkába állásának
segítésére. Véleményük szerint több felmérést kellene készíteni a
hiányszakmák pontos meghatározhatósága érdekében. Célszerû
lenne a munkahelyteremtés során a termelõ szférát elõnyben
részesíteni a kereskedelemmel szemben, így nem a fogyasztás,
hanem a jövedelemtermelés növekedne.
Javasolják, hogy az önkormányzat lehetõségeihez mérten
biztosítson minél több közmunkaprogramot, közhasznú-, közcélú
foglalkoztatást, munkalehetõséget teremtve ezáltal azok számára is,
akik a munkaerõpiacon nem képesek érvényesülni.
A közeljövõt illetõen Kisújszállás Város Önkormányzatának
javasolják a munkáltatók ipari park létrehozását, elõsegítve ezzel a
foglalkoztatási gondok enyhítését. Kérik az önkormányzatot,
fordítson nagyobb figyelmet a pályakezdõ fiatalok elhelyezkedési
gondjainak megoldására, a feketegazdaság visszaszorítására.
A kérdõívek feldolgozása után a képviselõ-testület áprilisi soros
ülésén megtárgyalta a munkaügyi központ által elkészített, a
foglalkoztatás városi helyzetérõl és a munkanélküliek ellátásának
lehetõségeirõl szóló tájékoztatót, valamint a szakképzés és a
foglalkoztatás városi helyzetére vonatkozó tájékoztatót. Úgy
gondoljuk, teljes képet kaptunk városunk szakképzésére és
foglalkoztatására vonatkozóan. Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden kérdõív kitöltõjének a válaszokat, javaslatokat, mellyekkel
segítségünkre voltak a képviselõ-testüelt informálásában.
Nagy Tünde
igazgatásiosztály-vezetõ

A KISÚJSZÁLLÁSI VÍZMÛ KFT. TÁJÉKOZTATÓJA
A Kisújszállási Vízmû Kft., a városi szennyvíztisztító
és csatornahálózat üzemeltetõje felkéri a lakosságot, hogy
a városi szennyvízcsatornát ne szennyezze illegálisan
belevezetett, állati eredetû ürülékkel és egyéb, nem
kommunális jellegû folyékony, illetve szilárd hulladékkal!
Az üzemeltetõnek és a tulajdonosnak egyaránt jelentõs
költségnövekedést jelent az ilyen jellegû szennyezések
semlegesítése. A költségtöbblet a fogyasztókat fogja
terhelni. Ezért a vétlen, a szennyvízcsatornát

rendeltetésszerûen használó fogyasztókat is sújtja az
emberi felelõtlenségbõl adódó többletkiadás.
Felkérünk minden lakost, és nemcsak a jelenleg
szennyvízcsatorna-bekötéssel rendelkezõ ingatlan
tulajdonosait, hogy közös érdekünkben jelezzék a
Kisújszállási Vízmû Kft.-nél, ha környezetükben ilyen
vagy hasonló jelenséget tapasztalnak! Együttmûködésüket
elõre is köszönjük.
Szabó László üzemeltetésvezetõ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 28m2
alapterületû gázfûtéses üzlethelyiséget, minimális 25.471,-Ft/hó
havi bérleti díjért. Az üzlethelyiség jelenlegi állapotában bármilyen
üzleti, kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmas.
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20. sz. alatt lévõ 1.137m2 terület
minimális 16.000,-Ft/hó bérleti díjért.
- Kisújszállás Báthory u. 2. sz. alatt lévõ terület 653m2 minimális
9.100,-Ft/hó bérleti díjért.
- Kisújszállás Szabadság u. 6. sz. alatt lévõ 993m2 terület
minimális 13.800,-Ft/hó havi bérleti díjért.
Afenti 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. május 29-én 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-nél (5310
Kisújszállás, Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követõen 8-15 óra között (telefon: 59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az elõzetesen és a fenti határidõig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása:
2007. május 31-én 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

Húszévesek lettünk
Kisújszállás egyik legrégebben mûködõ egyesületének, a
Városvédõ és -Szépítõ Egyesületnek rövid történetét forgathatjuk
hamarosan a Helytörténeti füzetek c. sorozat legújabb kötetében.
Újjáalakulásának 20. évfordulója alkalmából jelenteti meg
egyesületünk ezt a könyvet. Benne nemcsak az elmúlt húsz év
eredményeit foglaljuk össze, hanem elõd egyesületünk, az 1934-ben
alakult Városszépítõ Egyesület történetét is. Számot adunk mindarról,
amivel az eltelt idõben városunk épített, természeti és szellemi életét
gazdagította egyre népesebb, lelkes közösségünk. Képekkel gazdagon
illusztrálva szólunk a városszépítõ táborokról is, melyekkel nemcsak
tárgyi értékeket hozunk létre, hanem gyermekek, fiatalok városunk
iránti kötõdését, elkötelezettségét is erõsítjük. Kiadványunk egyik
különösen megragadó része az, amelyben képekkel mutatjuk be
mindazon mûalkotásokat, szobrokat, emléktáblákat, cégéreket, amelyek
egyesületünk értékõrzõ munkáját igazolják.
Könyvünket, mely május második felében jelenik meg, szeretettel
ajánlom minden kedves érdeklõdõnek.
Dr. Ducza Lajos szerkesztõ
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Kisújszállás Város Önkormányzata
nyílt árverésen meghirdeti az alábbi
építési telkeket:

A telkek beépítési lehetõségeirõl és az övezeti
besorolásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
osztályán (Városháza, em. 23. iroda) lehet információt
kérni.
Árverési biztosíték: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A
nyertes licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá
alakul át. A nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét
egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére az
adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõre.
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. május 17-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályának címezve (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.), vagy személyesen leadni a Városháza
I. emelet 23-as irodájában. A jelentkezéshez szükséges
formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni.
A pályázatokkal kapcsolatos további információ
munkaidõben Rácz Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és
az 59/520-250 telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt,
akik a fenti határidõig írásban benyújtották az árverési
jelentkezési lapot, és becsatolták az igazolásokat,
valamint befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítása:

Az árverés helye: Városháza, I. emelet 23. iroda.
Rácz Szilvia
gazdálkodási osztályvezetõ
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Hírek az óvodáról, iskolákról
Bár már csak hetek választják el az iskolákat a nyári szünidõtõl,
még rengeteg a tennivalója diáknak, tanárnak, sõt a fenntartónak is.
Az óvodában és az általános iskolákban rendben lezajlottak a
beíratások, mindkét önkormányzati iskola két-két elsõ osztályt
indíthat, az egyházi iskola pedig egyet; a középiskolákban most
formálódnak a jelentkezések alapján az osztályok. Anagyobb diákok
még hajrázhatnak kicsit jobb jegyek reményében, a végzõs
középiskolások pedig érettségire, szakmai vizsgákra készülnek hétfõn már együtt izgulhatunk a magyarból érettségizõkért.
Az óvoda és az iskolák vezetõi a szokásos év végi feladatok
mellett még más tennivalót is el kell lássanak. Önkormányzati
döntések alapján - több esetben egymással és az önkormányzattal
együttmûködve - pályázatokat írnak azért, hogy a szakmai munka
egy-egy területén jobb feltételeket teremtsenek. Így pl. támogatási
igényeket dolgozunk ki és pályázatokat nyújtunk be taneszközfejlesztésre, szakmai és informatikai fejlesztésekre, a mûvészeti
iskola támogatására, integrációs felkészítésre (az esélyegyelõség
javítására), minõségfejlesztésre és teljesítménymotivációs keretre. Az
intézmények önállóan is pályáznak pl. könyvtárfejlesztésre,
kollégiumfejlesztésre, hátránykompenzációra a Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz.
A közoktatási intézményeknek - jogszabály alapján - felül kellett
vizsgálniuk minõségirányítási programjaikat. Ez az a dokumentum,
amelyben kidolgozták saját értékelési rendszerüket és azt a

folyamatot, amelynek révén az intézmény mint szervezet problémáit
kezelni tudják. Most a pedagógusok teljesítményének értékelési
rendszerével kellett kiegészíteniük e programjukat. Mindezt a
fenntartó önkormányzathoz is be kellett nyújtaniuk jóváhagyásra. E
feladatát minden intézmény teljesítette. Reméljük, mûködni is fog és
a szakmai munka javulását szolgálja majd ez az értékelés, amelynek
fejlesztõ jellege az önkormányzat részérõl megfogalmazott elvárás is
volt.
Az Arany és a Kossuth Iskola, valamint a gimnázium
nevelõtestülete pedagógiai programjának módosítását is benyújtotta
fenntartói jóváhagyásra, beépítették ugyanis pedagógiai
rendszerükbe a kompetencia alapú nevelés-oktatás fokozatos
bevezetését. Az önkormányzat - szakértõi vélemény
figyelembevételével - jóváhagyta e módosításokat is.
Végezetül egy örömhír: az önkormányzat és valamennyi
közoktatási intézménye, a megyei fenntartású Kádas György
Általános Iskola és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat konzorciumi
együttmûködésben decemberben készített, európai uniós
támogatásra benyújtott HEFOP-pályázata eredményes lett, így a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyeinek javítására
33,3 millió Ft-ot nyert városunk. A pályázati projekt tartalmát
hírlevelünk következõ számában mutatjuk be.
Kocsisné Monoki Julianna

Szülõi szemmel…
"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az
alkotás izgalmát, megtanulja szeretni azt, amit csinál, és megtalálja
munkáját, melyet élete során szeretni fog." Szent-Györgyi Albert
Az idézet elolvasása után az elsõ gondolatom az volt, hogy ez az,
amire minden szülõ vágyik: gyermekét Szent-Györgyi Albert gondolatai
szerint készítsék fel az életre. Ez az idézet állt azon a meghívón, amely a
városházán rendezett Észak-alföldi Térségi- és Óvodafejlesztõ Központ
"A pedagógusok módszertani kultúrája, gyermekeink jövõjének záloga"
címû HEFOP- projektjének zárókonferenciájára invitált. Nagy örömömre
szülõként is részt vehettünk ezen a hosszú nevû, de nagyon hasznos
konferencián.
Manapság rengeteget hallunk az oktatási reformokról. Új szavakkal
találkozunk, mint a kompetencia, illetve a kompetenciafejlesztõ oktatásnevelés. Fontosnak tartom, hogy mi szülõk is tisztában legyünk a
fogalmak jelentésével, a módszerrel az oktatásban. Ezek a fogalmak
gyermekeinkrõl szólnak. Szülõként pedig az oktatás résztvevõi vagyunk.
Mi szülõk és a pedagógusok együtt neveljük a gyermekeinket, ezért
tartom nagyon fontosnak a minél szorosabb kooperációt. A tanárok is
beleláthassanak az otthoni nevelésbe, és viszont: a szülõk is a tanárok
munkájába.
Akonferencián tartalmas tájékoztatást kaptam a kompetenciafejlesztõ
pedagógiai programcsomagról, tervezésérõl, megvalósításáról és ennek
értékelésérõl. Kecze István polgármester úr köszöntõjét követõen Pála
Károly, a SuliNova ügyvezetõ igazgatója tartott elõadást a kompetencia
alapú nevelés és oktatás jelentõségérõl. Akompetencia a tudás, a képesség
és az attitûd összességét jelenti az oktatásban. Azzal a céllal dolgozták ki
a programcsomagot, hogy a gyermekeink gyakorlatiasabb tudással
kerüljenek ki az iskolapadból. A gyermekek képességét, készségét
egyénileg fejlesszék.

"A kórházakban sem úgy gyógyítanak, hogy vannak osztályok:
belgyógyászat, sebészet stb. és mindegyik osztályban azonos tablettával
kezelik a betegeket." - hangzott el a konferencián.
A sok ismeretszerzéssel olyan tudásra tegyenek szert egyénre
szabottan a gyerekek, amelyet a gyakorlatban képesek lesznek
alkalmazni. A tanulók képességét vizsgáló nemzetközi felméréseket
összehasonlítva (PISA), a tizenöt éves magyar diákok szövegértése és
matematikai (problémamegoldó) gondolkodása az utolsó harmadban van.
Ezért hazánkban az oktatásnak mindenképpen fejlõdnie és lépnie kell. Az
egyetemet, fõiskolát végzett hallgatóink jó része azért nem tud munkát
vállalni a munkaerõpiacon, mert nincs gyakorlati tudásuk, és a
kommunikációs képességük nagyon gyenge. Az iskolában szerezett
tengernyi ismeretet nem tudják hasznosítani.
A program célja az, hogy a gyerekek már az óvodás kortól elkezdve
egészen a felsõoktatásig, szorongásmentesen, hasznos tudásra tegyenek
szert. Az alapok elsajátítására legyen elég idõ, mert a biztos alapokra lehet
építeni. Pála Károly beszélt még arról is, hogy a HEFOP
programcsomagokat hazánkban elõször 2005-ben próbálták ki. Ezeket
folyamatosan tesztelték és finomították a TIOK - ban dolgozó
intézmények. 2006-ban újabb pályázatok keretében (HEFOP 2. 1. 6,
HEFOP 3. 1. 3.) további ötszáz iskola kapcsolódott a programcsomagok
követéséhez, a módszerek és az ezzel együtt járó szemléletmód
fejlesztéséhez. Az eddigi eredmények sikeresek, a megkezdett munkát
folytatják, és további fejlesztéseket, programcsomagokat dolgoztak ki,
melyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) elfogadott, és
beleillesztett a tantervbe.
Nagyon büszke vagyok városunk pedagógusaira, akik a HEFOP
pályázat keretén belül részt vettek a programban. Merték vállalni az új
kihívást, a sok munkát, mely nagy odaadással járt. Még inkább büszkébb
lettem, amikor Pála Károly megemlítette, hogy eufórikus állapotba került
a HEFOP 2. 1. 6-ban dolgozó, kisújszállási pedagógusok jelentését
Folytatás a következõ oldalon.
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olvasva, a program gyakorlati alkalmazásának, szövegértésmérésének
eredményességérõl.
A konferencián Szénási László, a projekt szakmai vezetõje,
gimnáziumi tanár beszámolt a huszonöt hónapos projekt nehézségeirõl is.
A kezdet kezdetén késtek a programcsomagok, ugyanakkor elvárás volt,
hogy két év alatt tudjanak eredményt felmutatni. Mégis sikert
könyvelhettek el, mert erõs volt az összetartás, az együttmûködés és a
bizalom. Bizalom a módszerben és a módszert vállaló tanárokban.
Gönczi Károly, a projekt menedzsere, gimnáziumi tanár a HEFOPpályázat munkájának folyamatát humoros képekkel illusztrálva mutatta
be. Végezetül beszámoltak a fenntartók, a szülõk, a pedagógusok és a
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gyermekek arról, hogyan látják a kompetencia alapú nevelést, oktatást e
projekt tükrében
A módszerrõl szülõi szemmel Nagyné Molnár Ibolya számolt be.
Elõadását sokan megkönnyeztük. A késõbbiekben szeretnénk az egész
mondanivalóját közzétenni, és felhívni a többi szülõ figyelmét is az új
oktatási módszer elõnyeire.
A szülõi klubunkban további információkat tudunk biztosítani az
érdeklõdõ szülõknek az új oktatási módszerrõl. Várjuk minden hónap elsõ
keddjén minden kedves érdeklõdõ szülõtársamat a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ Delta klubjába!
Tóth Adrienne, a Szülõi Klub tagja

Hatékony együttnevelés a Bocskai Óvoda Körte csoportjában
Hagyománnyá vált intézményünkben, hogy a Megyei Pedagógiai
Hetek keretében neves elõadót hívunk meg. Olyan témát választva,
melynek aktualitása sok pedagógust foglalkoztat. Dr. Kövér
Sándorné fõiskolai adjunktus élményszerû, sok gondolatot elindító
elõadását hallgathattuk meg, az óvoda és iskola átmenet
nehézségeinek okairól.
Városunkban már több éve mõködik az "ovi- suli"
munkaközösség. Az óvodából iskolába történõ átmenet nehézséget
jelent sok kis gyermeknek, szülõnek, pedagógusnak egyaránt. E
problémák hívták életre a munkaközösséget. Ebben a tanévben
csatlakozott a Kádas György Általános és Speciális Iskola is az OviSuli köréhez.
Egyre több a sajátos nevelés igényû (SNI) gyermek. Növekszik a
nehezen nevelhetõ, magatartászavarral küzdõ, és egyéb problémával
küzdõ gyermekek száma. Nevelésük, fejlesztésük nem lehet sikeres a
szakemberek értõ segítése nélkül. Nemcsak ismereteinket gazdagítja
a közös munka, de formálja szemléletünket, hozzáállásunkat a
problémával küzdõ gyermekek megsegítését illetõen is.
Nézõpontok, vélemények közeledtek egymáshoz. Kialakult az
igény arra, hogy megismerjük egymás munkájának eredményeit,
nehézségeit.
Sokat segít a problémák, nehézségek kezelésében, ha közösen
tudunk gondolkodni, új, esetleg más oldalú ismereteinket, gyakorlati
tapasztalatainkat megoszthatjuk egymással. Példaértékû, hogy ez a
közös munkálkodás elindult a város pedagógusai között. A közös
hang, egymás munkájának tisztelete, elismerése, a segíteni akarás
légköre a biztosíték arra, hogy jó hangulatban és eredményesen
tudjunk a gyermekek érdekében együttmûködni.
Sokat hallott szavak napjainkban, integráció, inkluzív nevelés.
A sajátos nevelési igényû gyerekek együttnevelése témában,
konzorciumi tagként pályázatot nyertünk, melynek keretében a mi
óvodánk Körte csoportja kapta azt a lehetõséget, hogy bevezesse,
megismerje, az inkluzív nevelést, a kompetencia alapú óvodai
programcsomag segítségével.
A megfelelõ beállítódással rendelkezõ pedagógus mintája
elengedhetetlen. Sajnos mi felnõttek "rontunk el” valamit a
gyermekek viszonyulásában, a valami okból "más" gyermekkel
szemben. Az inkluzív (befogadó) nevelés elve szerint mindenki
"más", így az SNI-gyermek is teljes értékû ember.
A programban nagy hangsúlyt kap a differenciált fejlesztés, mely
biztosítja, hogy minden gyerek sikerélményhez jusson, mely által
fejlõdik önbizalma és tartósan
fennmarad érdeklõdése.
A programcsomag megvalósításához folyamatos gyûjtõmunka szükséges, amiben nagy

segítséget nyújt valamennyi szülõ az óvó néniknek. A csoportban
dolgozók, óvónõk és dajka néni egymásra figyelõ és szorosan
együttmûködõ hozzáállása teremt alapot a sikeres munkához.
A hagyományostól eltérõen a programcsomag témakörei
elsõsorban nem az évszakokra, hanem a négy õselemre épít: levegõtûz- víz- föld. A gyermekek, sokrétû ismeretet szereznek
környezetükrõl, egyéni megtapasztalás útján, valódi tudást biztosítva
számukra azáltal, hogy a problémát a gyermek maga oldja meg, és
cselekvésen keresztül sajátítja el, melyet képes alkalmazni is
képességei, készségei által.
A Pedagógiai Hetek keretén belül került sor kétnapos bemutatóra,
melyet a két Körte csoportos óvónõ tartott, Fábián Sándorné és
Kurucz Sándorné. Az elsõ napon a Városi Óvodai Intézmény
valamennyi tagóvodájából érkeztek óvó nénik, hogy betekintést
kapjanak a Körte csoportos gyerekek egy napjába, mely a bevezetett
kompetencia alapú program alapján szervezõdik. Második napon a
közeli településekrõl is ellátogattak a kompetencia alapú nevelés iránt
érdeklõdõ pedagógusok. A gyerekek reggeli nyitó körbeszélgetéssel
és napi jó kívánsággal indítják minden reggelüket. Ez a szokás is
segíti, hogy nyugodt, derûs légkör alakult ki a csoportban.
A víz témakörrel foglalkoztak harmadik hónapja a gyerekek.
Rengeteg kísérletet végeztek a vízzel az eltelt három hónap alatt. A
babaszobában nagy buzgalommal mosogattak a csöppségek,
miközben megfigyelték a víz színét, szagát mosogatás elõtt és után.
Ezután különbözõ kísérletekre került sor. A gyerekek nagyon
érdeklõdõek és aktívak voltak. Nem volt egy gyermek sem, akit ne
érdekelt volna, hogy mi történik a vízzel, ha különbözõ anyagokat
öntenek bele (homok, só, olaj, festék stb.). Miután "kiderült", hogy
van fogyasztható és nem fogyasztható víz is, dramatikus játék során
még sok-sok érdekes dologgal játszva ismerkedtek meg.
A bemutatót jó hangulatú beszélgetés követte. Elismeréssel
szóltak a bemutatón résztvevõk a csoportban folyó munkáról.
Rengeteg tapasztalatra épülõ ismeretet szereztek a gyerekek. A
változatos tevékenységek, a színes élmények beépültek és
megjelentek a gyermekek játékaiban is. Kevesebb a konfliktus a
csoportban, figyelmesebbek, toleránsabbak lettek egymással a
gyerekek.
A legfontosabb alapelv, megismerni, megérteni, elfogadni és
szeretni a gyermeket. Enélkül a pedagógiai hatások rövid életûek
maradnának. A kompetencia alapú program bevezetése sok és
átgondolt pedagógiai munkát kíván, de megéri, mert megelégedést,
örmöt eredményez gyermeknek,
szülõnek, pedagógusnak egyaránt.
Kaziáner Zoltánné
óvónõ, szakmai team tag
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Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programajánlata
WEÖRES SÁNDOR DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
kelet-magyarországi döntõje
2007. május 11-12. Kisújszállás
Rendezõ:
JNSZ Megyei Mûvelõdési, Továbbképzési és Sportintézet
Kossuth Lajos Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
Program:
2007. május 11. péntek 10 óra
Ünnepélyes megnyitó a Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán
2007. május 11. péntek 10.30-17 óra
Színjátszó találkozó a Mûvelõdési és Ifjúsági Központban
2007. május 11. péntek 19 óra
A Szeredás együttes vásári komédiája és táncház
a Kálvin parkban
Kapcsolódó programok
10.30-17 óra
Kézmûves játszóház a Kossuth Lajos Ált. Iskolában
Középkori falu a Mûv. és Ifj. Közp. udvarán
Óriás társasjáték és népi ügyességi játékok
a Néprajzi Kiállítóteremben
Látogatás a Horváth-tanyára
Sétakocsikázás a városban pónifogattal
2007. május 12. szombat 9-12 óra
Színjátszó találkozó a Mûv. és Ifj. Központban
2007. május 12. szombat 13 óra
Záróünnepség a Kossuth Lajos Ált. Isk. udvarán
* * *
Május 19. szombat

Punkrock buli a mûvelõdési házban
Fellépnek:
Linkx (Tiszafüred), Kulturkör (Hatvan), Tretafacto (Karcag)
Szervezõk: Monoki Kálmán és Cs. Kiss István

Május 19. szombat 10.30 óra:

Dalostalálkozó
a Kodály-emlékév tiszteletére a mûvelõdési házban
Rendezõ:

a 48-as Olvasókör
Fellépnek:
Túrkevei Madarász Károly Népdalkör
Mezõtúri Népdalkör
Hódmezõvásárhelyi Napraforgó Népdalkör
Mátrafüredi Népdalkör
Törökszentmiklósi Népdalkör
48-as Olvasókör Asszonykórusa
* * *
Május 26. szombat

Szezonnyitó verseny a Skate parkban
A verseny után buli a Nagykun klubban
Built To Break, Sage, Suicide Pride
Szervezõ:
Kisújszállási Súlyemelõ és Szabadidõ SE
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
* * *
Május 26. szombat 9.30-17.00 óra:
Morgó Gyermeknap a Néprajzi Kiállítóteremben
Program:
9.30-tól: Kézmûves foglalkozások, és játékok egész nap (szalmafonás,
báb-, mézeskalács-, és harisnyavirág- készítés, óriás meséstársasjáték stb.)
10.30: Zöldszemû Péter - táncos-zenés mesejáték.
Mesélõ: Baboth Dóra
12.00: A meséhez kapcsolódó figurák
(papír, szalma, báb…) készítése
14.00: Népi ügyességi játékok versenye
15.00: Meglepetés + Készítsünk együtt diafilmet!
16.00: A diafilm levetítése
16.30: Napzáró mulatság
Töltsd az egész napot a Morgóban, hiszen ebédet is tudunk biztosítani.

* * *

Június 10. Gyermeknap 2007.
Janó Lajos igazgató

Rendelet Kisújszállás Város Önkormányzatának kommunikációjáról
A fenti címen a 2007. április 25-ei önkormányzati ülésre egy
rendelettervezetet nyújtottam be a Tisztelt Képviselõ-testületnek.
A rendelet tartalma:
- A város kulturális, oktatási, mûvészeti, tudományos,
egészségügyi, hagyományõrzõ és sportrendezvényein az
önkormányzat programjaiban politikai pártok nem
szerepelhetnek.
- Az önkormányzati költségvetési szervek épületeiben politikai
pártok rendezvényt nem tarthatnak, részükre használatba
helyiség nem adható (kivéve: Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ).
- A polgármesteri hivatalban választási kampányt folytatni,
választási gyûlést tartani tilos. (A választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény alapján.)

- Az önkormányzat hírlevelében, kiadványaiban politikai
pártok nem publikálhatnak, nem hirdethetnek.
- Önkormányzat tulajdonában lévõ hirdetõ táblák politikai
pártok részére bérbe, használatba nem adhatók
Ajelenleg fennálló bérleti, használati szerzõdéseket 2007. június
30-ig meg kell szüntetni.
Célom a rendelet megfogalmazásával az volt, hogy Kisújszállás
Város Önkormányzatának egész tevékenysége, mûködése és
kommunikációja a napi politikától mentes, objektív és humánus
legyen. Egyetlen politikai párt se élvezzen elõnyöket. A képviselõtestületnek pártoktól függetlenül a városért kell
tevékenykednie.
A rendeletet a képviselõ-testület elfogadta.
Gönczi Károly települési képviselõ
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
"Beszélgessünk Európáról, az Unióról…"
- címmel programsorozatot szervez a Városvédõ és -Szépítõ
Egyesület és a könyvtár 2007. május 7-20. között. A programok melyekre szeretettel várjuk az érdeklõdõket - a következõk:
"Unió-kvíz"
Kérdések a TV Kisúj és a Karcagi Városi TV mûsorában
a Római Szerzõdésrõl és az Európai Unióról
"Vetélkedõ"
Írásbeli feladatlap felnõttek részére
a Római Szerzõdésrõl és az Európai Unióról
2007. május 8. 16 óra
"Európai polgárok lettünk"
Beszélgetés az Európai Alkotmányról és Európa jövõjérõl
civilekkel
Elõadó: Dr. Kenéz Gyõzõ - Team Europe szakértõ
Helyszín: Zenei könyvtár
2007. május 8. 17 óra
"Vár az Unió! Kerülj beljebb! - De hogyan?"
Információszerzési lehetõségek bõvítése
a könyvtár szolgáltatásainak megismertetésével
Helyszín: Arany János Városi Könyvtár - olvasóterem
2007. május 16. 16 óra
"Civil fórum"
Téma: ROP 4.4
Elõadók: Nagy Zsuzsanna és Máthé Zsolt Lajos
Helyszín: Zenei Könyvtár
2007. május 16. 17 óra
"Tanulás, munkavállalás, pályázati lehetõségek
az Európai Unióban"
Elõadók: a Jás-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés szakértõje és
EIP munkatárs

"Értékeink és jövõnk az Unióban"
Elõadó: Európa parlamenti képviselõ
(A rendezvény szervezés alatt áll, a részletekrõl a késõbbiekben a
könyvtár honlapjáról és plakátokról kaphatnak felvilágosítást az
érdeklõdõk.) Ekkor kerül sor az "Értékeink" c. pályázatra beadott
pályamûvekbõl készült kiállítás megnyitójára és a programsorozat
keretében meghirdetett vetélkedõk eredményhirdetésére.
2007. május 19. 16 óra
"Generációk az Unióban"
Családi vetélkedõ: írásbeli feladatlap az Unióról felnõtteknek,
meseillusztráció-készítõ és mesemondó verseny gyermekeknek,
fõzõverseny EU-tagországok ételeibõl, sorversenyek, tánctanítás
Helyszín: Néprajzi Kiállítóterem (Morgó)
Elõzetes
Az Ünnepi Könyvhét és a Kodály-emlékév alkalmából könyvtárunk
kiállítást és emlékestet szervez helyi kórusok és középiskolás diákok
részvételével 2007. június 7-én a Városháza dísztermében. (A
részletes programról és a pontos idõpontról a könyvtár honlapján és
plakátokon adunk tájékoztatást.)
Köszönjük Deák Gézának, Farkas Gyulának és Oros Istvánnak a
könyvtárunk részére felajánlott dokumentumokat.
A Föld napja alkalmából játékos vetélkedõt rendeztünk óvodások
részére 2007. május 26-án délelõtt, melyen 12 háromfõs csapat vett
részt. Az ügyes és lelkes csapatok közül is kiemelkedett a két I.
helyezett: a Sásastó és a Pitypang Óvoda csapata. A gyerekek
mindnyájan könyv és kifestõ jutalomban részesültek. Gratulálunk a
résztvevõknek!
A rendezvény támogatója: Városvédõ és -Szépítõ Egyesület
Gubuczné Tomor Mária
igazgató

ÚJRA: lom- és lombtalanítás
Ahogy már több fórumon is értesülhettek róla, 2007. július 1jétõl a kisújszállási hulladéklerakóra a vegyes lakossági hulladékot
beszállítani TILOS lesz, ezért ebben az évben a lakosság terheinek
csökkentése érdekében az eddig megszokottaktól eltérõen június 30ig két alkalommal szervezünk lomtalanítást városunkban. Az egyikre
már sor került, a következõt pedig a június 4-8. közötti idõpontra
hirdetjük meg.
Ekkor szervezi meg tehát a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
(Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.) városunk közigazgatási területén a
megszokott ürítési napokon a lom-, illetve lombtalanítást.
A lomtalanítás kiterjed a nagyobb méretû darabos hulladékokra,
berendezési tárgyakra, nem terjed ki ugyanakkor a veszélyes
hulladékra, építési törmelékre (inert hulladékra), trágyára,
autóroncsra, valamint ipari, mezõgazdasági, vállalkozási
tevékenységbõl származó hulladékra.
Kérjük a lakosságot, hogy a lombtalanítás során a gallyakat
összekötözve, a fûnyesedéket és egyéb levélmaradványokat, kerti
hulladékokat bármilyen zsákokban gyûjtsék össze.

A lomb- és lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett
hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és
gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
elõidézésével, valamint a hulladékszállítást végzõ célgép azt jól meg
tudja közelíteni.
Hatékony közremûködésüket elõre is köszönjük.
Deák Ferenc
ügyvezetõ igazgató

Ti s z t e l t I n t é z m é n y v e z e t õ k !
Ezúton is örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2007.
május 14-i héten a Kisújszállási Városgazdálkodási
Kft. immár második alkalommal nyílt napot tart.
Kérjük Önöket részvételüket elõre jelezni
szíveskedjenek!
Deák Ferenc ügyvezetõ igazgató
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Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
2007-ben a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos
jövedelemhatárok megváltoztak, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazságügyi Hivatal kérésére az alábbi információkat
közöljük:
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat: célja, hogy a szociálisan rászorultak
számára peren kívüli ügyeikben szakszerû és személyre szabott
támogatást nyújtson jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez,
jogvitáik megoldásához.
Szociálisan rászorult, aki: rendszeres szociális segélyben,
közgyógyellátásban részesül, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságát megállapították, hajléktalan, gyermekének rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, honosítását,
visszahonosítását kezdeményezi, menekült…, valamint a havi nettó
jövedelme nem haladja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, amely jelenleg 27.130.- Ft. Az õ esetükben
ingyenes a segítségnyújtás. (Az elõzõekben felsorolt
jogviszonyokról szóló dokumentumokat be kell mutatni, mert ebbõl
állapítható meg a szociális rászorultság, ezért például vigyék
magukkal a nyugdíjszelvényüket, vagy a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapító
határozatot.)
Az állam a szolgáltatás díját megelõlegezi, ha az ügyfél havi nettó
jövedelme nem haladja meg a 68.069- Ft-ot 2007-ben.
A hivatal munkatársai az ügyfél szociális helyzetének vizsgálata
nélkül ingyenesen tájékoztatnak az egyszerû megítélésû jogi
kérdésekben, valamint arról, hogy az ügy elbírálására mely szerv
jogosult.
Áldozatsegítõ Szolgálat: a bûncselekmények áldoztainak a
bûncselekménnyel okozott fizikai, lelki, érzelmi és anyagi
veszteségét igyekszik enyhíteni.
Érdekérvényesítés elõsegítése (alapvetõ jogok, egészségügyi,
szociális ellátás az áldozat részére), amely a bûncselekmény
elkövetésétõl számított 6 hónapon belül igényelhetõ.
Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel,
utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegû
kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bûncselekmény
következtében nem képes. Ez a támogatás a bûncselekmény
elkövetésétõl számított 3 munkanapon belül igényelhetõ.
Szakjogászi segítségnyújtás: bûncselekménnyel okozott kár, vagy
bûncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem
elhárítására, enyhítésére tanácsadás vagy beadványszerkesztés. A
bûncselekmény elkövetésétõl számított 6 hónapon belül
igényelhetõ.
Kárenyhítés: bûncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni
kár részbeni megtérítése, vagy a bûncselekmény következtében a
rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni
enyhítésére. A bûncselekmény elkövetésétõl számított 3 hónapon
belül igényelhetõ.
A szolgálat ingyenes zöldszáma: 06-80/244-444
A kihelyezett ügyfélfogadás idõpontjai a kisújszállási Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat épületében a Kálvin u. 9. szám alatt
9.00 - 14.00 óráig:
Május 15., június 19., július 17., augusztus 14., szeptember 18.,
október 16., november 20., december 18.
(Szerk.: KE)

A Kihívás Napja Kisújszálláson
2007. május 23.
Kisújszállás város benevezett a 17. "Kihívás Napja"
sportvetélkedõbe. A verseny célja minél több embert 15 perces
intenzív mozgásra/sportolásra ösztönözni. A szabályok alapján
ha valaki több sportágban és helyszínen indul, akkor lehetséges
többször regisztrálni, ez olyan, mintha több személy sportolt
volna aznap. Minél több lakost sikerül megmozgatni, annál
nagyobb a város nyerési esélye, ezért kérünk mindenkit, hogy
vegyen részt az alábbi sportprogramokon:
14.00 - 21.00 óráig: Fittness (a Szabadság tér 1. szám alatti
súlyemelõ teremben, a belépés ingyenes)
14.00 - 21.00 óráig: Fittness (a Kert. út 9. szám alatti
edzõteremben, a belépés ingyenes)
16.00 órakor: Labdarúgó villámtorna az Erzsébet-ligeti
salakpályán
- További programok a plakátokon Információ: Szabolcsi Károly (30/9632-201)
A vetélkedõ adminsiztrációs központja:
a Mûvelõdési és Ifjúsági házban lesz (59/520-672)
Mindenkit várnak a szervezõk:
Fõszervezõ:
Kisújszállási Súlyemelõ és Szabadidõ SE
Fõtámogató:
Kisújszállás Város Önkormányzata
Szabolcsi Károly

MEGHÍVÓ
Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület
tisztelettel vár minden kedves érdeklõdõt
A HÕSÖK NAPJA
alkalmából rendezendõ megemlékezésre, melyre
2007. május 27-én, vasárnap 17 órakor kerül sor
a II. világháborús emlékmûnél.
Megemlékezõ beszédet mond:
Tatár Zoltán alpolgármester
Istentiszteletet tart:
Sípos Árpád református lelkész

A megemlékezés során koszorúkat helyezünk el
az I. és a II. világháborús emlékmûveknél.
Kérjük, hogy akik a megemlékezésen koszorúzni kívánnak,
e szándékukat legkésõbb
2007. május 25-én 12 óráig jelezzék
az 520-245-ös telefonszámon
vagy személyesen a Városháza 28. sz. irodájában.
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Közhasznúsági jelentés az Arany János Diáksport
Egyesület 2006. évi tevékenységérõl (Ft-ban)

A diáksport egyesület 2006-ban kizárólag cél szerinti tevékenységet
végzett. Az ebbõl származó bruttó 2006. évi bevétel összege 1.550 e Ft
volt. Folyószámlán és lekötött betétben: 2006. január 1-jén 1.125 e Ft és
a 2006. évi 1.550 e Ft bevétel azaz összesen: 2.675 e Ft állt rendelkezésre.
2006. évi bevételek konkrét megoszlása a következõ: 1.550 e Ft
DSE-tagdíj és egyéb bevételek:
140.000,Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából származó bevétel
57.534,Arany János Általános Iskolától kapott támogatás összege:
861.000,Kamatbevételek:
7.630,Pályázatok:
483.596,A diáksport egyesület közhasznú tevékenységgel kapcsolatos
kiadásának összege 1.641 e Ft
Konkrét megoszlása a következõ:
Sportszerek- eszközök vásárlása:
Versenyek útiköltségei, belépõjegyek:
Nevezési díjak:
Versenyek, táborok költségei, támogatása - díjak:
Egyéb költségek:
Versenybírói díjak:
Vetélkedõkön felhasznált gyümölcsök, üdítõ
Egyéb eszközök: (videókamera, magnók)

15. oldal
A kisújszállási Békés Öregkorért közhasznú alapítvány
2006. évi tevékenységérõl (Ft-ban)

Áthozat elõzõ évrõl:
Bevételek:
- Felajánlásokból:
- 2005. évi SZJA l%-ból:
- Kamatbevételek:
- Pályázatból
- Egyéb bevétel
Bevételek összesen:
Kiadások:
- Cél szerinti támogatói adomány
- Bank, postaköltség:
- Egyéb kiadások
Kiadások összesen:
Maradvány év végén:
Ezuton köszönjük támogatóink felajánlásait.
Tisztelettel:

2.903.985
1.885.000
106.773
9.479
20.000
0
2.021.252
3.330.999
20.429
322.100
3.673.528
1.251.709

Tapasztó Szabolcs,
a kuratórium elnöke

552.110,197.606,96.880,416.989,86.347,54.800,98.583,137.802,-

Az egyesület vagyona 2006. december 31-én 1.033 e Ft, ebbõl az
egyesület folyószámláján 525 e Ft, lekötött betétben 508 e Ft pénzeszköz
áll rendelkezésre az egyesület részére.
A diáksport egyesület célja a kisújszállási Arany János Általános
Iskolában:
- cél szerinti tevékenysége: a sport,
- tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti
- játék-, turisztikai, versengési és versenylehetõségek tervezése,
szervezése,
- hozzájárulni az egészséges életmód kialakításához, a tanulóifjúság
edzettségéhez, a tanulók személyiségfejlesztéséhez,
- a kibontakozó tehetségek irányítása külsõ sportegyesületbe,
- sporttanfolyamok mûködtetése.
Az egyesület a felsorolt közhasznú tevékenységek mindegyikét aktívan
végzi, erre a rendelkezésére álló eszközökbõl jelentõs összeget fordít. A
fel nem használt összeget a lekötött bankszámlán helyezi el. A diáksport
egyesület mûködését 7 tagú elnökség irányítja.
Tevékenységüket társadalmi megbízásként, ellenszolgáltatás nélkül
végzik, a tisztségviselõk nem részesülnek juttatásban semmilyen
formában.
K. Szabó Jánosné
DSE-elnök

Felhívás
Városunkban szeretnénk újjáéleszteni a régen méltán híres
kisújszállási vívósportot. Ehhez várjuk érdeklõdõk, régi
sporttársak jelentkezését. Szeretnénk rendszeresen edzéseket
tartani, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. Szívesen
fogadnánk városunk volt vívóinak felszerelés- felajánlását
adományként, vagy kölcsönként, míg sajátunk nem lesz.
Hornyák Balázs
Tel.: 06/70/5959250

A Lövészklub hírei
Az április 7-én Szolnokon megtartott Kelet-magyarországi Régiós
Lövészversenyen ismét szép eredményeket ért el klubunk.
Különösen fiataljaink remekeltek. Ez köszönhetõ a teljes létszámmal
versenyzõ Pajti család tagjainak is.
Név
Pajti Péterné
Posztós Erika
Ifj. Pajti Péter
Pajti Judit
Pajti Judit
Posztósné Sárkány Erika
Túri Boglárka
Ifj. Pajti Péter
Posztós Erika
Pajti Gergõ
Ifj. Pajti Péter

Eredményeink:
Versenyszám
légpuska
légpuska
légpuska
légpuska
légpisztoly
légpisztoly
légpisztoly
légpisztoly
légpisztoly
légpisztoly
kispuska

Helyezés
III.
III.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
I.
I.
I.

Vándorkupa
Immár hagyományossá vált légfegyveres lövészversenyünket - a
Vándorkupát - idén is megtartottuk városunk általános iskolái
között. Idén a Vándorkupát az õszi visszavágóig az Arany János
Általános Iskola õrizheti.
Egyéni eredmények:
5.-6. osztály, fiúk:
I. Pajti Gergõ
49 köregység Református Általános Iskola
II. Bohács Roland 45 köregység Arany János Általános Iskola
III. Szegi Sándor 38 köregység Arany János Általános Iskola
7.-8. osztály, fiúk:
I. Nagy Gábor
66 köregység Arany János Általános Iskola
II. Kõszegi Ádám 56 köregység Arany János Általános Iskola
III. Tóth Attila
34 köregység Arany János Általános Iskola
lányok:
I. Pajti Judit
55 köregység Debreceni Egyetem Kossuth
Lajos Gyakorló Gimnáziuma
II. Posztós Erika 40 köregység Arany János Általános Iskola
III. Túri Boglárka 39 köregység Kenderesi Általános Iskola
Hornyák János
elnök
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NYERJÜNK EGY JÁTSZÓTERET
KISÚJSZÁLLÁSNAK!

Sándor Service Kft.

Kérjük, hogy akik egy kicsit is bíznak a szerencsében - és
szeretnék, ha városunknak minél hamarabb lenne játszótere csatlakozzanak hozzánk.
A Delikát8 ételízesítõ vonalkódjának beküldõi között
augusztusig havonta kisorsolnak két köztéri játszóteret.
Próbáljuk meg mi is, hátha szerencsénk lesz!
Aki nem kívánja a beküldendõ (1000 g) összes vonalkódot
összegyûjteni, de hozzájárulna az akcióhoz, hozzon be legalább
egyet (250 g-os vagy 450 g-os ételízesítõrõl ) a mûvelõdési házba.
Ahogy gyûlnek a szelvények, úgy postázzuk folyamatosan, és
utána szorítsunk közösen, hogy sikerüljön.
Köszönjük elõre is. (www.delikat.hu )
Szûcsné Nagy Zita
Nettó 4.335.000 Ft-tól

Kedves Szülõk!
Az általános iskolás tanulók szüleinek ötlete nyomán a
Városvédõ és -Szépítõ Egyesület az önkormányzat
támogatásával vállalja, hogy 2007. július 23. és 27. között
(hétfõtõl péntekig) napközis tábort szervez, ezzel segítve a
nyáron is dolgozó szülõket.
A táborban az Arany János Általános Iskola azon
pedagógusai biztosítják a gyerekek programjait és tartalmas
szórakozását, akik tagjai az egyesületnek.
A felügyeletet naponta reggel 7,30-tól délután 16,00
óráig tudjuk biztosítani napi 680 Ft étkezési térítési díj
ellenében.
Jelentkezõket 2007. május 31-ig várunk az 520-512-es,
vagy a 0630-4795886-os telefonszámon. (A jelentkezések
sorrendjében tudjuk a részvételt biztosítani, a létszám felsõ
határa 30 fõ.)
Nagy Lajos alelnök

Új FordRanger
Feel the difference

2.5 literes Duratorq TDCi motor * a borneói dzsungelben és a
Himaláján is bizonyított * 143 LE, 330 Nm forgatónyomaték * több
mint 5500 méter meghódított magasság * vontatási képesség: 3 tonna * 27CO-tól + 57CO-ig mindent túlél

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

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

A követekzõ számról
A Kisbíró következõ száma 2007. június 9-én jelenik meg, lapzárta 2007.
május 31-én, csütörtökön 12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 28as irodájában lehet leadni. Lehetõleg floppy-lemezen vagy az
intref@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az írásokat.
(Szerk. KE)

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Apróhirdetés

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

* Keresek egy hölgyet, aki alapszinten beszél angolul vagy németül (esetleg lengyelül), és
be tud segíteni a gyermekgondozásba és a háztartásba (takarítás kivételével). További
információ a következõ telefonszámon: 06-30-453-0376

Aranyékszerek, karikagyûrûk,
órák nagy választéka

Te t õ s z i g e t e l é s e k a t i k a j a v í t á s s a l ,
felújítással együtt több év garanciával.
Érdeklõdni lehet:
20/4245-875-ös telefonszámon.

Ékszer javítás
Óraelemek teljes választéka,
elemcsere
Casio szíjak
Füllyukasztás

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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